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MEGHÍVÓ
Tisztelt Sporttársak!
A 26-os Tisza-tó Tagszövetség, a 30. Aranyhomok Tagszövetség és a Magyar Postagalamb
Sportszövetség szeretettel meghív minden érdeklődőt nyílt postagalamb szakmai konferenciára!

A POSTAGALAMBSPORT JELENE-JÖVŐJE, A SIKER ÚTJAI
1. alkalom: 2018. október 27-én szombat, 09:00 Tiszafüred Művelődési Ház Örvényi út 6.
			A rendezvényt koordinálja Hegyi György és Gáspár István
2. alkalom: 2018. november 24-én szombat, 09:00 Lajosmizse Régi Tanyacsárda Bene út 625.
			A rendezvényt koordinálja Garaczi János és Gáspár István
Előadók: Horváth Károly, Wiedermann Károly, Riesz István
Tervezett témák:
- Előadás az Ayurveda termékek használatáról
- Alapvető feltételek a postagalamb versenyeztetéséhez
- Rendszer és módszer megválasztása a versenyekre
- Galambok felkészítése rövid, közép, hosszú és maraton távra
- Egyéves és öregebb galambok felkészítése különböző távokra
- Galambok egészségügyi kezelése versenyszezonban és azon kívül
- A motiváció, takarmányozás, formába hozás, tréning
- A fiatal galambok kezelése és versenyeztetése
- Tenyész galambok kiválogatása
Előadás - nyílt beszélgetés, kérdések, válaszok
Kb. 14.00 órakor ebédelési lehetőség (kb. 2000 Ft/ adag)
Tervezzük Kóczián József többszörös bajnok állományából galambok árverését (kb. 30-40 darabot)
Mindenkit szeretettel várunk!

A szövetség elnöksége legutóbbi ülését kerületi meghívásra Kiskinizsen tartotta. Házigazdaként Orosz Miklós köszöntötte a résztvevőket, akik a tanácskozás után ellátogattak a vendéglátó dúcához is.

4

2018 szeptember

Postagalambsport

Szabó Attila újra aranygyűrűs verseny győztes
és a Maraton klub összesített csapatbajnoka
Kóny és környéke postagalambászai évről
évre bizonyítják, hogy nem csak tartják,
de nagyon jól fel is készítik galambjaikat
a tagszövetségi és maratoni távú utakra,
például Papp Géza, Élő Szilveszter, Kovács
József, Szabó Attila. Erre a 11. Kisalföld Postagalamb Versenykerület versenyprogramja
nagyon jó lehetőséget biztosít, hiszen a
megszokott utakon kívül számtalan lehetőség adatik, hogy az éppen formában lévő,
reményteljes madaraikat kipróbálhassák.
Mivel e kerület hazánk legnagyobb
taglétszámú, egyben legtöbb galambot
röptető szervezete, így az általuk rendezett versenyeken elért sportkategóriás koefficiensekkel minden évben az
ország legjobb galambjai és tenyésztői
között találhatók. Így van ez jól ott,
ahol a szakmai és sportérdekek felülkerekednek minden máson.
E kis bevezető után szeretném röviden megismertetni önökkel az előző
években több kiemelkedő sikert elért
postagalambászt, Szabó Attilát. Neve
és fényképe már sokunk számára ismert, hiszen a Postagalambsport újság
és az évkönyv címoldalán (hátoldalán
is) - korábbi szenzációs maratonos
eredményei alapján - ismertté vált.
Ám amit 2018-ban a maratoni utakra
küldött galambjai teljesítettek, az megérdemel egy önálló méltatást.
De lássuk az előzményeket.
Érdemes felidézni Attila maratonos galambjainak néhány, meghatározó ősét, melyek nem csak saját versenyeredményükkel, hanem sokkal
inkább kiváló tájékozódóképességű,
megátalkodott küzdeni tudású utódaikkal váltak ismertté.
A sort a HU-2001-50-18103 tojó
nyitotta, amely rövidtávú champion
első volt a 15. Nyugat-Pannónia kerületben és 2004-ben Brüsszelből országos 6., Liege-ből országos 7. lett. Egy
Szauervein hímmel párba téve költötte
a HU-08-11-38773 kh-et, amely 2010ben Maraton I. champion lett, s 2011ben a 11-es kerületben a C (hosszútáv)
kategóriában a legkisebb koefficienssel
az 1. helyet érdemelte ki. Nem csak
ez, de testvérei, féltestvérei is kiváló
utódokat költenek. Bors László sportbarátságának köszönhetően párba ke-

rülhetett a legendás „600-as” lányával,
s ez a pár költött egy sor klasszis verseny- és nagy értékű galambot. Ilyen a
HU-12-M-128913 kh, amely már egyévesen a 11-es kerület 1. championja
lett + a tagszövetségi utakat követő
hétvégén megrendezett magdeburgi
országos versenyt is megnyerte, 2927
társát megelőzve. Az országos kiállításon hosszú távú kategóriában 575 ÁSZ
ponttal már éves korában 2. lett.
E galamb fészektestvére (HU12-M-128912 kt) 2015-ben a Maraton
klub országos 1. champion + Aachen
II. országos 17. (aranygyűrűs 5.). Ezen
a versenyen 1. díjat is nyert Attila a HU14-M-137129 hímjével. A 2015-ös évben
ehhez társult még a Maraton csapatbajnokság megnyerése is 10. – 7. – 1. utankénti csapateredményekkel és a HU14-M-136967 fakó hím Aachen III. úton
elért országos 3. (aranygyűrűs 1.) díja.
E kiemelkedő képességű galambok
előtt 2009-ben Liege-ből (938 km)
országos 2. a HU-07-M-112056 tojója, Aachenből (893 km) 14. a HU05-15-75101 tojója, Kielből 9. a HU08-M-117302 hímje (aranygyűrűs 2.).
Tehát már a korábbi galambjai is bizonyították, hogy Szabó Attilának jó
érzéke van a maratonos galambokhoz.
2016-ban London (1368 km) zóna
4. a HU-14-OL-27259 tojó, 2017-ben
Aachen országos 15. (893 km) a HU16-M-143596 kk tojó + Bönninghardt
országos 9. (901 km), ám ugyanezen a versenyen országos 8. a HU11-D-358010 hím.
A Maraton klub champion 1. tojó
címet a HU-16-M-143596 kkt 3 helyezéssel és 74-es koefficienssel már
egyévesen megnyeri, de a 3. champion
tojó cím is az ő galambjáé, a HU-14OL-27259 tojóé.
A 11-es tagszövetségben a HU16-N-02260 kt rövidtávú 1. champion,
amely egy dr. Henk és Nicole de Weerd
kék tojó lánya. Lám, nem csak a maratoni
távokon, de a normál tagszövetségi programban is nyerhetnek Attila galambjai.
Még ugyanebben az évben a szuperhosszú távú csapatbajnokságban 6
út alapján 2. helyezett lett a 11. kerületben, amelyhez az aacheni csapat 3. díj
is feltétlenül kellett.

Ezen előzmények után a 2018-as
versenyév még sokkal jobban sikerült
Attilának és galambjainak, annak ellenére is, hogy a Magyar Postagalamb
Sportszövetség Sportszabályzata szerint meghatározott „holtidő levonás”
(sötétben állítólag a galambok nem
repülnek) miatt a maratoni távú versenyek élgalambjai irreális sebességgel
láthatók a versenylistán. Több tenyésztőnél is éjszaka tették le lábukat a galambok az elektromos antennára. A
szabály az szabály!
Kivétel nem lehetséges, de ezt az
érkező galambokkal nem közölték,
így reggel 5 óra 30 perces időpontra
számolták ki a holtidőben érkezettek
sebességét, ami az egyéni díjazottak
sorrendjét befolyásolta.
De kanyarodjunk vissza a Szabó Attila galambok 2018. évi eredményeihez.
Benevezett 62 darabot, amelyből
38 öreg és 24 egyéves, ezek közül 51et röptetett a kerületi, illetve 19-et a
Maraton klub versenyein (többségük
– mivel egyévesek – még csak reménységek), felmenőikben számtalan kiváló
hosszú távú egyeddel, mint egy Smál
Ferenc hím, egy Pálovics László x Kovács Jenő galamb, a pápai Németh István vörös tojója, s utóbb dr. Henk de
Weerd tarka hímje, stb. (1. táblázat)
Megemlítendő, hogy az elsőnek érkezett rendsburgi galamb jóval korábban otthon volt, de először egy másik
kerti galambház alatt pihent, s nem az
antennára ugrott, ezzel értékes perceket vesztett.
Ennyit a maratoni utakról. Vagy
mégsem? Hiszen itt a Hamburg, amelyet még meg lehet röptetni a bizonytalan, illetve eddig ki nem próbált galambokkal. Nosza, rajta! (2. táblázat)
E verseny másnapján érkezett meg
az előző maratoni versenyről egy hím,
a 250-es kék, aminek a gazda nagyon
örült, mivel már több kiváló maratoni
helyezése mellett a 912-es és 913-as galambok testvére.
E versenysorozat és a 11. kerületben elért két szuperhosszútávú út ös�szesített eredménye, hogy Szabó Attila
galambjai szinte mindent megnyertek
e távon, s mindezt úgy, hogy a Maraton klub eredményei ismeretében még
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1. táblázat

Starthely/időpont
Aachen 06.22.
1050 galamb
887km

eredmény/csapat
II. díj 3. csapattal
III. díj 1. csapat

2. csapat
Kiel 07.06.

V. díj 2. csapat

915 galamb
898km
1. csapat

3. csapat

Rendsburg 07.20

I. díj 1. csapat

1141 galamb
917 km
VII. díj 2. csapat

XII. díj 3. csapat

*-gal jelöltek az előre megnevezett galambok
Starthely/időpont
Hamburg 07. 28.

eredmény/csapat
2. csapat

838 galamb
854 km
1. csapat

Maraton klub champion TOJÓ galambjai 2018-ban:

helyezés
41.*
63.
42.
68.*
81.
93.
164.
171.
10.
75.*
84.
11.
16.
21.
159.
26.
37.
63.
1. aranygyűrű 1.
2.* aranygyűrű 2.
22.
50.*
60.
101.
31.
96.*
174.

érkezés (n, ó, p)
2. n. 04 58
2. n. 05 38
2. n. 04 58
2. n. 05 46
2. n. 06 06
2. n. 06 22
2. n. 09 01
2. n. 09 22
2. n. 06 20
2. n. 07 54
2. n. 08 01
2. n. 06 20
2. n. 06 31
2. n. 06 38
2. n. 08 51
2. n. 06 49
2. n. 07 05
2. n. 07 42
2. n. 08 42
2. n. 09 42
2. n. 11 47
2. n. 13 23
2. n. 13 46
2. n. 16 02
2. n. 12 20
2. n. 15 44
3. n. 06 26

gyűrűszám
17-D-266280 hím
16-M-143615 tojó
16-M-147250 hím
16-M-143586 hím
16-M-147248 tojó
16-M-147249 hím
16-D-129736 hím
16-M-143588 tojó
16-M-147252 tojó
12-D-475905 hím
16-M-146301 tojó
16-M-147248 tojó
16-M-143596 tojó
16-M-147250 hím
16-M-147249 hím
16-M-143615 tojó
16-M-143574 tojó
16-M-143588 tojó
16-M-147248 tojó
16-M-143596 tojó
16-M-143615 tojó
16-M-147252 tojó
15-D-880297 tojó
17-M-148714 tojó
16-M-146301 tojó
16-M-143574 tojó
16-D-209479 hím

érkezés (n, ó, p)
1. n. 20 47
2. n. 06 15
2. n. 07 07
2. n. 07 35
2. n. 07 02
2. n. 07 39

gyűrűszám
14-OL-33732 tojó
14-D-755042 tojó
13-OL-19265 hím
15-OL-41006 tojó
15-D-880206 hím
14-D-752998 tojó

2. táblázat

helyezés
4.
14.
32.
40.
29.
44.
3. táblázat

I.
16-M-147248
3 helyezés
90,041 koefficiens
II.
16-M-143615
3 helyezés
107,696 koefficiens
VIII.
16-M-143596*
2 helyezés
19,239 koefficiens
X.
16-M-147252
2 helyezés
54,750 koefficiens
XIII.
16-M-146301
2 helyezés
118,972 koefficiens
XIV.
16-M-143574
2 helyezés
124,574 koefficiens
XXI.
16-M-143588
2 helyezés
231,709 koefficiens
A *-gal jelölt galambot csak 2 útra küldte, mivel az előző évi és idei eredményei alapján E kategória országos díj várományosa volt.
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Hamburgból is brillíroztak az addig
ilyen távon ki nem próbált galambjai.
Ez az állomány, de különösképpen
a maratoni távra tenyésztett, ott eredményes galambok kis-közepes testűek, általában keskeny és hosszú szárnyevezőkkel (nagyon erős/ruganyos
tollcsévékkel) rendelkeznek. Vedlési
állapotuk a sorozatos utaztatás miatt
nem volt előrehaladott, a 3. evezőt növesztették.
Ezeket a hamburgi verseny után módom volt kézbe venni. Izomzatuk e nehéz időjárású maratoni táv után sem
merevedett el, bár a súlyveszteségük igen
jelentős volt, az érkezett galambok kedélyállapota ennek ellenére jó volt, tenyésztőjüket és párjukat halk burukkolással
üdvözölték néhány korty víz felszippantása után. Ezt az eredményt a 11-es kerületben nagyon kevés tenyésztő galambja
tudta teljesíteni hasonló szinten.
Attila nagy hangsúlyt helyez arra,
hogy a fiataljait kellően begyakoroltassa, bár a fel-felbukkanó állományszintű
megbetegedések és néhány ködös, párás út jelentős veszteségeket okozott korábban. Galambjait – verseny, tenyész,
fiatal – több, nagyon egyszerű kerti galambházban tartja, melyek a nyári nagy
melegben sem forrósodnak fel, így azokat a madarai szívesen lakják. Természetes, fészkelős módszerrel versenyez,
sőt még költésenként fiatalt is nevelnek.
Azt tapasztalta, hogy így kedvencei képességeit reálisabban mérheti le, különösen a hosszabb távokon.
A hamburgi útról érkező első galambjai 17-24 napos fiatalt neveltek.
Az a galamb, amely egyévesen nem
elég kitartó, még nem kerül feltétlenül
ki a versenydúcból, mert a maratoni
utakhoz elsősorban megátalkodott
kitartás, nagy küzdőképesség, illetve
dúc- és párszeretet, s nem elsősorban robbanékonyság kell. A „lustább” galambok ezért már egyévesen
is kemény erőpróbákat (távokat) kell,
hogy teljesítsenek.
A maratoni utak előre nevezett galambjának kiválasztására nagyon figyel, s ebben a galamb viselkedése,
pillanatnyi magatartása jelentős szerephez jut. A már többször bizonyított
galambok természetesen elsőbbséget
élveznek, de nem feltétlenül. Mindezek mellett kell, nélkülözhetetlen a kiváló adottságú galamb és a tenyésztő,
felkészítő jó érzéke, maximális galambegészségi állapot és némi szerencse is.
A maratoni távú utakra küldött, sikeres galambjainak többsége közeli
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rokonságban van a 912-es és 913-as
galambokkal, azok testvéreivel, féltestvéreivel. E vérvonal másoknál is klas�szis képességű utódokat költött. Itt kell
többek között megemlíteni az idei év
aacheni versenyén 904 km távról aznap - 22 óra 52 perc 52 mp - érkezett
fiatal Viglidán galambot, amit a 912-es
tojó unokája költött. E tojó több, saját
eredményeihez hasonló utódot adott
(például aranygyűrűs 1.), de ezek testvére az aranygyűrűs 1. fakó és ennek
lánya, a 2. díjas is.
A 913-as hím évekig költött kivételes galambokat másnál, mielőtt vis�szakerült Attila tenyészetébe. Ezek a
galambok állóképességből jelesre vizsgáznak a maratoni és hosszútávú utakon elért eredményeik alapján.
Összevont maratoni
csapateredményei 2018-ban
2 út 5/2 és nevezett befutó alapján:
(csapatb. helyezés/csapat - helyezés - koefficiens)
I. díj 1. csapat
4
VI. díj 2. csapat
4
VII. díj 3. csapat
4
			
5/3 befutó 3 út esetén:
I. díj 1. csapat
9*
III. díj 3. csapat
8
IV. díj 2. csapat
8

108
190
210
256
500
688

*csak két tenyésztő galambjai tudtak 3 úton 9 maratoni helyezést elérni Magyarországon!
Mint az eredmények alapján látható,
Szabó Attila három csapattal indult a
maratoni utakon, s oda 19 galambból
válogatott utanként 15 db-t + a hamburgi útra küldött galambok. Az első
hosszú távú útra 49 galambot küldött.
Galambot alig (4 db) veszített 2018ban, így nem is csoda, hogy esélyes
volt a szuperhosszútáv megnyerésére.
Ezek az eredmények nem születhettek volna meg az F-33 kónyi egyesületben a kiváló adottságú állomány, a
versenyek sportkategóriákhoz igazítása, azok sokasága, a galambok konzekvens felkészítés és „kíméletlen” tesztelés és sporttársi rivalizálás nélkül. (3.
táblázat)
Az FCI sportkategóriáknál az E
kategóriánál elfogadott változtatás,
vagyis a maratoni táv +/- 700 km-re
mérséklése (egynapos hosszú távú galambok távja) nem segíti elő a klasszikus, 800+ távú galambok versenyeztetését, reális összehasonlíthatóságát.
A +/-700km-es utakra (nemzeti és

régiós hosszútáv) sok tenyésztő jelentős számú galambot küld évek óta. Ez
a létszám 700 km felett már erősen
csökken. A Maraton klub és a Pannon
Maraton klub is a 800 km feletti utak
megrendezésére alakult, s évtizedek
óta sikeresen tevékenykedik.
Értelmét veszti sokak szerint, ha az
ilyen galambok eredményeit (2-3 napos versenylisták) össze akarják hasonlítani a jelenlegi +/- 700 km-es távú
versenyeken helyezett galambokéval.
A maratoni távra 800-1.500 galambot,
míg a +/-700-as utakra 4.000-23.000
galambot is küldenek a hazai tenyésztők. Az elért koefficiensek összefésülhetők, de a klasszikus maratonos
sosem lesz konkurense az egynapos
hosszú távú galamboknak. Egy tagszövetség akár 5-6 olyan utat is meghirdet
évente, melyek a 700 km-es, jelenlegi
„E” kategóriába beszámíthatók, míg a
Maraton klub csak 3 ilyen utat szervez
(Nyugat-Európa fejlett galambász társadalma egy galambra csak két 800+
km-es utat javasol egy évben).
Így adódhat, hogy Szabó Attila echte
maratoni távos csodagalambja, a HU16-M-143596 kkt a kétéves összesített
országos E kategóriában negyediknek
rangsorolt. Olyan galambok előzték
meg, melyek egyetlen 800+ km-es utat
sem teljesítettek, míg Attiláé kétéves
korára ötöt, melyből a négy legjobb országos szinten 5., 9., 16., 2. A maratoni
távon kicsi az indított létszám, s csak
nagyon kevés galamb képes ilyen távot
sorozatban teljesíteni.
Kell egy új FCI sportkategória (a
korábbi 800+ km-es távhatár visszaállításával), ez a klasszikus maratoni
utakat kedvelők táborának egyöntetű
véleménye.
Végezetül köszönet a szívélyes –
2015 után már a másodszori – fogadtatásért, a Hamburgból érkező galambok
megtekintéséért, kézbe vehetőségéért.
Három év távlatából egyértelműen
megállapítható, hogy jelentős értéknövekedés tapasztalható ebben az állományban. Attila mégsem elégedett
teljesen, ezért a hazai és nemzetközi
maratoni állományok legjobbjaiból
(például Hollandia, Románia) szerzett
be új reménységeket.
Biztos sok további részlet kimaradt
e méltatásból, de a lényeg itt olvasható.
Néhány fotó még érzékelhetőbbé teszi, hogy Szabó Attila galambjai között
sok igazi klasszis található.
dr. Jilly Bertalan
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Vitára ösztönző gondolatok a maraton
versenyek jelenlegi értékeléséről
A maratonon 5-ből 3! (60 %) - országosan két ember tudta a 9
helyezést teljesíteni 2018-ban. Ez nem ösztönzi részvételre a többieket, Viszont a többiek nélkül nincs versenyzés.
Javaslat volt az 5-ből 3 befutós bajnokság.
Tenyésztő

Egy

Szervezet

Rep
hely:

Összes
koeff.

Szabó Attila

Cs. 1

F33

11

9

256.274

Páva Zoltán

Cs. 1

F02

11

9

672.026

Szabó Attila

Cs. 3

F33

11

8

503.185

Szabó Attila

Cs. 2

F33

11

8

690.424

Szántó József
és Ferenc

Cs. 1

D03

29 2.zóna

8

765.819

Takács Gábor

Cs. 1

F16

11

7

395.266

Brányi András

Cs. 1

F29

11

7

426.120

Páva Zoltán

Cs. 4

F02

11

7

443.254

J.Varga Attila

Cs. 1

F10

11

7

495.624

Szűcs Dénes

Cs. 1

Y07

14 2.zóna

7

610.684

Páva Zoltán

Cs. 2

F02

11

7

681.787

Raffer Roland

Cs. 1

D16

13 2.zóna

6

402.994

Ledó Gábor

Cs. 1

F16

11

6

406.080

Szabó Béla

Cs. 1

F04

25

6

422.612

Szili-Boda

Cs. 1

F05

11

6

423.221

Élo Szilveszter

Cs. 1

F33

11

6

598.917

Szabó János

Cs. 1

A60

17 2. zóna

6

741.689

Páva Zoltán

Cs. 3

F02

11

6

763.907

Szórádi Imre

Cs. 1

F19

11

6

772.146

Szabó József

Cs. 2

F22

31

6

773.808
10 %

Tulajdonképpen a 17. helyen lévőn kívül a többiek benne
vannak fölrajzi fekvés szempontjából a dunántúli térségben
és szélcsatornában.
A 3. verseny nehezebb lett és mindjárt két napig kellett
nézegetni a dúcokat, pedig csak két galamb kellett a csapathoz.
A számok nem az érzéseken nyugszanak:
- Aachen (2. zóna): 69 tag, 327 galamb, átlag 4,7 galamb!
országos: 185 fő, 1050 galamb / átlag 5,67
- Kiel (2. zóna): 69 tag, 307 galamb, átlag 4,4 galamb!
országos: 166 fő, 915 galamb / átlag 5,51
- Rendsburg (2. zóna): 66 tag, 384 galamb, átlag 5,8 galamb!
országos: 195 fő, 1141 galamb / átlag 5,85 (aranygyűrű hatás)
A Magyarországon jellemző csapatarányok: 10/5, 6/3,
ker. (50 %), illetve 10/3 (30 %) KMB. Viszont a legnehezebb
versenyeknél – a maraton távon – a javaslat szerint ez 5/3 =
60 %, ez indokolatlanul magas!
Már az ötös csapat is sok. Ezt igazolja a fenti kimutatás
a 2. zónáról, érthető, hiszen itt még 80-100 km-rel többet

kell teljesíteni. Tudják a sporttársak ezt és nem küldenek öt
galambot. (Nincs erre a célra annyi galambjuk!)
Országosan mintegy 20-30 tenyésztő indít 10-15-20 galambot a maratonos versenyeken. Az 5-ből 3-as befutó bajnokság rájuk van méretezve.
Egyébként a hivatalos Maraton Bajnokság is nekik kedvez. (2017-ben ez is 5/2 volt, vajon miért változott meg?)
„Magyarország Maraton Bajnoka: - 800 km feletti távokon ……. - a versenyző 1-es számú csapatának max. 5 db
galambjából,
- utanként az első 3 befutó galamb eredménye értékelhető
(koefficiens = elért helyezés x 1000 / indított létszám x dúc
km)…….”
(gondolom itt meg az „1” számú csapat az, ami nem tetszik)
Ha van ilyen bajnokság, akkor minek még egy ugyanilyen értékelés a Maraton klubnál?
Mára kiderült, hogy a megváltoztatott beröpülési irány
eredményeként, az új irányra jellemző széljárások, időjárási
különbségek és a dúcok földrajzi elhelyezkedése az országos
csapatversenyt irreálissá tette. (Mint ahogy a korábbi magdeburgi országos verseny is azzá vált.)
Két zónabajnokság: mint például Belgiumban és Hollandiában (közös lista és külön-külön zónalista), mint ahogy
van is, az kell, bajnokság viszont legyen kettő.
Javaslom az eddigi bajnoksági rendszer megtartását, az
5-ből 1 nevezett + 1 befutó utankénti csapatot, betlivel.
Jó lenne, ha a versenyző tagok száma növekedne – ez
sikerülhet a zónabajnokság rangjának növelésével (2. és 3.
zóna összevonása, távnövelés).
Az 1+1 rendszerben már 2 db galamb nagyon jó felkészítése is elég lehet kiváló eredmény eléréséhez. A kis tenyésztő is labdába rúghat, még akkor is, ha csak két úton tud/bír
vagy akar részt venni. Miközben az őt-őket lenézőknek ez
nem is tetszik.
Másrészről a sok kis tenyésztő sikerélménye biztosíthatja
a Marton klub és e versenyzési forma megmaradását.
Nekünk, magyaroknak nincs a maraton utakon olyan induló létszámunk – vagy csak véletlenül -, amely lehetőséget
adna a nemzetközi elismertségre.
A realitások közelítéséhez igazságosabb lenne, ha a távolsággal kombinált koefficienst használnánk a (zóna) bajnokságokban is:
koefficiens = elért helyezés x 1000
		
indított létszám x dúc km
Most még van igény - országosan mintegy 200-250 tag
(a 2. és 3. zóna, kb. 100) részéről ezen a távon - a reálisabb
megmérettetésre.
Ugyanakkor sajnos nem érzékelhető konszenzus, nincs
párbeszéd, csak közgyűlési döntés van, ez így kevés.
Egyébként 2019-re az új irányból (Kiel nélkül) Rendsburg I., II. és Flensburg feleresztési helyekre gondoltunk.
Ficza Károly
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Lipcse nemzeti csapatbajnoka 2018-ban

Hindulák Antal, Mezőkövesd

Kiemelkedő siker köszönt Kelet-Magyarország postagalambászaira. Megnyerni egy
nemzeti verseny csapatbajnoki címét - egy
életre szóló galambász élmény. A Mezőkövesden élő Hindulák Antal postagalambjai
hajtották végre ezt a bravúrt. Mindösszesen
1093 versenyző 12.600 galambja startolt
Lipcse városában 2018. július 21-én 05.45kor. Emblematikus feleresztési hely ez, a
magyar postagalambászok több mint 50
éve röptetik visszatérően Lipcsét.
Az jó előre tudottá vált mindazok
előtt, akik az internet időjáráselőrejelzéseit figyelemmel kísérték, hogy
kemény verseny lesz Lipcséből. 30-32°
meleg (árnyékban), záporok, zivatarok, lokálisan jégeső. A széljárás volt,
hogy segítette, majd szembefordult a
galambokkal.
Hindulák Antal visszaemlékezése íme így fest:
„Vélhetően az 1093 versenyző hasonló gondolatok mentén kosarazta valamennyi galambját, mint
jómagam.
Nemzeti
versenyen
kitűnő egészségi állapotban lévő galamboknak
van csak esélye a sikerre. Nem álmodoztam
országos sikerről, egy
tisztes jó eredmény elérésének gondolata megfordult a fejemben, de az
is kiemelten inkább itt a
körzetben. A rendelkezésemre álló, megbízható és
eredményes előélettel bíró galambjaim kosaraztam Lipcsébe.
Fiam, András és Antal Imre társaságában vártuk a versenyzőinket. Közben
az időjárás ismeretében latolgattuk az
első érkezők várható idejét. Antal Imre
egy idő úgy vélte, neki ennyi elég volt a
galambvárásból. Alig ültek el a viszont
üdvözlések, a kertkapu felé ballagtunk
éppen, amikor felkiáltott: itt jön két galambod egyszerre!
Ekkor leszállt a bejáróba a HU2014-26-45963 kkh és a HU-2013-2645972 skh, az óra 16.31-et mutatott. A
kötelező jelentést követte az ellenőrzés,
közben némi izgalom lett úrrá rajtam,
hiszen az első két galambom előtt nem

jelentettek a körzetből galambot.
Ekkor örömömben a Teremtőhöz
fohászkodtam, segítse az érkező harmadikat mielőbb hazaérni! Nekem egy
örökkévalóságnak tűnt az a 27 perc,
amikor megérkezett a HU-2014-2654453 fahh.
Aznap 7 galambom érkezett: 16:31,
16:31, 16:58, 17:04, 17:33, 17:55, 19:00”
- emlékezett vissza a versenyre.
A nemzeti Lipcse
csapatbajnok triumvirátus:
» HU-14-26-45963 KKH
- nemzeti 4. ,régió 1.
- 2017-ben Magdeburg kerületi 1.
» HU-13-26-45972 SKH
- nemzeti 5., - régió 2.

- 2017-ben általános champion kerületi 1.
- 2018-ban általános champion kerületi 4.
- 5 versenyév 16.600 díjkm, 45 helyezés
» HU-14-26-54453 FahH
- nemzeti 41.,régió 10.
- 2017-ben középtávú champion 1.
- 2018-ban általános champion kerületi 3.
- 2018-ban középtávú champion kerületi 5.
- 4 versenyév 38 helyezés
Hindulák Antal az 1960-az években bérmakeresztapja, Kriston József

galambjait hordta kerékpárral tréningezni réten, földúton át. A gyűjtések,
galambvárások közösen megélt hangulata tehető felelőssé, hogy 2018-ban
még tenyészti, versenyezteti a postagalambokat.
Majd saját galambház épült és kezdetnek 30 galamb. Az élet közbeszólt,
Líbiába ment két évre, közben egy hónapon belül valami ragadozó kiirtotta
az egész állományt. Majd Tengizben
vállalt munkát. Valamilyen szinten
1991-ben kezdett újra postagalambászni. Kócsó János három fiatalt adott
1995-ben, H.v. Riel x Cattrijsse utódokat.
Majd Törőcsik László 6 galambot
adott kölcsön egy évre, ezek utódai komoly fegyvertényt valósítanak meg.
Az állomány két bázisgalambja kö-

zül a 3204-94-4870 KH a Kócsó galambokból kelt. Öt versenyév alatt 42
helyezést, 15.541 díjkm-t repült, 2x
1 %-on belül, 27x 10 %-on belül versenyzett.
Míg a 3204-94-8670 KCsH a Törőcsik galambok utóda. Ő 3 versenyév
alatt 22 helyezést szállt. 1998-ban kerületi hosszútávú 1., 3x 1 %-ban, 10x a
10 %-ban versenyzett. Származásában
jelentős részben Anker Alfonz Klare
63-ja szerepel.
Majd az eredményes maraton versenyzőtől, Dovicsin Lászlótól 6 holland
utód került a dúcba. Azt követő években még vagy 10 fiatal került a Hindulák tenyészetbe.

Postagalambsport
„A fiam, Hindulák András kétszer
nyerte meg a kerület általános csapatbajnok címet, 2001-ben még csak
18 évesen. Ismételni 2004-ben tudott.
Konklúzió: a Kócsó - Törőcsik - Dovicsin galambok utódai számos jó verseny- és tenyészgalambot produkáltak” - foglalja össze.
Manapság özvegy hímekkel versenyez: tavasszal egy költés, egy fióka felnevelése, majd átállás az özvegy rendszerre.
Az egy éves hímek pár nélkül „csak
ülőkéről” versenyeznek, kétévesen
kapnak fészket és párt. 30-40 % eredmény a követelmény. Az idősebbek 60
% alatt aligha kapnak a továbbiakban
esélyt a versenyzésre.
A versenygalambok takarmányozása is egyszerű. Berki László kiváló,
tiszta, egészséges özvegy- és diétás keverékeivel, úgynevezett fázisos etetést
valósít meg a versenyszezonban.
Érkezés napja és másnap: diétás =
rizs, árpa, cirok, szeklice. Harmadnap
½ diétás + ½ verseny. A továbbiakban
versenytakarmány áll rendelkezésre a
versenyszezonban.
Vitaminok, kiegészítők, postagalamboknak összeállított kitűnő ásványi anyagok Vétek Jánostól érkeznek,
az általa forgalmazott Giantel és Jovati
készítményeket alkalmazza. Az első
korty, amit érkezéskor magához vesz a
galamb, elektrolitot tartalmaz.
„Azonnal a versenyzőm segítségére
kívánok lenni, nem lehet semmi más
fontosabb, a nehéz versenyen felhasznált sók pótlása privilégiumot élvez” magyarázza.
Néhány rendhagyó eljárást tapasztaltam. Ami szembeötlő, az a galambok elhelyezése. A kerti galambház
semmilyen, nyugaton favorizált követelményeknek messze nem felel meg.
Minden fából készült, a padlózat 10-15
cm széles palló deszkából lett építve,
1-1,5 cm hézagot tartva valamennyi
között. Az oldalfalon úgyszintén. Az
egész eleje a galambháznak 90 %-ban
kislyukú drótháló borítást kapott. Óriási előnye az agyonburkolt nyugati galambházzal szemben: rengeteg levegő
áll 24 órában, egész évben a galambok
rendelkezésére.
Nem ülnek a galambok a saját maguk ventilálta, sok korokozót tartalmazó porban.
Amit viszont nem értek: sok úgynevezett tenyészgalambot etet, tart.
Kérdésemre, mi végre, nem kaptam
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érdemleges választ. Ami több, mint
meglepett, az így fest.
Csak a lipcsei országos csapatbajnok címet elhódító három galambra
korlátozva kérdeztem: galambonként
évente mennyi utódot hagy meg kirepülni? Egyet-kettőt - jött a válasz. Ha
valami, ez szerintem több mint luxus.

telefonon érkező instrukcióit, azokat
pontosan betartva.
A teljesség igénye nélkül az eredményekről. Van megfontolásra érdemes
történés Hindulák Antal postagalambász gyakorlatában. Ki-ki gondolatvilágától vezetve találhat megvalósításra
érdemes mozaikot.

Lipcse, a táv 705 km, Hindulák Antal eddigi galambászatának megkoronázója. Csak és kizárólag arra voltam
kíváncsi, milyen előkészületek után
kerültek kosárba madarai.
„Az özvegy módszert próbálgatom
egy ideje, csak hímekkel versenyzem.
Heti egy tréning 30-35 km-ről. Semmi extrával nem szolgálhatok, természetesen a csapat összeállításánál nem
kerülte el a figyelmem a kosarazandó
galambok előélete a versenyek tükrében. Annyi kiegészítést élveztek a galambok, hogy a gyűjtést megelőző három napban a Vétek János forgalmazta
Giantel-Recovery Pluss Green, valamint
Metabol Green az előírt adagolásban
lett a galamboknak felkínálva.
A versenyszezon elején párosítás,
letojás után trichogyérítést végzek.
Versenyszezonban légút-tricho kezelést alkalmazok 2-3 hetes váltással.
A szezon vége felé, azaz az utolsó 2-3
versenyre már minden kezelés nélkül
lesznek a galambok kosarazva. Ekkorra már eltűnnek a kosarakból a nem
kielégítő szervezetű galambok.
Következéskép az újrafertőződés
lehetősége nagyságrendekkel kisebb,
mint a versenyek elején, ami azután
eltart 6-7 verseny idejére” - mondta
Antal.
A fiatal galambok tartása nagyon
puritán módon történik. Sok ásványi
anyagot biztosítanak részükre. Napi
szabad repülés kétszer biztosított. A
kerületi tréningeken és versenyeken
részt vesznek velük.
A fiatal Hindulák András folytatni kívánja az eddig elért eredmények
stabilizálását. Saját kerti galambházat
épített, betelepíteni édesapja galambjai krémjével kívánja. Valamennyi viselt dolgaik, úgy a tenyésztés, mint a
versenyeredmények terén, első kézből
ismertek. Az most kristálytisztán tudott, hogy nem kerülhet az állományba galambgyáraktól agyonreklámozott
papírgalamb.
Ez egészséges gondolatvilágnak tetszik, hiszen elég, ha csak arra gondol
az olvasó, hogy Hindulák András eleddig kétszer nyert kerületi általános csapatbajnok címet. Nem feledve édesapja

Néhány kiváló galamb és eredmények:
- 2001: nemzeti hosszútáv 5.
- 2002: Kelet-Magyarország csapat 1.,
egyéni 1.
- 2006: Magyar Élversenyző, rövidtávú
ászgalamb 43.
- 2014: Anker Alfonz Országos Bajnokság 114.
- 2016: HU-2011-26-35580 D kategória országos 3., HU-2014-Olimpia-31830 H kategória országos 9.,
minden távon champion
- 2000 és 2018 között 57 champion galambja volt.
A jó versenyzők:
HU-2011-26-35580 hím
21 helyezés
5%-ban
HU-2012-26-41351 hím
37 helyezés
8%-ban
HU-2014-26-54453 hím
38 helyezés
9%-ban
HU-2014-26-54481 hím
34 helyezés
10%-ban
HU-2015-Pannon-12271 hím
28 helyezés
11%-ban
HU-2013-26-45963 hím
17 helyezés
12%-ban
HU-2013-26-45972 hím
45 helyezés
8%-ban
További 5 galamb 9, 11 és 12%-ban.
„Az ország nyilvánosságát felhasználva, szeretettel kívánok köszönetet
mondani Pásztor István (Szob) barátomnak, aki évek óta terményekkel szponzorálja a galambászatom.
Bodzán Sándor barátomnak, aki nagy
segítségemre van a galambok oltásánál, több jó galambom származik tőle.
Továbbá mindazon sporttársaknak,
akik használható galambbal járultak hozzá az állományom kialakítása
mellett a folyamatos alakításához. Az
egyesületem tagjainak külön köszönettel tartozom a galambjaim bekosarazása okán.
Minden arra érdemes sporttársnak
szerte a hazában kiváló galambokat,
eredményeket, mindezekhez jó egészséget kívánok” - mondta befejezésül
Hindulák Antal.
Száraz György
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A 2017. év Maraton Klub Bajnoka szintén
az F-33 kónyi egyesületből került ki:

PAPP GÉZA ÉS FIA

Ez a riport Papp Géza elfoglaltsága és
egészségi állapota miatt eléggé „elnyúlósra” sikeredett. Jó pár éve, vagy inkább
évtizede annak, hogy ismerem Gézát. Én
még csak álmodoztam a postagalamb tenyésztésről, amikor ő már rég versenyzett.
Eleinte „félelmetesnek” tűnő harsány agilis érveléseivel hívta fel magára
a figyelmet és az esetek nagy százalékában igaza volt. Sok spottársunkkal
szemben azonban az „ez így nem jó”
helyett inkább a lehetséges megoldásokat javasolta és ha lehetőséget kapott,
egyesületi elnökként ezt a szó fizikai
értelmében meg is tette. Galambjai –
Géza vezényletével, majd Zsuzsa lánya
– aki közben ledoktorált –, Roland fia
csatlakozásával és természetesen hathatós segítségével kitűnő eredményeket értek el.
Normál anyagi lehetőségeivel ugyan,

de mindent elkövet a mai napig, hogy
galambjai egészséges körülmények között éljenek a gazda egyéniségéhez közelítő életformának megfelelően. Már
fiatal korában törekedett arra, hogy
komoly baráti kapcsolatokat építsen ki
eredményes versenyzőkkel és a náluk
tapasztalt versenyzési formák ismeretében kialakítsa saját profilját, de erről
hallgassuk meg őt.
Mottónk: „Egy galambnak az általa
eredményesen megrepült távolság adja
meg az értékét.”
Nagy örömmel tölt el bennünket,
hogy galambjaink a 2014. évben megrendezett országos Szuper Kupa Bajnokságon elért kiemelkedő teljesítménye után bemutatkozhattunk, illetve
bemutathattuk állományunk kialakulását, és most ismét lehetőségünk nyílt
arra, hogy az újság hasábjain üdvözöl-

jük a tisztelt sporttársakat.
A 2016-os év számunkra elég nehézkesen indult. Egészségem leromlott, fiam, Roland pedig előreláthatóan
hosszabb távú külföldi munkára készült, ezért az állomány felszámolása
mellett döntöttem. Szerencsére fiam
viszont az itthon maradás mellett döntött, így segítségével ez az alapvető nehézség elhárult.
Roland javaslatára kis létszámmal
folytattuk tovább a versenyzést. Ebben
az évben állományunk 32 galambból
állt, melyből 2 pár tenyészgalamb volt.
A jelenlegi állományt saját magunk
alakítottuk ki korábban jól teljesítő
galambjaink utódaiból. Ez azóta sem
változott.
A korábbi vonalaink lehetőséget
biztosítanak a megfelelő frissítésekre,
de a bizonyos mértékű rokonság által
tömörödött is állományunk. Ugyanis

Postagalambsport
az utóbbi években új galambok bekeresztezése nem történt és továbbra sem
gondolkodunk idegen vérű galambok
behozatalán. Eddigi tapasztalataink alapján így
is elérhető a jó minőség,
ami szolgálja távlati céljainkat.
Hogy a tenyésztésben
jó úton járunk, bizonyítja, hogy a tőlünk elkerült
galambok, vagy ezek utódai megállják helyüket.
Első példaként említeném
Zsuzsa lányomat, aki saját családot alapított és
elköltözve külön dúcában
egyre eredményesebben
versenyez maratonon is a
tőlünk elvitt galambokkal.
Vagy Bea lányom férjét,
Kovács Józsit, aki szintén
eredményes résztvevője
a maraton versenyeknek.
Említhetném Németh Károlyt Rábapatonáról, aki
ebben az évben a tagszövetség fiatal galambok
bajnoka lett, a legjobban
teljesítő fiataljának az anyja dúcunkból származik, de sorolhatnám a távolabbi versenyzőket is.
Természetes módszerrel versenyzünk. Fontosnak tartjuk a galambok
egészségének megőrzését, ennek érdekében a dúcokat mindennap tisztántartjuk. Decemberben és januárban a
féregtelenítő és megelőző kezeléseket
elvégezzük, majd ezt követően február elején galambjaink megkapják a
kötelező oltást. Március első hetében
párosítunk, és egy pár fiatalt kifogunk
a versenyzők alól, ezután már csak
műanyagtojáson ülnek, melyeknek a
pontos dátumát jegyezzük.
Különleges praktikákat nem alkalmazunk, azonban versenygalambjaink a versenyek alatt nem nevelnek.
Galambjaink a hosszútávú és maraton
versenyekre 5-7 napos, vagy a dátum
szerinti „pattanó tojásról” indulnak.
Ezért elég nehéz beállítani a megfelelő
fészekállapotot. Az idei évben emiatt
az első maratoni útra nem is tudtunk
rakodni. Tény, hogy a legeredményesebb versenyzőink a tojók, ez már évek
óta így van.
A fiatal galamboknak minden évben
kötelezően végig kell repülniük a belföldi magántréningjeinket, majd a fiatalok versenyét. Nyilván meghúzunk
egy vonalat és amelyik fiatal nem tud
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ezen kötelezettségeinek eleget tenni,
attól megválunk. Az egyéves galamboknak kötelező megrepülni a 600-

- tagszövetségi általános táv 13.
- tojó galambok bajnoksága 5.
- Berlin, zóna csapat 13.

700 km-es utakat is, két éves koruktól
pedig a maximumot kell teljesíteniük
a maratoni és hosszútávú versenyeken.
Tehát 600 km feletti versenyekre
szelektálunk, mert szerintünk ezeknek a versenyeknek van igazán súlya.
Tudjuk, hogy sok sporttársnak más
a meglátása, de úgy gondoljuk, hogy
egy galambnak az általa eredményesen megrepült távolság adja meg az
értékét. Minden verseny előtt heti 2
alkalommal 30-50 km-ről edzetjük galambjainkat.
A takarmányt saját magunk keverjük a verseny távolságától és várható
nehézségétől függően. Nagy figyelmet
fordítunk a trichomonas, a légúti és
emésztőrendszeri betegségek megelőzésére. Csak egészséges galambot küldünk versenyre, hiszen csak azoktól
várhatunk maximális teljesítményt.
Főbb eredményeink, amelyekre a legbüszkébbek vagyunk:
2010
- Kiel országos csapat 1.
2011
- tagszövetségi szuperhosszútáv 5.
- fiatal galambok nemzeti bajnoksága
7. HU-2011-D-358156 t
- tojó galambok bajnoksága 8.
2012
- tagszövetségi hosszútáv 15.

2013
- tagszövetségi hosszútáv 5.
- tagszövetségi általános táv 4.
- tagszövetségi szuperhosszútáv 9.
- tojó galambok bajnoksága 1.
2014
- tagszövetségi hosszútáv 7.
- tagszövetségi szuperhosszútáv 4.
- Aachen I. zóna 6. csapat
- Liege országos 8., zóna 4.
- Szuper Kupa 1.
- országos Magdeburg egyéni 3.
HU- 2010-Olimpia-2204 t
- nemzeti gyűrűs galambok versenye
1. HU-2010-Olimpia-2204 t
- tojó galambok bajnoksága 1.
2017
- Bönninghardt csapat 1.
- egyéni 7. HU-2015-D-880482 t
- egyéni 41. HU-2015-D-880457 h
- Rendsburg csapat 2.
- egyéni 8. HU-2015-D-880482 t
- egyéni 44. HU-2014-D-755157 t
- champion tojó 4.
HU-2015-D-880482 t
- kerületi szuperhosszútáv 3.
- Szuperkupa 16., zóna 13.
Végezetül sok sikert és jó egészséget
kívánunk minden sporttársunknak.
J. Varga Attila
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Ahogy a profik készülnek a következő szezonra
Interjú Günter Prangéval és Gerard Koopmannal

Az új szezonra való felkészülés már itt van
a kapuban, s nagyon érdekes ilyenkor megtudni, hogy a legeredményesebb versenyzők hogyan készültek a szezonra. Nem véletlen, hogy ezzel a kérdéssel egy német és
egy holland nagymesterhez fordultunk. Míg
Günter Prange a német program szakértője,
Gerard Koopman a hosszútávú nagy versenyekre fókuszál.
De mindenekelőtt az utolsó nagy eredményeikhez szeretnénk gratulálni! Günter
az előző szezonban két, fiataloknak szervezett versenyen indult s az elért eredményeivel a legjobb német dúc díjat kapta a belga
De Duif című postagalambsporttal foglalkozó újságban, mindeközben Gerard az elmúlt szezonban a maraton versenyeken ért
el egészen kiemelkedő eredményeket. Első
nagymester lett és első mester az NU-n, és
az előre megnevezett postagalambbal a 2.
helyet érte el.
A nemzeti bajnokságon is nagyon kimagasló eredményt ért el, a nem nevezett
postagalambokkal 2. helyezést, és a benevezett postagalambokkal a 11. helyezést
szerezte meg. Illetve megszerezte a 4. díjat
a Hollandia legjobb postagalambja versenyben. Majd 2018-ban, január elején elérte a legnagyobb győzelmet, a nagy One
Loft versenyen Patajában (Thaiföld): 1. lett
a fináléban és elnyerte az 1. Ász postagalamb díjat.
l Gerard, Te személyesen is voltál Patajában, kérlek, oszd meg velünk, hogy milyen érzésekkel tértél vissza.
- Nem az a típus vagyok, aki ilyen
helyzetekben elveszíti a fejét, általában
csöndben, magamban ünneplek. De erre
a sikerre 15 éve készülök, s egyre inkább
kihívásnak éreztem ezt a feladatot. Vannak
olyan dolgok az életben, melyeket mindenképpen meg szeretne élni az ember s
nekem hosszú évek óta ilyen cél volt, hogy
egy nagy, nemzetközi teszttelepi versenyen
győzelmet arassak.
Bár már voltak jelentős eredményeim
hasonló eseményeken, például 2. és 3., illetve végeztem az élmezőnyben, de győzelmet még nem arattam, az még hiányzott a
listámról.
Ez alkalommal sok reménnyel indultam, mert az tréningeken és előversenyeken nagyon jó eredményeket értek el a versenyzőim. De azt az információt kaptuk,
hogy hátszél lesz a záróversenyen, s így

gyors futamra számítottunk.
Ez kicsit csökkentette az optimizmusomat, mert úgy tapasztaltam, hogy a postagalambjaim inkább a nehezebb, lassúbb
versenyeken értek el jó eredményeket. Nagyon nyugtalan voltam várakozás közben,
talán kicsit ideges is.
Miközben a legtöbb vendég a galambokra várt, engem bevezettek egy úgynevezett VIP terembe, hogy néhány fontos
emberrel együtt elfogyasszunk némi harapnivalót. És akkor hirtelen azt hallom,
hogy egy postagalamb már visszért. Arra
gondoltam, hogy 6 óra röpülés után ezzel a
sebességgel, ez egészen biztosan nem az én
versenyzőm! „Nyertél” - mondták nekem,
s mindenki odajött gratulálni. Nagyon
szép volt! Mint egy álom, amelyben teljesülnek a kívánságok!

l Günter, te csak két, fiatalok részére
szervezett versenyen vettél részt, s ennek ellenére ilyen eredményeket értél el! Meséld el
nekünk kérlek, hogy történt!
- Ez azért nem úgy történt, hogy a postagalambjaimat minden előzmény nélkül
elküldtem egy 200 kilométeres versenyre. Mindegyikük volt már fiatalok részére
rendezett versenyen. De az első alkalmak
során nem volt időm arra, hogy otthon
megvárjam őket, így az órám nem volt bekapcsolva.
Természetesen nagyon komolyan
edzettem a madaraimat, s igyekeztem komolyan felkészíteni őket. Hosszú szünetet
követően ez egy új kezdet volt számomra,
s nagyon remélem, hogy 2018-ban ismét
nagy örömöt fog nekem okozni a postagalambsport.
l Hogy visszatérjünk az eredeti témánkra! A jó galambász már most megkezdi a fel-

készülést a szezonra. Sok tenyésztő azt szeretné megtudni, hogy mit tehetnek azért,
hogy növeljék az esélyeiket. Hogy telnek
ezek a hónapok nálatok?
Gerard: Az egynapos versenyeken induló postagalambokat mintegy 10 nappal
azelőtt pároztattam. Az egyévesek egy-egy
fiatalt nevelnek, az idősebbek ebben nem
vesznek részt. Ilyenkor hetente háromszor
elmennek szabadon röpülni, ha az idő
erre alkalmas. Az előírt Paramyxo oltást
már megkapták. Hogy még mit csinálnak?
Semmi különöset.
Orvosi vonalon is minden a szokott menet szerint zajlik. Természetesen időszakosan összegyűjtjük az ürüléket, s az állatorvossal megvizsgáltatjuk.
Günter: Én még nem pároztattam az
versenyzőimet, de ezt most meg fog történni. Február végére terveztem, ha az időjárás jó. Megvárom, hogy kicsit melegebb
legyen.
Téli tenyésztést nem végzek, de az én
dúcomban, minden postagalamb, mely az
özvegyek közé kerül, felnevel egy fiatalt.
Idén az összes egyéves, amelyik nem
akart felülni az özvegyek közé, marad a fiatalok között, s onnan indítom őket. Amit
idén először kipróbálok: a szezon előtt az
összes költő postagalambnak adok féreg
elleni megelőző kezelést.
Erre azért van szükség, mert a galambjaim nagyon sok szabad tréninget végeztek, olyankor sokszor a lapos tetőn összegyűlt vízből ittak, s sokat voltak a földön is.
Éppen ezért nagyon is elképzelhető, hogy
egyikük-másikuk valamilyen bélférget szedett össze.
l Milyen takarmányt kapnak ebben az
előkészületi időszakban?
Gerard: 50 %-ban a saját „all in one” keverékemet kapják. Ehhez kapnak még 25
% árpát és 25 % hántolatlan rizst. Mikor
mindannyian fészken ülnek, akkor talán
egy hétig mind csak árpát kap. Ilyenkor
tervezni szoktam egy egyhetes répaleves
kúrát is. Ilyenkor az a cél, hogy ne legyenek
túl kövérek.
Günter: Mostanáig a saját alapkeverékemet, a „Prange Grandprix” takarmányt
adtam nekik, 50 % tisztítókeverékkel, mely
még árpát is tartalmazott. Ez egészen jót
tett a galamboknak, jól érzik magukat, ha
kézbe veszem őket, az ürülék is mindig jó
minőségű volt, jó hangulatuk van, s örömmel repülnek. Most, párzás előtt ismételten
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jobb takarmányt kapnak, csak a Grandprix
takarmányt. De ahogy letojnak, ismét 50
%-ban tisztító takarmányt kapnak.
l A szezon előtt még egyszer nevelhetnek fiatalt?
Gerard: Nem, az egyévesek felnevelnek
egy fiatalt, majd elválasztom őket egymástól, mikor a fióka elkezd már „nyüzsögni”.
Az idősebbek minimum 10 napon keresztül kotlanak, sokszor még akkor is békében hagyom őket, mikor már maguktól ott
hagynák a tojásokat. Ezt nem veszem komolyan, szerintem ez nem tartozik az igazán fontos dolgok közé. Ennek következtében a postagalambok viszonylag hamar az
özvegyek közé kerülnek.
A nagy hosszútávra a postagalambokat márciusban pároztatom, kicsit később,
mint szoktam. Ilyenkor is az egyévesek
felnevelnek egy fiatalt, az idősebbek nem.
Nem tudom, hogy ez mennyire döntő
szempont, de talán kicsit lassabban vedlenek, ha nem kell fiatalokat nevelniük.
Talán ilyenkor többet tudnak tartalékolni,
de ez mind csak elmélet, szerintem. Azt
hiszem végsősoron a postagalamb típusa
dönti el a kérdést.
Günter: Nem, a tojó leszedem, s a hím
neveli a fiatalt, addig hagyom a fiatalt mellette, amíg csak lehet a dúc egyik felében.
Sokszor olyan békésen hevernek egymás
mellett, hogy élmény figyelni őket. Főleg
az egyéveseknek nagyon fontos ez, hogy
biztonságosan mozogjanak a dúcban.
l Mikor kezditek ti magatok az fiatalok
nevelését, tanítását?
Gerard: Azzal én egyáltalán nem foglalkozom. Arról gondoskodom, hogy
amennyire korán csak lehet, elkezdjenek
szabadon röpködni a ház körül. Ha jól haladnak, egy félórára látótávolságon kívül
repülnek, s nem túl kövérek, akkor elég ez
a házi tréning nekik. Ezzel szemben a fiatalok nevelésével nagyok sokat foglalkozunk.
Amilyen gyakran csak lehet, bekosarazom
őket. Ha a röptetések után az az érzésem
támadt, hogy nem tanultak eleget, akkor
gyakran egészen októberig megyünk az
úgy nevezett „torta futamokra”. Vagy még
egyszer elmegyünk velük Franciaországba,
de az idősebbekkel már több versenyen
nem indulunk.
Günter: Az első előverseny előtt körülbelül 14 nappal kezdem az intenzív oktatást. Minimum 12 alkalommal elmegyek
velük, de nem túl messzire. Ha a postagalambok jó kondícióban vannak, jól eddzenek a ház körül, akkor nem kell messzire
elutazni velük.
Ha itt 20-25 kilométeres távolságra el-
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utazom, általában olyan területre érek,
ahol jelentős vándorsólyom hordák vannak. Ilyenkor egyszerűen túl sok madaramat elveszítem. Mikor 40-50 kilométerre
elmentem, az edzéseken nagyobb arányú
veszteséget kellett elszenvednem, mint a
versenyeken.
l Orvosi szemszögből nézve, lehet még
valamit tenni, például kúrát, vagy valami
mást?

Gerard: Ilyenkor én mindig szakemberhez fordulok, és azt teszem, amit ő
tanácsol. Ez lehet, hogy minden évben
valami más, vagy esetleg azt is mondhatja a postagalambokkal foglalkozó
szakorvos, hogy ne tegyek semmit.
Hagyom, hogy tanácsokat adjanak
nekem, nem szeretnék helyet cserélni az
orvosokkal. Én csak egy postagalamb
tenyésztő vagyok, arra vagyok képes,
hogy elolvassam, mit írt fel az orvos. Ha
azt írja elő, hogy egy adott gyógyszerből
adjak be 2 grammot, akkor azt teszem,
az orvosságokhoz nem értek. Ezt ráhagyom azokra a szakemberekre, akik
éveken keresztül ezt tanulták. Soha életemben nem vettem orvosi szakkönyvet
a kezembe, erről a témáról soha semmit
nem tanultam.
Természetesen, vannak olyan emberek, akik azt hiszik, hogy mindent tudnak, de valójában nem tudnak semmit.
De nem fontos, hogy mindig ugyanahhoz az állatorvoshoz forduljunk, én
több olyan szakembert ismerek ezen a
területen, akikben megbízom.
Nagyon fontos a bizalom, főleg akkor,
amikor azt látom, hogy van olyan állatorvos, ahonnan a betegek két zacskónyi gyógyszerrel távoznak. Én ilyenkor
nagyon bizalmatlanná válok. De ebben
a szaklapban is nagyon kiváló szakorvosok írnak igen érdekes cikkeket. Mikor az ember tudja, hogy valami nincs
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rendben, akkor bizalommal fordulhat
ezekhez az emberekhez. Biztos nagyon
szívesen megteszi, hogy valamilyen tanáccsal segítik a hozzájuk fordulókat.
Günter: Én egy féregirtó kúrát fogok
csinálni. Idén először fogom ezt tenni.
Erre egy nagyon híres holland hos�szútávú versenyző, s egyben állatorvos,
Jelle Jellema vett rá. Ha egy ilyen ismert
ember, aki még ráadásul állatorvos is,
saját maga is ezt a gyakorlatot folytatja,
akkor ez biztosan jó döntés.
Úgy hallottam, hogy ennek a kúrának van még egy pozitív hatása, de
erről még további információkat kell
begyűjtenem. Mint említettem, nálam
az egyik fő szempont az, hogy én télen
sok szabad edzést folytatok. De szoktam kenetmintát begyűjteni, s a galambokat rendszeresen megvizsgálja az
állatorvos.
Trichomonas ellen sincs megelőző védekezés. Nekem általában kevés
problémám volt ezzel a nyavalyával, s a
tenyészgalamboknál sem szokott ez nálam komoly gondot okozni.
Amit gyakran teszek: beleöntök az
ivóvizükbe egy kevés fokhagymát, almaecetet és mézet. A légúti problémákra eddig még nem kellett antibiotikumot adnom, így ezzel kapcsolatban
nincs semmilyen tapasztalatom. De
15-18 nappal a pároztatás előtt kapnak
egy kiadós leves adalékot a saját gyártmányú levesemből („PS Prange Suppe”)
az ivóvízükbe. Ha bármilyen más táplálékkiegészítőt adok nekik, a PS mindig
az alap. Olykor ebbe belekeverek valamit, például mezei fakéregteát vagy Dr.
Marien termékeit. Egyébként már több
terméket kipróbáltam, de mindig vis�szatérek ezekre az előbb említettekre.
Versenyek alatt mindig adok még nekik Powerplayt (ez egy nagy fehérje tartalmú szer), főleg, mikor hazaérkeznek,
s jól teljesítettek. Amennyiben kön�nyebb volt a verseny, akkor erre nincs
szükségük. Egy normális lefolyású 300
kilométeres verseny a postagalambok
részére csak játék, nem több.
Ha a fiatal postagalambok gyengélkednek, akkor nem szoktam gyógyszerrel „felturbózni” őket. Ha az ember ad
nekik gyógyszert, akkor felnőnek, úgy
tűnik, mintha nem lenne semmi bajuk,
de a versenyeken elmaradnak. Természetesen itt is minden évben van egykét olyan fiatal galamb, akitől az első
verseny előtt el kell válni.
Walter Brinker
fordította: Tordy Éva
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A motiváció, ahogy mások csinálják:
tolóajtó, másik tojó, trükkök
Hagyományosan nem tulajdonítok túl nagy
jelentőséget a postagalambok motiválásának. Az ezzel kapcsolatos álláspontomat
nagymértékben meghatározta Lou Wouters
kijelentése: „Egy jó postagalamb esetében
nincs semmi teendő, egy rossz madár esetében, azt teszel, amit akarsz, semmi hatása nem lesz”.
A galambjaimat természetesen én
is különböző eszközökkel motiválom.
Ilyen az özvegység, a játék a fészekben,
a tolóajtó elhúzása. Ezt mind lehet
motivációnak nevezni. De én magam
ezeket soha nem nevezném külön,
extra motivációs eszköznek. Nem is igazán hiszek
abban, hogy erre külön
szükség lenne, s egyetlen
porcikám sem kívánja az
ezzel összefüggő többlet
munkabefektetést és az
ezzel járó sok felhajtást.
Az ember munkája
során dolgozik rendbontókkal, van, hogy két hím
osztozik egy tojón, vagy
fordítva. Le szoktam tenni
fészeknek való kisebb tálakat a padlóra, s ezeket a
párzás előtti napokon egymáshoz egyre közelebb
húzom, hogy a madarak
közeledjenek egymáshoz.
Egy kotló galamb naponta
kap még egy plusz tojást a
fészekbe, s a tál körül kisebb csészékből etetem őket, hogy az
esetleges betolakodóktól távol tartsam.
Van még sok más apró trükk, de ezekről sokszor tudomást sem veszek.

Rik Hermans

Rik nagyon jó sporttárs, akivel a
nemzeti bajnoksági versenyeken mindig számolni kell. A szezon vége felé
mindig kiválaszt egy versenyt, melyekre a postagalambjait egészen különlegesen felkészíti. A rendszerének
a legapróbb vonásait nem ismerem, de
sokat hallottam róla innen-onnan.
Azt mesélik, hogy az általa kijelölt
verseny előtt több héttel kezdődően,
minden reggel 5 órakor felkel, kimegy a
dúcba, s minden galambot összeszedi.

Körülbelül másfél órával később mintegy 75 kilométerre a házától kinyitja a
kosarakat. Rik fittyet hány az időjárási
viszonyokra. Egyáltalán nem törődik
velük. Tőle lehet sűrű felhő, eső, talaj
menti pára vagy köd, őt semmi nem
tántorítja el attól, hogy elindítsa a galambjait. Azt állítja, hogy a madarai a
távot kívülről ismerik. Csak akkor bújik vissza reggel öt órakor a takaró alá,
ha úgy érzi, hogy olyan az idő, hogy az
ember a kutyáját sem engedi ki, vagy
ha nagyon sűrű és makacs köd van.
Rik a fiatal postagalambokkal egész
szezonban a tolóajtóval játszik. A ver-

lambok ivóvízébe.”
Akik ilyet mondanak, azoknak fogalmuk sincs a dolgok lényegéről. A
győzelem első előfeltétele, hogy a tenyésztőnek „jó postagalambjai” legyenek. De azért ez kevés ahhoz, hogy a
győzelem az ölünkbe hulljon. Ha valaki nagyon magasra szeretne jutni, annak nagyon keményen kell dolgoznia.
Éppen ezért, én a magam részéről nem
irigylem Rik Hermanst. Éppen ellenkezőleg! Nagyon respektálom és csodálom azt, hogy milyen jó eredményt
ér el, s milyen sok energiát fektet ebbe
a munkába. Csodálom a teljesítményét

senyre kiválasztott idősebb állatokat a
gyűjtés előtt pároztatja, majd lerakják
a tojásokat. Pár nappal később elveszi
alóluk a tojásokat, majd gabonacsírákat ad nekik.
Hogy még mi mindent csinál, azt
nem tudom. Az viszont mindenkinek
tanácsolom, hogy a következő versenyen óvatosan viselkedjen, s óvatosan
tegye meg a fogadásait.
Az irigység és a rosszindulat is természetesen jelen van ebben a sportágban is. Hányszor lehet hallani, hogy az,
aki jó eredményt ért el, ezt annak köszönheti, hogy „jó volt a széljárás, vagy
jó pozícióból indult, számára kedvező
volt a széljárás, nem volt konkurenciája, vagy biztos tesz valamit a postaga-

és a kitartását. Én erre biztos képtelen
lennék.

Kétségek

Mint azt a legelején említettem, a
klasszikus özvegységen, a fészekben
valót játékon és a tolóajtón kívül én
semmilyen más további motivációs
rendszert nem alkalmazok. Ennek ellenére a versenyzőim az elmúlt években megőrizték a pozíciójukat, s szép
eredményeket értem el velük. De volt
egy eset a saját dúcomban, amikor az
utolsó verseny előtt akartam bekosarazni a galambokat, ami kétségeket
ébresztett bennem. Annak ellenére,
hogy jó hatvan éve foglalkozom postagalamb tenyésztéssel, és nagyon sok
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tapasztalatra tettem szert, azért még
mindig nyitott vagyok az újdonságokra.
Lou Wouters nagyon jó barátom volt,
egy igaz ember. Soha nem ismertem senkit, akinek a csapata olyan jól versenyzett
volna, mint az övé. A pénz számára soha
nem volt igazán fontos, de mindig nagyon erősen törekedett a győzelemre.
Ha olykor megkérdeztem, hogy
csinál-e valami különlegeset, használ-e valamilyen speciális motivációs
eszközt annak érdekében, hogy ilyen
kiváló eredményeket érjen el, akkor
mindig csak egy legyintéssel intézte el
a dolgot. Nagyon jól tudta, hogy készülök erről a témáról egy cikket írni.
Köztudomású volt, hogy őt nem
lehet megvesztegetni. Ennek ellenére,
néha, ha felteszem magamnak ezt a
kérdést, nem vagyok mindig teljesen
meggyőződve, hogy az általa használt
trükkök és motivációk vonatkozásában velem szemben őszinte volt. Lehet,
hogy voltak ilyen motivációs eszközei,
de ezeket mélyen elrejtette előlem, nehogy nyilvánosságra kerüljenek.
Főleg ha a fiatalok, vagy a tojók
versenyére gondolok, akkor az az érzésem, hogy kialakult egy nagyon jó

rendszer, aminek része a nagyon jó,
egészséges takarmányozás. Elengedhetetlen, hogy jó és egészséges postagalambokat indítsunk a versenyeken.
A gyógyszerekben és a csodaitalokban
nem hiszek. De ma már a „kiegészítő”
tápanyagok használatát sokkal valószínűbbnek tartom, mint eddig.

2018 szeptember
A tolóajtó

A fiataljaim június elejétől a szezon végéig motiválhatók a tolóajtóval. A fiatalok dúca több kisebb
részből áll, melyeket tolóajtók választanak el egymástól. Ha egy kicsit meg akarom nagyobbítani a dúc
méretét, akkor egy vagy két tolóajtót elhúzok. A tojók balra, a hímek
jobbra ülnek. Köztük hagyok egy
üres területet. Itt tárolom a fészkeket illetve azokat a ketreceket, melyeket a bekosarazáskor használok.
Ha a madarak találkozhatnak egymással, akkor természetesen ezt az
üresen hagyott területet is használhatják, s a fészkeket a pihenő helyre,
a ketreceket pedig a sarokba húzom
el. Mikor szétválasztom őket, akkor
megint minden visszakerül a helyére. Nagyon praktikus, ha mindig
minden kéznél van, s nem kell ös�sze-vissza futkározni, mikor ezekre
a dolgokra szükségünk van.
A bekosarazás előtt pár órával elhúzom a tolóajtót. Mindig pár galambot otthon hagyok. A legtöbb tojót
minden héten elviszem versenyezni.
A nagyreményű ifjú hímeket a július
végén megtartott
Bourges
versenyt követően, (500 km)
néhány hétig
pihentetem.
Főleg akkor, ha
egy olyan fiatal
tojóval kerülnek össze, mely
jól szerepelt egy
nemzeti futamon. Szerintem
nagyon fontos,
hogy egy versenyt követően
a postagalambot várja a párja.
Közvetlenül
a kosárba helyezés után, még
mielőtt elindulnék a gyűjtőhelyre, elválasztom egymástól az otthon maradókat,
mert a hímek nagyon hamar elkezdenek egy másik tojónak udvarolni. Röviddel a hazatérés előtt ismét elhúzom
a tolóajtót. Ilyenkor a következő napig
együtt maradhatnak. Miután együtt
fürdőztek, s együtt röpülhettek, újra
szétválasztom őket.
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A 011-es és a 047-es

Mikor hazatértek a postagalambok
2016-ban az utolsó előtti nemzeti futamról, akkor kicsit elővigyázatlan
voltam a tolóajtóval, túl korán húztam
el. Ráadásul a galambok a vártnál később érkeztek haza. A 011-es és a 047es gyűrűszámú postagalambok párjai
egy másik tojót hívtak be magukhoz
a fészekbe. Ezt ezen a napon nem vettem észre, ez is nagy hiba volt. Másnap, mikor bementem a dúcba, láttam,
hogy a 047-es valakivel harcolt előtte.
Mint egy dühödt vad, nekitámadt a
riválisának, hogy elűzze a fészek közeléből. Bár ezt a meccset megnyerte,
de a partnere jól szórakozott két más
tojóval ez idő alatt.
Ami a 011-est illeti, ott más volt a
helyzet. Az ő partnere egy másik tojóval volt a fészekben, s rá sem hederített. Ő húzta a rövidebbet, ennek ellenére, mintegy őrt állt a fészek fölött,
melyben a partnere egy másik tojóval
turbékolt, s senkit nem engedett annak
közelébe. Mindenkit elzavart onnan.
Miután szétválasztottam őket, a 011es nem volt semmi problémám, de a
047-es három vagy négy alkalommal is
átröpült a lábaim között arra az üresen
álló helyre, ahol eredetileg az ő fészke
volt. Komolyan oda kellett figyelnem,
mikor kinyitottam a tolóajtót, hogy
nehogy gyorsabb legyen, min én.
Mikor egy héttel később a Chateauroux-i utolsó versenyre készülve a
bekosarazásra készültem, semmi nem
változott. A 047-es galamb mindig a
ketrece alól bújt elő, hogy a konkurensét távol tartsa. A 011-es nem zavarta a
riválisát. Úgy ült a ketrecében, mintha
gyökeret eresztett volna, s senkit nem
volt hajlandó a saját territóriumába
beengedni. Ugyanakkor nem akarta a
fakja alatti fészket „meghódítani”.
Láttam, mi történt. Mindkét tojót
harmadik és negyedik helyen neveztem a versenyre, s még fogadtam is rájuk. 14.762 galambból 3. és 14. helyet
érték el a nemzeti versenyen.
Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a
trükkökkel és a motiválással kapcsolatos eredeti állásfoglalásomat kicsit
mérlegre tegyem. A jövőben többet
fogok foglalkozni ezzel az aspektussal.
Bár már 70 éves vagyok, még mindig
nem vagyok túl idős ahhoz, hogy valamit megtanuljak, s a véleményemet
megváltoztassam.
André Roodhooft
fordította: Tordy Éva
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A postagalamb különleges madárként lett a
világörökség része: csoda, ahogy hazatalálnak
- Értékesek a legügyesebb versenyzők?

Fennállása 50. évfordulóját ünnepelte a
múlt hétvégén az L-08 Pécsi Postagalambsport Egyesület Üszög pusztán, s több mint
félszáz tag vett részt a megemlékezésen. A
szakág érdekességeiről a versenyekről az
egyesület elnökével. Zsolnai Sándorral beszélgettünk.

- Amelyiket Barcelonában felengednek és százezer társa közül az elsők
közt ér haza mondjuk Hollandiába, azt
Nyugaton egy kocsi áráért adják.
- A tengeren is átkelnek?

- Igaz, hogy a tenyésztők a postagalambjaikat szinte családtagnak tekintik?

- A londoni olimpiáról több magyar postagalamb is hazatért. Az athéni játék pedig azért emlékezetes, mert
onnan 3 ezer magyar galamb, köztük
több pécsi indult útnak. Az enyém például 46-ként ért haza.

- Igen, mert nem akármilyen galambokról van szó. Az egyedüli élőlények,
amelyek több száz kilométerről is képesek saját navigációval önerőből az
otthonaikba hazarepülni. Képessége
alapján a világörökség része lett minden postagalamb.

- Mivel magyarázzák a postagalambok tájékozódását?

- Köszöntötte önöket a V-042 és a
V-257 galambtenyésztő egyesület is. Mit
jelentenek ezek a számok?
- Nevünkben az „L” Baranyát jelöli,
a „8” pedig, hogy a megyében nyolcadikként alakultunk meg. A „V” betű
és a sorszáma pedig a kisállat és díszmadarakat tenyésztők egyesületeinek
megkülönböztetésére szolgál.
- Hogyan versenyeznek a postagalambok?
- Áprilistól októberig 12 nagy verseny van. Brnóból, Prágából, Lipcséből, Magdeburgból és Braunschweigből eresztik fel a speciális kamionnal
odaszállított galambokat a nemzetközi
vetélkedéseken, ami esetenként ezer

kilométeres távot is jelenthet. A chipgyűrűvel akár végig nyomon követhető, hogy merre haladnak. De léteznek
rövidebb távú hazai versenyek is.
- Mennyi idő alatt járják meg ezt a
nagy távolságot a madarak?
- Úgy 700-800 km-ről aznap vis�szatérnek, miután 70-80 km/óra sebességre képesek. Most például azon
hüledezünk, hogy egy idén kelt győri
postagalamb ezer kilométerről leszállás nélkül 9(!) óra alatt hazarepült,
igaz, erős hátszéllel.

- Nincs pontosan megfejtve, de leginkább a földi mágneses térerősség
különbségeinek észlelési képességével
indokolják.
- Mióta foglalkozik velük?
- Közel ötven éve, és azért mert magam is sportoló voltam, egypárevezős,
és nagyon megbecsülöm, ha saját erőből ér célba egy versenyző.
Vízügyi mérnökként dolgozott
Zsolnai Sándor 1952-ben született
Mohácson. Baján érettségizett, ott
végezte el a vízügyi főiskolát is. 1970től 2012-es nyugdíjazásáig a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóságon, illetve a vízügyi hatóságnál dolgozott
mérnökként. Felesége, Zsuzsanna
gyógypedagógus, fiúk Tamás (43)
villamosmérnök, lányuk, Beáta (40)
kommunikáció szakot végzett személyügyi szervező. Négy leányunokájuk
van 4-14 év között. Az L-08 Pécsi
Postagalambsport Egyesület elnöke.
Pécs-Borbálatelepen 100-120 galambbal foglalkozik rendszeresen és jó
néhány kiemelkedő eredményt értek
már el versenygalambjai.
(Megjelent a Dunántúli Naplóban
2018. augusztus 25-én)
Mészáros B. Endre
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A galambok röntgenvizsgálata (1)
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 röntgenvizsgálatának lehetőségeiről.
Erre akkor szokott sor kerülni, ha
nincs lehetőség a galambot feláldozni a kórbonctan oltárán. Az életét jó
lenne megmenteni az adott keretek
között!
A galambok fizikális vizsgálatának
- megtekintés, tapintás, hallgatózás megvannak a határai. Jó lenne belelátni! Erre kiválóan alkalmas a röntgenvizsgálat, amely információtöbbletet
nyújt a diagnózis felállításában és a
kezelés kiválasztásában.
Előny, hogy a madarak légzsákjai-

nak jelenléte segíti a felvételek kiértékelését. Hátrány viszont, hogy a test
kis zsírtartalma miatt a szervek leképezése, emiatt azok elkülönítése nem
egyszerű. A tollazat gyakran árnyékol,
a magas légzési frekvencia nehezíti a
felvételek készítését.
A kiértékeléshez jól kell ismerni a
galambok röntgenanatómiáját. Ez a
felvételek gyakori nézegetésével, anatómiai atlaszok forgatásával elsajátítható. A röntgenkép egyrészt a szervrendszerek állapotáról, másrészt a
kórbonctani elváltozások okairól (pl.
trauma vagy fertőzés) is információt
szolgáltat.
Leggyakrabban a testüreg megnagyobbodásával járó kórképekben, nehezített légzés, illetve végtagtörések,
végtagsérülések minőségének a felderítésében használható galamboknál a
röntgen.
A röntgenvizsgálat indoka lehet még
(a teljesség igénye nélkül):
• ízületi gyulladás,

• idegen test - lövedék - felderítése,
• tojás visszatartás,
• hasvízkór,
• hasfali sérv.
A felvételkészítés sarkalatos pontja
a galambok rögzítése. Ha a lehetőség
engedi, éber állapotban történik a felvétel készítése, de mód van gázos altatásban is megcsinálni a képet. Mindig
két irányból történik a röntgenfelvétel.
A szervrendszerek részletes radiológiai elváltozásairól és a kontrasztos felvételekről a második részben lesz szó.
Remélem cikkem megjelenése sok
galambásznak felkeltettem az érdeklődését! Ha csak egy postagalambász is
felhív tanácsot kérni már megérte cikkem megírása!
Keressék honlapunkat a www.galambpatika.hu címen.
dr. Berta Krisztián,
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,
galambász
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Szomorúan tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és tisztelte, hogy KISSZÖLGYÉMI LÁSZLÓ életének 74. évében elhunyt. 55 évig volt tagja a postagalambászok táborának a C-06-os és a C-09-es egyesület tagjaként. 2018.
szeptember 7-én délelőtt 11 órakor az Esztergom –Szent György-mezei
temetőben búcsúzott tőle a C-06-os Egyesület és a 16-os Esztergomi Versenykerület tagsága.
Fájó szívvel tudatjuk, hogy VOLLEIN TIBOR sporttársunk 60 éves korában elhunyt. Egyesületünk szerves része volt, egészsége romlásáig versenyzett, de szeretett galambjaitól még akkor sem vált meg, élete végéig kitartott
mellettük, gondozta őket. Emléked megőrizzük, nyugodj
békében. Búcsúzik tőled a C-11 egyesület.
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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!

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy PÁPAI LAJOS titkárunk, egyesületünk oszlopos tagja hosszú betegeskedés után 2018. július 22-én 69 éves korában elhunyt.
Utolsó útjára 2018. augusztus 7-én kísértük, ahol galambjai felengedésével vettünk tőle végső búcsút. A-43

lÚjszerű Mega Star rögzítőrendszer komplett,

A szövetségben kapható könyvek

l Állományom dúcfelszerelésekkel eladó. Lon-

egyesület tagsága

info@postagalamb.hu

Kerekes János: Anker Alfonz
Jan Aarden			
Gáspár István könyve		
Zubor Ferenc könyve		

2.000 Ft
3.500 Ft
4.000 Ft
5.000 Ft

MGKSZ-nél kapható kiadványok:
mgksz.info@gmail.com

Zsiros András: Tarajosvilág - Hányféleképpen hajthat hasznot a sokszínű
baromfiudvar 3.990 Ft
Zsiros András: Hobbinyúltenyésztés - A tervezéstől a kiállításokig 2.990 Ft
MGKSZ - Fajtaleíró könyv 12.000 Ft, sorszámozott: 14.000 Ft
Magyar galambfajták I. posztere Ára: 800 Ft. Személyesen a szövetségi
irodában vagy a monori börzén vehető át! Utánvételes szállítását nem vállaljuk.
Living heritage 4.500 Ft
Dr. Holdas Sándor: Az ÁLLATKERT belülről 4.800 Ft
Magyar Kisállatfajták - Ungarische kleintierrassen 2.500 Ft
Dr. Szűcs Lajos: Galambjaink 2.500 Ft
Dr. Szűcs Lajos: Galambok a ház körül 500 Ft
Parthay Géza: Gazdasági galambtenyésztés (reprint kiadás) 1.000 Ft
Budapesti magasröpű keringő (Budapest, 2007) 1.800 Ft
A galambkedvelők kézikönyve (reprint kiadás) 600 Ft
Zelenyánszki András: A strasszer galambok népszerűsége a múltban és a
jelenben 1.200 Ft
Bárány István: Budapest galambfajtái 1.200 Ft

Hans-Joachin Schille: Bildschöne Taubenrassen 2.490 Ft

Tipes 4 antenna eladó. Tel. 06-70/617-5515.

l Magas korom és betegségem miatt ál-

lományom kiadom. Sztruhák Ferenc, tel.
20/253-4036.
donból Magyarországon harmadik, 2017-ben
Bönninghardt maraton zóna első, 2018-ban
Radeberg maratont szállt 8 darab egyéves. Szauervein József, tel.: 70/273-1886.

l 30 éve az élvonalban szereplő állományomból
bel- és vonaltenyésztett fiatalok kiadók. Rambó-Mambó, Van Loon, Koopman, Vandenabeele,
Schaerlaeckens, Bossua, Sangers vonalakból.
Jakab Sándor, tel.: 20/458-9563.

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

l Állományomat megszüntetem. Tenyész,
verseny, fiatal sporttársi áron eladó. Verstraete,
Bormans, Bosua, Klakk, Koopman. Tel.:
20/433-1808 este.

HONLAP:
www.
postagalamb
.hu
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