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XXV. Természet-Tudomány Diákpályázat 
győztese

FCI GRAND PRIX 
VERSENY - VÁC - 2016

Első alkalommal kerül megrendezésre az FCI Grand 
Prix verseny a világbajnoki teszttelepen. (Vác, Tégla-
ház dűlő 251.) 
A Dunakanyar kapujaként ismert Vác pest megye 
negyedik legnagyobb számú városa 32.000 lakossal. 
Budapest irányából könnyen megközelíthető autóval a 
2-es és a 2/A gyorsforgalmi úton. Vác Magyarország 
legszebb tájegységében a Dunakanyarban fekszik, a 
Duna bal partján.
A városnak 900 éves történelme és gazdag kultúrális élete 
vonzó célpont. Egy napi járásra olyan történelmi látniva-
lók vannak, mint Visegrád, Esztergom, Szentendre.
Első írásos emlékei 1070-ből származnak, a váci püs-
pökség alapjait I. István király rakta le.

Ide várunk !
Ide várjuk az FCI Grand Prix 2016. évi versenyére 
a fi atal galambokat.

A galambtelep 1 ha nagyságú területen helyezkedik el 
Vác, Téglaház dülő 251.

Férőhelye: 1000 fi atal galamb fogadására alkalmas!
A telep tulajdonosa, vezetője:

Bacskai Sándor postagalambász
Telefon: 00-36-70/384-7270

Levelezési címe: Vác, Téglaház dűlő 251.
e-mail: naszalyfem@citromail.hu

A telep megközelíthető: 
Budapest felöl a 2-es vagy 2/A úton. Északról Szlová-
kia, Lengyelország felöl Sahy határátkelő 2/A. A Du-
nántúlról közlekedő rév Tahitótfaluról. Budapestről 25 
perc alatt érkező zónázó vonatokkal, autóbusszal.

Nevezés – verseny:
Minden ország postagalamb szövetségének tenyésztő-
je a hazai és nemzetközi szövetség tagjaként tetszőle-
ges mennyiségben küldhet galambokat az FCI Grand 
Prix versenyre.

Nevezési díj: 50,- EUR
4 nevezett galamb után az 

5. galamb ingyenes! 
5 galamb = 200 EUR!

A fi atal galambokat 2016. április 15. - május 30. kö-
zött kell eljuttatni a telepre.

A 2. tolldobás után kezdődnek a tréningek, majd az elő ver-
senyek és a záró verseny 420 km távolságról tervezzük.

Záróverseny:

2016. szeptember 24. (szombat)

A díjazás:
50 EUR/galamb nevezési díjból a díjazásra fordított 
összeg:
17 EUR/galamb - minimum 1000 galamb esetén
Záró verseny: 1. hely 4000 EUR
 2. hely  2000 EUR
 3. hely  1000 EUR
 4. hely  500 EUR
 5. hely  500 EUR
 6-10. hely  300 EUR
 11-30. hely  200 EUR
Ász galamb: 1. hely  2000 EUR
 2. hely  1000 EUR
 3. hely 500 EUR
Kevesebb küldött galamb esetén a díj arányosan csök-
ken!

Árverésen:
1 - 10. helyezett 50 % tenyésztő, 50 % szervezők
11-30. helyezett 30 % tenyésztő, 70 % szervezők

A részvételi díj befi zetése:
- előnevezéssel az olimpián
- készpénz a telepen a galambok leadásakor
- utalás az alábbi számlaszámra:
Raiff eisen Bank Zrt.
12026001-00833052-40000003
Regisztráció, nevezés, galambküldés:
Bacskai Sándor
2600 Vác, Téglaház dűlő 251.
Tel.: 00-36-70/384-7270
E-mail: naszalyfem@citromail.hu

Csak azok a galambok versenyezhetnek, akikhez 
igazoló lapot és származási lapot mellékeltek!!! 
A telepre küldött galambok a telep tulajdonába ke-
rülnek.

Állatorvosi eljárás:
A fi atal galambokat szállítás előtt paramixo ellen le 
kell oltani, ezt igazolni kell.
A galambok szállítása csak érvényes állategészségügyi 
dokumentumokkal történhet.

A szervezők nevében: Bacskai Sándor

A Természet Világa (korábbi nevén Természettudományi Közlöny) 
a világ egyik legrégibb tudományos ismeretterjesztő folyóirata. Havi 
rendszerességgel jelenik meg, több mint 145 éve.

A sok érdekes, tudományos írás mellett, ezen folyóirat Természet–
Tudomány Diák-cikkpályázata egy Európában egyedülálló kezde-
ményezés. 1991 óta biztosít 
középiskolásoknak 

lehetőséget arra, hogy tudományos ismere-
teiket publikálhassák.

Nagy Czirok Lászlóné volt tanárnőm 
biztatására indultam a pályázaton. Dolgo-
zatomban igyekeztem ízelítőt adni a posta-
galamb sportról. E sportág egy különleges 
kapcsolat ember és állat között. De a siker-
hez széles körű ismeretekre van szükség. A 
versenyzési technológia minden galambász 
számára féltett kincs, ezért a sporttársaktól 
legtöbbször csak részinformációkat kapha-
tunk, senki nem árulja el az általa biztosnak 
vélt módszert. Minden versenyző saját ma-
gának dolgozza ki a sikerhez vezető techno-
lógiát. Ezt tettem és teszem én is. 

2016 március 19-én volt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Széchenyi téri épületé-
ben a XXV. Természet-Tudomány Diákpá-
lyázat díjkiosztó ünnepsége.

Biofi zika kategóriában „A postagalamb 
versenyteljesítményét befolyásoló ténye-
zők” című pályamunkámat a bírálóbizott-
ság I. díjban részesítette. 
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mesém e lap hasábjain már olvas-
ható volt 2015 szeptemberében.

2016 áprilisában��������	�
�� 
címmel megjelent mesekönyvem 
a Garbo Kiadó gondozásában, 
amely ezt a mesét is tartalmazza. 

Mivel édesapám postagalam-
bász, engem is kisgyerekkorom 
óta elkísérnek a postagalambok, 
és rengeteg ismeret rakódott rám 
ezzel a sporttal kapcsolatosan.

Sokat meséltem és mesélek a 
Papa galambjairól a kislányom-
nak – akinek eredetileg ezek a 
����� ���
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� �
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��
történeteket papírra vetvén szüle-
tett meg ez a mesekönyv.

Az elmúlt években rengeteg 
mesekönyvet olvastam, de posta-
galambokról szóló történettel nem 
találkoztam. Ezért nagyon fontos 
��
�� ���������� ��	�� ��	��
����
mesekönyvemben mindenképpen 
benne legyen ez a mese is a tubi-
cákról.

A (posta) galambok meseárada-
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ekben többször felkéri párizsi útra 
a galambokat, és a templom egere 
is jó barátságot köt a galambbal. 
(Ezek a mesék ebbe a könyvbe saj-
nos nem kerültek be a terjedelem 
végessége miatt.)
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készültek, minden oldala színes.
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és arra bíztatok mindenkit, hogy 
bármilyen mesét a galambokról 
saját maga is meséljen.

A könyv kapható a nagy könyv-
��&���������"���!�����!�
�����

'�����������*'����
����� ol-
dalon vagy az alábbi email címen: 
papillon.eszter13@gmail.com

Plechl Ildikó anyuka,
��������	
����	������

Új mesekönyv
Postagalambokról szóló mesével

Básthy Klaudia rajzaival

Papillon Eszter

Fejb�l mesék
9 786155 007866

ISBN 978-615-5007-86-6
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1. Magyarországon a versenynapok 
�������������������������+����
����
leadott versenynapoktól csak rendkí-
�/
"�������������	��"!������"������
lehet eltérni.) 

4��������������7��/
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���"� #� ���������� �$�$��	�"� �� ������
versenybizottságuk által meghatáro-
����� "!����� �	��	����� �������� ��
�
���"�����
�	������������������$�����
24 órán belül.

9��;�
������"�������"���	����$��-
vet a bontás után az egyesületi elnök 
rögtön továbbítja a Versenykerület-
hez vagy 

- a versenybizottsági elnökhöz, 
  vagy
- az eredményszámolóhoz, 
��"� "	�����
� ����� �� �"�!���"��
�

$����	����$��� ��	����$�������� ��-
vábbítja a Szövetség központi szer-
verére, ahol az eredményszámolás 
történik. 

Ennek határideje a 
����������
���������	��������������� legyen.
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zetes lista készül, melyet csak a ver-
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hibák miatt lehet javítani a verseny 
leadási határidejéig.

Ha valamely egyesület az aktuális 
versenyeredményét nem küldi el, 
akkor azt nem tudja az eredményszá-
��
�������"!���� ����������"�<�������
����	�������
�� utólag nem lehet 
kiszámolni, mert lezárult a verseny. 
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eredmény számoló program közös 
listát is készít, amelyet kiállításra fel 
lehet használni.
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adminisztrátor �����������!

- alapnevezést készíthet (alapneve-
zés készítés nem kizárólagos jog, 
!����
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- �� ������"� ��	����$������ ��	�-
!���C
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- az elektromos versenyórák jegy-
���$����"�� "���������� �������-
tani  az eredményszámoló prog-
�����C

- a mechanikus versenyórák bon-
���"� ��	����$����"�� ��	��
�"�
a számítógépbe és ezeket is to-
vábbítani az eredményszámoló 
���	�����C

- minden verseny versenyered-
ményeinek továbbítását jelezni 
a versenybizottsági elnöknek, 
��"� �� ������"� ��	����$������
szabályosságát és hitelességét 
�
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minisztrátor munkájáért kaphat ��
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a) internet használatért, 
b) eredmények továbbításáért
c) mechanikus versenyórák 

eredményeinek begépelése 
és továbbítása miatt, 

d) az elkészült végeredmény 
honlapra való feltétele inter-
netes továbbítása vagy papír 
alapú nyomtatása és szétkül-
dése miatt, 

e) a galambok benevezésének 
elkészítése okán.

��� ���!��������
���� ��	���� �!-
minisztrátor munkáját a versenyke-
rület versenybizottsága és a nyilvá-
nosság segíti. 

Csak abból az anyagból tud dol-
gozni amit megkap és csak az után, 
amikor megkapta. 
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bályosságáért, az egyesületi elnök 
felel. 

Az új eredményszámoló program 
$
��������� ����	%������ ha hasz-
náljuk, ha minden versennyel kap-
csolatos adatot azonnal rögzítünk, 
továbbítjuk, felteszünk a programba:
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6. Az egyesületek és elektromos 
���!�������	�����"�<�������"����!��

a) ha egy csapattal és 0-s galam-
bokkal versenyzik a versenyke-
rület

b) ha több csapattal versenyzik a 
versenykerület (minden csapatot 
�/
$�#�/
$����

�	������"B

c) több csapattal versenyzés a 
Bricon és a Tauris szisztéma sze-
rint, ami tárolja a csapat módot.

Ezek közül lehet választani, de egy-
egy versenykerületben egyformán 
��

��"�!���	�������
�����	���"� ��
	�������������������������

Az eredményszámolás 2016-ban
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Részletes kiírás a júniusi szaklap-

ban lesz.
Londonból 2016. augusztus 6. A né-

met szövetség szállítását igénybe véve 
minimum 100 magyar galamb esetén!

���������������

������
����J>����-
��
���
��������%�������+9N��������
�-
zetes jelentkezés szükséges)

2016. július 24-én a Nyugat dunán-
túli Tagszövetségek által szervezett 
(��������� ��
��������� �������-
hez csatlakozva a Sportszövetség ezt 
a versenyt díjazná külön ������	����
��������) (a berlini verseny helyett)

4�����$������������	�
���� �����-
szövetségei által kezdeményezett, - 
Lengyelország, Csehország, Szlová-
kia - verseny sorozatra beneveznénk 
mi magyarok is. Mely nem igényel 
nagy feladatot, a tagszövetségek által 
leadott 2016. évi versenyprogramok-
ból kell megjelölni 	�*�	�	�''����

���
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�+/ 0.1�������
�����������
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Értékelés csak a tagszövetségi lis-
ták alapján!
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Az eredményszámoló programba 
be kell építeni a kiírás szerinti érté-
��
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az úti eredményt. 3 db 500 km alat-
ti és 3 db 500 km feletti útról mely-
ben 1 db-nak 700 km felettinek kell 
lennie, tehát összesen 6 verseny ke-
rül értékelésre)

9��W"��
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számítható versenyek száma, ezért a 
Derby klub által javasolt dúcbajnok-
��	"� ����
�"� ������� �� �$�������-
képpen javasoljuk:

- Rövidtávon a 3 legjobban sike-
rült 100-400 km közötti verseny

- Középtávon a 3 legjobban sike-
rült 300-600 km közötti verseny

- Hosszútávon a 3 legjobban sike-
rült 500-km feletti verseny alapján

Az értékelés a Nemzeti Bajnokság 
kiírásának feltételei szerint (minimum 
?N�������"�"�&��JNNN�	�
���B�

A számolás alapja a „klasszikus” 
számolás szerint.

2-10 db-küldöttig 2db hozza a pon-
tokat, majd minden megkezdet öt 
�/
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����&����Y�J�����
���	�-
lamb 100 pontot kap míg a lista utol-
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4. Nyílt versenyek szervezésé-
���� 
������	���
���
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maraton klub versenyek, a Pannon 
Maraton szervezésében Konstanca, 
emlékversenyek (pl. Fertetics emlék-
verseny),…
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ségek 2016
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14. és július 24. között megrendezve.
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gyelembe vételével pénteken, szombaton, vasárnap vagy 
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6�����
����������
�#��!�minden útról 5 galambból 3 

eredménye számít.
6�����
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��	48����
�����!�6 verseny (az FCI 
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szám alapján)

- 3 út 500 km-ig
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felettinek kell lennie
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:���;$���
�
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! az FCI szabálya alapján, 3 tize-
desig számolva

&	���������������;$���
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1. ���?NN������
���"��������������������%�"�����������
2. a beszámított versenyek nagyobb távja számít
2��
��������
���!�2016. május 13-ig leadva az adott 

ország szövetségéhez. Nem szükséges külön jelentkezési 
lap küldése.

<�	������� �������
! Szlovák Nemzeti Kiállítás – 
Nyitra, 13 díj és oklevél.

=	�����������+��	���������������B�������	����������
�
versenyezhet.
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Interchampionship 2016 
Nemzetközi Postagalamb Bajnokság – 2016 

lengyelországi, csehországi, szlovákiai és magyarországi postagalambászok számára
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A Magyar Postagalamb Sportszövet-
�	� �
�$��	�� ������ �$�������� /
��"��
más-más földrajzi tájegységben rendezi! 
Sorrendben a harmadik a Kiskunság szí-
vében Kiskunhalas, Bogárzó tanyán lett 
bonyolítva. Azaz Vén Ferenc tanyáján, 
rendezett környezetben. 

Az Alföld, benne a Kiskunság évszá-
zadokra megkövesedett építészeti reme-
keinek egyikét csodálhattuk testközel-
ben valamennyien. Tornácos paraszt-
ház, valamennyi kiszolgáló egységével, 
mindennek jól tervezett helye, a funk-
ciók egymásra épülve szolgálták vala-
��� ����"�� �� �	� �����"������ "�� ������
lakóik kényelmét, élelmét. Állataik hal-
lótávolságra nyertek elhelyezést. Amióta 
az eszem bírom szívemnek kedves egy 
"
���� �������� 
��������� �"
�� �$
�����
�
���
������ �� �"�!����� 	��!�
�� �����-
zés, kivitelezés kiagyalói megvalósítói 
voltak eleink.

Vén Ferenc a jó gazda gondosságá-
��
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�$
!��7"��&���	��"��������"��
�
��	�!�������
�$��	���
������"�������
��	����� '�������� "
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���������
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������
kitárgyalások után elérte célját az elnök-
ségi ülés. Hogy mennyi gond, problé-
ma torlódik fel negyedévente, ellenére a 
problémáknak, amelyek véltek, vagy va-
lósak a postagalambászok gerjesztik, ez-
zel nem untatván az olvasót.

Végezvén az elnökség elé terjesztett 
penzumokkal, ki-ki útjára indult. Vén 
Ferenc némi galamb mustrára invitált. 
�� 	�
��������� ��
� ������� �$�"!� ]�����
rendezett karámokban, lovakat, juhokat, 
sertéseket, szemlélhettünk némi infor-
mációk kíséretében.

Nem lenne alföldi, nem lenne tanya, 
ha a magyar ember több ezer éves barát-
�����x��������&
"{��&������������	�!$���
volna azonnal a nyomunkba Vén Ferenc 
��|��
�"�7���
����
��
����

������'����
biztonság, biztos ami biztos, hiszen a ta-
��������
������"�
������������
������
�
nap, mint nap.

Vén Ferenc röviden ismertette a jelen-
leg látható tenyészállomány történetét. 
|��� �"����� ���]� �� ��
������ 	�
����
���/
�������/����������
����
"�������	-
�

�������� ������� �����	�
������� ����
emberrel van dolgunk. A méltán világ-

híres Desmet Matthijs második dinasz-
�"��� ���"��
�� }�	��� ~������ W����"���
������������	�
������������ "!��$�����
Vén Ferenc továbbtenyésztette utódok.

7"�&��������"!���
������������!�&����
a Bogárzó tanya és postagalamb gén-
bankja, megérnek egy misét. A viszont-
látás kissé hosszúra nyújtózott, ekkora 
a galambok túljutottak a nagyvedlésen, 
�� �������� ���� ���&���� �&������� ���
elegáns új toll ruháikban. Induljunk el a 
��
�����
��;�� ������� �� ���������� �� ��
tudományt Tiszaalpáron szívta magába.

7�����|�$	�!����$���������������=�-
dészeti Szakközép Iskolában elsajátítot-
������"���
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���������=�!�	��!�
��!����
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��!������
��W"�����
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�����!�����7"�-
kunsági Erdészeti Fafeldolgozó munka-
társa lett. Amely hivatal szolgálati lakás-
sal és a hozzátartozó majorral lett az új 
otthona. Az állami cég a rendszerváltás-
kor felszámolásra került, megvásárol-
��� ���� �� �"�� �"�������� ��"� ����� w�	��-
zó tanyát. jelenleg nem kevesebb, mint 
^NN����������!�	��!�
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lambásznak Vén Ferencnek is volt ga-
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�����W�����������������"�
nagyapja ötleteinek szárba szökkené-
�������������%	��
����
��;�
���������
�
sok fajta galamb, azaz igazából két fajta, 
amit venni és eladni lehetett. Megesett 
kimentek a Félegyházi piacra ott meg-
vett néhány arra érdemes galambot, mire 

a piac véget ért, mind eladta a nagyapa.
Az 1970-es években tagja lett az N-17 

Tiszaalpári Egyesületnek Bíró Péter se-
gédletével. Kiskunhalasra 1982-ben ke-
rült, családalapítás után belefog a pos-
tagalamb állomány létrehozásába, ek-
koron Cattrysse galambok utódaival, 
1993-ban megnyerte az egyesületi baj-
�����	���� W"�!��� �
������ ����"��!�
-
mat megszerez, átrágja magát valameny-
��"��� |������ "������ ��	���� ����������
felkeres. Az esetek többségében ezen lá-
togatások galambok beszerzésével vég-
��!����� ;"������
������ +���� ��� ������
volna) a nagy reklámszövegek, melyek 
��������������
	�
������$��$����"�����-
ban sem voltak a galambok és utódaik 
��
��������
��"	�������������!�����%��-
tett, de életre szóló lecke volt. Kócsó Já-
�����$���������������$��$���������	��
eredeti Roger Desmet Matthijs galamb 
került a Bogárzó tanyára. A megismerni 
akarás vágyától hajtva 2002-ben Kócsó 
János kíséretében két egész napot tölt-
hetett Roger Desmet Matthijsnál. Ekkor 
két új beszerzéssel koronázta meg a ki-
���
���
������	���

Roger több galambját szóban, de 
kézben is bemutatta. A füleivel értette 
amit mondott, a szemeivel meg szün-
telenül fotózta, az egy-egy galamb és a 
család többi tagja mennyire hasonlítot-
���� �����"�&������	�� ���������� ����"���
bepillanthatott Roger tenyésztési mód-
szerébe. Ekkor ötlött fel benne �Anker 
Alfonz egy mondása „a vidéki paraszt-

A Bogárzó tanya mesterei 
Vén Ferenc - Szalai Károly
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gazdák sok kiváló galambcsaládot te-
nyésztettek Belgiumban”. Egy a sok 
közül Valére Desmet Matthijs. Ide kí-
vánkozik egy régi-régi magyar mondás. 
„Józan paraszti ész”.

q!��$����� ��� "�������	��
� �	�� ��
�
���$!�� ������
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}�	���	��������	�
��������
��'����������
Roger az elmúlt 15 évben többször járt 
hazánkban, ha tehette nem mulasztotta 
el meglátogatni Vén Ferencet. Megesett, 
hogy felesége Mária társaságában.

�������������	�������������8�=
Mivel többször járt Bogárzó tanyán az 

évek múltával rendre újabb generációk-
kal szembesülhetett. Kereste és meg is 
találta a családi vonásokat a fenotípust. 
Az soha nem hangzott el, hogy Ferenc 
irányt tévesztett, és ez több mint meg-
nyugtató. Némi információt elfogadnék 
abból, amit birtokolsz Roger-nél tett lá-
togatásod tanulságaiból. Valére Desmet 
W����"���������������$���$�
�����%�����-
nyésztésben a helyes irány, ha az utódok 
�����
������� �� ��/
����� �������&������
�����	�����
����������� �
��� �������-
ság Magyarországon tomboló „galamb-
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����
{�� �� %���
����� ���� �$����"��
"!����!���������"�&���"���
�!������
&���
�������������
���/
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Az éveseket megkíméli, de a kétévese-
ket is kíméletesen röpteti: Gyakorlati ta-
pasztalata szerint a hosszútávra alkalmas 

	�
������������������������
�!"�������
ami! Ekkor rá lehet bízni a hosszútávot és 
maraton távot. Az tudott bárkinek, hogy 
a középtáv sikerei repítették a világhír 
felé Valére Desmet Matthijs állományát. 
Roger ragaszkodik a régi, alap galambja-
ihoz. Aki kicsit is tisztában van az elmúlt 
húsz év történéseivel, eredményeivel - 
amelyek hosszútávú bajnokságok, nem-
zeti hosszútávú bajnok, Barcelonából is 
kiválóan teljesítenek Roger galambjai.

Az tudható, hogy híres hosszútáv te-
����������
� ����������� 	�
������ ��-
vábbtenyésztésében is az élre tört. Meg 
tanulta a hosszútávú galambot is tenyész-
teni, versenyeztetni. Mivé lehet egy híres 
állományból kikerülve, idegen környe-
zetben, idegen ellátásban, tenyésztésben 
a postagalamb?

>����������������
��
"�#��=
Mint fentebb említésre került, 2001-

���� �	�� �"��
�� %���
� &������ ��� �
� =&-
rópát, hogy a Kiskunság szívében a Bo-
gárzó tanyán írjanak új történetet. A 
4470506-01 kkcst, 4470525-01 kkh, 
4470283-01 kkt és 4503277-01 kkh. A 
��
��������� ��� �
���"� 	�
������ ��
�
-
hatók: De Gerrit – De Julich – Late Edi-
son – New Kapoen – Edison 2. 

Arra törekedtem, hogy külön vonala-
kat alakítsak ki, míg Roger alapgalam-
bokkal dolgozik, a családokat tisztán 
�����������"!��������������"��
��	�
����
került még a Bogárzó tanyára a teljeség 

igénye nélkül: De James – De Laudrup – 
De Klaren 96 – Alexander – De Gullit – 
Samuel – Petacchi – Kabila – Ekimov – 
}�����<�}�!�w&

�<�q
"��<�w��%�<��������
– Ervin – De Sven.

Annyit elöljáróban elmondanék, min-
den használható családból több egyed is 
volt a tulajdonomban az ászok gyerme-
kei, testvére stb. Mivel nem minden eset-
ben áll fenn szoros rokonság így egy-
�����
� ������
���� �� 	�
��������� ��� %-
gyeltem a fenotípus gyakoriságára a te-
nyésztéskor. Nem akartam pápább lenni 
a pápánál. Nem tartom kizártnak, a csa-
ládra fenotípusban kevésbé, vagy egyál-
��
������������
�����	��!����
�"��"!��-
ként kelhet jó galamb. Én maradok az 
�
�����
��|����������	���
������!"���
hogy az eredmények tükrében két jól re-
�/
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-
giuma van annak, amelyik a családra jel-
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hordozza.
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annyi gyógyszer, vegyszer, kegyszer ke-
rült a galambok szervezetébe, ami mai 
ésszel esztelenség volt. Minek okán? 
Minden okos tojás azt fröcsögte, hogy e 
nélkül nem lehet eredményesen tenyész-
teni, versenyezni. Szorult helyzetében 
egy állatpatikát simán kisegíthettem vol-
na. Szerencsémre „észre tértem” meg-
������ ��� �� ������!
����� ��
�����"��
látványos javulást mutattak, amely jel-

����������"������"��

Nem tagadom, mivel sok galambom 
van, megesik, hogy nagy ritkán egy-
egy tüsszentés elhangzik, de csak addig, 
amíg megtalálom a forrást és azonnal 
�"������� �� ����������
�� �	�� ��������-
lom számolatlanul hajlamosak a galam-
bászok egymás hülyeségét adoptálni. 
Nem szükségeltetik egyéb, mint a józan 
paraszti ész a postagalamb tenyésztés, 
versenyzés, jó szinten tartásához.

&������	���

Ebben sem hajlok a grammozás, de-

kázgatás felé, akinek ez a hobbija, tegye. 
Egész évre beszerzem a keverékeket, 
nincs ráetetés, heti egy alkalommal vi-
tamint kapnak a tenyészek, meg némi 
zöldet.

9���������
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A paramixo ellen az oltást rendre al-

kalmazzuk, kivételes galambnak kell 
lennie, amelyiket elkülönítve, szakem-

Belg 2010-4146828 k tojó
Hung 2011-D-338033 vcs hím
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berre bízom. Ha és amennyiben nem va-
gyok annyira hiszékeny, mit szépítem, 
��"�C�����
��
�	"�
�"����������
���������-
nyészetem és versenyállományunk. Er-
��
���� 
����������������"����� ���&
��	-
tól nem mentes történet: voltak nem ke-
��������������
��"������$�����"���
���
-
tételeztem a becsületességet. Kölcsön 
adtam nem egynek a legjobb galambja-
imból. Meg kellett tapasztalnom kese-
�����������
�� �����$
��$��	�
�����
��	���
ha visszakerült. Akkor már örömtüzeket 
gyújtottam. No igen, a becsületesség az 
emberrel veleszületett adottság. Ezt taní-
���"�� ���&
�"�����
��������� "����������
	����"����=��!������	���������	���"����
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Akkor röviden: munkaköri elfoglaltsá-
	�����������"�
����������	�����������-
zéssel foglalkozzak olyan színvonalon, 
���
���������	�$����
��7"������
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kínálkozott, Szalai Károllyal társultunk. 
A tenyésztés és minden vele kapcsolatos 
történés az én feladatom. Évente 100-
JNN� %���
�� ��
����
��� ��� �
���� ����!"��
��
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��7���
�����"��"���������	�
���-
házaiban kénye-kedve szerint helyezi el 
������7$����������������������������
feladata. Egyikünk sem szól bele a má-
sik dolgába.
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a galambokkal, amit Károly jónak lát. 
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� ]	�� ���"��� �"���
����� ��� ���

összhang, mindkét ember közel azonos 
temperamentummal bír. Az évente 1-2 
alkalommal megesik, hogy a verseny-
��
� ��������� 7���
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� �	�/��� ����&���
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�������!
������

�����������������-
delkezésére. Egy az özvegyeké, tojó és 
hím is versenyzik. A másik a természetes 
���!��������������������������	�&���
�
	�!��
�������"�!�����������
���"�� "�-
merve Károly munkahelyi kötelezettsé-
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galambok. Ezt egyikünk sem kívánja 
megváltoztatni.
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röptetése Nürnberg 700 km végállomás-
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Természetesen, de úgy gondoltuk meg-
�&����&��� =���"��� �&��������� %���
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�
azért versenyzünk, mert mindenek mel-
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eredményekhez.

Szalai Károly nekem személy szerint 
egy Unicum. Több mint öt évtizedes 
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amennyiben szívvel csinálja a rábízott 
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Bizottságának tagja, jó ideje, plusz még 
�&������ "�� ����� W"��� %	��
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Vén Ferenc az a nagyon kevesek egyike, 
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tölthettem a Bogárzó tanyán, korántsem 
törekedve a teljesség igényére. Úgy vé-
lem, sikerült némi bepillantást engedni 
a Bogárzó tanya titkaiba. Élvezzék a 
�"�����/
������������"��"���������	������
"!����	����"	�

Álljanak itt a röpcsoport és tagszövet-
ségi eredmények. Minden évben külde-
����%���
����� �$��� �������
�������"�!���
évben valamelyiken nyernek díjat.
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Közel egy évtized telt el azóta, hogy 
utoljára rendezett kerületi díjkiosztót a 
Dél-Tisza, amelyik akkor még az ország 
legnagyobb kerülete volt. 

A decemberben tartott kerületi kiállítás 
alkalmával - Kovács Mihállyal folytatott 
beszélgetésem kapcsán - született az a 
felvetés, hogy rendezzünk díjkiosztó ün-
nepélyt a vásárhelyi egyesülettel együtt. 
Az elhatározást tett követte és Kovács 
Mihály szervezésével január 30-án került 
sor a díjkiosztóra, melyhez a vásárhelyi 
„Kutasi csárda” biztosította a helyszint. 
��!���"������J_�����������!�!$�����$��
�
J?N����������
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������������-
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�����������������	��"�!��������
�
a meghívott vendégek. Meglátván a két 
hatalmas asztalon sorakozó serlegeket, 
méltán ámult el az ünnepélyes estre ösz-
���	��
��x���!	����	{��

Kovács Mihály a vásárhelyi egyesü-

���=
�$������$��$���������"���"�������
meg az ünnepélyes estet, majd a vendé-
gek bemutatása következett, így: Erdélyi 
Gyula, Garaczi János, Jambrik István, 
Mocsári József, Politzer József, Szalai 
Károly, Tóth Imre és Nejeik, akiket nagy 
taps köszöntött. Természetesen kerüle-
tünk egyesületeinek elnökei is megjelen-
tek Nejeik és Sporttársaik kíséretében. 

=
���$�����������
�"�	�������������-
lyezettek vehették át a nyereményeiket 
Benk Ákos konferálásával. A díjazotta-
kat látván megjegyeztem: Vásárhelyen 
biztosított a galambász utánpótlás, mert 

Barna Ákos, Tóth László, Ferge Sándor, 
}�&�|��!��������	������������������-
pelt a díjazottak között. A legtöbb díjban 
Sós Bálint, Kovács Mihály, Marton Péter 
�����/
��� �	������������
�"�� �����!��"	�
megteltek serlegekkel. A közel háromne-
	��!������/����"� �������"��� �����	���
és ízletes vacsora elfogyasztása követett. 
A felszolgált ételek között - marhapör-
költ galuskával, különféle sültek vegyes 
körettel és savanyúsággal szerepelt. 

�����������
��	�������������������$���-
te: a Dél- Tisza kerület díjainak átadása. 
Azért, hogy gördülékenyen történjen a 
díjak átadása Benk Ákos szólította a dí-
��������������	�!���`�����;���=
�$����
Takács László Ker. Elnök adta át és gra-
tulált a kiszólított sporttársaknak, akik 
közül jó páran unokáik segítségét igény-
be véve jöttek díjaik átvételére. A díjak 
átadását egy eddig még nem tapasztalt – 
x7����~�����~�{��$�������������-
lyet Takács László Elnök abból az alka-
lomból adott át azon Sporttársai részére, 
akik galambjaik kiállításra nevezésével, 
felkészítésével segítették a kerületi és az 
országos kiállítás színvonalas megrende-
zését.

A díjak átadását tánc és beszélgetés kö-
�������7$������������
����������
������
mennyiségben fogytak a tombolatömbök, 
hiszen a felajánlott nyeremények között 
– Japán harci kakasok, nyulak sütésre 
használatos fóliával, galambok, malac és 
�� ��!������ �� w����� ���
�!� x��������"�

nagydíjjal” kitüntetett birka állományá-
ból egy kisbárány volt, de szépszám-
mal voltak a felajánlott tárgyak között, 
����	���� ������� !����������� ����� �� ��
legkülönbféle tárgyak, melyek Rau Sán-
dor konferálásában találtak gazdáikra. 
Egy-egy nyeremény átadását humoros 
szöveg kísérte, melyet nagy nevetés és 
taps fogadott. A tombolasorsolást követ-
te a desszert elfogyasztása, ami Garaczi 
János galambászok iránti kedvességét 
�"�����������x����������!�{�����������
%�����������"������
���

��� �����
� ��	�

��������&��� ��	�� ���
hangulatban telt el, igény van rá, hiszen 
�������	����	����$��!����������
������
��
��	����"������$���������	������$��-
nyebb megbeszélni és ötletekkel, javas-

������
��
��

�"����
���������&�������-
vonalát eredményesebbé tehetik.

Remélem, hogy ismét a hagyományos 
programok sorában tudhatjuk a kerületi 
díjkiosztó ünnepséget üdvözölni.

Az eseményt lejegyezte: 
Takács László

Dél-Tisza elnöke

A Dél-Tisza Versenykerület Díjkiosztója
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2015. Tagsz. megnevezése április 20 április 23-24 ápr. 30-máj. 01 május 07-08 május 14-15 május 21-22 május 28-29

1. Budapest I.

Trnava Breclav Polna I. Prága-Dubec Polna II.

02. Villám Klub

Rajka Breclav Jihlava I. Jihlava II. Prága

4. Dél-Duna Öttevény Rajka Kuty Velka Bites I. Velka Bites II. Jihlava I.

Seregélyes Kisbér ����� Mosonm.óvár Kuty I. Brno-Slapanice I.

5. Dél-Tisza Pestimre Kisigmánd Mosonm.óvár Hustopece Jihlava I.

Pannonhalma I. Kisigmánd I.

Alföld Derby Klub Pestimre Kisigmánd Mosonm.óvár Hustopece Jihlava I.

6. Dunakanyar Holic Velka Bites Humpolec I. Kladno I. Kladno II.

7. Hatvan és környéke Mosonm.óvár I. Mödling Melk I Amstetten Wels Melk II.

Nagyigmánd

8. Észak II. Levice Nitra Trnava I Hustopece Velka-Bites I. Cihovice I.

10. Hajdú és a G-23 egye-
sület

Gyöngyös ������	
�� Komárom ��	 Mosonm.óvár I. Krems

������	
���

11. �������	
 Brno Velke Mezirici Humpolec Prága I. Plzen Cheb I.

Breclav

�����
������������ Wels Passau Platting Straubing Neumarkt I

12. Tatabánya Hustopece Jihlava Benesov  I. Louny Benesov II.

13. Közép-Dunántúl Holic Hustopece Velka Bites Cihovice Melnik

14. Nyugat-Dunántúl Mödling Drasenhofen II. Velka Bites Havlickuv Brod I. Prága I. Teplice

Drasenhofen I. Hustopece

15. Békés Lajosmizse Dunaföldvár Székesfehérvár ��	 Kapuvár Breclav I.

16. �������� Hegyeshalom  Mödling St. Pölten Amstetten Walchaussen I. Straubing I.

17. �����	�
���������	 Mosonm.óvár Velke Mezirici Jihlava I. Prága Dubec Jihlava II.

Sprint verseny Mosonm.óvár Velke Mezirici Jihlava I. Prága Dubec Jihlava II.

19. Törökszentmiklós Bicske Komárom ��	 Mosonm.óvár Breclav I. Velka Bites I.

20. Délnyugat-Dunántúl Sárvár Sopron Rajka Brno Slap  I. Havlickuv Brod I.

21. Hírös Mosonm.óvár I. Hustopece Jihlava I.

Pannonhalma I. Kisigmánd I.

22. ��
	���� ������	 Székesfehérvár I. Veszprém St. Pölten Tata

23. �
�
��� ��	 Rajka Sopron Amstetten I. Wels

25. �����������!"� Humpolec  I. Humpolec  II Humpolec III. Humpolec IV Prága I. Chomutov  I

26. Tisza-tó Bicske I. ��	 Mosonm.óvár I. Rekawinkel I. Amstetten-Kelet I.

27. Észak-Kelet ������	 Székesfehérvár I. Veszprém St. Pölten Tata

28. Közép-Tisza Nagyigmánd Öttevény Mosonm.óvár I. St. Pölten I. Melk I. Wels I.

29. ���	���
Tagszövetsége

Rajka Kuty Velka Bites Humpolec I. Prága-Dubec I.

Malacky

30. #�
��$���� Komárom Rajka I. Malacky Kuty Velka Bites Humpolec I.

Rajka  II.

55 Derby Klub Kuty I. Jihlava Benesov I. Benesov II. Comutov

Kuty I.

%
�
��

&
�����%
�
��
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június 04-05 június 11-12 június 18-19 június 25-26 július 02-03 július 09-10 július 16-17 július 23-24 július 30-31

Breclav I. Breclav II. Breclav III. Breclav IV.

Radeburg I. Polna III. Radeburg  II. Polna IV. Halle Polna V. Magdeburg

Jihlava Z1 Jihlava Z2 Jihlava Z3 Jihlava Z4

Radeburg I. Jihlava III. Radeburg II. Jihlava IV. Halle Jihlava V. Magdeburg

Chomutov Ricany Cheb I. Prága-Citka Cheb II. Jihlava II. Magdeburg

Rajka I. Brno-Slapanice II. Kuty II. Havlickuv Brod Rajka II. Brno-Slapanice III. Kuty III.

Prága Velka-Bites I. Cheb I. Jihlava II. Cheb II. Velka-Bites II. Magdeburg

Pannonhalma II. Kisigmánd II. Mosonm.óvár I. Pannonhalma III. Mosonm.óvár II. Kisigmánd III. Mosonm.óvár III.

Prága Velka Bites I. Cheb I. Jihlava II. Cheb II. Velka Bites II. Magdeburg

Radeburg I. Humpolec II. Radeburg II. Humpolec III. Halle Humpolec IV. Magdeburg

Brno-Slapanice I. Brno-Slapanice II. Brno-Slapanice III. Brno-Slapanice IV.

Platting I. Melk III. Regensburg Melk IV. Neumarkt Melk V. Platting II.

Mosonm.óvár II. Mosonm.óvár III. Mosonm.óvár IV. Mosonm.óvár V.

Plzen I. Velka Bites II. Cheb Velka Bites III. Plzen II. Cihovice II. Velka Bites IV.

Trnava II. Trnava  III. Trnava IV.

Freistadt I. Sopron I. Freistad II. Sopron II. Regensburg Sopron IV. Vilshofen

Mosonm.óvár II. Mosonm.óvár III. Sopron III.

Magdeburg I. Cheb II. Magdeburg II. Cheb III. Wittenberge I. Cheb IV. Magdeburg III. Wittenberge II.

Prága II. Prága III. Prága IV. Prága V.

Rottendorf I. Neumarkt II. Rottendorf II. Regensburg I. Aschaffenburg Regensburg II. Magdeburg Wittenberge

Radeburg I. Benesov III. Radeburg II. Ricany I. Halle Ricany II. Magdeburg

Grimma I. Ricany I. Grimma II. Prága- Citka Dessau Ricany II. Magdeburg

Grimma I. Prága II. Grimma II. Prága III. Dessau Prága IV. Magdeburg Wittenberge

Drasenhofen III. Drasenhofen IV.

Prága Jihlava Cheb I. Breclav II. Cheb II. Sopron I. Magdeburg Sopron II.

Radeburg I Straubing II. Radeburg  II. Walchaussen II. Halle Walchaussen III. Magdeburg

Haag I. Haag  II. Haag III.

Chomutov I. Jihlava III. Chomutov II. Jihlava IV. Halle Velke Mezirici Magdeburg

Malacy I. Jihlava III. Kuty I. Jihlava IV. Malacky II Velke Mezirici Kuty II.

Prága I. Breclav II. Prága II. Velka-Bites II. Prága III. Jihlava Chomutov

Breclav III. Breclav  IV.

Melnik Hustopece I. Cheb I. Hustopece II. Cheb II. Brno Slap. IV. Magdeburg

Brno Slap. II. Brno Slap. III. Havlickuv Brod II.

Prága Velka- Bites I. Cheb I. Jihlava II. Cheb II. Velka- Bites II. Magdeburg

Pannonhalma II. Kisigmánd II. Mosonm.óvár II. Pannonhalma III. Mosonm.óvár III. Kisigmánd III. Mosonm.óvár IV.

Plzen I. Székesfehérvár II. Cheb Vasvár Plzen II. Szentgotthárd I Szentgotthárd II Szentgotthárd III.

Straubing Amstetten II. Neumarkt Amstetten III. Schwabach Amstetten IV. Regensburg

Magdeburg I. Chomutov II. Magdeburg II. Chomutov III. Wittenberge Chomutov IV Magdeburg  III.

Prága II. Prága III.

Vilshofen I. Haag Regensburg I. Rekawinkel II. Vilshofen II. Amstetten-Kelet II. Vilshofen III. Rekawinkel III.

Mosonm.óvár II. Mosonm.óvár III. Mosonm.óvár IV. Magdeburg

Plzen I. Székesfehérvár II. Cheb Vasvár Plzen II. Szentgotthárd I Szentgotthárd II Szentgotthárd III.

Plattling I. Wels II. Regensburg St. Pölten II. Neumarkt Melk II. Platting  II.

Mosonm.óvár II. Mosonm.óvár III. Mosonm.óvár IV. Mosonm.óvár V.

Grimma I. Ricány Grimma II. Prága-Dubec II. Dessau Humpolec III. Magdeburg

Humpolec II.

Plzen Humpolec II. Cheb I. Humpolec III. Cheb II. Humpolec IV. Magdeburg

Rajka III. Rajka IV. Rajka V. Rajka VI. Rajka VII. Rajka VIII. Rajka IX.

Kuty II. Döbeln Kuty IV. Halle Kuty VI. Halle Kuty VIII. Magdeburg

Kuty III. Kuty V. Kuty VII.

Koblenz M. Aachen Esc. Liege Brüsszel

Magdeburg Magdeburg / 
Constanca

Magdeburg
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�� ����� �����	�
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vetsége E.V. megkért bennünket, hogy ezt 
az írást hozzuk nyilvánosságra. Ezt a ké-
rést szívesen teljesítjük, hiszen a ragado-
zó madár probléma mindnyájunkat érint.

�"����
�� |����#� �� ��������� ������� ��
����� �����	�
���� ���������� |�$���-
�	��
����~���	�
�����������������-
���� ~���	�
���� ���������� |�$����-
	��
������
�]
�������������	�������
-
��!�� ��	�!�����!��� �]
������&
���� �"���
héja, vándorsólyom, karvaly, oda vezet-
te a Szövetségek Elnökségét, hogy írjon 
Petíciót a Szövetségi Kormánynak, a Ré-
gióknak, hogy foglalkozni kell az elvisel-
hetetlen ragadozó madár túlszaporulat-
tal. Ez feltétlen szükséges, hogy csökken-
���"� �&!�&�� �� 	�
������� �� !���#�����%-
ak, díszgalambok, a nemzeti Kultúrkincs 
�����	�
������� �� ��� �	��� ��!��
��
dísz- és énekes madár fajok sérüléseit és 
elpusztítását. Ez szükséges, hogy a hob-
biban örömet találjunk! Ez a „lenni, vagy 
nem lenni” kérdése. Nagyon sok sporttár-
�&���� ������������&��� �
��/		�!� �� ����
elviselhetetlen veszteségek miatt.

A téli hónapokat szeretnénk kihasznál-
ni és az illetékes hivatalokhoz, a Kerületi 
és Városi Vadászati Hatóságokhoz for-
!&
�"� �� ��� �

���"����� ��� ��/
�����
��
elpusztításukról tájékoztatást adni. Mi-
����������������������
�]
��"!���������

�	�$��������#����������������&���������
érintett. De ez a probléma országszerte 
fenn áll. A nemzeti kultúrkincs postaga-

����� �� !���	�
������� �� !��������%���
védelme közös kötelessége a Régió Szö-
vetségeknek, a Versenykerületeknek, a 
����� �����	�
������������� |�$���-
ségének, a Kerületi és Körzeti díszga-

������!��������%��������������

Tisztelt Sporttársak, akárhol és bár-
mikor ülünk össze a Szövetségi Tagok-
kal dolgaink megbeszélésére, mindig 
���J#�������
�������

��!�����$������
veszteség a túlszaporodott rablómadarak 
miatt, mint a héja, a sólyom és karvaly. 
Az utóbbi 10 évben a szárnyas fajok 
vesztesége 3-4 szeresére növekedett, a 
fent említett rablómadarak miatt. A túl-
szaporulat miatt az említett rablómada-
rak nagyon sok helyen állandó kultúr 
�$��������
����

Galambjaink szabadon tartása az or-
szág egyes részein, nem lehetséges 
többé. A galambokra és egyéb szárnyas 
fajokra specializálódott rablómadarak 
miatt sportbarátaink arra kényszerülnek, 
hogy állataikat volierekben tartsák, ami 
viszont ütközik az Állatvédelmi Törvény 
4��#��������
�������������	��
�
�������-
�"�����	��"������������
��������
���
�"��
sportbarát ennek ellenére megadja álla-
��"��������
��������	��#������/
�"��
�-
���������� ������ ����� �� ���������� �
�"-
selhetetlen, iszonyatos képekkel fognak 
konfrontálódni.

5����
�
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Egy galambot leütött a sólyom, az 

azonban szerencsével elérte a hazai dú-
cot, bár már csak egy szemmel. Egy pos-
��	�
���������]����������
�����������!��
�����������
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A. S. sporttárs, Oberleichtersbachból a 
�$���������
������
������}"�!�����	����
egy öreg autóút hidat felrobbantottak. 
Ennek a hídnak volt egy oszlopa, amin 
egy vándosólyom pár fészkelt, amit egy 
másik sporttársammal és egy, az autóutat 
������������	��&����������
�����^����-
��
� ���
���� %	��
�/��� ����� �� �$������
��
�
�&��� ������ �����	�
���� 	�������
Amit ott találtunk, az minden képzele-
tünket felülmúlta. 256 db postagalamb 

��	�������4�9��	���+��"�����
����	��-
��������B�	������|�������������"����
�����
$������	�����������������
�������
���	��
�������������	�����	�����������������!��
nem lehetett hozzáférni. A. S. sporttárs 
az írást meg akarta jelentetni egy hazai 

�������!���	����$����	"����������!��
letiltatta??? (Tauben Markt 2013. 11.)

A ragadozók által leütött galambok 
lábtörést, mellcsont sérüléseket, szárny 
és tollazat sérüléseket, takaró és faroktoll 
sérüléseket szenvednek el. Az ilyen táma-
dásból adódó sérüléseket, ami gyakran 
��
�

�
��	��!"������������&���
���������-
élt és sokan csupán véletlenül. Egy ber-

"�"��"�������&
��!�������	%	��
������	��
egy héja üldözött egy galambot, ami el-
�����/
����������
�&���&
��������������
az oldalát feltépte. Egy másik eset: Egy 

fogorvos Dr. S. felhívta a szomszédját, 
mert egy héja a kertjében a gyepen szét-
tépett egy galambot. Egy 4 éves nagyon 
jó hím hevert a földön, ami G. Th. sport-
társ tulajdona volt. A 4 éves versenyzési 
tapasztalat sem segített a meglepetéssze-
������� ����!��� �

���������� ��	�
����
oldalát feltépte, a vért felitta, a mellhús 
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�����"�
��������
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/
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G. Th., galambjait novemberben kien-
gedte szabad repülésre. Délután két héja 
támadta meg a galambokat, ami egészen 
a sötétség beálltáig tartott. A 18 galamb 
egy éjszakai repülésre kényszerült, mely 
������"���/
�����
����
��������
���-
rosult. Nagyon sok sporttársunk élt át 
ilyet az elmúlt 10 évben.

Az elmúlt 10 év nagyon kemény rab-
lómadár támadások miatt, sok sport- és 
��������� ����&������ �"���� 
������-
ge arra, hogy kedvenc hobbijával, a 
postagalambászattal foglalkozzon. Föl-
��������� �� ��	�����]� x����$�/
"{� �
-
veszett galambok miatt és hogy a rabló 
madarak, a héják, sólymok, karvalyok 
három-négyszeresére szaporodtak fel. 
��������&
���x����
{���
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����!�����
száma is és az egész évi rablómadár ki-
lövési tilalom. Mindez totál ellentétes a 
NABU, (Német Természetvédelmi Szö-
����	B� �
�"�����"��
�� &� ������ 
����-
%
�������	������
���
��������
� 

Átélünk egy elavult politikát az EU-
ban és Németországban a Szövetségi 
Kormányban és egész Európában.

Ez a Polgári Törvénykönyvben leírt 
szabályok megsértése, mert a területi 
��!����������
�
�������
��������	$
��
	�
�������
�� !��������%����
� �� �&
��-
donosnak jelentést nem tesznek, noha 
���������$����	"�"	���
��	���������-
	������ �� ��
����������� �������� ��-
lyeket vissza kell szolgáltatni. Egyéb-
��������� 
���������"���/
������������
ezek az állítólagos „madárbarátok”, 
����� ���� ������"�� �� ����������� �����
a keletkezett kárt (postagalambok ese-
tében több ezer EU is lehet) el akarják 
tusolni. Ezeket legtöbbször látja maga a 
	�
������������� ��	�� �� ������!��	��
ahol a galambot megöli, vagy széttépi és 
felfalja.

A postagalamb, mint kultúrkincs, 
�������	�����
�����������
�����
��������� 

hivatalos védelme



2016. május 11

&� ����8	������� �����	�� ����
���
����
����


A fent említett elviselhetetlen szitu-
ációk alapján csak azt tudjuk mondani: 
���� ����/�� ������� �� �����	�
�������
!���	�
������� !��������%���� �������"-
nek pusztítását. Korrekt, becsületes tör-
vényes bizonyítékok és a saját tapasz-
��
���"��� �
������ �	����
���� ��	�� ���
egész évi rablómadár védelem teljesen 
felesleges. A már régen nem aktuális tör-
vényeket, határozatokat korrigálni kell a 
mai viszonyokhoz. Ha kell, forduljunk 
�� ��"
�������	����� "������
�&�� �����
az általunk ápolt, védelmezett „nemze-
�"� �"�����
{� �� �� �$��"� �!���� �����
�� ��
�"�!�����"� �����		��
�� �� ��� �
�����
Vadászati Hatóságok járuljanak hozzá, 
��	����������������"��������&��"�
����
elfogadja és a Ragadozóvédelmet és az 
irányában kifejtett lobbit tudományta-
lannak és szükségtelennek ismerje el.

C�4$�8
�������
������
������������
��""�!&
���

a Német Postagalambászok Szövetsége, 
a Német Díszgalambászok Szövetségével 
��
��"����������~��������%����������
Szövetségével együtt egy Petíciót nyúj-
tanak be:

����|�$����	"�7�������������W���-
gazdasági Minisztériumon (Erdé-
szet, halászat) keresztül

�� �� 7$��������!�
�"� W"�"����"&�-
hoz, (Természetvédelem, Reaktor-
biztonság, a Szövetség Régiói)

A természet- és állatbarátok még hoz-
záteszik:

���������������
"�����������"�������"��-
ló sportgalambok tréning- és moz-
gáshiányt szenvednek

�� ��� �������!������ ��� ������!���
(nyulak, fácánok, foglyok, fürjek) 
nagyon sok régióban csaknem ki-
haltak. Ezeket a tényeket nem le-
���� �	��������� ��� �	���	��!���	���
ráfogni, mert a kiskertekben, a par-
kokban és a városokban nincs ag-
rár tevékenység, mégis ezek a fajok 
���������
�������

&�������
������
��������������
�
�� �����	�
���� ����������� �� !���	�-


������������������!��������%�������-
�����

��#����������������������������-
ják kiirtani a rablómadár fajokat, hanem a 
fajok arányos fenntartását kérik. Elvárják, 
�"����!�%������

����
	���������	����-
delmet, a segítséget a nemzeti kincs- pos-
��	�
�����!���	�
��������!��������%���

fenntartásához. Az sem természetes és a 
�������� ��

������ ��	�� �� ��	�!����� ��
-
nevelt utódai, vándorsólymok, héják a 
�����	�
�������!��������%����$��
����
elvadultan élnek a magas házak tetején, a 
�����"��������������������������������-
�������	�������
���
����������	������	�-
dozók a túlszaporodás miatt nem találnak 
életteret a szabad természetben és nem 
találnak zsákmány-állatot sem. A posta-
	�
�����#�!���	�
�����#��!��������%���
��������"� ��	���� ��	��� ������!����
szenvednek a már régen szükségtelen, 
egész évi rabló madár, héja, vándorsó-
lyom és karvaly védelme miatt. Tenyész-
������ >N#?N� �!���� ��!��� �
�&��������-
��
� �����
��� �� ���$����	� ������������
9?NN�#�� >NNN�#� =&����� ������� ������� ��
legtöbb postagalambot, díszgalambot a 
����"&���
�����������"	�������"!���������
pusztítják el a sólymok, héják, karvalyok, 
%���
��"����
����
�����

&��������8�	���������������
�
Tájékoztató a ragadozók túlszaporo-

!�����
� �� �
�����!���
�� =	�� ���� ����
>#[���������$
�����"��
��"����������
����
�
+�$��$����������������<���!���	�
����-
�������B�>�%���
����������
��>#[���������
/
� �� ��
����
� >� %���
��� =	�� ���!����-
lyom pár 4-5 tojásból felnevel legalább 3 
%���
���=���������������������������������
semmiféle veszély nem fenyegeti. Berlin 
�����������
���	��!/
������
�JNN��$
��-
párt regisztráltak, München és körzeté-
ben szintén ugyanannyit, és ezekhez jön 
�����������
����
��%���
���������
��������
jelenleg nincsenek regisztrálva. Berlinben 
a fentieken kívül még van 17 vándorsó-
lyom pár és a relatív kisebb Frankfurt am 
Main-ban, 2014-ben 11 vándorsólyom 
párt számláltak. Az egyéb, kisebb város-
okban is folyamatosan emelkedik a raga-
dozó madarak száma. A három ragadozó 
faj, a héja, vándorsólyom, karvaly, nem 
���������	��������������������
���
���
���!&
��
�������������
��������/��	��
���
�����"� ��������������� �$��$���������
elvadultan az emberi környezetben is je-

����������+�&
�]��$����B�

��������	���������������
����
�/-
kön maradnak, a karvaly és a vándorsó-
lyom, téli szállásra vonulnak.

&�#��������������������
�
A régiókban és körzetekben az abnor-

mális ragadozó károkat nem veszik tu-
!����&
�� �� ������	��� �"����"��
�"� �� ��
��
�
����&�������������
#����
�!�����-
ták a már régen nem aktuális törvénye-

ket és rendeleteket. Azok sem vették a 
����!���	������	�����������������	����
���
"�� ������������&�����!��
�!��������
arra reagáljanak.

2008 májusában tartották Bonnban a 9. 
EU-Természetvédelmi konferenciát, ami 
�� ��&�������������"�
�	"�"� �������	-
nek fenntartásáról szólt. Sajnos utána alig 
történt valami. Csak Németországban a 
�$������� 4? #���� �� ��	
��� �

���

�-
mány 35%-át a kihalás veszélye fenyege-
ti. Ez az oka annak, hogy a fent említett 
ragadozó madarak egyre inkább koncent-
rálnak a postagalambokra, díszgalambok-
�������!��������%��

����������

��� ����� ��	�!���� ��!��� 
������ �$-
vekedés miatt fordultam 2011.09.09-én a 
Környezet- Természet,- és Reaktor- biz-
�����	� ��
�
��� W"�"���������� }$��	���
]��������������
�����4NN��N9�4_#������"-
����
"��
��������������"�
�]����������
�-
szok nagyon hasonlóak voltak. Problé-
mánkra azt nyilatkozták, hogy Német-
országban a ragadozók populációja még 
mindig nem biztosított. Ugyanebben a le-
vélben kaptam többek között egy ráuta-
lást Adams úrtól, aki a Környezetvédel-
mi Minisztérium, a természetvédelem és 
a reaktorbiztonság megbízottja: A héja, 
vándorsólyom, és a karvaly általános 
védelme alatt áll az EG-Madárvédelmi 
"��������
� =�J>^*4NN�#"� �
����������
�� ����"� ��	�!�����!����� �
��������� ��
vadászati szabályoknak vannak alávet-
���� �� ��� "!�� ����"��� �	��� ���� ��!�-
szati kíméletet élveznek. A fent említett 
BMU (Szövetségi Környezet, és Reak-
torbiztonsági Minisztérium) véleménye 
is az, hogy a héja, a vándorsólyom nem 
ellensége az énekesmadár faunának. A 
ragadozómadár állomány csupán egy ré-
��������������$������������=������!$-
göt is megeszik. A továbbiakban ez van 
�	�
�����������	�!������
�����������-
leillenek az életterük ökológiai kapacitá-
������ +=���
� �� 	�
������������� �&!��-
nak a legtöbbet beszélni.) 

�� �"�
�	"�"� �������	� �������	�"��
már egyre aggasztóbbak. És sajnos ez 
évek óta a postagalambok, díszgalambok 
��!��������%����������������������	���
Németországban rendelkezünk egy Szö-
vetségi Természetvédelmi Törvény-el, 
(BNatSchG). Ennek a 39. § átöleli az 
egész fajtavédelmet. Védelme az álla-
toknak és növényeknek, valamint milyen 
hatással van az emberre. Az egész éves 
ragadozómadár védelem teljesen szembe 
megy ezzel a törvénnyel. A NABU pl. a 
héját nevezte meg az „Év madara”-nak. 
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Miért nem lehetett egy olyan hasznos kis-
madarat megnevezni, mint a cinege, vagy 
a harkály. A dolmányos varjú és a szarka 
nemcsak az énekes madarak fészkét rabol-
ja ki, hanem a héja által leütött galambot 
"���
�����������
���	�����"����
��	�����-
ja. A héja azután egy újabb zsákmányra 
�������� %���
��� ��
����
����� ��
�	�����
naponta 4 galambot ölnek meg.

D

����������
A még fennálló törvények alapján, a 

���
���!����� �
��
� �����&
�� ���������
jelenleg a német bíróságon nem kap iga-
zat, sem kártérítést. Ezt alapjaiban meg 
kell változtatni. A politika nem teheti 
meg, hogy elnéz a kultúrkincs postaga-

�������!���	�
�������!��������%��!�
-
me felett.

������������	�
�������������|�$-
vetségének 36.000 tagja van, 67 Régió 
Szövetségben és 600 Verseny Egyesü-
letben. A Díszgalamb Szövetség 21.068 
��	�������
�
������~��������%�������-
����J>4�4^4#��������������� �����&���
-
érni közös Petíciónkkal a Szövetségi 
Kormánynál, hogy Németországban is 

foglalkozzanak a rablómadarak túlsza-
porodásával, beszéljenek róla. Ez így 
�	�/��� "�������"����� �	�����"��������"-
sebb szervezetek külön-külön keresné-
���� ��
� �� �/
$��$��� �"����
��� "

����-
seit. Ez a konkrét „nyomás alulról”, az 
�����	����/
���"��
����	���

���	��������
���$���������������������!��
�!����
Bizonyítékok, tanuk megnevezése a ga-
lambokra specializálódott ragadozóról, 
valamint a káresetek száma, a leütött ga-
lambok, és azok értéke, szükséges.

E�������F���
��
A galambok ellenségei (Héja, Ván-

dorsólyom és Karvaly) és a szárnyas 
fajok (A Postagalamb, Díszgalambok, 
�� !��������%��B� �� |�$����	"� ����-
szetvédelmi Törvény (BNatSchG) 7§- 2. 
Bek. -13. Nr. valamenyien a ����� ��-
���� közé tartoznak. A 39. § BNatSchG 
összefoglalja a fajok védelmét: &������-
����
���������������	��� ����������
�����	���
�����
4�
� 

Egy egyoldalú fajvédelem, egoista vé-
delem, bizonyos ragadozómadár fajokra 
��������������/
�����������������	���

hátrányos és ezt a törvény nem tartal-
mazza. A ragadozómadarakra, egyéb-
ként (Karvaly, Héja, Vándorsólyom) 
még a Szövetségi Vadász Törvény, Va-
dászati Jog 2. § is vonatkozik. Ott, ahol a 
��	�!�������	�
�����������������%���-
jokra specializáltak magukat, a károsult 
��������� �� ��
	��"��$�����$���� �� ��
Szövetségi Vadásztörvény alapján Pol-
gári vagyonának megvédésére segítséget 
követelhet. A Szövetségi Vadász Törvény 
27. § „A súlyos vadkárok elhárítása” ad 
egy engedményt azon fajok csökkenté-
sére, melyek más fajokat nagyszámban, 
súlyosan károsítanak. A Szövetségi Ál-
lam összeállíthat egy listát a vadászható 
fajokról, nagy károsítás esetén, a fajok 
�������	�����������������������

Ez a lista csak az elnökség és az illeté-
kes személyek számára készül.

A kevésbé károsultak szolidaritására is 
számítunk.

Hans-Joachim Nüsse
(alelnök)

und Dipl. Ing. Werner Damerow 
(elnökségi tag)

ford.:Varga Antal

Az R-01 Egyesület ez évben ünnepli 
megalakulásának 85. évfordulóját. Az 
�	���/
��� ��	�
�!��� J�9J�� ����&��� J#��
alakult a „Columbia” Postagalamb Sport 
Egyesület szolnoki csoportjaként 27 
����
�� ��	��"� �����"� �"����"��
���� ���]�"�
dolgozók és iparos emberek voltak. Az 
�
����
�$���;"���7��������$�	�$����-
lasztották.

Az egyesület tagjai rendszeresen részt 
vettek az országos versenyeken is. 1933-
���� 	������� �����	�
���� ���&������ "��
tartottak és több alkalommal rendeztek 
kiállítást is. Tagjai az évek során sok 
sikert értek el, sorra nyerték a kerületi 
versenyeket és az országos megmérette-
téseken is szép eredményeket értek el. 

7"���
��!���������������
����+����
-
jesség igénye nélkül): Pásztor Róbert, 
Blahó Ferenc, Demeter József, Hertelendi 
Csaba, Makai Balázs, Mozsár István, 
Pogány Gyula, Szedlák József, Tóth Pál, 
Zana Flórián). Az egyesület utóbbi évek 

�	���!��������� ������������ 7�����
József, aki a 2015-ben Budapesten meg-
rendezett 34. Postagalamb Olimpián 1 
éves galambok között Sport-G kategóri-
ában 20 ország 60 db galambja közül a 
26. helyezést érte el.

Az egyesületnek jelenleg 27 tagja van. 
��� �
�]
�� �"� ������������ �$������� ��
Törökszentmiklós és Környéke Posta-
galamb Egyesületek Tagszövetsége által 
rendezett kerületi díjkiosztó ünnepségen 
50 db kupát nyertek.

�� �$��
�]
����� ]�� 	�������
���� �$
-
tözött egyesület. Ezentúl a Széchenyi 

�����
�����
���x�$
!�"���
���
{�
������
	�
������ 	�������� =
��	�!����� ���/
��
���]���
�������
����]���������	���
���-

tására is sor került. Elnök: Fazekas Ottó, 
versenybizottsági elnök: Kanyó József, 
pénztáros: Farkas Mátyás lett.

Bízunk benne, hogy a régi szép hagyo-
mányokat követve az egyesület tagjai a 
�$���������"�������������"��$��	�����"�
fogják az R-01 Sportegyesület hírnevét.

Fazekas Ottó

Szolnoki R-01 Postagalambsport Egyesület  
díjkiosztó ünnepsége
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A versenyszezon közeledtével úgy 
	��!�
������
���������
��������	�	��-
��
����
���"����������
�����

����
�������
védekezni a szezonban, leporolom azo-
����������
������]��"�������"����
�����-
tem az Önök tudását is.

�	�� ������ �� �����!"�� ��
��������� ��

	]�"������������Q�

&�� ���
�
��"���� ������	��� ���"��
������������ ����������������
��� ���-
����
����� 

Néhány alap információ, nem árt az 
ismereteket feleleveníteni!

&� "����� jellegzetesek, mindenki 
�������� ��
"���������Q� '"���
� 	�
��-
�����
����$����������"�"�&
��������!"����
��������
 

G�������
�� ��
�4������� �������� 
jelenik meg. Az orr melléküregek meg-
duzzadnak, a tüsszögés állandósul.

q!�������

������
���������"�����

�	-
���������� �/�������%�������������
��
-
��������� �"��
� �� ��
������� "��&����!-
szere már részben védelmet biztosít a 
betegségekkel szemben.

Valamikor csak a tüsszögések száma 
�����	���!]��������	����������������-
teljesítmény csökken.

&��8�����8��sokfélék lehetnek: víru-
sok, baktériumok, gombák, ritkán para-
ziták. Ezek közül a Chlamydiákat és a 
Mycoplasmákat emelném ki!

Az ����#�
�
 kórokozója egy, a bak-
tériumokhoz hasonló mikroorganizmus, 
így bizonyos típusú antibiotikumokkal el-
pusztítható. Sok variánsa létezik attól füg-
	�����"
��������	����	���������	���

A chlamydiák folyamatos terhelés alatt 
tartják a galambok szervezetét egy adott 
!]������w���	�	���������"!������
��

- vagy ha új törzzsel találkozik a szer-
vezet, amellyel eddig nem volt kap-
csolatban,

- vagy az állatok ellenálló képessége 
más okból kifolyólag csökken. 

- Ennek oka leggyakrabban a stressz!
&� ���
����
���� �� ��

�� #�������
�

���"�	���������	���
����������	��
�� ������8��
���� �� ��	� ������4�� �-
���	������
�� �� ���
������ ��#����� ��
����	����������������������������-
��
�����)

A másik kórokozó csoport a 
mycoplasmák csoportja!

Ezek önmagukban nem betegítik meg 
�� ��!�������� �������������� ������ �"-
������ �� 
	&���� �������!��� ���������
A légzsákok gyulladása miatt légcsere 
�������������!�������&����

�������"�-
	���£"	���� ��������������� ��
���������
csökken, hamarabb kialakul a fáradtság.

&��8������
��	������Q

- A légutakból nyert nyálka mikro-
szkópos vizsgálata alkalmával a 
gyulladásos sejtek, ill. a baktériu-
������
��
��������
���

- A chlamydiák kimutatására gyors-
tesztek léteznek.

- A baktériumok tenyésztése félreve-
�����
�������"��
��������
�������"-
mutatásához speciális táptalaj kell.

- Vérvizsgálat során a gyulladás jelei 
láthatók: - fehérvérsejt szám emel-
kedés.

- A röntgenfelvételek a légzsákok 
gyulladását jelzik.

#�����������
����	����
������"�����
diagnózist ad!

#������!]�����$���!���
�������

&������
tüsszögések száma az egyik legjobb 
indikátor. 5 perc alatt 3-nál több tüsz-
szögés már jelezheti a problémát!

&� ������
��� többféle készítmény ve-
�����"	���������"����
����������	�����-
latban alkalmazható antibiotikumokat 
tárgyalja, szigorúan csak a hatóanyagok 
szerint.

Az antibiotikumok használata 3-7 
nap, �����
������	����

�������
�#���
��
���� 01B� #�� �
�

�"�
���
)

' �H�*�$�����
A tetraciklinek 

�$�/
� ��� �
������
választandó. Miért?

A rezisztencia ki-
alakulása itt a leg-
lassabb, a legkedve-
����� ��
�����!��]�
és a fémionokkal 
kevésbé alkot 
komplexeket, mint 
más tetraciklin.

Injekciós készítményei szövetizgató 
�����]���� ���� �
�� ��	�� "������ ���!���
��
��������$����
��
�����������Q

Egyedileg adagolva a doxiciklin csak 
kapszula formában alkalmazható szájon 
�������/
���"��
��� ���
����� ���������
�-
����������!�����������Q

0 �E������
q�����"��� �������������
����	�� "���-

ba beadva rendkívül fájdalmas, gyakori 
a szövetek elhalása és a steril tályogok 
kialakulása.

B �5����	�$��
A tilozinhoz képest magasabb szöveti 

koncentrációt ér el a szövetekben, sokkal 
jobb a szöveti eloszlása, viszont a kiürü-
lése emiatt elhúzódóbb.

. �E��	����
A rezisztencia kialakulása itt a legrit-

kább!

, � 9���I�*�$�� tartalmú készítmé-
������� ����������������� 
�����
�	� �=�
alkalmazzunk!

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

Tiszta légút- jó teljesítmény! - 1. rész

MAG - MIX
Takarmány Termény nagy és kiskereskedés

Galambeleség
&O69?EP?5&

Extra Általános Alap 
������ �	
	��� ������ ��
	��

Egyedi keverés (Min: 500 kg)
������������������	��������

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

www.mag-mix.hu
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Köszönet nyilvánítás

Ezúton mondunk köszönetet Mindazoknak, akik Hegyi Lajos 
a „Nemzet galambásza” temetésén részvettek és fájdalmun-
kat enyhítették. 
Külön köszönetet mondunk a Postagalamb Sportszövetség 
elnökének a gyászbeszédéért, Dr Jilly Bertalannak, hogy 
����������	��	�����������	��	�������	�����	�������	��-
�����	��	����	����������	�������������	����	�������!�-
kel és vásárlásaikkal hozzájárultak, hogy a „Hegyi” név 
örökre tovább éljen a Magyar Postagalambászatban.

Gyászoló családja

W"�!����"����&!�&�����	�����
�
�����
#��������	�����/
$��$����� #� 
���"��-
ségét a természetes anyagok javíthatják 
akár hosszú távon is, a szintetikus anya-
	��� ��!"	� �"

������"� �
���$�� ��

����
számos mellékhatással rendelkeznek. 

Az indiai &���������F�����és 5���#� 
gyógyászatok, melyek India lakosságá-
nak közel 90%-át (kb. 1 milliárd em-
bert) 5-10.000 éve tartják egészségben, 
vagy gyógyítanak különféle betegsége-
���������

��	��	����������"��%	��
�����
méltó eredményeket értek el. 1998 óta 
W�	��������	��� "��� ���
����� ��
������
szerepet játszott H� �������Q����� is, 
akinek a kora reggeli gyógyászati javas-

���"����7���&���}�!"�������
#��������-
rában évek óta több százezren kísérték 
%	��
����
���������������

�����������
"!�� ������ #� �
������ �� ��	���� �

����-
vosok közül - ��RH#��S������
H4��T� amelyet az Indiai Nagy-
�$����	� ���"��
������ ��
��-
létében �� ������� &��������
U�8���
���� &���4���� 900 
kötetes könyvtárában adták át. 
H� � ������ Q������ az alapít-
vány szaktanácsadója, a pos-
tagalambászok kérdésére vá-
laszolva javasolta a több ezer 
éves tapasztalatokon alapuló 
gyógynövényes készítménye-
ket, amelyekkel több száz, vagy 
ezer postagalambász ért el kivá-
ló eredményeket. 

Az &���������
 szinergikus 
kombinációjú készítmények-
��
�����
����
��%���
��������
����
��
�����������"
��!����������]�
+�"������	�
���B��%������

���-

�]� �� �"���
��!�� "��&�"���]� �	��!���
��
�����"�������
�!�����"��
���������-
galambokká, akár 6-8 éves korukig.

��� ��&���!"�&�� ������� ��	�� �
�����
hogy minden más módszerrel és eszköz-
zel jól kombinálhatók, tartalmazzák az 
�
�������������������"���"�����������-
nyi anyagokat és nem terhelik kiválasztó 
szerveiket, izomzatukat szintetikus ké-
szítményekkel és nem, vagy csak mini-
��
"�������"�	��+�����
�������B����"-
biotikumra van szükség, ha a 	�������
 
nem sikerül. A 5������� itatófolyadék 19 
gyógynövénye, a 5��
���� ásványi mik-
���
���"�+�����������$����|�"
��"��������
kalcium, magnézium, kálium, foszfor, 
só, nitrogén, valamint oligiszacharidok, 
%�������"���B��"�!�
�"�
���
�� a magas 
��"����"��&�"����������
���������������
igénybevételek sikeres megoldásához. 

Ayurvedikus sze-
���� �
���$�� �����
Magyarországon 
voltak kaphatók, de 

ma már Romániában, Szerbiában, Len-
gyelországban, Litvániában és Francia-
országban is hozzájuthatnak a postaga-
lambászok. 

:�
����E�	�
�+'#N4����������"���B�
több mint 10 éve folyamatosan - generá-
ciókon át - használja ezeket a kiváló és 
mellékhatás mentes készítményeket és 
sorozatban ér el a standard és verseny-
teljesítmény szinten is élhelyezéseket. 
A postagalamb tenyésztés és versenyzés 
��"���� �����"� ��"����� ���
����� �� �"��
létszámú galambokkal is kiváló ered-
��������������
��7/
$���"���
�����
?�
���� ����� 
	���������� �� 5��$�$#�� 
����� ���
����

��������� �

��"� �����-
ményt, valamint a szinte mindig toxinnal 
������$����
��	��"�	����������E�*�����-
������	�����	������5��
���� kompen-
��
������ �� ��
���	��� "!��������� !�� ���
$��	� ������������� "��]����%����� 
����-
��������
��

Természetesen minden problémát 
ezek a szerek sem képesek megoldani és 
szükség lehet a nagy hatékonyságú ké-
miai szerek bevezetésére is, de a 	��-
�����
, a tiszta eleség és ivóvíz, valamint 
a szállítóeszközök és itatók rendszeres 
+�"�!��� �������� &���B� ������
������� "��
elkerülhetetlen. 

Kustyán Tamás (20/993-0997) szíve-
sen ad tájékoztatást a sporttársaknak az 
��&��!"�&��������������
�

Minden kedves sporttársunknak 
���

����� �
� ����
� ��
��
���� �4�������
0+'31��� 

Riesz István Dr. (Ayu) Hon.
"�#�����	������$
Garuda Trade Kft.

www.garuda.hu, www.ayurveda.hu 

����������������������
���
��	�����������������
postagalambsportban

���������������������
���������!�"��#�
��"�����	�!����$�����!����$�%�
#��
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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.

Q��!�@+++ 1�(plusz 
postaköltség)

�����������
���&'()&*+&,(.//)
�����������
����	7��#���#�
�����:�;����	������������
"�������������
����
���	����������<������	7��#�;<�=
!�

akkor is megtalálja!

J[#��� ��	��$����	��� ���� ���� ��� 
����
���� ���������� �
#
lományom betegség miatt felszámolom. Kerületi díjasok - 
championok. Bricon spd. óra 2db. antenna eladó. 
��
������������$ 2500 Esztergom, Eötvös u. 31. 
Tel: 06-33/400-838

***
Többszörös kerületi bajnok állományomból külföldi munka-
��

�
����"������	���
�������
�������"�%����
��"������������#�
és tenyészgalambjaimat. 6��������&����
 30/489-3450

***
W����J?#"������������
�������	�
�����"����
�
��
�!��%����
����
Utódokkal 80 kerületi díjat nyertünk 4 év alatt. 2 x Tagsz. Ál-
talános Bajnokság, 1 x Tagsz. Hosszútávú Bajnokság, 4 x Fia-
talok Tagsz. Bajnokai! 6������1��$ 16. Tagszövetség Mester-
���������"�N[#9N*�J>#>>>^��N[#4N*>[�#JJ[^

***
;������	�
�����"���� �� "!�"� %����
����� "�� �
�!����
Tenyészgalambjaim : Hétvári, Meulemans, Wiedermann és 
Bárdos Janssenok, Klak, Heremans. Bricon 1000-es órámat 
�������?N���#������������
���!���������
����/�����������
����#
lamint Benzing Paloma órámat is eladom. 
��!��
�!�"��Q$
�&����
, 06-20/542-6094 

***

O���

����>�����
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Szomorúan tu-
datjuk, hogy 
U � � � � � � 
 ��
&���� a Z-39 
Egyesület tag-
ja 2016. április 
5-én, 67 éves 
korában tragi-
kus hirtelenség-
gel elhunyt.
Személyében 

egyesületünk alapító tagját, egy-
kori elnökét gyászoljuk. Boldog 
volt, mert felesége Éva Asszony e 
hobbijában is szeretettel támogatta. 
Temetésén a kegyelet virágaival és 
galambjaink feleresztésével búcsúz-
�&����
���
���
=�
�����	��"��/�����&	�!�����-
kében.

A Z-39 Egyesület tagsága

A Gödi A38 Postagalambsport Egyesület megrendülten tu-
datja, hogy az egyesület elnöke, >�����W���
 2016.03.14-
én, életének 69. évében hosszú betegség után elhunyt. 
Szülei tiltása ellenére 10 éves korában kalandos úton sze-
����������
���	�
�����������
��	�
�����	���
�������	-
��������� �� 	�
������ "����"� ������!

��
�� ��
���&������
röpgalambokkal kezdte, majd a postagalamb versenyzés 
��
�������	����&	����������"	��"�
��!/
�����������%�����-
léletet a galambászkodásban Potári Károly mesterverseny-
����
� �$����� ��	"������!��� �� �����"� �������	�� �!����

W�	���������	�
�����������������������
�����
��	�
������
�������������"��
�
1980-ban megnyerte a Dunakanyar Kerület általános bajnokságát  Lengyelor-
���	��
� ���!�����������������
��J��^#������%���
�	�
��������������	���������
meg a kerületben. 
Éveken keresztül verhetetlenek voltak galambjai az egyesületben. Galam-
bász barátaival bejárta Európa híres galambdúcait, járt Angliában, Belgium-
ban. Többszörös bajnok galambjai közül 1995-ben az országos kiállításon a 
6726-os KT galambja standard kategóriában 2. lett és így bekerült a Hollandiai 
olimpiai keretbe és ott a 21. helyezést szerezte meg. 
Az egyesület meghatározó egyénisége volt, a társaság motorja. Szervezte a ga-
lambász életet, az összejöveteleket, díjkiosztókat, szerkesztette az évkönyvet. 
A Magyar Postagalambsportért tett elévülhetetlen munkájáért 2004-ben ezüst, 
majd 2006-ban arany érdeméremmel tüntették ki. 
Igazi postagalambász volt, mondhatni közöttünk a legjobb. Szívvel, lélekkel a 
galambokért élt, mindent tudott a galambokról, a galambászatról. Nagyon sok 
����������
�����������������	������	�
����������$�$������"���

���"����
����
��

��
hozzá és sportunkhoz mindenkit a szívébe zárt és segítette, támogatta. Számtalan 
����������������!���������	�	�
�������
�����������������
�	�����������������
"���!��!����	�#�	��
�
��������!��	�
�����������|����������	&����&!�"������-
mába lépni önzetlenségben, igaz barátságban! 
���"�����"Q�=�
��!���$�$������	��"��/����"	�����/������!���
�����"����&�-
kádat amit értünk és a galambokért, galambászatért tettél. Az örök galam-
���������$���������
�
����
�����
����!��
����������������"!!�
���]�����	�/����
galambászkodsz Potári mestereddel! Nyugodj békében Jani bácsi! 
Utolsó útján, sírjánál galambjai feleresztésével búcsúztattuk drága halottunkat.

Az A38 Egyesület tagjai!

A Nyugat-Du-
nántúl kerület és 
az G-09 Szom-
bathely egyesü-
let mély megren-
düléssel tudatja, 
hogy C�������
O�
��8 Sporttárs 
83 éves korában 
(1933-2016) el-
hunyt. 

Személyében korát meghazudtoló, 
�"�!"	� ������� ��	������� �������-
rátunk hagyott itt minket. Emlékét 
��	��"��/��

Halottaink

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
Sporttársunk, barátunk, :�#�����
�����$� postagalambász N-04 Kis-
kunfélegyháza, és Aranyhomok Pos-
tagalamb Klub tagja.
Hosszantartó súlyos betegségben 
2016.04.20. elhunyt.
q	���	�
������������������������
��
Sajnos ismét egy jó és értékes em-
berrel lettünk kevesebben!

N-04 Kiskunfélegyháza

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy 
egyesületünk, A-02 Cegléd ver-
senybizottsági elnöke és barátunk, 
Aranyhomok Postagalamb Klub 
tagja 6����
��Y�����Postagalamb-
ász tragikus hirtelenséggel elhunyt. 
2016.04.08.
Jóságára szellemiségére mindig em-
lékezni fogunk, sajnos ismét egy jó 
és értékes emberrel lettünk keveseb-
ben!

A-02 Cegléd egyesülete



XXV. Természet-Tudomány Diákpályázat 
győztese

FCI GRAND PRIX 
VERSENY - VÁC - 2016

Első alkalommal kerül megrendezésre az FCI Grand 
Prix verseny a világbajnoki teszttelepen. (Vác, Tégla-
ház dűlő 251.) 
A Dunakanyar kapujaként ismert Vác pest megye 
negyedik legnagyobb számú városa 32.000 lakossal. 
Budapest irányából könnyen megközelíthető autóval a 
2-es és a 2/A gyorsforgalmi úton. Vác Magyarország 
legszebb tájegységében a Dunakanyarban fekszik, a 
Duna bal partján.
A városnak 900 éves történelme és gazdag kultúrális élete 
vonzó célpont. Egy napi járásra olyan történelmi látniva-
lók vannak, mint Visegrád, Esztergom, Szentendre.
Első írásos emlékei 1070-ből származnak, a váci püs-
pökség alapjait I. István király rakta le.

Ide várunk !
Ide várjuk az FCI Grand Prix 2016. évi versenyére 
a fi atal galambokat.

A galambtelep 1 ha nagyságú területen helyezkedik el 
Vác, Téglaház dülő 251.

Férőhelye: 1000 fi atal galamb fogadására alkalmas!
A telep tulajdonosa, vezetője:

Bacskai Sándor postagalambász
Telefon: 00-36-70/384-7270

Levelezési címe: Vác, Téglaház dűlő 251.
e-mail: naszalyfem@citromail.hu

A telep megközelíthető: 
Budapest felöl a 2-es vagy 2/A úton. Északról Szlová-
kia, Lengyelország felöl Sahy határátkelő 2/A. A Du-
nántúlról közlekedő rév Tahitótfaluról. Budapestről 25 
perc alatt érkező zónázó vonatokkal, autóbusszal.

Nevezés – verseny:
Minden ország postagalamb szövetségének tenyésztő-
je a hazai és nemzetközi szövetség tagjaként tetszőle-
ges mennyiségben küldhet galambokat az FCI Grand 
Prix versenyre.

Nevezési díj: 50,- EUR
4 nevezett galamb után az 

5. galamb ingyenes! 
5 galamb = 200 EUR!

A fi atal galambokat 2016. április 15. - május 30. kö-
zött kell eljuttatni a telepre.

A 2. tolldobás után kezdődnek a tréningek, majd az elő ver-
senyek és a záró verseny 420 km távolságról tervezzük.

Záróverseny:

2016. szeptember 24. (szombat)

A díjazás:
50 EUR/galamb nevezési díjból a díjazásra fordított 
összeg:
17 EUR/galamb - minimum 1000 galamb esetén
Záró verseny: 1. hely 4000 EUR
 2. hely  2000 EUR
 3. hely  1000 EUR
 4. hely  500 EUR
 5. hely  500 EUR
 6-10. hely  300 EUR
 11-30. hely  200 EUR
Ász galamb: 1. hely  2000 EUR
 2. hely  1000 EUR
 3. hely 500 EUR
Kevesebb küldött galamb esetén a díj arányosan csök-
ken!

Árverésen:
1 - 10. helyezett 50 % tenyésztő, 50 % szervezők
11-30. helyezett 30 % tenyésztő, 70 % szervezők

A részvételi díj befi zetése:
- előnevezéssel az olimpián
- készpénz a telepen a galambok leadásakor
- utalás az alábbi számlaszámra:
Raiff eisen Bank Zrt.
12026001-00833052-40000003
Regisztráció, nevezés, galambküldés:
Bacskai Sándor
2600 Vác, Téglaház dűlő 251.
Tel.: 00-36-70/384-7270
E-mail: naszalyfem@citromail.hu

Csak azok a galambok versenyezhetnek, akikhez 
igazoló lapot és származási lapot mellékeltek!!! 
A telepre küldött galambok a telep tulajdonába ke-
rülnek.

Állatorvosi eljárás:
A fi atal galambokat szállítás előtt paramixo ellen le 
kell oltani, ezt igazolni kell.
A galambok szállítása csak érvényes állategészségügyi 
dokumentumokkal történhet.

A szervezők nevében: Bacskai Sándor

A Természet Világa (korábbi nevén Természettudományi Közlöny) 
a világ egyik legrégibb tudományos ismeretterjesztő folyóirata. Havi 
rendszerességgel jelenik meg, több mint 145 éve.

A sok érdekes, tudományos írás mellett, ezen folyóirat Természet–
Tudomány Diák-cikkpályázata egy Európában egyedülálló kezde-
ményezés. 1991 óta biztosít 
középiskolásoknak 

lehetőséget arra, hogy tudományos ismere-
teiket publikálhassák.

Nagy Czirok Lászlóné volt tanárnőm 
biztatására indultam a pályázaton. Dolgo-
zatomban igyekeztem ízelítőt adni a posta-
galamb sportról. E sportág egy különleges 
kapcsolat ember és állat között. De a siker-
hez széles körű ismeretekre van szükség. A 
versenyzési technológia minden galambász 
számára féltett kincs, ezért a sporttársaktól 
legtöbbször csak részinformációkat kapha-
tunk, senki nem árulja el az általa biztosnak 
vélt módszert. Minden versenyző saját ma-
gának dolgozza ki a sikerhez vezető techno-
lógiát. Ezt tettem és teszem én is. 

2016 március 19-én volt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Széchenyi téri épületé-
ben a XXV. Természet-Tudomány Diákpá-
lyázat díjkiosztó ünnepsége.

Biofi zika kategóriában „A postagalamb 
versenyteljesítményét befolyásoló ténye-
zők” című pályamunkámat a bírálóbizott-
ság I. díjban részesítette. 




