Postagalambsport
2018 november

A Magyar Postagalamb Sportszövetség lapja
LXIV. évfolyam 11. szám l 2018 november

BEMUTATKOZNAK A NEMZETI BAJNOKOK!
HOSSZÚTÁV:
BALÁZS ATTILA

RÖVIDTÁV:
CSÓRI CSABA

KÖZÉPTÁVÚ
NEMZETI BAJNOKSÁG
2018
1. KELLER SÁNDOR

2018 november

2

CSÓRI CSABA
Nemezeti
Bajnokság
RÖVIDTÁV
1. helyezett

Postagalambsport

Postagalambsport

2018 november

3

Fontos döntés a versenyengedélyek váltásával
kapcsolatban: nincs visszamenőleges elfogadás
Október 21-én Budapesten, a Csili Művelődési Központban került sor az immár hagyományos közös elnökségi, tagszövetségi,
versenykerületi, szakmai bizottsági országos tanácskozásra. Ezen értékelték az idei
versenyszezon és szó esett a jövő évi tervekről, az országos kiállításról és az olimpiáról.
Beszámolt a jövő évi választást előkészítő
jelölőbizottság is.
Konrád János, a szövetségi versenybizottság elnöke az idei versenyekről adott
tájékoztatást. Problémaként említi a magdeburgi szuperkupa verseny eseményeit: a
14-es versenykerületben az élgalambjelentéssel volt probléma, a vizsgálat azóta sem
fejeződött be. A galambom.hu program kitűnően működött, az eredmények bemutatása rendben van - tette hozzá az elnök.
Az elnökség április 24-én hozott határozata alapján a Mypigeon eredményszámoló program tárhelyének áthelyezésére
kerül sor, úgy, hogy a galambom.hu elérési
cím megmarad. A tulajdonos elvégzi az ezzel kapcsolatos technikai munkát, továbbá
vállalja, hogy a szerződés 2020. december
31-i lejáratát követően egy évig a 2018-ben
fizetett üzemeltetési díjat tartja fent a Magyar Postagalamb Sportszövetség felé.
Konrád János nagyobb figyelmet kért
a jövőt illetően a versenyengedélyek váltásakor és a benevezésekhez kötődően.
Javasolta, a versenyszabályzatban és a versenykiírásba 2019-re kerüljön bele: versenyzéssel kapcsolatos reklamációval nem
lehet polgári bíróságra menni, azt a szövetség megfelelő fórumával kell rendezni.
A versenyengedélyek váltásánál javasolta: a jövő évi versenykiírásban rögzíteni kell, hogy a versenyengedély-váltásnak az öregek és fiatalok versenyén
egyaránt az első verseny megkezdéséig
meg kell történnie.
A Nyitrai családdal történt szerződés
alapján 2019-ben biztosítják a Nyitrai emlékverseny pénzdíjazását.
Az FCI Világbajnokságán Mírában,
a záróversenyen a legjobb magyar eredmény Konrád János 26. helyezése, a juniorok versenyében Mogyorós Dominik 48.
helyezést ért el.
A hozzászólásokban ismét előkerült a
magdeburgi szuperkupa verseny témája.
Az országos versenybizottság korábban
felkérte Takács Gábort, mint az OVB tagját és a verseny megbízott levezetőjét, hogy
vizsgálja ki az élgalambokkal kapcsolatos

esetet. Most beszámolt a vizsgálat eredményéről a kibővített elnökségi ülésnek.
Javaslatot tett, hogy a jelenleg szuperkupa
győztes galambot, a többi korán érkező
galambhoz hasonlóan zárják ki a versenyből, mert valószínű, hogy a galambok a hivatalos start előtt kiszöktek a konténerből!
A jelenlévők egyetértettek a javaslattal.
Az elnöki beszámolóból kiderült az is,
hogy a fiatal galambok versenyeinél az országban 72 olyan versenyző volt, akinek
a hivatalos versenyengedély-váltás határideje után érkezett be a sportszövetségbe a
kérelme. A jelenlévő 10 országos elnökségi
tag egyhangú döntése értelmében mindenkinek attól a dátumtól érvényesek a versenyei, amikor a versenyengedély kérelme
beérkezett a sportszövetségbe!
Döntés született aróll is, hogy az FCI által alkalmazott plusz-mínusz 5 %-os kilométer-engedményeket 2019-től a magyar
bajnokságokba beszámító versenyeken
nem használjuk. Ezzel együtt megszűnik
a 475 km-es hosszútáv! A kiállítási sport
kategóriákban viszont használnunk kell a
nemzetközi számolási módot.
Bejelentették, hogy a szövetség két
doppingvizsgálatot végzett (Mészáros Zsolt
és Konrád János versenyzőknél), mindkettő
eredménye negatív lett.
Probléma merült fel a Kisalföld Versenykerület által szervezett Fertetics Gyula
emlékverseny résztvevőivel. Wiedermann
Károly, a C-08 egyesület tagja 2018-ban
nem váltott versenyengedélyt, de erre a
versenyre galambokat küldött és helyezett.
A szabályok értelmében azonban az eredményeit törölni kell, nem lehet kiszámolni. Wiedermann Károly sérelmezte, hogy
a 12-es kerületből többen versenyeztek
úgy a fiatalok versenyén, hogy nem volt
érvényes versenyengedélyük.
Az országos versenybizottságot felkérték, hogy vizsgálja meg a fiatalok versenyengedély váltásának körülményeit
valamennyi versenykerület esetében. A tanácskozáson résztvevők javaslata és a jelen
lévő 10 elnökségi tag szavazata alapján az
első versenyig a szövetségbe be nem fizetett versenyengedélyek hiányában az eredményeket meg kell semmisíteni. Visszamenőleg eredményeket elfogadni nem lehet.
Az országos versenybizottság javasolta
2019-re a Komlódy Ferenc szuperkupa
zónabeosztásainak megváltoztatását, így
a 12-es versenykerület a lipcsei zónából a
magdeburgi zónába, a 04-es versenykerü-

let Kunság röpcsoportja pedig a Lipcse 1.
zónához kerül.
Módosul a versenyszabályzat is. Ezentúl valamennyi hivatalos verseny szállítókonténerébe csak a versenyen hivatalosan
résztvevő galambok pakolhatóak be, az
öregek és a fiatalok versenyén egyaránt.
A 63. Országos Kiállítás és a XXXVI.
Postagalamb Olimpia előkészületeiről
Tóth István, az országos bírólóbizottság elnöke adott tájékoztatást.
Mint már közöltük, az országos kiállítás helyszíne Tiszafüred lesz 2019. január
12-13. között. Valamennyi kerületet kért,
hogy vegyen részt a sport és standard galambok értékelésében. A bírálók kijelölése
október végéig megtörtént.
Tóth István ismertette a poznani olimpia programját. Az olimpiai delegáció vezetője Doholuczki Tibor alelnök és Pethő
Attila főtitkár, a galambok kiszállításáért
Konrád János és Tóth István felelős. Az
olimpián Doholuczki Tibor bírál Magyarország képviseletében.
Elhangzott, hogy a Magyar Galamb- és
Kisállattenyésztők Szövetsége által szervezett nemzeti kiállításon, amelyet Budapesten a Hungexpo B-pavilonjában december
7-9. között tartanak, szövetségünk 200 darab postagalambbal kíván részt venni, ezzel is erősítve a szövetségeink közti együttműködést és összefogást.
Végezetül a jelölőbizottság vezetője,
Mihalik Csaba ismertette a jövő évi választásokkal kapcsolatos információkat,
a tervezett bemutatkozások időpontjait és a jelentkezési feltételeket. Közölte,
hogy minden jelentkezéshez a tagszövetségek, versenykerületek támogatására van szükség.
Az elnök jelöléséhez legalább 5 versenykerület, az egyéb funkciók jelöléséhet legalább 3 versenykerület támogatása szükséges. Az elnöki funkcióra Hegyi
György pályázata érkezett be a szabályoknak megfelelően. Mihalik Csaba a pályázatot ismertette.
Az egyebekben Kupai Béla, az ellenőrző bizottság elnöke tájékoztatást adott az
elmúlt időszak ellenőrzési folyamatairól.
Egyebek között megvizsgálták a V4 Konferencia rendezési és elszámolási költségeit, amelyeket rendben találtak. Megvizsgálták a szaklap helyzetét, a váci Grand
Prix tevékenységét és a szövetséggel való
kapcsolatát és az FCI-t tevékenységekhez
kötődő pénzügyi kimutatásokat.
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Magyarország hosszútávú Nemzeti
Bajnoka 2018-ban: Balázs Attila (Bicske)
Negyven éve foglalkozik galambokkal a bicskei Balázs Attila, aki ebben
az esztendőben megnyerte a hosszútávú Nemzeti Bajnokságot. Mivel
már többször állt kerületében a dobogó legfelső fokán az elmúlt évek
során, így természetesen a 2018-as
évet is hasonló eredmények reményében kezdte.
- Mint vérbeli postagalambász tudtam a szezon előtt is, hogy a kerületi
és az országos bajnokságot nem adják
ingyen. A 2018-as
országos bajnokság
elnyerésére már a
2016-ban elkezdtem
a felkészülést. Abban az esztendőben
ki kell emelnem a
HU2012-D-480621
KKh
galambomat,
amely Halleből régió
1. díjat nyert 4560
galambból 1000-es
méters eb ess égnél.
Ez azért fontos, mert
a 621-esből - amely
Grampsch Istvántól
származik - több kiváló versenygalambom született. Ez az
év volt számomra az az időszak, amikor a meglévő rendkívül jó rövid- és
középtávú állományhoz, amik főleg
Grampsch István barátomtól származó
galambok voltak, Wiedermann Károly
barátomtól hosszútávú erősítésre beszereztem Pepermans vérű madarakat.
Ezek a Grampsch galambok keresztezésével olyan utódokat hoztak, hogy
szó szerint minden nyerhető bajnokságban az első helyen végeztek a tatabányai kerületben a 2018-as évben
- mondja Balázs Attila.
A nemzeti hosszútávú bajnoki címen kívül megnyerték neki a nemzeti
középtávú bajnokság 5. helyét is. Az
Anker Alfonz bajnokságban pedig a 3.
helyen végezett.
De nagy öröm számára az is, hogy
a HU2016-N-4293 KKt - ami származását tekintve apai ágon Wiedermann
Károly eredetű Pepermans sötét hím,
anyai ágon Grampsch István Brémen

vonalából származó tojó - Magyarország
2. legjobb galambja a tojó kategóriában,
de ami ettől is értékesebb, hogy 12 útból
10-szer az első 1 %-ban tudott végezni.
A legértékesebb eredményét a lipcsei országos versenyen érte el, ott a 35. helyen
végzett 12.600 induló galambból.
- A tagszövetségi eredményeknek is
nagyon örülök, mivel a 2018-as évben
a következő eredményeket sikerült elérnem:
- rövidtávú bajnokság 1. hely

tosnak tartja, hogy az állományban valamilyen rendszert kell kidolgozni és a
versenyidőszakban lehetőleg minimálisat szabad csak változtatni. Rendszer
nélkül nincs eredmény! - jegyzi meg.
- Ahhoz, hogy valaki országos bajnokságot tudjon nyerni, három dolog
kell: jó galambok, egészséges állomány
és szerencse. Szeretnék gratulálni minden galambásznak, aki a 2018-as évben versenyzett az elért eredményekhez és meg szeretném köszönni nekik,

- középtávú bajnokság 1. hely
- hosszútávú bajnokság 1. hely
- általános bajnokság 1. hely
- rövidtávú champion hím 1-2. hely
- rövidtávú champion tojó 1., 3., 4.,
5., 6., 8., 9., 10. hely
- középtávú champion hím 1-2. hely
- középtávú champion tojó 1-2. hely
- hosszútávú champion tojó 1. hely
- fiatal champion 1. hely
Ezeket az eredményeket totál özvegységi módszerrel értem el. Amiben
változtattam az előző évekhez képest,
az az, hogy galambjaimat heti több alkalommal magántréningekre küldöm,
amiben nagy segítségemre van barátom és üzlettársam Mészáros Zsolt.
Balázs Attila hozzáteszi: galambjait
próbálja az egész évben a lehető legjobb egészségi állapotban tartani. Mindig keresi a legjobb kombinációkat és
éppen ezért folyamatosan keresi a legmegfelelőbb galambokat. Nagyon fon-

hogy segítettek elérni ezt a számomra
felejthetetlen eredményt. Ha ők nincsenek és nem versenyeznek, akkor én
sem lehetnék ma nemzeti bajnok, hisz
ellenfél nélkül bajnok sincs - értékelte
a szezon Balázs Attila.
Balázs Attila további idei eredményei:
- nemzeti hosszútáv 1. hely
- nemzeti középtáv 5. hely
- Anker bajnokság 3. hely
- Magyarország bajnok tojója 2. hely
- tagszövetségi általános champion
hím 1. hely
- tagszövetségi általános champion
tojó 1. hely
- tagszövetségi teljesítmény hím 1. hely
- tagszövetségi teljesítmény tojó 1. hely
- tagszövetségi sport B kat. 1. hely
- tagszövetségi sport C kat. 2. hely
- tagszövetségi sport D kat. 1. hely
Furucz Zoltán
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Magyarország középtávú Nemzeti Bajnoka
2018-ban: Keller Sándor (Nagykanizsa)
A 2018-as év több szempontból is nehezen
indult Keller Sándor számára. A programozott vakcinázás a paratifus vakcina hiányában nem volt megoldott, mert csak bizonytalan forrásból származó szert tudott volna
beszerezni, ezt pedig nem vállalta, mert
kizárólag szakszerű módon tárolt és szállított vakcinát alkalmaz az állományában.
És sajnos ehhez társult, hogy váratlanul egy
gerincműtét miatt kórházba került februárban át. Ez a versenyszezon előkészítésében
jelentősen hátráltatta, mivel a lábadozás
hónapokat vett igénybe. A hosszas gyógyulási folyamat miatt kétséges volt, hogy egyáltalán elindul-e a megmérettetésen.
- Ez idő alatt a családom végezte a galambok ellátását, mert hetekig a galambház közelébe sem jutottam el. Arra, hogy
országos bajnokságot nyerhetek ebben az
évben, még gondolni sem mertem. Csanádi János galambász barátom biztatására, nem utolsó sorban a mielőbbi gyógyulás érdekében, valamint a 2017-ben elért
eredményeimet szem előtt tartva - tavaly
országos középtáv 5. helyezés, és kerületi
összetett 2. helyezés - végül még is neveztem az idei versenyekre a siker reményében - mondta a Postagalambsportnak.
Huzamosabb ideje csak özvegy hímekkel versenyez. Összesen 40 hímet
szokott nevezni, mert a galambdúca erre
a létszámra van kialakítva.
- Három részre osztott versenydúcom
van - 3x2x2 méter egy-egy dúcrész -, így
elég tágas légtér áll a galambok rendelkezésére, ennek következménye, hogy nem
igazán kezesek a galambjaim. Többségük
vadabb, tartózkodóbb a kelleténél. További egy dúccal rendelkezem a fiatalok
részére. Az utánpótlásra átlagosan évente
hatvan darab gyűrűt rendelek. Tenyésztésem a Jos x Ritye, Humben, Peppermanns
vérvonalú galambokra épül, e hármas
kombináció adja állományom alapját.
Minden hímnek külön párja van. Az
tavaszi edzések alatt a hímek és a tojók
együtt vannak, fészekállapotra történnek
a tréningek. Neki ez a bevált módszer. Az
özvegyítés az időjárás és a versenyprogram függvénye, a 3. vagy 4. útnál dől el.
- A versenyek előtt megmutatom a
tojókat, és a verseny után - a megmérettetés nehézségi fokától függően - együtt
maradhatnak. A szaklap segítségével,
kisebb-nagyobb finomításokkal sajátítottam el ezt a versenyzési formát, me-

lyen tudatosan nem változtatok. Évek óta
ugyanaz a felkészítési programom, legfeljebb az időjárási körülményeket veszem
figyelembe. Az edzések magántréningeken történnek, a versenyek megkezdése
előtt kb. két héttel. Közös tréningeken
nem veszek részt, csak az első versenyre
küldök galambot - mondja Sándor.
A dúc higiéniájának megőrzése az
egyik legfontosabb szempont, ezért rendszeresen - napi két alkalommal az edzések
ideje alatt - alaposan kitakarít. A versenyek közbeni edzések viszont csak a dúc
körül zajlanak, reggel másfél óra és este
másfél óra időtartamban. Ezek a feladatok minden nap azonos időben történnek
a munkahelye időbeosztása miatt. A fő
szempont a rendszeresség - teszi hozzá.
A versenyző galambokkal Joker takarmányt etet, melyet Nagypál Lászlótól vásárol. Emellett elektrolitokat, vitaminokat,
immunerősítő készítményeket alkalmaz.
- Hiszek a természetes anyagok felhasználásában, rendszeresen készítek
galambjaimnak cékla-, sárgarépa-, vöröshagyma-, fokhagyma-, zellerkoktélt.
Nem hagyom ki az ivóvízükből heti több
alkalommal az almaecetet sem.
Március közepén párosít. A párosítást
követően megelőzésképpen trichomonas
elleni gyógyszeres kezelést végez.
A versenyszezon lezárultával a takarmányozás változik, mely szerint a vedlést
elősegítendő saját készítésű magkeveréket
(kukorica, búza, repce, napraforgó, cirok,
borsó) ad a galambjainak. Ez az alapkeverék. Árpát sem szezonban, sem szezonon
kívül évek óta nem alkalmaz, legfeljebb a

vásárolt keverék tartalmazhatja.
- A szezon közben a technikámon nem
módosítok. Hiszem és vallom, hogy a
szezon közbeni kapkodások és változtatások nem célravezetőek. Így, ha az időjárás
kedvező, az erőfeszítések is meghozzák
gyümölcsüket.
A 2018-as évi sikereihez az alábbi galambok járultak hozzá:
- HU2016-14-25553 kék hím Döbelnből a régiós versenyben 1. helyezett 5.259
galambból; a kerületben további 11 helyezést hozott, a hím kategóriában 1. Az
eredményt 6 %-on belül teljesítette, emellett 5602,454 díjkilométert repült.
- HU2016-14-25631 kék csapos hím
szintén Döbelnből a régióban 10. helyezett volt 5.259 galamb közül. A kerületben 10 helyezést hozott. Az eredményt 5
%-on belül teljesítette, 5241,676 díjkilométert repült.
- három testvérpárosa, a 90156, a
90184 és a 11157 számú galambok szintén házzájárultak a nemzeti bajnokság
sikereihez.
- Június 16-án a prágai úton ellenőrzést kaptam, mely számomra rendkívül
különleges alkalom volt, mert a szezon
legjobban sikerült versenye lett. 452 kmről egyszerre szállt le 11 darab galambom,
melyek közül az ötös csapat 11 másodpercen belül volt meg. Közülük az elsők
a kerület 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.
helyezettjei lettek, a küldött csapatból 10ből kilencet helyeztem, valamint a nullás
kódú galambokból 17-ből 14 került listára azon az úton - emlékezik a nagy sikerre
Keller Sándor.
Június 30-án, szintén egy prágai úton
kerületi 1., 2., 3., 4., 5., 7.,helyezést szálltak
a galambjai. A 10-es csapatból 9-et helyezett, a nullás kódúból 5 került listára.
- Számomra az utolsó, a magdeburgi út
(748 km) is eredményes volt, mert a kerületben csapat elsőt fogtam. Hosszútávon
is sikeresen szálltak ezek a galambjaim.
Ebben az évadban a 12 útból 4 kerületi
első helyet elért galambom volt, ugyancsak a 12 útból egyesületünkben 9 első
díjat értem el. A tagszövetségben rövidtávon 2. lettem, középtávon 1., hosszútávon
szintén 1. és így az általánosban is 1.
Sándor úgy látja, a 2018-as esztendőt
várakozáson felül teljesítette állománya,
meghozta gyümölcsét a kitartó, következetes, rendszeres törődés és munka.
Furucz Zoltán
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Magyarország rövidtávú Nemzeti Bajnoka
2018-ban: Csóri Csaba (Adony)
Versenyállományom rendkívül jól telelt,
időben sikerült elvégezni a betervezett kezeléseket és az oltásokat paramyxo vírus és
paratífusz ellen is. A galambok korban a
legjobb összetételben voltak. A 44 versenyző
között 3 db ötéves, 12 db négyéves, 10db hároméves, 14 db kétéves és 5 db egyéves hím
volt. Igazából tavasszal a szezon kezdetekor
minden adott volt egy jó évhez - foglalta ös�sze az idei siker előzményeit Csóri Csaba.
Állománya évek óta rövid- és középtávon szerepel kiemelkedően és ebben az
évben is ezekre a versenyekre fókuszált
igazán.
- Ha az ember nem találja el a csapatot
és az elején becsúszik egy-két nullás, akkor
már lényegesen rosszabb lesz a koefficiens, vagyis megelőznek mások. Az utolsó
rövidtávú utunkon (Kuty) például hat
galambom jött egyszerre, szerencsémre
az első három, akiket fogott az antenna, 1.
csapatos volt. Ha csak egy 0-s is becsúszik
közéjük, már nem én nyerem a Nemzeti
Bajnokságot!
Csóri Csaba özvegy módszerrel röptet,
nála csak a hímek utaznak. Igyekszik őket
hetente három alkalommal tréningezni, ez
30 km alkalmanként. Ezek általában szerdán, csütörtökön és szombaton vannak.
A szombati tréningkor tojóra jönnek a hímek, a másik két alkalommal nem mutatja
meg a tojókat. Szombaton reggel, amikor
a tréningről megérkeznek, akkor láthatják
a tojókat. Az együtt töltött idő hossza attól
függ, hogy milyen idő várható a versenykor, illetve a szezon közben ez az idő egyre
hosszabb, de minimum 10 perc.
- Nem tartom jónak a csak pár pillanatra történő tojó mutogatást, mert attól csak
ideges lesz a hím és nem motivált. Amikor
a tojókat elveszem a hímektől, akkor a hímeket megetetem, majd fészekre zárom
őket. Egész versenyszezonban napközben
így pihennek. A ház körüli tréningek során
soha nem kényszerítem a repülésre őket,
de mindig figyelem ilyenkor a mozgásukat. Ezt a részét a versenyzésnek évek óta
így csinálom rövid és középtávnál és nem
is szándékozom változtatni.
A rövid- és középtávú versenyzés eredményessége szerinte a technológiai elemeket illetően két döntő tényezőn múlik: 1.
takarmányozás, 2. motiváció.
- A takarmányozás nálam egy több éves
kísérletezés eredménye, melynek lényege,
hogy a takarmány szénhidrát és zsírsav

koncentrációja a soron következő verseny
várható nehézségéhez és hosszához igazodjon. Ez azért lényeges, mert 450-500
km-ig olyan energiával kell a galambot telepumpálni, ami könnyen mobilizálható,
vagyis könnyen elérhető a galamb számára. Ez azonban csak akkor valósulhat meg,
ha a zsírsavak és a szénhidrátok aránya
megfelelő a szervezetben, legfőképpen a
vérben. Az általam etetett takarmányok
nagy részét cégünk termeli, így van lehetőségem mindig kiváló, egészséges magokat
etetni az év minden szakában.
Kétféle takarmányt etet saját recept
alapján. Az egyik, amit a hét elején kapnak,
egy nagyon könnyen emészthető energiabomba, a másik szintén egy hüvelyes magtól mentes, de már több zsírsavat tartalmazó keverék. Azt, hogy melyiket mennyi
ideig kapják, a következő verseny, illetve a
galambok állapota határozza meg.
- Soha nem kapnak a versenyzők a
versenyidőszakban hüvelyes magot,
mert azok megemésztése rengeteg energiát igényel. Természetesen a fehérjepótlás nem maradhat el, ezt tojásporral és
szójakoncentrátumokkal oldom meg,
amit kukoricaolaj segítségével ragasztok
a magokra. A galambok mindig kimért
adagot kapnak közös etetőbe, amit 15
perc alatt el kell fogyasztaniuk. A kiegészítők közül sok fehérjepótlót etetek, ez
állati és növényi fehérje egyaránt, ezek a
Jovati cég termékei. Ásványi anyagot két
félét kapnak, az egyik az Allerlei nevű,
szintén Jovati termék, a másik pedig egy
Rönhfried agyag.
Többször előfordult már, hogy az első
hosszútávú út nem úgy sikerült, ahogyan
szeretné. Idén sem volt ez másként, ráadásul még egy kedvezőtlen szélirány is nehezítette a jó szereplést. Nem estett pánikba,
mert tudta, hogy egy kicsit „eltakarmányozta” azt a versenyt. A következő héten
viszont az év legjobb versenyét produkálták galambjai egy nem igazán könnyű középtávról.
Előfordult már az is, hogy ráuntak a
galambok az özvegységre, főleg a szezon
vége felé. Ilyenkor több dolgot is be szokott
vetni, például verseny után másnap reggelig együtt hagyja a párokat, még együtt is
fürödhetnek, és csak utána választja szét
őket. Jó hatással volt már az özvegyekre
más alkalommal az is, hogy a hétközi tréningeket teljesen más irányból csinálta,
mint a megszokott.

Az idén több galambja is kiemelkedőt
teljesített.
- Kezdeném a sort a tavalyi évben
sport D-kategóriában országos 2. helyezett HU2014-D-756538-as kék hímmel.
Az idei évben folytatta remek szereplését,
két 1. és két 3. díjjal. Ma már a tenyészdúc
lakója, teljesítménye 5 első, 3 harmadik
díj, összesen 41 helyezés, ebből 28-szor
az 1 %-ban. Másik kiváló rövid-középtávú madaram a HU2014-D-756543-as
KKCS h, idén 12 úton 12 helyezést repült
sok élhelyezéssel. Hároméveseim közül a
HU2015-D-847641 SK h szintén 12 helyezést szállt, a hosszú utakon is jól szerepelt.
Kétéveseim közül a HU2016-D-105509-es
K h a röpcsoportban egyedüliként 13 úton
13 helyezést repült. A HU2016-D-105519es K h szintén12 helyezést repült, ebből
6-szor az 1 %-ban, de a 12 helyezésének
az átlaga is 2 %. Meg kell említenem még
a HU2013-D-694628-as kék hímet, amely
az öt versenyéve alatt 50 helyezést produkált és háromszor szerepelt a sport A kategóriában az országos kiállításon.
Összességében az idei évben a 44
versenyző közül 1 galamb 13, 6 galamb
12, 8 galamb 11, 4 galamb 10, 5 galamb
9 helyezést teljesített. Ezek a galambok
mind Gaby Vandenabeele vérűek, vagy
100 %-ban, vagy keresztezett formában.
Meggyőződése, hogy ma a legtöbb rövidés középtávon jól szereplő állományban
van Vandenabeele vérű galamb, amelyek
rendkívül megbízhatóak és nem utolsó
sorban nagyon gyorsak. Állományában
Tóth Imrétől és Velenczei Bélától hozott
Vandenabeele galambok keresztezései
találhatók meg, kiegészítve egy Jan Lottermanntól vásárolt, szintén 100 %-ban
Vandenabeele hím utódaival.
- Eredményeimet tekintve örülök annak,
hogy harmadik éve megszakítás nélkül a
Nemzeti bajnokság elején végeztem. 2016ban középtávon első, rövidtávon hatodik,
a dúcbajnokságban középtávon negyedik
voltam. 2017-ben rövidtávon negyedik, középtávon hetedik, az Anker bajnokságban
második, a dúcbajnokságban rövidtávon
első, középtávon harmadik voltam. Idén a
rövidtávon első, középtávon hetedik lettem.
Az idei évben kiemelkedő versenyeim: Velka Bites (1546 galamb): 1., 2., 3., 4., 5., 6.,
7., 8., 9., 10…, Jihlava II (1134) galamb):
1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 15…, Melnik
(1117galamb): 1., 2., 3., 6., 7., 8., stb.
Furucz Zoltán
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70 éves az R-06 törökszentmiklósi egyesület

Törökszentmiklóson 1948-ban alakult meg az R-06 postagalambsport egyesület, a megalakuláskor a Kelet-kerületben, majd később a 19-es Tagszövetségben versenyeznek
mind a mai napig.
Az évfordulót 2018. szeptember 22-én a tagság a családtagokkal, meghívott vendégekkel kiegészülve hagyományos
birka- és marhapörkölt mellett, kitűnő hangulatban, zenével, tánccal ünnepelte.
Az ünnepségen megjelentek a korábbi és a jelenlegi kerületi vezetők, Tóth Gábor, Makai János, Tóth Péter és Molnár
Zoltán, a város polgármestere, Markot Imre, aki az egyesület
munkáját elismerve anyagi támogatást is nyújt. Az alapító
tagok közül sajnos ma már csak a 93 éves Barócsi Béla él,
de ő megromlott egészségi állapota miatt nem tudott megjelenni.
Az egyesület az évek során sok kiváló versenyzőt, tenyésztőt adott a postagalambsportnak, a jelenlegi tagok a
hagyományokat megőrzik, továbbviszik, erősítve ezzel a város postagalambsportját.
Az egyesület jelenlegi taglétszáma 23 fő.
A vacsora előtt Cs. Szabó László egyesületi elnök köszöntötte a vendégeket, majd sor került a 2018. évi versenyek
értékelésére, a díjak átadására.

A BAJNOKOK:
Általános csapatbajnokság
Balogh András
634 pont
Halász Csaba
631 pont
Katona József
527 pont
Rövidtávú csapatbajnokság
Halász Csaba
219 pont
Balogh András
176 pont
Katona József
171 pont
Középtávú csapatbajnokság
Halász Csaba
304 pont
Balogh András
282 pont
Katona József
239 pont
Hosszútávú csapatbajnokság
Balogh András
176 pont
Varga Gábor
127 pont
Cs. Szabó László
126 pont
Sprint bajnokság
Halász Csaba
317 pont
Balogh András
244 pont
Katona József
207 pont
Szirmai József
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A fiatalok betegségének elkerülése
Most pár sort írnék egy olyan, szerintem nem létező betegségről, amit
nálunk úgy neveznek, hogy fiatalok
betegsége, de én inkább úgy neveznék, hogy a nem szakszerűen kezelt
és nevelt galambok betegsége.
Ezt senki ne vegye sértésnek, de ez
az igazság. Én nagyon sok olyan komoly galambászt ismerek, akiket világklasszisnak mondhatok, és nagyon
sok jó galambászt ismerek Magyarországon is, de egy ami közös bennük, az
a dolog, hogy ilyen jellegű betegséget
még senki sem tapasztalt az állományában. Csak nem gondolja valaki
komolyan, hogy egy Koopman, vagy
egy Eijerkamp vagy Kóczián Józsi, akik
milliókat ölnek galambokba, vagy az
elsőknél, akiknél egy fiatal 1000 eurónál kezdődik, megengedhetnek maguknak ilyen luxust. Ez röhej.
Amint már sok helyen elmondtam,
ilyen betegség csak a nem kellőképpen felkészült vagy amatőr szintű képességekkel rendelkező tenyésztőknél
fordulhat elő. Én saját magamról tudom mondani, hogy nálam még galamb soha az életben nem volt beteg
és soha sem döglött meg. Gondoljunk
csak bele, egy Million Dollar-os teszttelepen, ahol a tulajdonosok kifizetnek
500 eurót vagy még annál többet is egy
galamb startengedélyért, hol tudnák
azt megengedni, hogy egy ilyen trehányság miatt bekövetkező semmiség
elpusztítsa az állományt.
Leírom most, hogy mi is az az úgynevezett fiatalok betegsége. Elnézést
kérek a durva szavakért, de ébresztő
emberek, térjetek már észhez, a ti hibátokból pusztulnak a galambjaitok!
A fiatalok betegsége nem más, mint
a gyenge immunrendszert megtámadó
több betegség komplex rossz és szakszerűtlen kezelése.
Miért is?
Első fő hiba a nem megfelelő időben beadott védőoltások. Miért? A
kisbabát, amikor megszületik, azonnal
oltják 2-3 napos korában már az első
védőoltással, aztán jön a többi - miért
ekkor? Mert ekkor a leghatékonyabb.
A fiatal galambot is a gyűrűzéskor kell
beoltani a paramixo elleni vakcinával,
ami 15 nap után teszi őt ellenállóvá
és a 21-23 napos korában, amikor leválasztjuk, akkor pedig beoltjuk őt
salmonella elleni vakcinával és a mi-

coplasma elleni vakcinával, ez a kettős
kombináció már kapható egyben is.
A 1. és a 2. oltás közt szoktam őket
lecsöpögtetni Ivermektinnel, ami a külső és a belső férgek ellen tökéletes védettség, ekkor még ez is elég.
Szóval amikor a fiatalok a leválasztásra kerülnek, az első két fontos vakcinázást megkapták. Az első nem is
annyira fontos szerintem, mint a második, de én ezt a sorrendet követem.
Leválasztás előtt 5 napon keresztül
Ronidazol tablettát is adok a fiataloknak, hogy a trichomonast kizárjuk a
játszmából, mivel ez nagyon kedveli a
leválasztott fiatalokat.
Sok tenyésztő már ebben az időben
elrontja a fiataljait, mivel nem szaksze-

galamb sem fog megdögleni és amint
írtam, el lehet felejteni ezt a szót, de
csak akkor, ha betartják az utasításaimat. Higgyék el, legalább 15-20 nagy
világhírű tenyésztelep is átvette már
tőlem ezt a módszert és szinte nulla az
ilyen jelegű elhullás.
A harmadik fontos dolog, hogy a fiatalokat már a 2. toll eldobása után el
kell kezdeni trenírozni, hogy a megterheléshez fokozatosan szokjanak hozzá
és amíg az 5-6. tollat eldobják, addig 2
hónap is eltelik és ők a magántréningeken már olyan rutint szereztek, hogy
szinte semmi gondot nem fog nekik
okozni az első közös tréning a kerületben. Mert általában az a tapasztalatom, hogy a galambászok 1-2 alkalom-

rűen kezeli őket. Garantálom, aki az
én módszereimet fogja alkalmazni, az
nyugodtan elfelejtheti azt a szót, hogy
fiatalok betegsége.
A másik nagy hiba, amint az előző
írásaimban írtam, a nem korosztály
szerinti elhelyezés, de ezt most hagyjuk.
Ettől még nem kell megdögleni több
ezer fiókának. Én most a fiatalok miatt
írom ezt le, mivel sajnálom a sok kis
ártatlan madarat, ami a gyenge képességű tenyésztője miatt pusztul el.
Amint a fiatalok kirepültek, le fogok
majd írni egy komplett programot a
fiatalok kezelésére, amit nyilvánosságra fogok hozni, garantálom, hogy egy

mal elviszik a galambjaikat és aztán
azonnal bedobják őket a mély vízbe és
természetesen megbetegszenek előbbutóbb.
Ami nálunk egy számomra felfoghatatlan dolog, ami nagyban befolyásolja a fiatalok megbetegedését, az az,
hogy olyan időszakban kezdik őket
trenírozni, amikor pont be kellene
már fejezni a versenyt. Az egész világon április végén kezdődik a fiatalok
versenye, az öregekével párhuzamosan
és augusztus utolsó vasárnapján végződik. Miért? Csak azért, mert a hőmérséklet ilyenkor 15-20 fokot szokott
általában esni és a melegből ilyenkor
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hirtelen hideg szeles, esős ősz lesz. És
ez a szervezetet annyira igénybe veszi,
hogy ha a galamb nem is versenyez,
akkor is csak nézzük meg, gubbaszt a
dúcban, mivel fázik. Az emberek ilyenkor nem öltöznek melegebben fel?
De a galamb nem tud egyik percről
a másikra felöltözni. És mi ilyenkor
mit csinálunk? Versenyezni küldjük!
Én azon csodálkozom, hogy csak
ilyen kevés galamb betegszik meg és
döglik meg ebben az időszakban. Az
a baj, hogy a galambászok nagy része
még nem vett galambot csak pár euróért vagy ajándék galambjai vannak és
ezért nem becsüli őket, de bezzeg ha el
tudná őket adni 1000 euróért darabonként, akkor úgy vigyázna
rájuk, hogy biztos egyet
sem hagyna elpusztulni.
Szóval a betegség ilyenkor támad mind az embereknél, mind az állatoknál.
Az embereknél a nátha és
az influenza és ugyanez
a galamboknál, csak itt
máshogy nevezzük, de a
végeredmény ugyanaz az
ornitozis komplex, vagyis
különféle légúti megbetegedések csoportja, párosulva a micoplazmával
és sok esetben a coccival,
vagy a salmonellával,
esetleg a trichoval. Ezek a
betegségek imádják ezt az
időszakot, ami a nyálkás
és hideg szeles időszak,
de még jobban szeretik a
nagy tömegben kis helyre
zárt galambokat és a gyenge immunrendszerűeket pedig egyenesen imádják.
Szóval, ha mi erre nem kellőképpen készítjük fel a galambot, akkor
nyugodtan elbúcsúzhatunk tőle. De
én ezt nem engedhetem meg magamnak, inkább felkészülten kezelem őket
a célnak teljes mértékben megfelelő gyógyszerekkel és nem csak olyan
készítményekkel, amit gyógyszernek
mondanak, de köze szinte sosem volt
hozzá.
Miért írom ezt? Csak azért, mert
sok ember jön hozzám főleg ősszel,
hogy ezt meg azt vettem ennyiért meg
annyiért és mégis döglenek a galambok. A válaszom az, hogy a szabad
forgalomban kapható gyógyszereket és
készítményeket nem szabad, sőt tilos
gyógyításra használni, mivel hatásuk
egyenlő a nullával.
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Amint már mondtam, több helyen,
több készítményt kivizsgáltattam és a
hatóanyagok, amik benne vannak, egy
kanárinak is gyengék. A ma jelenlévő
betegségek, amik nagy hatással vannak
az eredményekre, azok az ilyen készítmények 20-szorosára is már immúnisak!
A galambokat antibiotikumok szakszerű összekeverésével lehet jól gyógyítani, amik egyszerre több betegségre hatnak egyidejűleg és ezek kizárják
azt a lehetőséget, hogy az egyik betegséget kiirtjuk, de ezzel teret adunk a
másik, esetleg egy harmadik betegség
továbbfejlődésének, ami pedig elviszi az állatot. A fiatalok ősszel főleg –

rekkel kezeljük, későn és szakszerűtlenül.
Csak ennyi. Nem elég? És a választ
az összefoglalás adja: és miért nem
döglik meg az én galambom vagy a Józsi barátomé vagy a Koopmané? Mert
mi profik vagyunk és mi ilyen hibát
egyszerűen nem engedhetünk meg
magunknak!
A fiatalokat nagyon fontos versenyeztetni, mert ezzel éveket nyerünk,
hisz emlékszünk még azokra az időkre,
amikor azt írták a hosszútávú galambokról, hogy csak 3-4 éves korukban
képesek csúcsteljesítményekre. Ezek
mind hülyeségek, én áttanulmányoztam ezeknek a galamboknak a treníro-

amint írtam – ilyen betegség komplex
hálójába esnek és ezért olyan gyors lefolyású és végzetes a dolog.
Miért kell a sok antibiotikum ős�szel? Mert a fiatal ebben az időszakban
a legvédtelenebb és a leggyengébb immunrendszerű.
Miért nem röptetjük ilyenkor az
öreg galambokat? Akkor nyugodtan
röptessük őket is, mit vagyunk betojva akkor attól, hogy vedlik, meg hogy
könnyen elvész az ilyen vedlésben lévő
galamb, hisz ők már rutinos versenyzők.
Nem? No látják, most elállt a szavuk,
nincs igazam? Mit akarunk mi egy fiataltól, ha az öreget se merjük küldeni.
Szóval az a probléma összefoglalva,
hogy rosszul trenírozott, rossz időben
versenyeztetett galambokat ráadásul
gyenge minőségű, sőt rossz gyógysze-

zását és a versenyekre való felkészítését
és rájöttem, hogy ezeket a galambokat
fiatalon és egy évesen nem reptették
és ezzel nem adtak lehetőséget nekik
arra, hogy tapasztalatot szerezhessenek. Azt a tapasztalatot, amit mondjuk
az én fiataljaim, akik kelési évükben
akár 100-150 alkalommal kerülnek
kosárba, csak 3-4 évesen tudtak megszerezni és ekkor voltak olyan szinten,
mint most egy jól felkészült galambász
egy éves galambjai. De erről a témáról
legközelebb írok.
A fiatalok betegségéhez még a közeljövőben visszatérek, ahogy ígértem
és le fogok írni egy kezelési receptet,
amit ha betartanak, akkor Isten áldja a
fiatalok betegségét és el lehet felejteni.
Wiedermann Károly
lejegyezte: Gáspár István
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Egy jól sikerült vásárlással együtt már vehetjük
is a következő öltönyt a díjkiosztó gálára?
Pár nappal ezelőtt berepült postagalambokat hoztak be hozzám, s az
illető büszkén mesélte a tervét, hogy
tenyésztési céllal 20 elkülönített fészekcellát szeretne kialakítani a dúcon belül. Ha ezt meg tudja csinálni,
akkor sokkal könnyebb lesz a párba
állítás, s el tudja kerülni, hogy idegen galambbal álljanak össze a párok.
Hamar felismertem, hogy olyan tenyésztőhöz van szerencsém, aki meg
van arról győződve, hogy mindent tud
erről a sportról, s mindenkivel meg
szeretné osztani ezt
a tudást, függetlenül
attól, hogy ezt az illető kívánja, vagy nem.
Rendszerint türelmesen végig hallgatom
ezeket az előadásokat,
s pillanatok alatt el is
felejtem őket. Ebben
az esetben azonban
nem így történt. Hazamentem, s otthon
megnéztem az illető
eredmény listáját.
Barátságosan úgy
fogalmaznék, hogy
komoly fejtörést ez a
sporttárs nem okozott a versenytársaknak, mert az egész
szezon alatt egyetlen
postagalambja sem
végzett az élmezőnyben, s nem találtam,
hogy bárhol bajnoki
címet nyert volna.
Beszélgetésünk során
azonban egészen más
benyomást keltett magáról. Roland
Fitznertől hallottam egyszer egy beszélgetés során azt a kifejezést, hogy
a „postagalambsport eunuchjai”. (Ők
azok, akik tudják, hogy mi, hogy működik, de maguk nem képesek rá.)
Mellesleg azt is megtudtam a beszélgetés során, hogy ezekbe a fészekcellákba az elmúlt években megvásárolt postagalambokat szeretné
letojatni. „Mindegyiknek nagyon jó
Ász galamb elődje van” - magyarázta,
s név szerint is felsorolta őket.
Nos, nekem persze nem feladatom,

hogy más emberek álmait széttörjem, ezért nem is mondtam neki azt,
amit gondoltam: „Az eredményeid és
a díjlisták alapján egész nyugodtan
megspórolhatod azt a pénzt, amit erre
költenél, mert nincs egyetlen olyan
postagalamb sem a te dúcodban, melyért ezt érdemes lenne megtenni. Ahhoz, hogy középszerű postagalambokat tenyésszünk, nincs szükség külön
fészekcellára. Sokkal jobban tennéd,
ha ezt az időt a versenygalambokba
invesztálnád, ahelyett, hogy ezekkel a

egyszerűen felhígulnak, s elvesznek.
És csak így tudunk továbblépni, mert, ha a pedigrét nézzük, akkor csak egy pár kivételes egyed tud
használható utódot biztosítani: hiába próbáljuk minden vonatkozásban
tesztelni a postagalambokat, semmi
garancia nincs arra, hogy jól választunk, csak talán az esély ezekben az
esetekben valamivel nagyobb.
Ezt látjuk minden csúcsteljesítményt nyújtó galambdúc esetében
is. Ők elsősorban a saját díjnyertes

különálló fészekcellákkal kínlódsz.”
A félreértések elkerülése végett
meg szeretném jegyezni, hogy természetesen minden győztes postagalambom esetenként több Ász postagalamb előddel rendelkezik, első,
második, olykor további generációkon keresztül.
Minden generáció során teszteltem
a postagalambokat következetesen
a tényleges teljesítőképesség, utódnemzés és vagy versenyképesség vonatkozásában, különben félő lett volna, hogy az örökölt képességek egész

versenyzőiket, illetve azok utódait
tenyésztik tovább. És ugyanígy járnak el a vásárolt postagalambokkal.
Ezeket összepároztatják a saját legjobb galambjaikkal, s két három év
elteltével egészen biztosan látják már,
hogy helyesen döntöttek-e. Ha semmi különös eredményt nem hoz ez a
variáció, akkor ugyanolyan gyorsan
elvetik, mint ahogy jött. És akkor
egészen biztosan nem az eladót fogják hibáztatni, hiszen saját tapasztalatukból is tudják, hogy milyen nehéz
olyan jó minőségű postagalambot
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tenyészteni, amelyet azután értékesíteni is lehet.
Úgy tűnik, hogy a sporttársaink
között még sokan nincsenek birtokában ennek a tudásnak, mert még
mindig abban hisznek, hogy egy jól
sikerült
postagalamb-vásárlással
együtt már vehetik is a következő öltönyt egy jövőbeni díjkiosztó gálára.
Én magam ezt a dolgot sokkal józanabbul látom, s a tudásomat nem
könyvekből szereztem vagy beszélgetésekből, hanem nagyon sok hazai és
nemzetközi vásárlásból.
Ma már minden sporttársnak azt

ta, hogy a jó és a rossz teljesítményt
nyújtó postagalambbal ugyanannyi
dolgunk van. Miért költsünk éppen
ezért több pénzt, és fordítsunk több
időt olyan postagalambokra, melyekből több év elteltével sem tudunk
győzteseket „farigcsálni”? Akkor inkább lottóra költöm ezt a pénzt, az
esély ugyanolyan csekély, de elméletileg azzal is milliókat lehet nyerni!

a tanácsot adhatom: csak annyi pénzt
költs egy postagalamb megvásárlására, hogy két vagy három év múlva ne
okozzon neked fájdalmat, ha meg kell
válnod tőle.
Jobb, ha tudjuk, hogy ez sokkal
gyakrabban megtörténik, mint ahogy
azt az ember gondolná. Ez azzal magyarázható, hogy nagyon kicsi azoknak a postagalamboknak a száma,
melyek ténylegesen segítenek egy
versenyző helyzetén. És fatális véletlen lenne, ha olyan postagalambnak a
tenyésztését folytatnád, mely évek óta
nem mutatott meg magából semmit,
de most egyszer elért valamilyen díjat.
Mire gondolok? Minden rossz postagalambból nem tovább tenyésztett
fiatal postagalamb csak időt, pénzt
és frusztrációt spórol meg az adott
sporttársnak. Ennek az a magyaráza-

donos azért tartott tyúkokat, hogy
azok tojását és húsát a konyhán felhasználja, Ha egyre kevesebb tojást
tojt egy tyúk, akkor az útja a konyhába vezetett. Általában egy saját utód
vette át a szerepét. Ezt itt most azért
tartottam fontosnak, hogy leírjam,
mert szerintem a fiatal sporttársak
nem láttak még tyúkanyót csibe nélkül.
Azért, hogy ne legyen belterjes a
tyúkudvar, kétévente vettek egy fiatal
kakast az ismerősöktől, s így megoldódott a tojásellátás problémája.
Hogy miért tartottam fontosnak
ezt itt megjegyezni? Azért, mert
egyes sporttársak esetében az az érzésem, hogy ők így tenyésztik a saját
állományukat. Nem készítenek előzetesen semmilyen tervet, csak hagyják,
hogy megtörténjenek a dolgok. Az
egyetlen fontos dolog, hogy legyen

A postagalambok nem tyúkok!
Régebben, szinte minden ház mögött volt egy tyúkól, ahol a háztulaj-
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elég utód a versenyekre. Hogy milyen
a választék, arról nincs szó! Így évről-évre olyan postagalambokat szaporítanak, melyek nem alkalmasak
sportcélokra, s ennek következtében
folyamatosan elmaradnak az elvárt
teljesítménytől, a többiektől, akiket
a teljesítmény alapján, egy komoly,
előzetes szelekciót követően tenyésztettek.
Jobbak lettek a postagalambjaink?
Talán a versenyben az élen végzők
igen, de a nagy többség minősége
nem javult.
Erre nagyon egyszerű a magyarázat. Míg
régen a sporttársak tíz
és húsz közötti számú
özveggyel indultak a
versenyeken, s a tőlük
származó utódokat nevelték a következő években, ma sokkal inkább
arról van szó, hogy bevásárolnak „papírtigriseket”, azaz olyan postagalambokat, melyeknek
nagyon jó „pedigréjük”
van, de sem tenyésztés,
sem versenyzés vonatkozásában nincs velük
kapcsolatban semmilyen tapasztalat. És
teszik ezt már lassan
hosszú évek óta!
Ezen galambok után
évről-évre mintegy száz
ifjat gyűrűznek meg,
függetlenül attól, hogy évek óta látható, hogy közöttük még félig-meddig használható versenyzők sem kerülnek ki. S mivel az tenyészdúcban
ezek a galambok ülnek, a versenyzők
tojásai kikerülnek, azzal a magyarázattal, „hogy ezek még nem elég
jók, még nem bizonyítottak semmit.”
Ilyenkor a kígyó saját farkába harap,
mivel azoknak a szülei, akik még nem
bizonyítottak, továbbra is a tenyészdúcban maradnak s az utódnak nincs
arra lehetősége, hogy az esetlegesen
meglévő jobb tudását, képességét tovább örökítsék.
Ebben az esetben annak is több
értelme lenne, ha csak a versenygalambokat tenyésztenénk tovább, akkor is, ha csak közepes eredményeket értek el.
Ők minden esetre ezeknek a „papírtigriseknek” legjobb leszármazott-
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jai, s legalább azt elmondhatjuk róluk,
hogy teljesítették azt a minimum célt,
amit a postagalamboknak állítunk a
versenyzéshez.
Nem szeretném, ha esetleg félreérthető lennék. Én is nagyon szeretem, s ha módom van rá, előnyben
részesítem azokat a postagalambokat,
amelynek az elődei között több Ász
galamb van, mivel szilárd meggyőződésem, hogy azok a versenyzők,
amelyek ilyen háttérrel rendelkeznek,
sokkal jobban alkalmasak a tenyésztésre, mint azok, melyek nem tudnak
ilyen pedigrét felmutatni. De az utódokat is nagyon szigorúan ellenőrzöm, s könnyen megválok tőlük, ha
a tenyésztésben vagy a versenyzésben

eladásra kínálják őket, s úgy vélik, valami hasznosat hoznak ki ebből.
Lehet, hogy van olyan gyűjtő, aki
egy bizonyos vonalat gyűjt, de egy
komoly tenyésztő egészen biztosan
nem vásárolna így ilyen postagalambot.
Lehet, hogy másoknak ezzel kapcsolatban más a véleménye, de én
nem csak az eladását, hanem az ilyen
madaraknak a megvásárlását is butaságnak tartom. S ebben a formában félig -meddig udvariasan fogalmaztam, nem voltam sportszerűtlen
vagy komolytalan. Én magam mindig
olyan dúcokból vásároltam, melyek
nagyon magas színvonalon versenyeztek, természetesen ezek mindig a

Természetesen azoknál a nagyon
sikeres dúcoknál, ahol az utódok
esetleg már más helyen is bizonyítottak, rögtön emelkednek az árak,
de én szívesen fizetek magasabb árat,
mert ilyenkor nagyobb az esélyem
arra, hogy jó minőségű versenyzőt
kapok a pénzemért.
Ilyenkor eszembe jut egy belga
dúc, mely nagyon kimagasló eredményeket ért el. 30-nál is több 1. díj
az évben ennek a sporttársnak egy
átlagos teljesítmény volt. És ez főleg
Belgium vonatkozásában kimagasló
eredmény, mivel ott 50 vagy akár még
több verseny is van (helyi, több régióval közösen szervezett verseny, regionális verseny, félig nemzeti verseny,

nem hozzák a kívánt eredményeket.
S mikor azt mondom, megválok
tőlük, akkor nem arra gondolok, hogy
továbbadom őket egy másik tenyésztőnek, hanem véglegesen megoldást
keresek. Egyszer Harry Tamsennek
volt ezzel kapcsolatban egy hasonlata: „Ha leselejtezett postagalambokat
adunk el, az olyan, mintha a vödröt
levegővel töltenénk meg, s azt adnánk
el”.
Én ezt ugyanígy látom, s úgy gondolom, hírnevemet részben annak is
köszönhetem, hogy az általam leselejtezésre került madarakat nem adtam tovább.
Éppen ezért számomra teljesen
érthetetlen, hogyan lehet az, hogy
vannak olyan sporttársak, akik a leselejtezett állatokat felteszik az internetre vagy valamilyen más fórumra,

legjobb dúcok voltak. S bár az eltelt
hosszú időszak alatt - két esetet leszámítva - mindig nagyon elégedett voltam a kiszolgálással, én magam csak
pár esetben adtam tovább az állataimat.

nemzeti zónaverseny stb.) és több díjlista van (fiatal postagalambok, évesek, kétévesek, idősek, s olykor külön
verseny a tojók részére is). Az általam
meglátogatott sporttárs nem csak a
helyi konkurensekkel való megmérettetés során nyert díjat, hanem a
többi közösséggel közösen szervezett
versenyen is. Egy ilyen hallatlan nagy
sikert követően vásároltam egy teljes
harmadik költést, annak érdekében,
hogy következetesen ellenőrizhessem, hogy milyen eredményekkel
versenyeznek, s a legjobb két-három
galambot indítsam a versenyen.
Mielőtt elhoztam volna a postagalambokat, elmeséltem az esetet két
sporttársamnak, akik azonnal belelkesültek, s a negyedik költést előjegyezték maguknak. Így történt, hogy
jó három hét elteltével a harmadik

Tanultam ezekből az esetekből
Éppen ezért mintegy tíz éve másként teszek. Legyen szó belföldről
vagy külföldről, csak olyan helyekről
vásárlok, ahol nem csak a dúcban,
hanem esetleg akár más dúcokon
belül az ő utódjaik is jól teljesítettek.
Hiszen ott, ahol kiváló eredmények
születnek, rögtön megjelennek más
vásárlók is, hogy egymást támogassák. Ha nem lesznek sikeresek, elégedettek a postagalambokkal, akkor én
is hasonlóképpen fogok járni.
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költés hozzám került Lohneba, s négy
héttel később a negyedik költés a két,
előbb említett tenyésztőhöz került fele-fele arányban.
Mindkét sporttársat mesterként
tarthatjuk számon, az egyik közülük
tőlem 80 kilométerre lakik, a másik
700 kilométerre, déli irányban. Mi,
mindhárman, következetesen indítottuk ezeket a galambokat a versenyeken, én körülbelül 50, a másik két
sporttárs 25-25 galambot. A fiataloknak szervezett versenyen 20 galamb
jutott tovább, melyeket ezt követően
egészen egy éves korukig, egyetlen
előbb kiválasztott galamb kivételével,
tovább teszteltem.
A 12. záró futamon egyetlen egy
postagalambot sem tudtam indítani,
mert hat kivételével mind elmaradt, s
ez a hat jelentős késéssel érkezett csak
haza, s előtte egyetlen alkalommal
sem mutattak valamilyen különös teljesítményt. A két sporttárs a felesben
megtartott negyedik költéssel hozzávetőleg ugyanígy járt. Ez azt jelenti,
hogy az elhozott jó száz postagalamb
között egyetlen igazán jó versenyző
sem volt!
Abban az évben, amikor a fiatalokat megvásároltuk, a belga dúc az
egyéveseknek szervezett versenyen a
negyedik helyezést érte el. S a rákövetkező évben, akkor ugyanazzal a
párral, mint akiktől mi elhoztuk az
általunk választott postagalambokat,
a harmadik helyezést érték el a belga bajnokságban. S mielőtt bárkinek
esetleg téves gondolatai támadnának, az eladó egy abszolút komoly
tenyésztő, aki nagyon korrekt volt
velünk szemben. De a tőle átvett
postagalambok, melyek nála nagyon
jó eredményeket értek el, a német
programmal, azzal, hogy hetente be
kellett kosarazni őket, vagy esetleg
az általunk biztosított ellátás miatt
egyáltalán nem tudtak eredményeket
produkálni.
Én akkor egy hibát követtem el,
azzal, hogy nem érdeklődtem meg,
hogy más dúcokban milyen eredményeket értek el a postagalambjai.
Később Luc Geerinckstől hallottam,
hogy mind ő, mind néhány más tenyésztő szintén sikertelen maradt az
innen elhozott egyedekkel. „Az ember
sok mindent kipróbál, s hol szerencséje
van, hol nincs.” Ez volt Luc véleménye
az esettel kapcsolatban.
Teljesen másként alakult például
a Gerard Koopmantól elhozott pos-
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tagalambokkal a helyzet, akinek a
nevét itt szándékosan emelem ki, hiszen a jó dolgokat is el kell mondani.
Tőle vásároltam más sporttársakkal
együtt 7 fiatal galambot, melyek a
szuper postagalambnak is nevezett
Kleine Dirk utódai voltak. Minden
egyes darabért egyenként legalább
annyi pénzt adtam, mint az 50 darabért Belgiumban, pedig azok is jó
fiatal galambok voltak. Négy a hét
közül abszolút mértékben „örökölte”
a Kleine Dirk jó tulajdonságait, ezt a
nálam, s más dúcokban lévő galamboknál is teljesen egyértelműen meg
lehetett határozni. De a másik három
utód sem volt rossz versenyző, az ő
utódjuk közül is kikerült egy versenygyőztes, de nem ért el olyan számban
sikereket, mint a testvérei.
Ez az oka annak, hogy az elmúlt tíz
évben már soha többé nem vásároltam komplett csapatokat, csak olyan
elődöktől származó postagalambokat
vettem, melyeknek az utódjai is eredményeket értek el.
Még ilyen előfeltételek mellett is
épp elég nehéz olyan postagalambhoz jutni, mely valamilyen formában
kicsit előrébb lendíti a csapatot. És az
is tény, hogy minél magasabban van
az adott tenyésztőnél elért színvonal,
annál nehezebb természetesen valamit elérni.
S mivel az igazán eredményes tenyésztők ennek tudatában is vannak,
éppen ezért csak azokról a beszerzésekről mesélnek, melyek esetében az
utód is eredményes volt náluk. Ők
pontosan tudják, hogy milyen sok
szerencse is kell ahhoz, hogy néhány
elhozott postagalamb között legyen
pár jó is.
Az adott pillanatban mindig a legjobb teljesítményt nyújtó postagalambokat indítják, két-három év elteltével szívfájdalom nélkül kidobják
azokat, melyek nem teljesítik a velük
szemben támasztott követelményeket. Ők ugyanis egészen pontosan
tudják, hogy milyen sok fiatalt kell a
saját Ász galambjaik közül is tenyészteni annak érdekében, hogy megőrizzék az előzetesen megszerzett pozíciójukat.
Azok a sporttársak, akik abban
hisznek, hogy elég két-három postagalambot megvásárolni ahhoz, hogy
a középmezőnyből a nemzeti bajnokság élére kerüljenek, jobban tennék,
ha inkább lottóznának. Ha az ember
azzal a céllal vásárol postagalambot,
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hogy jobb teljesítményt érjen el, akkor lépésről-lépésre kell vásárolnia.
Ha esetleg az egyik vagy másik vásárlással gyors sikert érnének el, akkor
sem szabad csodálkozni, örüljenek
a sikerüknek, s próbálják meg a tenyésztés során ezt ügyesen kihasználni. De ha nem sikerül, akkor sem
szabad elkeseredni. A postagalambtenyésztés nem kívánságműsor!
A selejtezés az állatvédelem egy formája
Régebben Belgiumban úgy fogalmaztak, „a legjobb tenyésztőnek van a
legélesebb kése’”. Bár első hallásra nagyon brutális kijelentésnek tűnik, de
valójában nem az, mivel minél keményebben válogatunk (főleg a tenyészgalambok esetében), annál kevesebb
hasznavehetetlen postagalambot kell
felnevelnünk. S ezzel logikusan csökkentjük az egyre növekvő veszteségeket is! Ha következetes szelekcióval
ezt a postagalambok számára is kínlódást jelentő helyzetet elkerüljük,
akkor szerintem ez maga a megvalósult állatvédelem!
Itt az idő, döntéseket kell hozni!
Ha valaki megelégszik azzal, hogy
figyeli, ahogy visszaérnek a postagalambok, akkor tenyéssze azokat a
galambokat, melyek bebizonyították,
hogy ennek az elvárásnak megfelelnek.
Ha az ember szeretne díjakat is
nyerni, akkor csak a valamennyire
biztonságos teljesítmény nyújtó egyedeket szabad tenyésztenie.
S ha az ember igazán csúcsteljesítményeket szeretne elérni, akkor csak
azokat a postagalambokat szabad továbbtenyésztenie, melyek az erre alkalmassá tevő génnel a lehető legtöbb
ősön keresztül rendelkeznek.
De mindhárom céllal kapcsolatban van valami, ami egy és ugyanaz:
ha az ember egy postagalambtól két,
maximum három pároztatást követően sem kap olyan utódokat, melyek a
kitűzött célt teljesítenék, akkor, akárhogy is nézzük, annak a galambnak a
konyhában a helye!
Gondoljanak mindig arra: a gyors
és jó postagalambok ellátása semmivel sem kerül többe, mint a rossz galamboké, viszont az előbbiek sokkal
több örömet szereznek!
Rainer Püttmann
fordította: Tordy Éva
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A jót könnyen megtaláljuk!
Rendszeresen felteszik nekem azt
a kérdést, hogy mit nézek meg, mikor új galambokat vásárlok. Részben
könnyű erre a kérdésre válaszolni.
Elsősorban igazi, csúcsminőségű
postagalambokat szoktam keresni,
főleg olyanokat, akik kiemelkedően
jól versenyeznek, s akiknek a felmenői között több generáción keresztül
vannak olyanok, amelyek első díjakat nyertek. Bár kivételesen találhatóak csak ilyen postagalambok,
ennek ellenére az igazán számottevő
árveréseken rendszeresen találkozunk ilyen egyedekkel. De ezeket a
postagalambokat előszeretettel keresik a kínaiak is, akik rendszerint lényegesen magasabb árakat kínálnak,
mint az európaiak.
És éppen ezért egyes ajánlattevők
eleve esélytelenek. Ezért ezeknek a
nagyon jó eredményt felmutató postagalamboknak vagy tenyészállatoknak már csak az utódai maradnak
a listán, miközben ezek majdnem
olyan értékkel bírnak, mint az Ász
postagalambok.
Nyomatékosan rá szeretnék mutatni, hogy csak a mostani generációk eredményeit veszem figyelembe,
nekem nem számít, ha a postagalamb egy kiváló eredményt elért galamb unokája vagy a dédunokája.
Nekem az már túl távoli kapcsolat
ebben a vonatkozásban.
Tekintettel arra, hogy a legjobb
versenyzőimet szoktam továbbtenyészteni, illetve egy két kivételesen
tehetséges utóddal és igazoltan tehetséges adottságokkal rendelkező
utóddal szoktam ezt a csapatot kiegészíteni, ezért számomra egyértelmű, hogy a vásárolt postagalamboknak is azonos kvalitásokkal kell
rendelkezniük.
Nem szeretnék arrogánsnak tűnni, de ki kell jelentenem, hogy nagyon nehéz igazi jó erősítést kívülről hozni, amikor az ember csapata
önmagában is nagyon jó eredményeket ér el.
Megpróbálom a galambok értékét
is ez elért eredmények alapján megbecsülni, de a saját érzékszerveimre
is hagyatkozom, ezért sokat jelent,
hogy milyen érzés megfogni, kézbe
venni egy galambot. Ha az ember

kézbe vesz egy postagalambot, akkor már az első pillanatokban tudja, hogy milyen értéke van az adott
egyednek.
Ezt a megérzést igazolták a kilencvenes években megvásárolt
Camphuis postagalambjaim, illetve

a későbbi években teljesen célzottan
kiválasztott Koopman postagalambok. Igazi izgalom fogott el, mikor
először voltam látogatóban Dirk
Van Den Bulcknál, aki új, nagy név
volt a belga rövidtávon induló versenyzők körében.
Az ő neve már többször feltűnt
nekem, mert főleg Stefaan Lambrechts volt az a sporttárs, aki egyszerűen szuper eredményeket ért el
ezekkel a postagalambokkal, majd
Leo Heremans is igazán kiváló eredményeket ért el velük. Ezeknek az
eredményeknek tudható be, hogy
világszerte nagyon nagy érdeklődés
mutatkozott ezek iránt a postagalambok iránt, amit a PIPA árverési
eredményei is mutattak.
Ezért szerettem volna mindenképpen személyesen is megismerni,
hogy milyen ördögi tehetség húzó-

dik ezen sikerek mögött. Hogy miért
érdekeltek ezek a sprinterek, mikor
én elsősorban az egynapos versenyeken értem el jó eredményeket?
Ez egyszerűen azzal magyarázható,
hogy meglátásom szerint a sprinterek, természetesen megfelelő ellátás mellett, az
egynapos versenyeken is jó
helyezést érhetnek el, természetesen a saját pedigréjük
függvényében.
A jó sprintereknek általában nagyon jó
tájékozódóképességük van,
és ez minden
ágban a lehető
legtöbb plusz
értéket jelenti.
Természetesen
sok jó rövidtávú versenyzővel
induló sporttárs
van, de sokszor
az ő postagalambjaik valamiért nem tetszenek nekem.
Amikor az
ember
kicsit
alaposabban
utánanéz, akkor rájön, hogy sok
esetben bizonyos divatos nevekkel találkozik, melyek egy rövidebb
ideig nagyon népszerűek és nagyon
drágák, de ez csak rövid ideig tart.
A flandriai kollekcióban Yannick De
Riddernél Dirk Van Den Bulck postagalambjai már az első pillanatban
nagyon nagy benyomást gyakoroltak rám. Igazi, erős postagalambok
voltak, ragyogó szemekkel, erős
csontozattal, selymes tollazattal és
teljesen tökéletes volt a tapintásuk,
mikor az ember a kezébe vette őket.
Egy cserével lehetőségem nyílt
arra, hogy Dirk Van Den Bulck legjobb postagalambjaiból néhányat
a saját dúcomba hozzak, az igazi
nyerő csapatból (1. helyezett a nemzeti Ász gyorsasági versenyen a valaha megállapított legalacsonyabb
koefficiens értékkel), illetve az ő
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őseiket hoztam el. Ezeket a postagalambokat összepároztattam a saját szuper tenyésztett postagalambjaimmal. Úgy gondoltam, hogy az
eredmények majd megsokszorozódva jelentkeznek. Majd az idő eldönti,
hogy mennyire volt igazam.
2016-ban pároztattam először
ezeket a postagalambokat, s akkor először várni kellett. Először ki
kellett várni, hogy mikor lesznek a
versenyek, illetve meg kellett várni,
hogy milyen eredményeket produkálnak az utódok. Reálisan felmértem, hogy nem minden pároztatás
hozza az elvárt eredményeket, de
úgy gondoltam, hogy azért lesz valami különleges sikere ennek a pároztatásnak.
A 2017-es szezont követően azt
mondhatom, hogy nagyon elégedett
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vagyok. Rendkívül jó évem volt.
Arra vagyok a legbüszkébb, hogy
a legjobb eredményt elért versenyzőim a Sangers x van Den Bulck
párosításból származnak. Az előbb
említett nyerő csapatból elhozott
két tojótól 2016-ban 4 fiatal postagalamb indult a versenyeken, három
körülük egészen kiemelkedő eredményeket ért el a nemzeti Ász bajnokságokon. Hát ez igazán nagyon
szuper eredmény!
Jól megláttam bennünk a sprinter
mentalitást. Mikor a Sangers x van
Den Bulck párosításból származó
utódok elhozták a díjat, a győztes
postagalambok olyan sebességgel
érkeztek vissza, hogy az ember úgy
érzékelte, még el sem indultak és
már vissza is értek. Ez emlékeztet
engem a 2000-ben Chateauroux-i

15
versenyen aratott NPO győzelmemre az Eagle Eye csapattal. Úgy indult
útnak az a postagalambom arra a
versenyre, mintha valami üldözte
volna.
Hogy ezzel akkor minden rendben is van? Természetesen, nem
gondolom. Még mindig nagyon magas azoknak a tenyészett postagalamboknak az aránya, melyek nem
elég jó minőséget képviselnek, s természetesen ez igaz a vásárolt postagalambok esetében is.
De ha az ember felhagy azzal a
próbálkozással, hogy a dúc teljesítőképességének a színvonalát emelje,
akkor meg vagyok róla győződve,
hogy a színvonal évről-évre csökkenni fog.
Marcel Sangers

fordította: Tory Éva

A polgármester szobrot ajándékozott a
vácdukai galambászoknak

November 17-én tartotta díjkiosztó bálját a Vácdukai A-42 Civil Társaság. A rendezvény állandó vendégei a település volt és jelenlegi vezetői. Az idei díjkiosztón Makkos László polgármester egy fából faragott galambszobrot
ajándékozott a csapatnak abból az alkalomból, hogy Vácdukán a 60-as évek eleje óta működnek szervezett keretek
között a galambászok. Képünkön: Makkos László és Kollár István, a civil társaság elnöke.
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Merre repülnek a versenyeken a galambok?
A nyomkövető megmutatja az útvonalat!
Érdekes beszámolót küldött szerkesztőségünknek Rokob László, a 31-es
Fertőparti Versenykerület elnöke. Ők
Bárdos István elnök információi alapján vásároltak nyomkövetőket és érdekes tapasztalatokra tettek szert. Íme a
beszámoló:
A rendszerre Bárdos úr hívta fel a
figyelmem a 2018-as közgyűlés alkalmával. Előhúzott a zsebéből egy érdekes, gyűrűre csatolható kis szerkezetet,
és azt mondta:
- Ez egy nyomkövető! Hasznos lehet
versenyek tervezésénél ugyanis megmutatja merre jönnek haza a galambjaink.
Sikerült is szponzort találnom kerületünkben Tóth József sporttársunk
személyében.
Megvásároltuk.
Nagyon hasznos volt, hogy a szettben volt gyakorlógyűrű, hisz így szokhatták galambjaink hét közben a viselését. Aztán eljött a pillanat és feltettük
galambjainkra.

Mikor megérkeztek a versenyről,
laptopos kiértékeléssel láttuk, mennyire hasznos is ez a szerkezet. Elméletek
buktak meg vele! Hisz eddig mindenki találgatott. Mivel mi német utakat
röptetünk hegyes, völgyes vidékeken,
találgattunk, hogy a galamb nem megy
át a hegyen, a völgyben repül, kikerüli
a Fertő tavat, stb. Hát nem!
Volt olyan galamb, ami a tavat a közepén szelte át, volt, amelyik a nádas
felett jött hazafele. De általában mindmind egy egyenes szakaszt kinézve
magának tette meg a távot.
Volt olyan madár, amelyik Regensburgból eljött 150 kilométert majd onnan egyszer csak visszament Regensburgba, bizonyítva hogy valószínűleg
egy szembe jövő nagy létszámú falkába csapódott és visszaszállt velük, majd
estefele hazatért gazdájához. Bebizonyosodott, hogy vannak galambok,
amelyek víztározóknál, tavaknál leszálltak inni, majd megpihenve mintegy 30 perc után elindultak hazafele.

Volt olyan élgalamb, ami egyfolytában
repülve tért haza.
Érdekesség még, hogy volt olyan
sporttárs, aki magántréningre hordta
galambjait egy ausztriai pontra többször is egy víztározó mellé, ott eresztette fel őket 3-4 alkalommal. Versenyről ugyanezen galambok megpihentek
azon a ponton! Tanulság, hogy nem
szabad ugyanazon pontról tréningezni
magántréningen.
Alapjában véve elmondhatjuk, hasznos dolog a nyomkövető rendszer, hisz
láthatjuk, merre repülnek madaraink,
és láthatjuk, hogy az utak tervezésénél
milyen szempontokat vehetünk figyelemben. Hasznosnak találnám személy
szerint maratonos utak, versenyek figyelemmel kísérésénél is, hisz az idei
évben késő este érkeztek galambok a
maraton versenyeken!
Látható lenne, hogy a galambok
merre pihennek meg, hol töltik az éjszakát, és a legnagyobb kérdés: repülnek-e éjszaka?!

Postagalambsport
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A galambok endoszkópos vizsgálata
Mi lehet a baja? Gyakori kérdés, akár
a telefonos beszélgetések során, akár a
közösségi oldalakon feltett kérdésekben. Telefonon, e-mailben nehéz gyógyítani!
A korrekt diagnózis felállításához
információk kellenek. Részletes kórtörténet, a fizikális vizsgálat eredményei, kiegészítő vizsgálatok, illetve
kiegészítő műszeres vizsgálatok. Ez
utóbbiról szeretnék szólni ebben a
cikkben, - a galambok endoszkópos
vizsgálatáról.
A klinikai kiegészítő, műszeres vizsgálatok közül a röntgenvizsgálat mellett az endoszkópos vizsgálatnak van
létjogosultsága a galambpraxisban.
Régebben ezt a módszert kizárólag az
ivar meghatározásra használták más
madárfajoknál, ott, ahol nem lehetett
megkülönböztetni a hím állatokat a
tojó egyedektől.
Ma már az üreges belső szervek,
testüregek tanulmányozására is alkalmazható. Az endoszkóp egy olyan
optikai eszköz, melynek képe vagy
szemmel, vagy kamerával leképezhető.
Előnye az, hogy nemcsak diagnosztikára, hanem terápiás célokra, például
mintavételezésre vagy akár műtétek
elvégzésére is alkalmas
lehet.
Kétféle módszere létezik.
Az első, amikor testnyílásokon keresztül kerül a galambok testébe az
eszköz.
Így vizsgálható a légző-, illetve az emésztőszervrendszer és tojó
egyedeknél a tojócső.
A másik lehetőség,
amikor egy kis műtéti seben keresztül jut a
szervezetbe a készülék.
Így az egységes testüreg
vizsgálható, a benne elhelyezkedő szervek állapotára való tekintettel.
A vizsgálatokhoz a
galambokat célszerű elaltatni. Ritkán viszont,
például a begy vizsgálatánál éber állapotban
is kivitelezhető. Azt kell
mérlegelni, hogy az alta-

tás kockázata megérje az endoszkópos
vizsgálat által kapott eredmény értékét.
Mit lehet vizsgálni?
1. Száj-garat üreg
Ez szabad szemmel jól vizsgálható
galamboknál, de a mélyebb területek
feltérképezésére alkalmas lehet. Idegen
testek, beragadt takarmányrészek felkereshetők. A nyálkahártyából történő
mintavételezésére is lehetőség nyílhat.
2. Gége-légcső
Gyulladásos elváltozások, paraziták
vizsgálatára flexibilis eszköz használható.
3. Nyelőcső-begy, mirigyes gyomor
A nyálkahártya állapotáról, például
trichomonasis esetén, vagy elzáródásos folyamatokról biztos információkat ad.
4. Kloáka és tojócső
Szintén a nyálkahártya állapotáról,
illetve tojásvisszatartás esetén segít a
diagnózisban.
5. Testüregi szervek
5.1 Ivarszervek
Az ivar és a szervek állapota ítélhető meg. Salmonellosison átesett
madár heréi, illetve petefészke is elsorvadhat.
Termékenységi vizsgálatoknál segítség. Az adott szezonnak megfelelő

állapot, gyakori daganatok jól érzékelhetők.
5.2 Testüregi szervek
Légzsákok állapota, a bennük lévő
gyulladásos izzadmány minősége,
gombás folyamatok, atkák csak ezzel
a módszerrel diagnosztizálhatók élő
állatoknál.
Tüdő, szív-szívburok vizsgálatakor,
például köszvény esetén a húgy savas
sók lerakódása, olyan mintha porcukorral lenne beszórva az adott szerv.
Máj esetében gyakori az endoszkóp
irányította mintavételezés és kórszövettani vizsgálat.
A felsoroltakból is látszik, hogy
az endoszkópos vizsgálat milyen sok
esetben nyújt segítséget a vizsgáló számára. Egyre inkább igény, hogy egyegy nagy tenyészértéket érő galambot
meggyógyítsunk, ne csak a kórboncolás mondja meg a diagnózist és a kezelési lehetőségeket.
Remélem cikkem megírása sok galambásznak felkeltette az érdeklődését!
Keressék honlapunkat a www.galambpatika.hu címen.
dr. Berta Krisztián,
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,
galambász
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Meghívó a Maraton Klub küldöttgyűlésére
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Maraton Klubjának küldött közgyűlését 2019. január 19-én 10 órai kezdetre összehívom. Helyszín: Budapest,
XX. Baross utca 55. (Csili, Vízvári terem)
Napirend:
1. Elnöki beszámoló a 2018. évi munkáról
2. Tisztségviselők választása
3. A 2019. évi versenyprogram
4. Egyebek
Belák Ottó elnök
A B-9 és B-19 Postagalamb Sportegyesületek mély fájdalommal tudatják, hogy LÁSZLÓ ENDRE ANTAL sporttársunk életének 76.
évében elhunyt. Emlékét megőrizzük.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SZŰCS ISTVÁN sporttársunk
2018. október 5-én, életének 67. évében elhunyt. Temetése 2018.
október 12-én volt az újhatvani temetőben. Sírjánál sok virággal
és galambok feleresztésével búcsúzott tőle az A-16 tagsága. Nyugodj békében!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy LADOS GÁBOR, az R-01 egyesület volt tagja
69 éves korában, 2018. október 26-án súlyos betegségben elhunyt. 1986-ban lett
tagja a szövetségnek, illetve a Pátria R-01 Egyesületnek, ahol évkihagyás nélkül
versenyzett. Az egyesületben eltöltött idő alatt jó szándékú kritikusa volt az egyesületi életnek. Feleségével, Katalinnal az éves díjkiosztók sikeres rendezésében
mindig részt vettek. Temetésén a kegyelet virágai mellett galambjai feleresztésével
búcsúztunk Tőle. Nyugodjék békében. az R-01 tagsága

A szövetségben kapható könyvek
info@postagalamb.hu
Kerekes János: Anker Alfonz
Jan Aarden			
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Zubor Ferenc könyve		
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Apróhirdetések
Sima lakossági hirdetés (20 szóig) 3.000 Ft/hó.
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül szavanként
200 Ft. Keretes hirdetések: 1/8 oldalas 10.000 Ft/hó,
1/4 oldalas 20.000 Ft/hó, 1/2 oldalas 50.000 Ft/hó.
Kedvezmények: évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3
megjelenés esetén 15 %. A hirdetési díjak az ÁFA-t
tartalmazzák. Lapzárta: minden hónap 20. napja.
A hirdetés megjelenésének előfeltétele a hirdetési
díj postai feladását igazoló feladóvevény másolatának és a hirdetés szövegének, képének megküldése postán a Magyar Postagalamb Sportszövetség,
1076 Budapest, Verseny u. 14. címre, vagy elektronikusan az info@postagalamb.hu, vagy a szaklap@
postagalamb.hu címre. Fax: 06-1/3424-364. A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

l 6 darab champion posta eladó. HU200621-56159 Kh, HU2009-D-228564 Kh,
HU2012-08-33762 KKt, HU2010-26-20762
Kt, HU2012-D-499844 Kt, HU2007-1779494 KKt. Érdeklődni: 06-30/9677700.
l Országos verseny Liberec 4. zóna 5. helyezett galambja eladó (HU2017-D-323201
KKt). Érdeklődni Bikás János +36
20/273-6471.
l Haláleset miatt Benzing-Expressz versenyóra sporttársi áron eladó. Tel.: +3630/201-5326 Panyik Béláné.
l Családi okok miatt tenyészgalambok és
kerületi díjas champion versenygalambok
eladók. Tel: 06-30/190-4800.
l Állományomat megszüntetem. Tenyész,
verseny, fiatal sporttársi áron eladó. Verstraete, Bromansz, Bosua, Klakk, Koopman.
20/433-1808 este.
l Elfogadom, vagy olcsón veszek postagalambokat, díszbaromfiakat! 2018-ban és
2019-ben is. Várom ajánlatát, ha kell visszahívom. Előny: ha elhozza, vagy másra is
cserél. 06-20/453-4221.

HONLAP:
www.
postagalamb
.hu
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