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A teszttelepi verseny szervezői és díszvendégei (balról jobbra): Bacskai Sándor tulajdo-
nos-vezető, Rétvári Bence, az EMMI parlamenti államtitkára, országgyűlési képviselő, 

Gino Houbrechts, a belga szövetség elnökségének tagja, Bárdos István, az FCI és a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöke, Richard Gross, a német szövetség elnöke, 
az FCI ellenőre, Toni Deigner német élversenyző, Fördős Attila, Vác város polgármestere, 

Balkovics Péter önkormányzati képviselő és Ann Houbrechts
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Díjátadás. A győzteseket és a vendégeket Rétvári Bence államtitkár (jobbról a második) és Fördős Attila, Vác pol-
gármestere (jobbról az első) köszöntötte és részt vettek a díjak átadásában is

Az eredményekre várva. Az érkező galambok adatai azonnal megjelentek a tévéképernyőkön és az interneten is

A győztes galamb Muri Vivien nevén indult a versenyen, mellette édesapja, Muri László (A42 Vácduka)
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Szeptember 29-én szombaton tartották 
Vácott, a Téglaház dűlőben lévő, a Nem-
zetközi Postagalamb Szövetség ellenőr-
zése alatt működő teszttelepen az idei 
záróversenyt. Már délelőtt több száz 
érdeklődő gyűlt össze, várva a Prágából 
érkező galambokat, amelyeket reggel 
engedtek fel és nem sokkal két óra előtt 
jött meg a győztes madár.

A teszttelep már évek óta működik 
sikeresen Bacskai Sándor irányításával, 
a Bárdos István elnök vezette FCI és a 
Magyar Postagalamb Sportszövetség 
támogatásával, s egyre népszerűbb a 
galambászok között. Ebben az évben a 
világ minden tájáról, elsősorban Euró-
pából majdnem ezer idei kelésű, fiatal 
galambot küldtek a tenyésztők Vácra. 
Szakszerű gondozás és felkészítés után 
néhány hete megkezdődtek az előké-
szítő versenyek, amelyek csúcspontja a 
most szombati záróverseny volt.

A pénteki gyűjtésen Richard Gross, 
a német szövetség elnöke, az FCI el-
lenőre jelenlétében minden galambot 
ellenőriztek és csak úgy kerülhetett a 
szállítójárműbe. A biztonság kedvé-
ért a szárnytollakra pecsétet is nyom-
tak. Erre az alkalomra telepítettek egy 
speciális, a teszttelepekre kifejlesztett 
Benzing Live rendszert, amelynek se-

gítségével már a gyűjtés minden adatát 
interneten keresztül a világ bármely 
részélről percre pontosan nyomon le-
hetett követni, s a galambok érkezése 
is a rögzítés pillanatában láthatóvá vált 
a világhálón.

Richard Gross a gyűjtés végén azt 
mondta: a galambok jól állapotban, 
láthatóan remekül felkészítve indultak 
el a starthelyre.

Szombaton már reggel elkezdtek 
gyülekezni a vendégek, jellemző-
en hazai postagalambászok, de szép 
számmal érkeztek külföldiek is, akik 
részesei akartak elleni a különleges él-
ménynek. 

Mindenki nagy izgalommal várta a 
galambok érkezését. Nem sokkal két 
óra előtt egyszer csak feltűnt egy sietve 
érkező madár az égen és néhány má-
sodperc múlva az elektronikus rend-
szer már rögzítette is az érkezés pontos 
idejét: 13 óra 53 perc 55,5 másodperc – 
jelent meg a felállított minitorokon az 
eredmény. A siker fényét emeli, hogy 
a több mint 430 kilométert lerepülő 
galamb majdnem 5 perccel megverte 
az egész mezőnyt, amely ezen a verse-
nyen csaknem félezer madárból állt.

Futótűzként terjedt el a győzelem 
híre, sokan csak ámuldoztak, hiszen a 
galamb nem egy olyan dúcban nevel-

kedett, amelynek gazdája sikert sikerre 
halmoz. A galamb tulajdonosa a vác-
dukai egyesületben versenyző, Pencen 
élő Muri László, aki lányának, Nikolett-
nek a nevén nevezte a madarat a teszt-
telepre. A győzelem számukra 10 ezer 
eurót jelentett, amit a helyszínen ki is 
fizettek nekik.

A záróversenyen számos külföldi 
szövetség képviseltette magát és ott 
volt Rétvári Bence, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának parlamenti 
államtitkára, Vác és a térség országy-
gyűlési képviselője, Fördős Attila pol-
gármester és Balkovics Péter, a körzet 
önkormányzati képviselője, akik részt 
vettek a díjak átadásában is. Rétvári 
Bence elismerését fejezte ki a tesztte-
lep létrehozóinak és működtetőinek, 
hiszen évek óta segítségükkel messze 
földre eljut Vác hírneve. Fördős Attila 
köszönetet mondott Bacskai Sándor-
nak és segítőjének, Császár Lajosnak, 
hogy a záróversenyt méltó körülmé-
nyek között rendezik meg.

A sors furcsasága, hogy a verseny 
napján még annyi madár sem érke-
zett haza, hogy teljes legyen a lista. Az 
időjárás megfelelő volt, a szervezés is, 
egyelőre csak találgatni lehet, hogy mi 
is történt.

Furucz Zoltán

FCI teszttelep Vác: öt percet vert rá a mezőnyre 
Muri László és Nikolett győztes galambja!
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(...mert igazság csak egy van, hazug em-
ber meg számtalan...)

Igen, vétettem a szabályzat ellen, 
ezért jogosnak tartom az eredményem 
eldobását, ami sokak örömére meg is 
történt!

Épp ezért teljes mértékben egyet-
értek Bárdos István elnök úr vélemé-
nyével és igazságosnak tartom, hogy 
akinek nincs érvényes és befizetett ver-
senyengedélye, annak az eredményeit 
el kell törölni! 

Azzal viszont nem értek egyet, hogy 
csak az enyémet kellett eldobni, bizo-
nyítva az aljas szándékot! Mert, ha az 
enyémet eltörölték, akkor ezt minden-
kivel szemben be kell tartani, nem csak 
az én esetemben a Cheb-i versenynél! 

Megkérem azokat az urakat, akik 
teljes gőzzel azon fáradoznak, hogy 
bemocskolják a nevem, hogy az alábbi 
írásom után is ezt tegyék mindazokkal 
– de főként az érintett kerületi veze-
tőkkel –, akik a most általam nyilvá-
nosságra hozott szabálytalanságokat 
elkövették.

A győri kerülettel semmi bajom, sok 
barátom van ott és remélem marad is.

Akkor kezdjük el, történt ugyanis, 
hogy ma engem több ember felhívott 
a tatabányai kerületből és közvetlen a 
komáromi klubból is hárman, hogy 
felhívják a figyelmemet arra, hogy a 
mostani vezetés miként rendezi a ver-
senyeket, amik az országos bajnoksá-
gokba is beszámítanak. 

Az egyik hívó az előző írásomban 
foglalt áldozat, nevezzük így, a magyar 
bajnokság dobogójára is esélyes: Bóbis 
Sándor barátom, aki idén ősszel kezdte 
a versenyzést. Mint tisztességes galam-
bász, időben befizette a versenyenge-
délyét az egyesületi pénztárosnak, aki 
augusztus 11-én átadta a kerület elnö-
kének. Sanyi barátom, aki a C-15 egye-
sület tagja, megkezdte a versenyzést és 
minden rendben folyik - hitte ő, amíg 
az első eredmények ki nem jöttek. 

Történt ugyanis, hogy az ő neve 
nem szerepelt a listán sehol! Sanyi az 
egyesületi gyűjtésen megkérdezte, 
hogy miért nincs a neve a listában? Az 
egyesületből Mészáros Zsolt felhívta a 
kerület eredményszámolóját, Herold 
Tamást, aki türelmet kért, hogy ponto-
sítani fog Pethő Attilával és orvosolják 
a problémát. 

Mivel egy hét elteltével változás 
nem történt, Mészáros Zsolt Budapes-
ten járt és felhívta Herold Tamást, aki 
megkérte, hogy ha márt Pesten jár, áll-
jon meg a szövetségben Pethő Attilá-
nál és tisztázza le Bóbis Sándor ügyét. 

Zsolt meg is állt Pethő Attilánál, aki 
a számítógépét kinyitva rögtön közöl-
te, hogy nincs Bóbis Sándornak befizet-
ve a versenyengedélye. Mészáros Zsolt 
kifizette barátja versenyengedélyét és 
ezután Pethő Attila utólag bevezette őt 

a versenyprogramba és pár óra múlva 
az egész kerület addig már kiszámított 
eredménye átalakult. 

Valójában ekkor még két tag, Far-
kas Csaba és Pusztai József eredményei 
sem szerepeltek a listán, akiknek szin-
tén a versenyengedélyükkel volt prob-
léma! A többi galambász pedig tátott 
szájjal nézte, hogy mi történt, mivel az 
elmúlt két út után teljesen átalakult az 
előző versenyek listája. 

Kérdem én: ezt hogyan csinálhatja 
meg egy kerületi vezető, hogy a pénzt 
megkapja, és nem fizeti ki a szövetség-
nek, amit ő erre a célra kap? Bóbis Sa-
nyi barátomnak ezt a pénzt, aki immár 
kétszer fizette ki, még a mai napig nem 
juttatta vissza Herold Attila, sem pedig 
Rigla Ferenc. 

Farkas Csaba ezek után kerületi baj-
nok lett úgy, hogy az első két úton ver-
senyengedély nélkül küldte a galamb-
jait, az említett vezetők tudtával (!), és 

országos harmadik is lett. 
Ha engem kitiltanak és csalónak 

neveznek azok, akiknek vaj van a fejü-
kön, akkor követelem, hogy ezeket az 
urakat is vonják felelősségre, de főleg 
azokat a vezetőket, akik a munkájukat 
hanyag módon végezték és az általuk 
velem szemben emlegetett szabályokat 
nálam megkövetelték, magukkal meg 
másokkal szemben elnézőek voltak! 

Tudnék írni olyan jelzőket, amilye-
neket megérdemelnének, de vagyok 

olyan úriember, hogy nem írok! Saj-
nos nincs a lelkiismeretükön és a nyil-
vánosságon kívül olyan hatóság, ami 
ezeket az embereket kérdőre vonja, de 
remélem, hogyha máshol nem is, de az 
Úr ítélőszéke előtt felelni fognak tette-
ikért!

Ezek az emberek, nem számolva a 
következményekkel, a szövetségi ver-
senybizottság elé vitték az ügyet, hogy 
engem zárjanak ki és tiltsanak el örök-
re a versenyzéstől! Nem tudom, hogy 
fog dönteni a versenybizottság, de bí-
zok az elfogulatlan és igazságos dönté-
sükben!

Köszönöm azoknak a barátaim-
nak, akik vállalva a nyilvánosságot, el-
mondták a fentieket és elnézést kérek 
azoktól, akik ebből eredően valamiféle 
hátrányt szenvednének!

Baráti üdvözlettel:
Wiedermann Károly

C-08 Komárom

Amikor a hóhért akasztják..
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Újabb nagy sikert ért el Pintér Ferenc, 
aki ebben az évben megneyerte a fiatal 
galambok Nemzeti Bajnokságát. Ám ez 
talán csak korona az idei kimagasló ered-
mények csúcsán, hiszen a kiváló tenyésztő 
esztendők óta a spiccen van. A mostani ta-
pasztalatokról beszélgettünk vele.

- Mikor párosítottál és ennek során al-
kalmaztál-e bármilyen olyan „trükköt”, 
ami eltér a szokványos megoldástól?

- Nagyon sok párosítási időpontot 
kipróbáltam már, de az idei az „egy-
szerűek közé” tartozik, mivel a márci-
us 12-i időpont külön trükköket nem 
igényel. Azt azért megjegyzem, hogy 
a párosításra ugyanúgy fel 
kell készíteni a galambo-
kat, mintha versenyre kül-
denénk őket. Párosításig a 
tenyészek két paramyxo és 
egy salmonella, a verseny-
zők két salmonella és egy 
paramyxo oltást kaptak. A 
versenyzők a második pa-
ramyxo oltást tojáson ülve 
kapták. Februárban min-
denkinek volt egy hosszabb 
(10 napos) légúti betegsé-
gekre hatékony, gyógyszer-
kombinációból álló kezelés.

- A tavalyihoz képest volt-e 
valamilyen újításod a szezon 
előkészítése során?

- Idén a tenyészeket és 
a versenyzőket is oltottam 
egy holland paramyxo, cirkó és adeno 
vírus elleni oltóanyaggal. A fiataloknál 
több változtatás is volt, a szellőzőre-
ndszer beüzemelése, sötétítés (ez volt 
régebben is néha, mégsem jöttek így 
a fiatalok), borsószalma alom, amik 
most hirtelen az eszembe jutnak, ter-
mészetesen a tudatos rövidtávos beho-
zatalokon kívül.

- Mely vérvonalak vannak jelen az 
idei fiatal csapatodban?

- Az alap a régi Dik van den Berg 
galambokra épül, amihez Koopman, 
Heremans, Peter v.d. Merwe, v.d. Pasch 
a régebbi és az újabbak közül Frederick 

P. Martin, Jos Cools, Dirk v.d. Bulck, 
Eijerkamp, Huub Hermans, nemzeti 
díjas, vagy olimpikon galambjainak 
gyerekeiből, testvéreiből próbálom 
kitenyészteni azt az állományt, amire 
büszke lehetek. Természetesen öcsém-
mel, Zsolttal is rendszeresen cserélünk, 
vagy csinálunk közös párosításokat, 
amikből már nemegyszer kerültek ki 
kiváló tenyész- és versenygalambok 
egyaránt. Hogy csak egy példát em-
lítsek: a Pietet én adtam neki, ennek 
a fiát, a Harvardot (olimpikon szlová-
kiában) tőle kaptam, majd a Harvard 
Juniort (olimpiai jelölt Poznanra) én 
adtam neki… Harvardnak a 2019-es 
lengyelországi olimpiára egy gyereke, 

egy unokája és egy rokontenyésztett 
dédunokája kvalifikálta magát sport-
kategóriában.

- Hogyan készítetted fel a fiatalokat a 
szezonra? Gondolok itt a takarmányo-
zásra, gyógyszerezésre, tréningekre.

- Leválasztáskor minden fiatal ka-
pott egy teljes adag paramyxo oltó-
anyagot, valamint egy cseppentős, 
élősködők elleni kezelést, majd ezután 
3-4 héttel kapták meg a szalmonella 
elleni oltást. Mintegy 3 héttel a trénin-
gek előtt kapták a kombinált paramyxo 
oltást és a himlő elleni kezelést. Takar-
mányként végig ugyanazt a saját ke-

veréket kapták változtatás nélkül. Vi-
taminokat hetente egyszer, a sötétítés 
miatti korábbi vedlési időszakban pe-
dig kétszer kaptak, de sohasem az elő-
írt mennyiségben, mindig hígabban. 

Mivel egy héttel tolódott a rossznak 
ígérkező időjárás miatt az első verse-
nyünk, így eljutottam velük a 7 ma-
gántréningig, amiből kettő volt 74 km. 
A tréningek előtt kapták az első (és 
azóta is utolsó) tricho elleni kezelést 
10 nap hosszan, előtte más gyógyszert 
nem kaptak. 

A harmadik tréningem Bicskéről 
elég rosszul sikerült a maga 30 %-os 
veszteségével és az onnan később érke-
ző galamboknál jelentkező első insta-

bil egészségi jelekre azonnal kezeltem 
őket egy streptococcusra és colira spe-
cializált gyógyszerkombinációval. Az 
első verseny előtt 4 nappal leoltottam 
őket egy ornithozis elleni injekcióval 
és így mentek a versenyekre.

- A legtöbb dúcban erős problémát 
okoz a fiatalok betegsége? te hogyan 
állsz ezzel?

- Az első ilyen jeleket mutató ga-
lambokkal még a 90-es évek végén ta-
lálkoztunk egy neves magyar dúcból 
származó fiatalnál, azóta szinte nem 
emlékszem olyan évre, amikor elkerült 
volna ez a betegség egészen 2016-ig. 

Fiatal galambok Nemezeti Bajnoka 2018-ban:
Pintér Ferenc (Villám Klub, A48 egyesület)
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Az elmúlt 7-8 évben viszont, ahogy 
hallom, egyre agresszívabb formában 
jelentkezik az országban. Ennek a je-
lenségnek nem tettek jót azok az intéz-
kedések sem, amik nem a galambok 
érdekeit tartották szem előtt, hanem az 
esélyegyenlőségek mögé bújva kötele-
zően szétpakoltatták a galambokat. 

Véleményem szerint ez volt a legna-
gyobb szakmai hiba, amit el lehetett 
követni a fiataljaink ellen. Elég volt 
egy ember, akinél bejött a betegség és 
utána szinte garantált volt az egyesület 
50 %-os vesztesége, vagy a versenyek 
abbahagyása. Németország nyugati 
részén, ahol szintén volt ilyen szabály, 
évekkel korábban döntöttek arról, 
hogy nemhogy nem kötelező szét-
pakolni, de a tenyésztő hétről-hétre 
ugyanazokat a ketreceket kapta vissza. 

Visszatérve a kérdésre: 2016-ig a 
második, harmadik verseny után je-
lentkezett a betegség, aminek a követ-
kezménye a kezelés és a következő hét 
kihagyása a tüneteket mutató galam-
bokkal. 2016 után sokkal kevesebb a 
problémám ezzel a betegséggel, talán 
ez köszönhető a kombinált holland ol-
tóanyagnak is.

- A tréningek és a versenyek során 
volt-e olyan pillanat, amikor veszélyben 
forgott a sikered?

- Volt, igen. Tudtam, hogy a má-
sodik kislányom május végi születése 
miatt nem sok időm lesz az öreg ga-
lambokkal foglalkozni a szezon ele-
jén, ezért a hosszútávokra és a fiatalok 
versenyére koncentráltam inkább. Úgy 
időzítettem a fiatalokkal is a párosítást, 
felkészítést, sötétítést, hogy a szeptem-
ber közepi induláshoz optimális le-
gyen minden. Megmondom őszintén, 
amikor az eredeti kiírás szerinti kez-
déshez képest három héttel korábban 
megtudtam, hogy közös programot 
röptetünk a szomszéd tagszövetséggel 
ezért már egy hét múlva tréning lesz, 
akkor jeleztem az egyesületben, hogy 
nem fogok tudni küldeni a fiatalok 
versenyére, mert nem tudom felké-
szíteni, szándékosan elveszíteni pedig 
nem akarom az akkor még sötétben 
ülő jövő nemzedékét. 

Aludván néhányat, a hirtelen dönté-
semet aztán még időben megváltoztat-
tam és akkor kezdtem el saját trénin-
gen mozgatni a fiataljaimat, amikor 
sok ellenfelem már túl volt a 10-20-30. 
magánútján is. El is döntöttem, hogy 
az első versenyre csak néhányat fogok 
bekosarazni, mivel akkor még csak 30 

km volt bennük a leghosszabb edzőút. 
Az első verseny rossz idő miatti 

csúsztatása volt az, ami felébresztette 
bennem a reményeket, így volt időm 
még háromszor elvinni a fiatalokat, de 
az igazat megvallva, ilyen szezonra ak-
kor sem számíthattam.

- Néztem a listákat, nem is egy olyan 
rögzítésed van, amikor egyszerre több ga-
lambot is azonos idővel mért be a rendszer. 
Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyszerre 
szálltak le az antennára. Hogyan tudtad 
elérni, hogy a fiatalok ennyire egységesen 
mozogjanak a versenyeken?

- Akik itt voltak, láthatták nem egy-
szer, hogy gyakorlatilag egy falkában 
jöttek a galambok. Hihetetlen élmény 
ilyet látni, pláne akkor, amikor a 17-19 
galamb az összes elküldött galambom-
nak szinte a fele. Anno Halásztelken 
volt néha ilyen érkezés, akkor Ujházi 
Péter és Kálazi Laci bácsi is saját sze-
mükkel látták, hogy nem a kerület ga-
lambjai mennek a fejünk felett, hanem 
megjöttek a galambok. 

Korábban azt már mondtam, hogy 
túl sok tréninget nem kaptak és hosz-
szúk sem voltak köztük. Ha ennyi ga-
lamb jön egyszerre, azt nem tudják 
másképp megcsinálni, minthogy meg-
lógnak a mezőnytől. Az, hogy hogyan 
ülnek be, már tanítás kérdése. Minden 
ház körüli tréningen azt gyakoroltuk, 
hogy milyen gyorsan tudnak bejön-
ni. Ez olyan, mint amikor a kutyát 
tanítjuk akár az egyik legegyszerűbb 
feladatra, a fekvésre. Azt is meg lehet 
csináltatni vele a tizedik vezényszóra 
és meg lehet csinálni versenyszinten 
úgy is, hogy futás közben úgy fekszik 
le a kutya előre küldés közben egy ve-
zényszóra, hogy még öt métert csúszik 
szinte mozdulatlanul a füvön. 

Ezt a galamboknak kajával, ritka 
esetben egy kis csemegével szépen 
meg lehetett tanítani, de elég egy kis 
hiba a felkészítésben, mint a 3. verseny 
előtt is, és olyan „rossz” lesz a beülés, 
mint a Facebookra feltett videón volt.

- A versenyeket teljesítő csapat min-
den tagja megmarad, vagy szelektáltál? 
Ha igen, milyen szempontok alapján?

- Összesen 45 fiatalom maradt az 
utolsó verseny után, így ezekből nem 
sokat kellett szelektálnom. A kivétel 
okai a betegségre való hajlam, sérülés, 
esetleg a családban való bizalomvesz-
tés. Az öregeket kellett keményen sze-
lektálnom ahhoz, hogy a fiataloknak 

helyet tudjak biztosítani. Az öregek 
közül olyan galambot nem hagyok 
meg, akit a kategóriájában nem raknék 
be a 10-es csapatomba.

- A sikeresen repülő fiataloktól mit 
vársz egyéves és mit idősebb korukban?

- Egyéves, többéves, nem számít, 
jönniük kell éves koruktól kezdve. 
Nincs baj a vedlésükkel, szépek, egész-
ségesek. Az öregek versenye mindig 
más. Jövő tavasszal mindenki újból a 
nulláról indul, megint bizonyítaniuk 
kell, mit tudnak, mert nem lehetnek 
olyanok, mint a magyar foci…

- Az idei tapasztalatok alapján ter-
vezel-e változtatásokat a jövő évi fiatal 
szezonra?

- Minden évben változtatok. Nincs 
bennem eredménykényszer, hogy mi 
lesz, ha rosszul sül el. Szeretek, imádok 
versenyezni, így természetesen azért 
változtatok, hogy jobb legyen az ered-
mény, de ez olyan, mint a Forma 1-ben 
a fejlesztés: néha zsákutca és vissza 
kell lépni egy korábbi csomaghoz… 
Erre van a kedvenc idézetem is R. B. 
Sheridantől: „Néha nem árt kicsit hát-
ralépni, hogy nagyobbat tudjunk előre 
ugrani.” A jövő évi tervekhez tartozik, 
hogy tovább szeretném csökkenteni a 
tenyészállomány méretét a jelenlegi 21 
párról 16 párra. Hogy melyiket viszik 
el, nem különösebben érdekel. 

Pintér Ferenc idei eredményeiből:

1. hely Közép-magyarország Bajnokság, 
1. hely Fiatalok Nemzeti Bajnoksága,
1., 2., 5., 8., helyek nemzeti szinten 
sport F kategóriában (sajnos csak 4 
verseny alapján) - a négy verseny alap-
ján 6 fiatalomnak van két első díja (két 
kerületet megelőzve) és 11 olyan fiata-
lom van, akik legalább 3-szor voltak az 
egyszerre érkező falkában.

» Rajka 165 km, 3004 galamb, 63 kül-
dött/28 helyezett: 1, 2, 3, 4, 4, 4, 7, 7, 7, 
10, 11, 12, 12, 14, 15, 15, 17, 18, 18...  
» Kuty 217 km, 1842 galamb, 43/27: 1, 
1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11, 12, 12, 14, 15, 
16, 17...  
» Holic 222 km, 1548 galamb, 35/28: 1, 
3, 4, 4, 6, 6, 6, 6, 10, 11, 12, 12, 14, 14, 
16, 16, 18, 19...  
» Velka Bites 309 km, 1389 galamb, 
43/32: 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 9, 9, 12, 
13, 13...

Furucz Zoltán
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Pintér Zsolt az idén is sok kiemelkedő 
eredményt ért el. Tavaly megnyerte a 
Közép-Magyarország Bajnokságot, az 
idén pedig bátyja, Pintér Ferenc mö-
gött a második lett. Emellett a kerületi 
bajnokságban is évek óta az élbolyban 
szerepel.

- Jónak tartod ennek a Közép-Ma-
gyarország Bajnokság elindítását?

- Magyarország egyik legjobb baj-
noksági formájának tartom. Ebben a 
bajnokságban egy-két kivételtől elte-
kintve viszonylag kis területen fekvő 
galambászok versengenek egymással. 
Az eredményeket kizárólag hosszútá-
vú versenyekből számolják, így csök-
kentve az időjárás és a földrajzi fekvé-
sek közötti differenciát. Szóval ez egy 
nagyon jó kiírás.

- Tavaly már a tied volt az elsőség. Mi-
nek tulajdonítod, hogy egy nagyon erős 
mezőnyben az egyik évben nyertél a má-
sikban második helyett szerezted meg?

- Ha álszent lennék, akkor azt mon-
danám: szerencse. Nyilván közreját-
szik a szerencse is, de alapvetően ezek 
mögött az eredmények mögött tuda-
tos, hosszú évek alatt felépített galam-
bállomány és nagyon sok munka áll.

- A Pintér-módszer ma már fogalom 
idehaza. Mit is takar ez? Miben más a te 
galambász tevékenységed, mint egy átla-
gos galambászé?

- Sokat hallom én is az általad em-
lített Pintér-módszert. Semmilyen 
módszer  nem ér egy fabatkát sem jó 
galamb nélkül. Szóval mindennek az 
alfája a jó galamb. Pláne, hogy most ki-
fejezetten az 500-800 km közötti ered-
ményekről beszélünk. Gondoljunk 
csak bele. A galambot csütörtökön 
bepakoljuk és szombaton eresztik ki. 
Itt már nincs hókuszpókusz, ellenben 
lenni kell egészségnek, kondinak és jó 
galambnak. Ha ezek bármelyike hi-
ányzik, akkor nem leszünk jók. Egyik 
részről nagyot mosolygok bizonyos 
forgalmazók reklámjain, hogy „ezt 
meg azt add be nekik és majd a verseny 
napján aktiválódik stb...”, másik részről 
elkeserítő, amilyen mértékű hülyítés és 

lenyúlás van ezek mögött a reklámok 
mögött. A 90-es években olvastam egy 
cikket a világ akkor még toppon lévő 
egyik legjobb galambászától, Cham-
puistól, amiben azt írta, hogy nem kell 
semmi extra kiegészítő a jó galamb-
nak. Ha megfelelő a takarmányunk, 
akkor abban benne van szinte min-
den, amire szükségük van. Részben 
ezt az elvet követve én azt mondom, 
hogy nagyon-nagyon kevés vitaminra 
és kiegészítőre van szükségük. Persze 
fel lehet tankolni ilyen-olyan bélflóra 
helyreállítótól kezdve, különböző ki-
egészítőkön keresztül 
mindennel, de sze-
rintem nincs rájuk 
szükség. Ezt az ösz-
szeget, amit ilyenekre 
költünk, inkább költ-
sük a családunkra.... 
Hogyan lett a Pintér 
család sikeres? Na-
gyon sok tanulással, 
sok munkával és jó 
galambokkal! 1991-
ben kezdtük a galam-
bászatot. Ha emléke-
im nem csalnak, az 
1995-ös évektől kezd-
ve olyan szelekciós 
elvet követtünk, hogy 
finoman fogalmazva a 
környezetünk teljesen 
hülyének nézett minket. 8-10 helyezé-
ses galambokat gond nélkül kiszelek-
táltuk, ha nem volt normális verseny-
ről élhelyezése. 

Mi a normális verseny? 1000-1300 
közötti métersebességű utak. Ahol a 
sebesség nem azért alacsony, mert ka-
tasztrófa van vagy az oldalszél elnyom-
ta őket, hanem mert viszonylag gyenge 
a légmozgás és meleg van! Amelyik ga-
lamb nem tud reális időben élhelyezést 
repülni, az nem maradhat a dúcban. 
Ennek a szelekciós elvnek a mentén 
közel több mint két évtizede szelek-
táltuk, szelektáljuk jelenlegi állomá-
nyunk gerincét. Természetesen azok a 
családok, amik ilyen kiemelkedő ered-
ményt képesek elérni, nem egyik pil-
lanatról a másikra bújtak ki a földből.

- Az elmúlt esztendőhöz képest szük-
ség volt-e az idén változtatásokra a dúc-
vezetésben?

- Elképzelhető, hogy szükség lett 
volna, de nem tettem. Lehetne sokkal 
többet foglalkoznom a galambokkal, 
de őszintén szólva munka és család 
mellett nincs kedvem ennél több ener-
giát beléjük fektetni. Igazából már 
nincs bennem az a tűz, ami korábban. 
A család az abszolút első. Minden más 
mögötte van. A legszükségesebbeket 
megkapják, de semmi több.

- A tenyésztésedben melyek a legerő-
sebb vérvonalak? Ismered, sokan azt 
mondják: jót a jóval. Te ezt alkalmazod?

- Próbálom én is a jót a jóval elvet 
követni. Az állomány gerincét minden-
féleképpen a Piet, Bukta és Gladiátor 
nevű hímekre vezetném vissza. Piet 
eddigi élete két legjobb gyereke az Al 
Capone és a Harvard. Mind a két ga-
lamb országos első ász volt és nem csak 
kivételes verseny-, hanem kivételes te-
nyészgalambnak is bizonyultak. Szinte 
az összes jó galambban megtalálhatóak 
ezek a galambok. Az Al Caponénak 5 
gyerekéből (Penge, Gyémánt, Rémszem, 
Smaragd, Pit Bull) született országos 
ászgalamb, ami szerintem kivételes tel-
jesítmény. Ezekhez a galambokhoz ke-
rültek be keresztezési alanyként olyan 
madarak, mint a Lilla (orig. Heremans), 
Réka (Rick Cools), stb... Ha valami-
lyen frissítést szeretnék behozni, akkor 
azoknak is a legjobbakból kell lenniük. 
A legfontosabb az eredmény és hogy a 
nehéznek mondható reális versenyeken 
élbe jöjjenek rendszeresen!

Tavaly megnyerte, az idén második lett a 
Közép-Magyarország Bajnokságban: Pintér Zsolt
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A legutóbbi országos kiállításon, 
országos 1., 1., 2. helyezést értem el az 
alábbi galambokkal:

- Rihanna: általános sportkategóri-
ában első helyezett, Rémszem x Réka 
párból született. (A Rémszem jelenleg 
az egyik legjobb tenyészhímem, az Al 
Capone x Bukta lány párból kelt.) Ez a 
tojó egy évvel korábban Magyarorszá-
got képviselte a Brüsszelben megren-
dezett olimpián, szintén sportkategó-
riában. Ami kivételes, hogy 2018-ban 
szintén szenzációsan repült és kihar-
colta az olimpiai részvételt a jövő évi 
olimpiára is, így Brüsszel után Poznań-
ba is mehet az olimpiára! 3 db 600 km 
feletti versenyen elért eredménye az 
idei évben: 4. díj 997 g. 703 km, 5. díj 
806 g. 703 km és 2. díj 935 g. 673 km, 
emellett van 1. díja 1296 galambból 
175 km-ről is, de nem véletlen, hogy 
csak a hosszútávú eredményeket emel-
tem ki!

- Iron Girl: egyévesen országos hosz-
szútávú 2. ászgalamb, kétévesen or-
szágos sport C-kategória 6. helyezett, 
háromévesen országos E-kategória 1. 
helyezett a Buko (Bukta x Copy eredeti 
Koopman pár) x Smaragd (Al Capone x 
Olimpiade 06 testvére) párból született.

- Szuper 22-es: országos sport közép-
táv 2. helyezett, Rémszem x Lilla pár-
ból született.

A 2018-as országos kiállításhoz még 
hozzáfűzném ezt a rövid kis felsorolást. 
Az alábbi galambok mindegyikében 
az a közös, hogy rendelkeznek Pintér 
felmenőkkel: Takács Gábor G-kategó-
ria országos 1. helyezett  (idei évben 
is ragyogóan teljesített, így olimpián 
lesz), Földing Norbi G-kategória orszá-
gos 2. helyezett, Soós István országos 
7. helyezett, Magyari Zsolti országos 
F-kategória 6. helyezett és nem utol-
só sorban Domonkos Csaba országos 
H-kategória 2. helyezett.

A 2018-as év másik szuper galambja 
a Harvard Junior (39408-as), a Har-
vard közvetlen fia! Eredményével ki-
harcolta a jövő évi olimpiai szereplést. 
Ehhez a hímhez mindenféleképpen 
hozzá kell fűzni, hogy nagyon sokszor 
szerencsétlenül járt, hisz saját galamb-
jaim előzték meg. Ha sajátjaimmal 
nem verem meg, akkor 7 alatti koeffi-
cienssel menne a H-kategóriában az 
olimpiára. Érdekessége, hogy apját, a 
Harvardot én adtam a testvéremnek, 
nála versenyzett és lett olimpiás ga-
lamb, majd szuper tenyész. „Kölcsön 
kenyér visszajár” - most a tőle a Har-
vardból származó galamb, a Harvard 

Junior lesz olimpiás és remélem, szu-
per tenyész is.

- Hogyan készíted fel galambjaidat a 
versenyekre? Tréning, gyógyszerek, mo-
tiváció...

- Ez az a kérdés, amit képtelenség 
rövid terjedelemben megválaszolni. 
Nem lehet csak a versenyzőket ki-
emelni, mert az egészségnek állomány 
szintűnek kell lennie. A téli időszak, 
akárcsak nekem, a galamboknak is a 
pihenési ideje. Nem igazán szoktam 
kiengedni őket. Kötelező védőoltások, 
féreghajtás és szalmonella elleni oltást 
elvégzem, illetve az utóbbi pár évben 
chlamydia elleni kezelést is kapnak a 
nyugalmi időszakban. Ezeken kívül 
egyéb kezelés nincs. A vedlés végez-
tével nem szoktam vitamint sem adni. 
Nálam alapvető, hogy nem kezelem fo-
lyamatosan a madarakat. 

A tenyészek a szezon kezdete előtt 
kapnak tricho elleni kezelést és egé-
szen addig nem adok nekik semmit, 
amíg rendben találom alattuk a fiata-
lokat. Nem vagyok híve annak, hogy 
már a fiatalok leválasztásakor több 
napos kezeléssel kezdjem az önálló 
életük első napjait. Amit nagyon fon-
tosnak tartok, hogy a fiatalokat már a 
leválasztás előtt egy pár nappal leol-
tom paramixo elleni oltóanyaggal. Ezt 
az oltást a tréningek megkezdése előtt 
szintén elvégzem! 

A fiatalok dúcát nagyon ritkán taka-
rítom, sőt az itatót sem fertőtlenítem! 
Gondolataim szerint ki kell alakulnia 
a galamb saját immunrendszerének és 
ha rögtön az elején minden apró bak-
tériumtól elszigetelve tartjuk őket, az 
később nem lesz kifizetődő.  Biztos le 
vagyok maradva száz évvel és van, aki 
előttem jár, de hosszú évek tapasztalata 
és talán az eredményeim azt mutatják, 
hogy még ilyen régimódi módszerrel 
is lehet sikeres az ember. 

Sok módszer létezik és nagyon so-
kat próbáltam, nem tudom, hogy az a 
módszer, amit csinálok a legjobb-e, de 
rossznak biztos nem rossz. Azt tudni 
kell, hogy a sok gyógyszer és vitamin 
hozni fog eredményt egy darabig, de 
aki tartósan jó immunrendszerű és si-
keres állományt szeretne, annak nem 
szabad erre az útra lépnie. 

A versenygalambok tartása sokkal 
összetettebb kérdés.  Ott nem tudjuk 
gyógyszer nélkül végigcsinálni a sze-
zont. Nincs egy konkrét programom, 
amit csinálok. Mindig a helyzethez és 

a galambok egészségi állapotához, az 
időjáráshoz alkalmazkodom. Az ál-
talam használt gyógyszerek nevét és 
márkáját direkt nem szeretném leírni, 
ez ne legyen egy reklámszöveg. Aki kí-
váncsi rá és ismer, azt úgyis tudja. 

Totál özvegységi módszerben ver-
senyzem. A versenyek előtt egy pár fi-
atalt felnevelnek, majd utána kezdődik 
az özvegység. Reggel-este repülnek a 
házkörül. A szezon elején több, majd 
egyre kevesebbet tréninget kapnak. 
Nem szoktam hosszú távokra elvin-
ni őket. Különleges motivációt nem 
igazán alkalmazok. Korábban már 
leírtam, hogy a legjobb motiváció, ha 
a galamb jól érzi magát a dúcban 365 
napon keresztül. Gondolok itt olyan 
dolgokra például, hogy jól tesszük, ha 
igyekszünk a nyugalmunkat megtar-
tani a dúcban nem csapkodunk, nem 
kapkodunk és nincs hirtelen mozdulat. 

A hímek annyit esznek amennyit 
szeretnének, a tojók valamennyivel 
szűkebben kapnak eleséget. Ez az a 
része az egész sportnak, amire rá kell 
érezni, mert nem lehet leírni és elmon-
dani. Én is még sokszor elrontom. 

Nagyon sok ismerősnek, barátnak 
szoktam segíteni a felkészítéssel és ke-
zelésekkel kapcsolatosan. Úgy gondo-
lom, hogy valaki akkor kezd el jó úton 
járni, ha megérti, hogy nem a titkot 
kell keresni, irigykedni, áskálódni, ha-
nem fejlesztenie kell a saját tudását, ga-
lambállományának a minőségét és ha 
mindezt megteszi, akkor előrébb fog 
lépni! Aki elhiszi magáról, hogy ő a 
legjobb, az előbb-utóbb hanyatlani fog. 
Nekem még nagyon sok tanulni valóm 
van, hisz ez egy repülő keresztrejtvény!

- Milyen tanulságai voltak számodra 
az idei szezonnak? Változtatsz-e valamit 
a következőben?

- Tudnék változtatni, ha több időm 
lenne, de jövőre sem lesz több időm 
rájuk, ezért maradok az eddigieknél. 
Az idei év hűen tükrözi, hogy az idő-
járás mindent eldönt a postagalam-
bászatban. Sajnos az idei versenysze-
zonban 12 útból 10 alkalommal egész 
egyszerűen esélyem sem volt, mint 
hátul lakó, igazán jó eredményt elérni. 
Mondom mindezt azért, mert az útvo-
nal mintegy 80-90 %-án fújt a hátszél, 
majd az utolsó részben átváltott oldal- 
vagy szembe széllé. Mindezek miatt az 
elől lakókat fizikailag képtelenség volt 
legyőzni. 

Furucz Zoltán
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Nemrég egy sporttárs megmutatta ne-
kem az egyik kis kedvencét, melynek 
tollai betegnek tűntek. Volt néhány 
toll, melynek a legalja megtöredezett, 
s ilyen drótszerű lett a toll. Gyakran 
látunk ilyen összecsomósodottnak 
tűnő tollsérülést azoknál a fiatal pos-
tagalamboknál, melyek Paramyxo be-
tegséget kaptak. 

Jelenleg a paramyxo sok különböző 
formában megmutatkozik. Olykor azon-
ban azt tapasztaljuk, hogy a galamb egy-
szer csak hirtelen elpusztul, minden külö-
nösebb szimptóma nélkül. Van, amikor a 
betegség vizes ürüléket mutat tünetként. 
A kifejlődött tollaknál olykor csomóso-
dás jellegű tünetet látunk a toll vázában, 
de nem lesz drótszerű a toll. Gyakran 
több postagalamb megbetegszik a dúc-
ban.

Ha a fenti tünetek mutat-
koznak, akkor én inkább pa-
ratífuszra gondolok, mert an-
nak egyik tünete a drótszerű 
toll, s elképzelhető, hogy ezt 
a tünetet egyetlen egy posta-
galamb produkálja a dúcban. 
Gyakran arról számolnak be 
a postagalambtenyésztők, 
hogy ezt a problémát, ezt a 
betegséget már korábban is 
tapasztalták. Ha ezt a diag-
nózist állítjuk fel, akkor ezt 
követően tenyésztjük a pos-
tagalamb ürülékét és vért 
veszünk, azt is vizsgáljuk. A 
vért vizsgálhatjuk egy egész 
egyszerűen kitépett toll alap-
ján is. A vizsgálati eredmény 
ilyenkor általában egy hét 
alatt rendelkezésre áll.

Nem mellesleg: ha a vizsgálati ered-
mény azt mutatja, hogy itt nem paratí-
fuszról van szó, akkor az még egyáltalán 
nem jelent végleges diagnózist. Ez azért 
van, mert olykor látszólag nagyon nehéz 
a betegséget okozó baktériumot kite-
nyészteni, mert az nincs mindig az ürü-
lékben vagy a vérben.

Gyakran, még a vizsgálati eredmény 
kézhezvétele előtt a postagalambokat 
valamilyen kezelésnek vetik alá. Ha a di-
agnózis paratífusz, akkor a postagalam-
bokat minden esetben beoltják, mert a 
megelőzés sokkal jobb, mint a már kiala-
kult betegség kezelése. 

Teafaolaj
Az előző hetekben olvastam Ye pro-

fesszor és kollégái egyik tanulmányát. A 
kutatók ebben az írásban arról számoltak 
be, hogy a szárnyasoknál a leggyakrab-
ban előforduló bakteriális betegség az 
e-coli és a Staphylococcus aureus. Megál-
lapították, hogy a betegséget okozó bak-
tériumokban egyre nagyobb rezisztencia 
alakult ki az antibiotikumokkal szemben. 
Ennek alapján indultak el, hogy keresse-
nek valamilyen természetes gyógymódot 
a speciális baktérium leküzdésére.

Kipróbálták a teafaolaj illékony anyag 
hatását, melyet annak a növénynek a 
magjaiból vontak ki, melyből a zöld tea 
is készül. Fel szeretnénk hívni a figyelmü-
ket, hogy ezt az olajat nem szabad össze-
keverni a „hagyományos teafaolajjal”, az 
egy egészen más anyag. Ezt a teafaolajat 
kipróbálták egy Staphylococcus aureus 
törzs ellen, mellyel szemben az eryt-

hromycin teljesen hatástalan volt. 
A teafaolajból származó szaponinok 

(ez egy nagyobb vegyület csoport, mely 
nagyobb növényekben fejlődik ki, és a 
növények egyes szerveiben, a gyökérben, 
a levelekben és a virágokban raktározó-
dik el), az adagolás során alkalmazott 
dózistól függetlenül, megakadályozták a 
kutatásba bevont két, eddig rezisztensnek 
mutatkozó baktériumcsoport további 
növekedését. A vizsgálat során a tudósok 
tanulmányozták a szaponinok hatásme-
chanizmusát. Ez a szakemberek számára 
nagyon érdekes tanulmány, de annyira 
komplikált, hogy úgy döntöttem, ennek 
bemutatása szétfeszítené ennek az írás-
nak a kereteit. 

Úgy tűnik, hogy az oregánó, az allicin 

(az allicin a fokhagyma baktérium- és ví-
rusölő összetevője - a szerk. megjegyzése) 
és a vajsav mellett találtunk egy újabb 
természetes anyagot, ami alkalmas a szár-
nyas állatoknál leggyakrabban előfordu-
ló, betegséget okozó baktérium megféke-
zésére. De a kutatók azt is elmagyarázták, 
hogy még sok kutatásra van szükség ah-
hoz, hogy a hatást a gyakorlatban is iga-
zolni tudják. 

Lesoványodott tojók
Nemrég egy nagyon jó eredményekkel 

versenyző sporttárs egy egyéves tojót ho-
zott el hozzám. Nem voltam személyesen 
a rendelőben, ezért abban maradtam az 
asszisztensnővel, hogy a sporttárs bele-
egyezésével felvesszük a postagalambot a 
klinikára.

Egész nap leleteket kellett kiértékel-

nem, ezért csak este tudtam megnézni 
a madarat. A kis állat nagyon le volt so-
ványodva, s mikor megvizsgáltam, érez-
tem, hogy a hasában van valami kemény 
rész. A méhre gondoltam, mert a beto-
kosodott tojások gyulladást okozhatnak. 
Ugyanakkor a tojók esetében a méh is na-
gyon gyakran gyulladásos állapotba kerül 
a paratífusz miatt.

A biztonság kedvéért készítettünk egy 
bakteriológiai vérvizsgálatot, vettünk 
kenetet a kloákából és terveztük, hogy a 
méhből is. Készítettünk egy röntgenvizs-
gálatot. 

A röntgenképen két szabálytalan for-
májú megvastagodást lehetett látni a ha-
son belül. Ezek túl magasan voltak a pos-
tagalamb háta irányában, így elvetettük 

A chlamydia az embert is megfertőzheti
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azt a verziót, hogy ez egy méhben bent 
rekedt tojás. Ezért azt a döntést hoztam, 
hogy megtükrözöm az állat gyomrát.

Mivel a galamb nagyon rossz fizikai 
állapotban volt, ezért először két napon 
keresztül folyékony papagáj élelemmel 
tápláltam, s kapott még infúzió formájá-
ban fiziológiai sóoldatot. 

Két nap alatt szerencsétlen állat va-
lamennyire jobb állapotba került, így 
tudtunk neki narkotikumot adni, hogy 
előkészítsük az operációra. Mikor fel-
nyitottuk a hasát, azonnal szembeötlő 
volt, hogy a méhe üres volt, bár láthatóan 
volt peteérése. Sajnos a petesejtek nem a 
méhben landoltak, hanem a hasüregben. 
Ilyen esetben a tojások, s a tojássárgája is 
sajnos a hasüregben, a belek közé kerül.

A hasi szervek részére a tojássárgája 
nagyon irritáló, ezért a szervezet mindent 
elkövet azért, hogy kilökje őket. Ennek 
következtében egy teljesen szabályszerű 
gyulladás alakul ki, s ennek következté-
ben a belek összetapadnak egymással és 
a tojássárgájával. Ennek következtében 
egy orvosilag hashártyagyulladásnak ne-
vezett állapot áll be (peritonitis). Ilyen 
esetekben a prognózis rettenetesen rosz-
sz. Még abban az esetben is, ha a sebész 
el tudja távolítani a sárgáját a hasüregből, 
a beavatkozást követően is gyakorlatilag 
lehetetlen azt megakadályozni, hogy a 
belek között nagyon gyakran kialakuló 
összenövés, összetapadás létrejöjjön. És 
még abban az esetben, ha ez sikerülne, 
az operáció eredménye rendszerint rossz, 
mert a hashártyagyulladás általában nem 
szűnik meg, még az azt előidéző ok meg-
szüntetését követően sem. Így telefonon 
abban állapodtunk meg, hogy a postga-
lambot inkább elaltatjuk. 

Öt nappal később megkaptam a bakte-
riológiai vizsgálatok eredményét. Szeren-
csére semmilyen kórokozót nem találtak 
a beküldött anyagban. Ez jó hír volt a dúc 
többi lakója számára, mert így nem kellett 
a további fertőzéstől félniük.

Takarmány és tenyésztés
Sok tenyésztő elkezdte már a készülő-

dést a téli tenyésztési időszakra. 
Az elmúlt hetekben találtam egy na-

gyon érdekes cikket arról, hogy mennyire 
nagy jelentősége van a helyes takarmá-
nyozásnak a tenyésztés időszakában. Az 
olvasók minden bizonnyal emlékeznek 
arra, hogy írtam már ebben a témakör-
ben egy cikket az „ezüstkanál” hatásme-
chanizmusról. Ez alatt azt értem, hogy 
az állatok egészségesebbek és élénkebbek 
lesznek későbbi életszakaszukban, ha fia-
talkorukban mindenből megkapták azt, 
amire szükségük volt. 

A postagalambok esetében közismert, 
hogy egyes esszenciális zsírsavak megléte 
nagyon kedvezően hat az agyi működés-
re. Professzor Scriab és kollégái egy tanul-
mányban leírták azt a kísérletüket, melybe 
postagalambok több csoportját vonták 
be. Az egyik csoport a kotlás pillanatától 
kezdődően jobb minőségű takarmányt 
kapott, a másik rosszabb minőségű takar-
mányt. A költést követően mindkét csapat 
ugyanazt a jó minőségű takarmányt kapta.

A kotlás után 4 hónappal a postaga-
lamboknak meg kellett keresniük azt a 
takarmányt, amit a kutatók előzetesen a 
dúcon belül 18 helyre eldugtak. Másnap 
ugyanarra a helyre dugták a kutatók az 
élelmet. Különös módon, azok a posta-
galambok, melyek rosszabb minőségű ta-
karmányt kaptak, sokkal jobb emlékező 
tehetségről tettek tanúbizonyságot.

Ezek a kutatási eredmények furcsa 
módon teljesen ellentmondanak azoknak 
az eredményeket, melyeket a múltban 
kaptunk. De azért arra is kell gondol-
nunk, hogy ebben az esetben csak az em-
lékezőképességet ellenőriztük, és nem az 
állatok vitalitását. Illetve nem volt megad-
va az sem, hogy az első két hónapban mit 
kaptak enni az állatok. 

Chlamydia két sofőrnél
Az elmúlt időszakban már figyel-

met fordítottam erre a betegségre, amit 
chlamydiának, és papagájkórnak is ne-
veznek, de a hivatalos neve chlamydia 
psitacci. Ez a betegség nem csak a görbe 
csőrűeknél jelenik meg, hanem a posta-
galamboknál is. A betegség sajnos meg-
fertőzheti az embereket is. A múltról 
szóló tanulmányok azt tanúsítják, hogy 
a tenyésztők már találkoztak régebben is 
ezzel a betegséggel.

Ezeknél az embereknél vérvizsgálatok 
során találtak antitestet a szervezetben. 
Ismereteink szerint azoknál az emberek-
nél, akiket egy papagáj fertőz meg, sokkal 
hevesebb a betegség lefolyása. A tanulmá-
nyok szerint, a galambok által megfertő-
zött emberek esetében a betegség sokkal 
enyhébb tünetekkel jelentkezik.

Az embereknél ez a betegség nagyon 
heves lázas reakciót vált ki, gyakran 
tüdőgyulladással és akár egyes szervek 
működésének leállásával járhat. Voltak 
olyan betegek, akik ebbe a fertőzésbe bele 
is haltak. Mindent egybe véve, nem sza-
bad ezt a betegséget nagyon könnyedén 
venni. Ezzel kapcsolatban felhívással for-
dult hozzám az egyik szakosztály elnöke.

Elmesélte, hogy egy év leforgása alatt 
két sofőr súlyosan megfertőződött a pos-
tagalamboktól és megbetegedett. Kide-
rült, hogy chlamydiát diagnosztizáltak 

náluk. Ebben az időszakban kizárt, hogy 
bármilyen görbe csőrű madárral kapcso-
latuk lett volna. Annyi volt a feladatok, 
hogy esetenként segítettek a postagalam-
bok fuvarozásában. (Meg szeretnénk je-
gyezni a szerkesztők és az olvasók számá-
ra, hogy Hollandiában általában egy sofőr 
és egy galambász kíséri a csapatokat.) A 
kezelőorvosok úgy gondolták, hogy a be-
tegséget a postagalamboktól kapták el. 

A sofőrök különböző évszakban be-
tegedtek meg. Az elnök kérdése arra irá-
nyult, hogy ezeket a megbetegedéseket 
meg lehetett volna-e előzni. 

A betegséget kiváltó baktérium akkor 
kerül az emberi szervezetbe, ha olyan 
port lélegzünk be, melyben ez a bakté-
rium megtalálható. Ez a por gyakran a 
fertőzött állatok megszáradt ürülékéből, 
vagy megszáradt könnyéből származott, 
mindeközben elképzelhető, hogy a fertő-
zött állatok semmilyen tünetet nem mu-
tattak. Éppen ezért nagyon nehéz meg-
akadályozni, hogy a betegséget hordozó 
állatokat bekosarazzuk.

Bár azok a személyek, akik az verse-
nyek során a postagalambok ellátásával 
foglalkoznak, viselhetnek maszkot, vagy 
védőruhát, a kockázat mindenképpen 
fennmarad.

Emlékezem egy esetre, mely évekkel 
ezelőtt történt. Egy állatkereskedésben 
chlamydiát diagnosztizáltak. Azt a felada-
tot kaptam, hogy az ott található mada-
raknak három antbiotikumot tartalmazó 
injekciót adjak be. Az injekciót követően 
egyetlen állat ürülékében, testnedvében 
sem volt baktérium.

A kollégáimnak azt javasoltam, hogy 
csak az injekciót követő egy hét eltelté-
vel végezzenek ellenőrzést. Sajnos ennek 
ellenére úgy döntöttek, hogy még aznap 
ellenőriznek. Egy hölgy azok közül, aki 
beadta az injekciókat, sajnos még azon a 
héten megbetegedett, s olyan súlyos lett 
az állapota, hogy kórházba kellett szál-
lítani. Annak ellenére, hogy az injekciót 
beadó ügyeletes kollégák jól záródó védő 
ruhát és maszkot hordtak, a hölgy mégis 
megbetegedett.

Ezt a történetet annyira fontosnak tar-
tottam, hogy mindenképpen fel szeret-
tem volna hívni az olvasók figyelmét erre 
a veszélyre. A postagalambokat szállító 
sofőrök, illetve az egyes részlegek elnök-
ségi tagjai mindenképpen ragaszkodja-
nak a védőruházat és maszk viseléséhez. 
És azt javaslom, hogy azok a személyek, 
akik úgy gondolják, hogy nincsenek ve-
szélyben, szintén kicsit távolabbról szem-
léljék a postagalambokat!

Nanne Wolf
fordította: Tordy Éva
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Lassan elérkezünk a 2018-as ver-
senyszezon végéhez, ami egyben a 
2019-es új versenyszezon kezdetét 
jelenti. A postagalambászatban na-
gyon is helyénvaló az a közmondás, 
hogy ahogy vetsz, úgy aratsz. Miért 
is? Ennek több magyarázata van, de 
ami a legfontosabb a galambnál, az a 
tollazat, hiszen madárról beszélünk 
és a madarak repüléssel közleked-
nek és ha nem megfelelő tollazattal 
rendelkeznek, akkor az esetünkben 
szinte biztos, hogy a következő évad-
ban sokkal gyengébb teljesítményre 
lesznek képesek.

A galambjaink új ruhát öltenek és a 
cél az, hogy szebbet és modernebbet 
kapjanak, mint az előző, de legalább 
olyat, ami hibátlan és nem rongyos, 
szakadt és ami pontosan rájuk van 
szabva.

Ahhoz, hogy ez sikerüljön, most 
leírom, hogy mi a 
gazdájuk feladata. 

Első szempont, 
ami talán a leg-
fontosabb, hogy 
a nemeket szétvá-
lasztjuk, hisz ezzel 
a galambnak nyu-
galmat és stressz-
mentes időszakot 
tudunk biztosítani. 
Amikor a nemeket 
szétvá lasztottuk 
egymástól, ez a te-
nyészgalamboknál 
1-2 hónappal ko-
rábban kell, hogy 
megtörténjen, hisz 
az a galamb, aki be 
van zárva, az sok-
kal korábban kezdi 
a vedlést. 

Szóval a nemek 
szétválasztása után 
egy tisztítókúrát 
kell, hogy végezzünk, ami 10 napon 
keresztül tart, és pedig gyógyszerek-
kel. Az általam használt kombináció a 
következő, minden gyógyszert a gyár-
tó által javasolt mennyiséget betartva, 
összekeverve adom nekik, Ronidazol 
20%-os 2 g/liter, Sutrikol-STK 3 g/liter, 
Doxiciklin 3 g/liter - ezzel a kombiná-
cióval a galambjaimat leitatom és így 
egészségesen tudják kezdeni a harcot 
a vedléssel. Hisz tudjuk, a versenyek 

után ez az időszak az, ami a számunkra 
a legjobban megterhelő. 

Nagyon oda kell figyelnünk a takar-
mányozásra is ebben az időszakban, 
hisz ilyenkor a galambjaink sokkal 
jobban igénylik a hüvelyesekben és az 
olajos magvakban gazdag keveréket, 
mint más időszakban, én ilyenkor 30 
% olajos magkeveréket és 30 % hüve-
lyes magból álló keveréket etetek, a ku-
koricát ilyenkor 10 %-ra csökkentem. 
A többi 30 % pedig különféle magok-
ból áll, de az árpát ilyenkor a zabbal 
egyben teljesen kiveszem az étrendből.

A galambjainknak nagyon fontos, 
hogy ebben az időszakban legalább 
heti 2-3 alkalommal biztosítsunk für-
dési lehetőséget, és ami szintén fontos a 
vedlés előtt, a galambokat külső és bel-
ső élősködők ellen kell, hogy kezeljük, 
ami egyben megkönnyíti a vedlést, 
másként pedig hibátlan és egészséges 
tollakat biztosít. Én erre ivermektint 

szoktam használni, csakis injekciókép-
pen és pedig 0,001 ml/galamb adago-
lásban. 

Ami ilyenkor még nagyon fontos, 
hogy az időszakban ajánlatos a dúcok-
ba beszoktatni az új lakókat, mert ha a 
beszoktatásakor esetleg eltörik egy-egy 
új toll, akkor az ilyen törött tollat nyu-
godtan ki lehet még húzni, és helyette 
egy új toll könnyedén ki fog nőni. 

A galambokat naponta ajánlatos 

legalább 1-2 órára kiengedni, mert eb-
ben az időszakban hajlamosak az elhí-
zásra, hisz rendkívül jó és gazdag ta-
karmánnyal etetjük őket. Ami nagyon 
fontos: a gyógyszerkúra végeztével egy 
vitaminkúrát kezdünk, ami heti 2 alka-
lommal megismétlődhet, és a vitamin-
kúrák közti időszakban pedig alma-
ecetes vizet kapnak, de sosem kapnak 
tiszta vizet. Nagyon jó az almaecet és 
citrom kombinációja, azt úgy szoktam 
megoldani, hogy 10 liter vízhez teszek 
1 deci almaecetet és minden itatóba 
pedig egy fél citromot, amit negyedbe 
vágok. 

Nem szabad elfeledkeznünk a meg-
felelő ásványi anyagok pótlásáról sem, 
ami nem csak az emésztőket illeti, ha-
nem a különféle sók pótlására gondo-
lok. Én általában egy olcsó, de annál 
jobb anyagot használok, a neve Rehi-
vet, de bármilyen elektrolit megfelel a 
célra. Az emésztőt általában Ács And-

rás barátomtól hozom, ami szerintem 
nagyon jó és hatásos keverék. 

Ha úgy látjuk, hogy a galambjaink 
tollhibás tollakat növesztenek, annak 
két oka lehet. Az első, amit ilyenkor 
meg kell, hogy vizsgáljunk, hogy me-
lyik időszakban nőtt ki a kérdéses hi-
bás toll. Jobbik eset, ha a vedlés első 
szakaszában történt, mert akkor nagy 
valószínűséggel a versenyek által oko-
zott megerőltetés vagy abban az idő-

A nagyvedlés elősegítése és ami mögötte van
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szakban átesett betegség maradéka. Én 
az ilyen tollat ki szoktam húzni és ál-
talában a helyére nőtt új toll már telje-
sen egészséges. Ilyen esetben mást már 
nem tudunk csinálni. 

A másik eset, ami a rosszabb, ha a 
nagy vedlésnél észlelünk ilyen tollhi-
bás, vagy hiányosan kinőtt tollakat. 
Ebben a helyzetben én ki szoktam a 
galambjaimat székletből vagy akár 
boncolásból vizsgáltatni - ez attól függ, 
hogy hány galambnál jelentkezik. A 
vizsgálat eredményétől függően szok-
tam gyógykezelni a teljes állományt.

Én sosem bíztam az ilyet a véletlen-
re, mert rövid az az időszak, amikor 
még kompenzálni tudjuk a vedlést. De 
ez csak nagyon ritkán fordult elő. 

Nagyon sok ember megkeresett 
olyan kérdéssel, hogy a galambjainál a 
nyakukon vagy a begyükön fodor vagy 
tollhullás látszott. Nos, ezt a jelenséget 
én is már többször észleltem, és azt 
ajánlom, az ilyen madarat azonnal ki 
kell selejtezni, mindjárt leírom, hogy 
miért. 

Az első időszakban én is azt hit-
tem, hogy ez valami etető által oko-
zott tollkinyesésből eredt, de amikor 
már több állatnál észleltem, akkor 
kivizsgáltattam ezeket a madarakat, 
és mind a két állatorvos, akik még 
országok szerint is különbözőek vol-
tak, egyhangúan egy élősködőt véltek 
felfedezni, amit csak a következőkép-
pen tudunk kiirtani. Első és a legjobb 
módszer, ha az érintett galambot ki-
selejtezzük - én ezt csináltam mind-

egyikkel, amihez hozzáteszem, hogy 
mind egy híres holland világklasszis 
galambásztól valók voltak.

A másik módszer, ha a galambja-
inkat 1 hónapon keresztül naponta 
ivermektin injekcióval oltjuk, amire 
külön receptúra van és felhasználási 
utasítás. De később ráleltem egy olyan 
készítményre, aminek a neve S76. Ez 
egy Amerikában gyártott készítmény, 
amit a papagájoknál használnak és ez 
a készítmény szinte újjáalkotja a ga-
lambot, ha megfelelően alkalmazzuk. 
Szlovákiában már több helyen lehet 
venni, mert vannak forgalmazók, akik 
itt is árulják, de főként papagájoknak. 
Ez a szer képes a vérben lévő, főként 
a szívben és a légzsákokban megbúvó 
élősködők kiirtására.

Nagyon fontos a másodrangú és a 
fedőtollak vedlése is, mert ezek épp-
úgy tartozékai a galambunk öltözkö-
désének, mint az vezértollak. Ezekből 
a tollakból van a több és a számokból 
kifolyólag ezekből szokott a legtöbb 
esetben valami rendellenesség előfor-
dulni.

Én a fürdősó helyett általában em-
beri használatra gyártott tengeri fürdő-
sót alkalmazok, amihez egy kis ánizs-
olajat és egy kis 20 %-os ecetet teszek, 
mivel nálam általában nagy létszámú 
állomány szokott lenni, ezért ebből 
heti akár 1-2 kg szokott elfogyni. De 
semmivel sem jobb a galamboknak 
gyártott speciális fürdősó, csak mint 
minden galamboknak gyártott készít-
mény, sokkal többe kerül az általam 

használt fürdősótól. 
Ha mindent jól csinálunk, akkor a 

tenyészgalambjaink november elejére 
készen lesznek a párosításra és kez-
dődhet a következő generáció kite-
nyésztése. 

A versenygalambjaink természete-
sen erre a pontra december végére jut-
nak, mert ők a vedléssel később kezd-
tek a versenyeken való megterhelés 
miatt. 

Nálam vannak jócskán olyan fiata-
lok, akik nem vetkőznek át az év vé-
gére vagy esetleg abszolút nem fognak 
csak a jövő évben. Ezeknek semmi hát-
rányuk nem fog lenni a versenyteljesít-
ményükre nézve, hisz az én 2017-es 
nemzeti győztes galambom, aki 19.000 
galambból lett első 600 km-ről, késő 
őszi fiatal volt és a győztes versenyt 6 
fészektollal tudta megnyerni. De na-
gyon sok olyan jó galambom volt, aki 
nem kivedlett tollakkal tudott a követ-
kező évben jól teljesíteni. Szerintem a 
galamb minősége és küzdeni tudása a 
meghatározó, és nem a fészektoll. 

A meglátásom az, hogy nálam mivel 
jól etetem a galambokat, télen is épp-
úgy, mint egész évben, nincs árpa meg 
diéta sosem, éppen ezért a galambjaim 
sosem állnak le a vedléssel, akármilyen 
hideg lehet télen. De ne feledjük, csak-
is a tökéletes egészségi állapotban lévő 
madár tud szép és egészséges tollat nö-
veszteni.

Wiedermann Károly 
lejegyezte: Gáspár István
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Kollár István, a Vácdukai A-42 Civil 
Társaság elnöke még őrzi a Postaga-
lamsportnak azt a számát, amelynek 
címlapján ő szerepel. 1986 novembe-
rében arról számolt be a szaklapban 
Farkas Zoltán, hogy a Dunakanyar ke-
rület bajnoka Kollár István lett.

Amikor Vácdukán gyerekeskedett, 
szinte minden házban voltak galambok. 
Az öregek a fiatal, belevaló srácot küld-
ték a padlásra, hogy szedje össze a fiata-
lokat, így már négy-öt évesen a cserepek 
alatt bujkált és munkája fizettségeként 
sok galambot vitt haza. A nagy fordulat 
tizenöt éves korában következett be, ak-
kor lépet be a váci A-08-as egyesületbe. 
Vácdukáról vele együtt négy tagja volt 
a lelkes kis csoportnak: az öreg Kollár 
József , Oltai László és Gombai József 
versenyzett akkoriban. Mivel más meg-
oldás nem volt, a fiatal István egy háti-
kosárban hordta be biciklivel, később 
pedig motorral a galambokat a váci 
vasútállomás melletti gyűjtésre, hiszen 
akkor még sokáig a versenyeket vasúti 
szállítással bonyolították le.

Később Váchartyában alakult egy új 
egyesület, oda igazoltak át, majd hu-
szonegy éve megalakították a vácdukai 
egyesületet. Annak kezdettől ő az elnö-
ke és a mindenese, hiszen a díjkiosztók 
szervezésétől a pénzügyek intézéséig 
sok minden tartozik hozzá. Akik közel-
ről ismerik, tudják, hogy van egy koc-
kás lapos spirálfüzete, amelyben évekre 
visszamenőleg bármikor vissza lehet 
keresni, hogy ki, mit, mire fizetett és 
ezeket aláírásával is igazolta. Arra padig 

különösen büszke, hogy az első dukai 
díjkiosztón is telt ház volt a művelődési 
házban, és azóta is mindig akad egy-két 
későn jelentkező, akinek már nem jut 
hely.

Kollár István nemsokára 80 éves és 
65 éve galambászkodik. Amikor vagy 
fél évszázada megépítette saját házát, 
ahogy elkészült az épület teteje, azon-
nal költöztek is oda a galambok. Aztán 
amikor az udvaron elkészült a nagy 
gazdasági épület, oda helyezte át a dú-
cot, amely szellős, kényelmes elhelyezést 
biztosít a versenyzőknek és a tenyészek-
nek egyaránt.

Kerületi bajnok csak egyszer lett, de 
második, harmadik sokszor volt. Az 
utóbbi években rendszeresen az első 
tízben végez. Többször is egy hajszálon 
múlt az újabb csúcssiker, de vagy az óra 
meghibásodása, vagy a betliút beszámí-
tása miatt csúszott le a dobogó legfelső 
fokáról. 2018-ban azonban megugrot-
tak a lovak és jöttek a sikerek. A végső 
elszámolásnál kiderült: övé a Dunaka-
nyar Versenykerületben a spint-, a rö-

vidtávú és a középtávú bajnokságban 
az elsőség, s csak azért csúszott le az 
általános bajnokságban a dobogó máso-
dik fokára, mert a hosszútáv egy kicsit 
rosszabbul sikerült, mint várta: ott csak 
tizedik lett.

Pedig - ahogy mondja - semmit sem 
csinált másképpen, mint korábban. A 
mostani remek eredmények a galam-
bok ajándékai voltak számára - jegyezte 
meg.

Első, igazán sikeres galambjait Du-
nakesziről, Kaposvári Gyulától kapta. 
Ezeknek késői leszármazottai még most 
is megtalálhatók a tenyészdúcban. Köz-
ben persze érkeztek új vérvonalak is, 
amelyek sikeresen illeszkedtek be a te-
nyésztésbe. A minden évben egy nagy 
alumínium lapra felragasztott verseny-
nyilvántartások adatai szerint több 10-11 
helyezéses versenyző is lesz az idei csa-
patban, amelynek összeállítását már el is 
tervezte. Minden fontos adatot rögzít, így 
a szezon után könnyebben tud selejtezni 
és meghozni a következő évi tenyész-
tési döntéseket. Az egyik kedvence a 
HU2016-06-26668-as KKCS tojó, amely 
2017-ben a Nemzeti Bajnokság sport-A 
kategóriájában országos 3. lett.

Kollár István nagyon büszke a dukai 
egyesület teljesítményére, a legutóbbi 
kerületi díjkiosztón is őket szólították 
a legtöbbször. Arra számít, hogy 2019-
ban sem lesz ez másképp. Már várja a 
szezon indulását, amely a versenyzői 
számára azt jelenti, hogy minden úton, 
minden távról kiemelkedőt kell teljesí-
teniük. 

Furucz Zoltán

Aki az idén a Dunakanyar kerületben három 
bajnoki címet is szerzett: Kollár István (Vácduka)

MAGYAR TÁJAK GALAMBFAJTÁI
Szerkesztők: Dankovics Róbert és Bárány István

A változatosság gyönyörködtet - tartja a népi bölcsesség és mindenki 
érzi, tudja, több rejlik e szavak mögött, mint puszta esztétikum. A sok-
féleség maga a természet, a közeg, amely létrehozott, éltet és formál 
minket minden pillanatban. A változatosság nem csupán a természet 
világában értékes. Ugyanilyen fontos megőrzése minden közösségben, 
az emberi civilizációk világában is, ezért tisztelve más közösségek ér-
tékeit, őriznünk kell haladó hagyományaink! A magyarság világszerte 
ismert, több száz éves hagyományainak egyike a galambtenyésztés. E 
könyvben a 2017-ben 135 éves szervezett magyar galambtenyésztés 
által őrzött sokféleségből nyújtunk át színes válogatást.

Ára: 5.000.- Ft
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Mi lehet a baja? Gyakori kérdés, akár 
a telefonos beszélgetések során, akár 
a közösségi oldalakon feltett kérdé-
sekben. Telefonon, e-mailben nehéz 
gyógyítani! 

A korrekt diagnózis felállításához 
információk kellenek. Részletes kórtör-
ténet, a fizikális vizsgálat eredményei, 
kiegészítő vizsgálatok, illetve kiegészítő 
műszeres vizsgálatok. Ez utóbbiról sze-
retnék szólni ebben a cikkben, az egyes 
szervrendszerek részletes radiológiai 
vizsgálatáról. 

A praxisban leggyakrabban a csont-
vázrendszer különböző elváltozásait 
lehet vizsgálni. A versenyekről hazaté-
rő postagalambok gyakran szenvednek 
végtag sérüléseket. Egy-egy törés felde-
rítéséhez, annak gyógyításához nélkü-
lözhetetlen a röntgen.

- A légpuska lövedékek nagyon jól lát-
hatók a natív felvételeken.

- Bakteriális ízületgyulladások esetén, 
egy elhúzódó folyamat következtében 
kialakuló torzító ízületgyulladás megí-
télése, kezelhetősége csak röntgenfelvétel 
birtokában lehetséges.

- Az anyagforgalmi betegségek kö-
zül kiemelném az angolkórt, melynek 
jellegzetes radiológiai jelei vannak. A 
különböző deformitások, illetve a csont 
állományának megfogyatkozása kórjel-
ző értékű.

- Az emésztőrendszer radiológiai vizs-
gálata akkor merül fel, ha öklendezés, 

hányás, hasmenés, tapintható idegen 
képlet a testüregben vagy folyadékgyü-
lem a vezető tünet.

- Fiatal galamboknál trichomonasos 
csomók okozta nyelőcső elzáródás vagy 
idegen test - például fémdarab a nyelő-
csőbe fúródva - szintén vizsgálható rönt-
gennel is.

- A begytágulatnak és a hozzá kapcso-
lódó begyhurutnak jellegzetes képe van.

- Ha egy idegen test a nyelőcsövön, va-
lamint a begyen is túl jut, a zúzógyomor-
ban viszont biztosan elakad.

- A zúzóban lévő kavicsok hiányából 
sok mindenre lehet következtetni.

- A béltraktusban gáz felhalmozódás, 
folyadék jelenléte kifejezetté, jobban áb-
rázolhatóvá teszi a beleket.

- Akár egy erős férgesség is látszódhat 
a natív felvételeken.

- A májárnyék akkor rajzolódik jól, ha 
a szerv megnagyobbodik, például daga-
nat vagy bakteriális vérfertőzés esetén, 
így leggyakrabban a fiatal galambok be-
tegsége kapcsán lehet ezzel találkozni.

- Májmegnagyobbodásra utal, ha a 
mellette lévő légzsákok elvékonyodnak. 

- A húgy- és a nemi szervek radioló-
giai vizsgálata kevesebb jelentőséggel bír, 
mint az emlősállatoknál.

- A vesék megnagyobbodása dagana-
tos megbetegedésben vehető szemügyre.

- A veseelégtelenség következtében ki-
alakuló köszvény esetén, a húgysavas sók 
lerakódása jól kivehető az ízületekben. 

- A herék, valamint a petefészek meg-
nagyobbodása tenyészidőszakban nor-
mál állapotot jelez. 

- Tojásvisszatartás esetén a meszes 
héjú tojás jól látható a testüregben.

- Tojócsőgyulladás és az ehhez kap-
csolódó tojás-hashártyagyulladás szin-
tén diagnosztizálható röntgennel.

- A postagalambokra jellemző úgyne-
vezett sportszív jól látszódik. 

A kontraszt anyagok közül a bári-
um-szulfát és a vízoldékony jód vegyüle-
tek jönnek számításba, mint más állat-
fajok esetében is.

Ezeket szondán kell a galambok 
begyébe juttatni és az emésztőcső sza-
kaszai, annak mozgékonysága vizsgál-
ható segítségükkel.

A felsoroltakból is látszik, hogy a 
röntgenvizsgálat milyen sok esetben 
nyújt segítséget a vizsgáló számára. 
Egyre inkább igény, hogy egy-egy nagy 
tenyészértéket érő galambot meggyó-
gyítsunk, ne csak a kórboncolás mond-
ja meg a diagnózist és a kezelési lehető-
ségeket.

Remélem cikkem megírása sok ga-
lambásznak felkeltette az érdeklődését! 

Keressék honlapunkat a www.galam-
bpatika.hu címen.

dr. Berta Krisztián,
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa, 

galambász

A galambok röntgenvizsgálata (2)
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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 másola-
tának és a hirdetés szövegének, képének megkül-
dése postán a Magyar Postagalamb Sportszövetség, 
1076 Budapest, Verseny u. 14. címre, vagy elektro-
nikusan az info@postagalamb.hu, vagy a szaklap@
postagalamb.hu címre. Fax: 06-1/3424-364. A hir-
detés szövegéért a hirdető felel!

l Haláleset miatt Benzing Expressz 
versenyóra sporttársi áron eladó. Hívható 
telefon: +36-30/201-5326, Panyik 
Béláné.

l Tarjáni László sporttársunk elhalálozása 
miatt Benzing Expressz versenyóra sport-
társi áron eladó. Tel.: +36-20/456-4564, 
Kanyó József.

l Családi okok miatt tenyészgalambok és 
kerületi díjas champion versenygalambok 
eladók. Tel.: 06-30/190-4800.

l Állományomat megszüntetem. Tenyész, 
versenyző, fiatal sporttársi áron eladó. Ver-
straete, Bromansz, Bosua, Klakk, Koopman. 
Bricon versenyóra és két antenna eladó. 
20/433-1808 este.

l Elfogadom, vagy olcsón veszek post-
agalambokat, díszbaromfiakat! 2018-ban 
és 2019-ben is. Várom ajánlatát, ha kell, 
visszahívom. Előny: ha elhozza, vagy másra 
is cserél. 06-20/453-4221.

l 6 darab champion posta eladó. HU2006-
21-56159 Kh, HU2009-D-228564 Kh, 
HU2012-08-33762 KKt, HU2010-26-20762 
Kt, HU2012-D-499844 Kt, HU2007-17-
79494 KKt. Érdeklődni: 06-30/967-7700.

l Országos verseny Liberec 4. zóna 5. he-
lyezett galambja eladó (HU2017-D-323201 
KKt). Érdeklődni: Bikás János, +36 
20/273-6471.

Fájó szívvel tudatjuk, hogy SÜLI MIHÁLY (Misi bácsi) 2018. szeptember 
28-án, 78 éves korában elhunyt. Galambjai mellett élete végéig kitartott 
Október 5-én kísértük utolsó útjára, ahol galambjaival együtt vettünk tőle 
végső búcsút. Búcsúzik tőle felesége és a családja, valamint a B-25-ös egye-
sület tagjai és a környékbeli galambászok.

HONLAP:
www.

postagalamb.hu

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy RÁCZ TIBOR 74 éves korában elhunyt. 
Búcsúzik tőle a Zamárdi K-03 postagalamb egyesület tagsága.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PANYIK BÉLA, az R-01 egyesület volt 
tagja 76 éves korában, 2018. augusztus 26-án elhunyt. Az utóbbi években 
betegsége miatt már csak a felesége, valamint sportbarátai segítségével tu-
dott versenyezni. Míg egészsége megengedte aktívan részt vett az egyesület 
életében. Temetéséén a kegyelet virágai mellett galambok feleresztésével búcsúz-
tunk. Nyugodjék békében! Az R-01 tagsága.

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy TARJÁNI LÁSZLÓ, az R-01 egyesület volt 
tagja 67 éves korában, 2018. szeptember 20-án balesetben elhunyt. 1985-ben 
lett tagja a szövetségnek, illetve a Pátria R-01 Egyesületnek, ahol is évkihagyás 
nélkül versenyzett. Az egyesületben eltöltött idő alatt volt gondnok, pénztá-
ros, jegyzőkönyv-vezető. Temetésén a kegyelet virágai mellett galambok fele-
resztésével búcsúztunk. Nyugodjék békében! Az R-01 tagsága.

A Kisbéri Postagalambsport Civil Társaság mély fájdalommal tudatja, hogy 
egyesületünk szorgalmas és hű tagja, LAKNER JÓZSEF életének 59. évé-
ben váratlanul elhunyt. Temetésén a család, a munkatársak, széles ismeret-
ségi köre nagy számban vett tőle végső búcsút. Józsi nyugodjál békében, 
örökké emlékezünk rád! Kisbéri Postagalambsport Civil Társaság.

Az A08 Vác egyesület és a Dunakanyar Versenykerület mély 
megrendüléssel tudatja, hogy VERES TIBOR sporttárs 2018. 
szeptember 13-án, életének 76. évében elhunyt. Temetésén 
galambok felengedésével vettünk tőle végső búcsút. Emlékét 
örökké megőrizzük!

Az N-10 Postagalambsport Egyesület mély fájdalommal tudat-
ja, hogy sporttársunk, PAUL IMRE GYÖRGY 2018. szeptem-
ber 29-én, 68 éves korában csendesen elhunyt.  Búcsúzik tőle 
családja, barátai, galambász társai. 
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