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aJegyzet

Bejelentette a nemzeti húsgalamb-
program elindítását Nagy István agrá-
rminiszter szombaton Budapesten, a 
Nemzeti Kisállat Kiállításon. A tenyé-
szévet záró rendezvényen a tárcave-
zető közölte, hogy a Szárnyaló gazda-
ság néven induló kezdeményezéshez 
a húsgalambtenyésztők csatlakozását 
várják. A programot – tette hozzá – a 
vidék megtartó erejének támogatásán 
túl az is indokolja, hogy a galambhús 
világszerte keresett és jól jövedelmező 
termék. 

A galambászat hagyományai Ma-
gyarországon évszázadokra nyúlnak 
vissza, a szaktudás mellett a takar-
mánytermelő területek is adottak, így 
ez a tevékenység újabb megélhetési le-
hetőséget jelenthet a vidéken élők szá-
mára – hangsúlyozta a miniszter.

Nagy István közölte, hogy a min-
taprojektként induló kezdeményezés 
később szélesebb körre is kiterjedhet-
ne, a galambtartókat pedig nyílt napok 
és iskolai rendezvények szervezésére 
buzdította.

A galambászat – hasonlóan a ki-
sállattenyészés minden ágához – nem 
igényel költséges nagyüzemi felszere-
lést, de felelősségre nevel és megtanít 
a gondoskodásra, visszahozza a háztáji 
állattartást a vidéki portákra és ezzel 
a termelők utánpótlását is bővítheti – 
összegezte a miniszter.

Nagy István a magyar húsgalamb 
piaci pozícióinak visszaszerzését célzó 

program feladatainak koordinációjá-
val Bárdos Istvánt, a Magyar Postaga-
lamb Sportszövetség és a Nemzetközi 
Postagalamb Szövetség (FCI) elnökét 
bízta meg.

Pintér József Zsolt, a Magyar Ga-
lamb- és Kisállattenyésztők Országos 
Szövetségének elnöke megerősítette, 
hogy galambokat tartani nem csak 
szabadidős tevékenységként, hanem 
haszonállatként is kifizetődő lehet.

A kiállítással egybekötve az Ag-
ro-World Egyesület szervezésében 
konferenciát is rendeztek a húsgalamb 
program indításával kapcsolatban. A 
megnyitóban a miniszter arra hívta a 
figyelmet, hogy a magyar vidék lassan 
leveszti hagyományait, pedig a hazai 
élelmiszertermelésben nélkülözhetet-
len és fontos szerepe van. „A kertekben 
ma füvet nyírnak és díszbokrokat met-
szenek az emberek, ahelyett, hogy tyú-
kokat, galambokat vagy más állatokat 
tartanának, a gyümölcsfák terméseit 
szüretelnék” - jegyezte meg Nagy István.

A konferencián számos előadás 
hangzott el. Szó volt egyebek között 
a vidékfejlesztés céljairól, a fejlődést 
támogató lehetőségekről, a pályáza-
tokról és arról, hogyan illeszthető be 
a húsgalamb program a már kibonta-
kozó változások sorába. Bemutattak 
olyan nagy teljesítményű fajtákat is, 
amelyek képesek egész évben folyama-
tosan költeni. Elhangzott: a program 
egyelőre két régióban indul el.

Miniszteri bejelentés: elindult 
a nemzeti húsgalambprogram

Néhány nap múlva köszöntjük az új 
esztendőt és tele reményekkel vágunk 
neki majd az új szezonnak. A múlton 
nem merengünk sokat, ami megtör-
tént, megtörtént, bár az okos ember 
nem csak más kárán tanul, hanem a 
sajátján is. A téli hideg napok jó le-
hetőséget teremtenek arra, hogy ösz-
szegezzük, mit csináltunk jól és mi az, 
amin változtatnunk kell.

A szövetségben is jelentős változá-
sok várhatók 2019-ben. Bárdos István 
elnök már hónapokkal ezelőtt bejelen-
tette, hogy a tavaszi küldöttgyűlésen 
sorra kerülő tisztújításon nem jelölteti 
magát, így várható, hogy áprilistól már 
egy új elnökség kezdi meg a munkát. 
Jó lenne, ha zavartalan lenne a váltás és 
a szezonnak rendezetten, a szabályokat 
ismerve és betartva vághatnának neki 
a kerületek, s nem személyeskedő vi-
táktól lenne hangos a postagalambász 
társadalom.

Arra is számítanunk kell sajnos, 
hogy jövőre még hektikusabb lesz az 
időjárás, hiszen a klímaváltozás foly-
tatódik. A világ két legerősebb hatal-
ma, Kína és az Egyesült Államok nem 
vesz részt a felmelegedés megállításá-
ra kibontakozó nemzetközi összefo-
gásban, ami szerintem óriási bűn. Az 
amerikaiak már elkezdték megfizetni 
az árát önfejűségüknek: a nyár végén 
egy majdnem harmincezres kisváros 
lett az erdőtűz áldozata. Hamarosan 
Kínában is nagy bajok lesznek, ez jól 
látható...

A rendkívüli forróság, vagy éppen a 
hirtelen lehűlés, az erős szelek, az egy-
re nagyobb pusztításra képes viharok a 
postagalambversenyzést is sajnos érin-
teni fogják. Éppen ezért mindennél 
jobban oda kell majd figyelni a szál-
lítójárművek állapotára, a konténe-
rekben összezsúfolt több ezer galamb 
szakszerű ellátására. Mert a legkisebb 
hiba is végzetes lehet.

Ám a remény hal meg utoljára: bíz-
zunk benne, hogy a 2019-es szezonunk 
is sikeres lesz. Ezt kívánja szerkesztő-
ségünk minden olvasónknak!

Furucz Zoltán

Baljós jelek 
és remények
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Vannak dúcok, amelyeket nem kell 
különösebben bemutatni, hiszen 
rendszeresen ott szerepelnek a kü-
lönböző bajnokságok élvonalában 
és sorra aratják sikereiket. Kóczi-
án József, az általa vezetett Kóczián 
Team révén már többször szerepelt a 
szaklap hasábjain, ám most, hogy az 
idén megnyerték az Anker-bajnoksá-
got, néhány újabb érdekes részletet is 
megoszthatunk olvasóinkkal.

- Nagy reményekkel vártam a szezon 
kezdetét. Eredményeink tekintetében 
titkon reménykedtem a jó helyezések 
elérésére. Az Anker Alfonz bajnokság 
tekintetében nem készültem különös-
képpen, mert az egy olyan bajnokság, 
amit a hozzávetőlegesen négyezer ga-
lambászból egy nyer meg. Föl sem 
merült bennem a kérdés, hogy ha már 
egyszer megnyertük ezt a bajnokságot 
a múlt évben, akkor az idén ezt megis-
mételjük - mondta Kóczián József.

Náluk a 2018-as év már január vé-
gén indult a tenyészdúcban. A cél 
egyértelmű volt: legalább olyan értékű 
és minőségű utód nemzedéket felne-
velni, mint a meglévő, vagy ha lehet, 
egy kicsit jobbat.

- A jó galamb nálunk abba nyilvánul 
meg, ha 1-2 %-ban teljesít, minél több-
ször egy szezon alatt. Ezeket a galam-
bokat részesítem előnyben. Ezeknek 
a testvéreit szaporítom. Nem vagyok 
híve a túlzott rokontenyésztésnek. De 
az elmúlt évek győztes versenyzői kö-
zött, ha megnézzük a származási lapo-
kat, 2-3 tenyészgalamb mindig kitűnik 
a sorból. Így ezek az úgynevezett bá-
zis- vagy alapgalambok.

A Kóczián Team az idén is totál 
özvegységi módszerrel versenyezett, 
aminek a működtetését, szervezését 
Balogh Imre végezte. 

- A 2017-ben két helyen, a Royal 
Derbyben és a B-I kerületben verse-
nyeztünk. Mindkét helyen megnyer-
tük az általános bajnokságot és az 
Anker Alfonz bajnokság első díját is. 
2018-ban, követve a hagyományokat, 
ismét megnyertük az általános bajnok-
ságot, és az Anker Alfonz bajnokságot 
is. Sőt, az őszi fiatalok bajnokságát is 
megnyertük 2017-ben és 2018-ban is.

József szerint 2018-ban, még növel-
ve az izgalmakat, beszálltak az eszter-

gomi 16-os tagszövetség programjába 
is.  Ott többnyire egyéves galambokkal 
versenyeztek. A pilisi röpcsoportban 
szép eredményeket értek el. 

A takarmányozást a Galamb Hun-
gária keverékeiből oldják meg. Ásvá-
nyi anyag szükségleteiket Ács András-
tól, a Meteor Mix-től szerezzük be.

- Versenygalambjainkat megpró-
báljuk a legjobb kondícióban tartani. 
A diétás élelmiszereket töröltük az ét-
rendből. Balogh Imre barátom teljes 
bizalmat élvez a dúcvezetési program 
gyakorlati megvalósításában. Minden 
galamb hétről hétre versenyez. A gya-
korlat az, hogy egy hosszú út után rö-
vidtávon versenyeztetjük az állományt.

Hogy szezonban volt–e olyan pil-
lanat, amikor úgy látszott, hogy visz-
szaesik az eredményességem? Azt kell 
erre mondanom, hogy nem volt. De 
ha lett volna, biztosan felhívtam volna 
valamelyik barátomat és kikértem vol-
na a véleményét, tanácsát. Elsősorban 
Wiedermann Károly barátomét, aki-
nek az írásait hétről hétre olvasom az 
interneten. Amiből sok pozitív dolgot 
kiszűrök és alkalmazom őket a ver-
senyzésem mindenapjaiban - mondta 
Kóczián József.

Ami nagy öröm számomra, hogy 
schampion értékelésben a Royal Der-
bi lista ebben az évben is tavalyhoz 
hasonlóan a Kóczián Team fotójával 
kezdődik: 

1. HU2016-D-101521, ami egyben 
az ország legjobb galambja címet is el-
nyerte (Derby királynő - Glória)

3. HU2016-D-202893
5. HU2016-D-209077 (Lomacsenko)
6. HU2016-D-101668

Ez a Derby Liga 2018 schampion 
listája. Ezek a galambok közel állnak a 
szívemhez. A sikereim egy részét nekik 
is köszönhetem.

Jihlava, 2018. május 27. Emlékezetes 
nap volt ez a nap. Komoly ellenszélben 
kellett jönniük a galamboknak, vala-
mint 30 fok melegben. Ilyen szélsősé-
ges időjárási körülmények között 8535 
induló létszámból az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 
11., 14., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 28. 
helyen érkeztek galambjaim. Itt teljese-
dett ki tenyésztési sikereimnek csúcsa. 
A genetika, a tenyésztés és a felkészítés 
hármas sikere összes munkájának az 
eredménye. Ezen az úton 22 verseny-
zőm végzett az 1 %-ban. Az első 6 he-
lyen érkezett galambból 3 édestestvér 
és 3 féltestvér volt.

Összefoglalva még pár gondolatot. 
Úgy a kezdőknek, mint a már több éve 
versenyző sporttársaknak ajánlom fi-
gyelmébe a következőket:

1. Elsődleges szempont a galamb ge-
netikai háttere. Ezt mindig szem előtt 
tartva válogassuk ki a versenycsapa-
tunk állományát.

2. A versenyzésre alkalmas galambok 
szülei, felmenői között legyenek élre-
pülők, győztesek, helyezettek. Erős im-
munháttérrel rendelkezzenek. Legyen 
kiváló tájékozódókészségük. 

3. A dúcban folyamatos legyen az 
egészség és a tisztaság fenntartása.

4. Rendszerbe foglalt tréning.
Ha ezt a négy szempontot előtérbe 

helyezzük, akkor sikeres versenyzőkké 
válhatunk.

És még egy gondolat. A szaba-
don kijáró galambok, amelyek nem 
kapnak semmi különleges ellátást, 
se ásványi anyagokat, sem extra ta-
karmány, saját magukat ellátják. A 
különböző ásványi sókat, kalciumot, 
meszet, nyomelemeket, hangyatojást 
stb. maguk szerzik be. Ezek a galam-
bok ebből a szempontból önellátók. 
A versenygalambok számára ezt ma-
gunknak kell biztosítani. 

Ezek beszerezhetőek a szakboltok-
ba: a Galamb Hungáriánál, a Meteor 
Mixnél. Bátran válasszunk minőségi 
takarmányt, galambjaink meghálálják 
- foglalta össze idei tapasztalatait Kó-
czián József, aki befejezésül sikerek-
ben gazdag versenyévet kíván minden 
sporttársnak.

Az Anker-bajnokság győztese 2018-ban:
a Kóczián Team (Kerepes)
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Nagy sikert ért el ebben az évben A 
Kisalföld versenykerületben röpte-
tő enesei Szabó Attila. Bár kemény 
versenyeken kellett helytállnia ga-
lambjainak, az évek óta sikeres 
dúcvezetési program és a kiválóan 
teljesítő galambok révén 2018-ban 
ő nyerte meg a Maraton Nemzeti 
Bajnokságot.

- Úgy gondolom,  merész kijelentés 
lenne bármilyen bajnoksági formánál 
előre azt mondani, hogy megnyerem 
a bajnokságot, főképp a maratonnál, 
ahol még több külső befolyásoló té-
nyező van jelen - csak egyet említsek: a 
kintalvás! A jó galamb és a jó felkészí-
tés nem elég, még kell egy nagy adag 
szerencse is! - összegzi véleményét er-
ről a speciális versenyzési formáról.

Attila ebben az esztendőben is a ko-
rábbi megoldást választotta és tovább-
ra is természetes módszerben verseny-
zett. A siker láttán most azt mondja, 
nem is szándékozik változtatni rajta.

- A versenyzőim az egész szezonbn 
neveltek, az első költésben 2, utána 1 
fiatalt. Szerintem ez nem befolyásoló 
tényező a versenyzésnél, mivel min-
den útra más fészekállapotról mennek. 
Ami viszont fontos: lényeges dolognak 
tartom, hogy a galambok fészek szere-
tők legyenek. 

Attila munkájából adódóan nincs  
egyszerű helyzetben. Mivel reggel 
megy dolgozni és késő délután jön 
haza, nincs nagy választása, a galam-
bok reggel és este kapnak enni-inni! 
Próbál jó minőségű, erős takarmányt 
etetni, hisz szezonban is nevelnek a 
galambok! És még egy különlegesség: 
szabad kijáráson vannak!

A takarmányozás azért tartalmaz 
egy érdekességet: elmondása szerint a 
készen vásárolt aprómagos keveréket 
hígítja több féle kukoricával, illetve 
napraforgóval.

- A szezonban szerencsére nem volt 
formaingadozás, kitartott a lendület az 
elejétől a végéig! Sőt, az utolsó úton, 
úgy gondolom, hogy erőn felül telje-
sítettek! Aminek nagyon örülök, hogy 
az első utakon lévő nagy hátszelet is 
sikerült megoldaniuk, mert ez eddig 

nem volt az erőssé-
gük. Mindig inkább 
a nehezebb utakon 
voltak sikeresek! - 
tette hozzá Attila.

Mivel a galambok 
nap közben is sza-
badon kijárnak, még 
nagyobb a veszélye 
annak, hogy a raga-
dozómadarak oda 
szoknak és megtize-
delik az állományt.

- Ragadozómadár-
ral jól elvagyunk lát-
va, sajnos elég sokat 
megfognak. Itt van 
az a bizonyos szeren-
cse faktor hogy vagy 
megmarad a jó ga-
lamb, vagy nem. 

A dúcszeretetet 
és a fegyelmet is 
fontosnak tartja. A 
nagyobb szabadság 
a madarak számá-
ra nem azt jelenti, 
hogy össze-vissza 
repdesnek, jellemző, hogy a galamb-
jai a kimerülségtől függetlenül hívás-
ra beülnek.

- Az idén az is nagy örömet okozott 
nekem, hogy most talán azt mond-
hatom, nagyon együtt mozogtak a 
versenyzők, hiszen három csapattal 
versenyeztem és mind a hárommal  si-
keresen! Ebben szerepe van akkan is, 
hogy igyekszem tudatosan tenyészte-
ni. Most már elmondhatom, hogy 8-10 
generáció óta ugyanazon család utódai 
versenyeznek egyik ágon és melléjük 
próbálkozok mindig új keresztezéssel. 
Hazai, kimagasló eredményeket elé-
rő versenyzőktől, illetve Hollandiából 
behozott galambokkal kísérletezek. 
Jelenleg 20 pár tenyésszel foglalkozom 
- mondta. 

Az idei teljesítmények közül három 
tójót emelt ki:

- HU2016-M-147248 országos 
champion 1. 

- HU2016-M-143615 országos 
champion 2.

- az aranygyűrűs 2. helyezett 
HU2016-M-143596 már évesen is 
champion 1. volt!

Szabó Attila idei eredménylistája is 
lenyűgöző:

- Országos Maraton Bajnokság 1.
- Országos Maraton 5/3 befutós csa-

pat bajnokság 1.
- Nemzeti Maraton Bajnokság 1.
- 2018-ban maraton champion tojó 

1-2. hely
- Rendsburg országos 1-2., országos 

csapat 1.
- Aranygyűrűs verseny 1-2.
- Kisalföld Versenykerület Szuper-

hosszútávú Bajnokság 1.
- 5/2 és nevezett befutó alapján: 
 - 1. csapat 1. díj 
 - 2. csapat 6. díj
 - 3. csapat 7. díj
- 5/3 befutó
 - 1. csapat 1.díj
 - 3. csapat 3.díj
 - 2. csapat 4.díj

- Nagy örömmel tölt el, hogy ebben 
az évben több kiírt bajnoksági formát 
sikerült megnyernem! Amire eddig tu-
domásom szerint még nem volt példa! 
Jövőre megint magasra kerül a mérce - 
mondja befejezésül Szabó Attila.

Maraton Nemzeti Bajnokság győztese 2018-ban:
Szabó Attila (Enese)
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Vannak dúcok, ahol az özvegy to-
jók jobban repülnek, mint a hímek. 
Így volt ez a gyulai Kassa-dúcban is, 
ezért 2019-ben lesz némi változás a 
dúcvezetésben. Dr. Kassai Péter eb-
ben az évben megnyerte a nemzetkö-
zi bajnokságot és legjobb galambjai 
a sport kategóriákban ott lesznek a 
januári országos kiállításon is.

- A 2017-es évem nagyon jól sike-
rült,  megnyertem a rövid- és középtá-
vot, az általános bajnokságban is első 
lettem, így az Év bajnoka címet is sike-
rült megszereznem - ezt a három táv és 
a fiatalok bajnokságában elért eredmé-
nyek alapján osztják ki. 2014 óta, ami-
óta a Békés Tagszövetség létezik, több 
mint húsz kerületi bajnokságot nyer-
tem. A Dél-Tisza Kerületben ötször 
sikerült megszerezni a bajnoki címet.

2018-ban szerette volna a hosszú-
távú bajnokságot is megnyerni, mivel 
ez még soha nem sikerült neki. Hozzá 
kell tenni: eddig még soha nem küldött 
minden útra tíz olyan galambot, ami-
ben hitt, megbízott. Ezért is volt meg-
lepetés számára a Nemzetközi Bajnok-
ság megnyerése.

- Totálözvegységben versenyezte-
tem a madaraim, a hímek és a tojók 
is repülnek minden héten. A verse-
nyidőszak előtt minden pár nevel egy 
pár fiatalt és a második letojás után, az 
első versenynél özvegyítem le a galam-
bokat. Ez a módszer már több éve jól 

működik nálam és nem is tervezem, 
hogy ezen változtatok.

A hímek és a tojók csak az edzőu-
taknál találkoznak egymással a sze-
zonban, ugyanis heten kétszer elviszi a 
csapatot egy 40 kilométeres tréningre. 
Ekkor együtt vannak fél-egy órát.  A 
bekosarazáskor aztán megmutatja a  
tojókat, és aki előbb hazaér a verseny-
ről, várja a párját.

- A tenyész- és a fiatal galambok 
takarmányát én keverem. A verseny-
galambok a Nagypál Lászlótól vásá-
rolt keveréket eszik. Abban, hogy hét 
közben mit és mikor adok, Laci sokat 
segített és részben neki is köszönhető, 
hogy hosszútávon is eredményes let-
tem.

Nálam a dúcban rend van. Reggel 
ötkor takarítás, hat órakor a tojók re-
pülnek, héttől a hímek egy órát. A hí-
mek este is ki vannak engedve, de ezt 
jövőre már nem csinálom. A tojók öt 
éve napi egyszeri egy óra repüléssel 
mindig jobb eredményt érnek el, mint 
a hímek. Nálam az A csapat 90 száza-
léka tojó.

A 2018-as év nagyon egyenletes volt 
a Kassai-dúcban. A galambok hétről 
hétre jó állapotban és nagyon egész-
ségesen érkeztek haza. Néhány sérülés 
zavarta csak meg a következő heti fel-
készülést. 

- Azt gondolom, hogy ebben az év-
ben minden rendben volt a dúcom kö-
rül - mondja a tenyésztő.

- Az idén néhány galambom ki-
emelkedően teljesített. Kiemelném a 
HU2013-D-577636-os KK tojót, amely 
11 helyezést repült az 1 százalékban 2 
év alatt. Figyelembe véve, hogy a nyári 
kánikula az alföldi térségben még ne-
hezebbé tesz a galambok repülését, ez 
nagyon jó teljesítmény. Értékelve a si-
kert, úgy döntöttem, a tojót jövőre már 
a tenyésztésben próbálom ki. Egyéb-
ként két testvére, a 12185-ös K t és a 
7281-es K t is fantasztikusan repült.

A HU2016-15-12091-es KCS tojóm  
az idén 13 úton 13 helyezést szállt ösz-
sze, és ezzel 6076 díjkilométert gyűj-
tött. Ennek fényét emeli, hogy kétszer 
kerületi első lett. Ezzel az ország máso-
dik legeredményesebb galambja 2018-
ban. A HU2016-15-12114 K t sport H 
kategóriában végzett előkelő helyen.

Dr. Kassai Péter az idén közép-, 
hosszútávon és általánosban lett kerüle-
ti bajnok. Rövidtávon és a fiatalok ver-
senyén a második lett. Az Év bajnoka 
címet is sikerült megnyernie. A 13 fő-
versenyen 6-szor lett első, a fiataloknál 
4 versenyből egyszer a kerületben. Az 
egyesületben 17 versenyen 15 első dí-
jat szerezett. Hét galambja kerül fel az 
országos kiállításra sport kategóriában.

Valóban, kár is lenne bármin vál-
toztatni. Ha megismétli jövőre ezt az 
eredményt, bizonyára lesznek, akik 
majd irigylik tőle. Nekik csak annyit: 
kövessék a példáját és fel lehet kelni 
hajnali ötkor!

A Nemzetközi Bajnokság győztese 2018-ban:
dr. Kassai Péter (Gyula)
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A tenyészgalambok párosítása és a 
párok megtervezése most az a téma, 
ami szerintem legjobban foglal-
koztatja a galambászok többségét. 
Úgy gondolom, hogy írok pár sort, 
amivel megpróbálok hozzásegíteni 
a mindenki által nagyon várt jó ver-
senygalambok tenyésztéséhez. 

Az első szempont, amit a párok 
megtervezésénél figyelembe kellene, 
hogy vegyünk, az az, hogy milyen táv-
ra szeretnénk tenyészteni a születendő 
fiatalokat. Nyilván ez az egyik fő mérv-
adója a párok megtervezésének.

Éppen tegnap hívott telefonon egy 
ukrán galambász, aki fiatalokat akar 
tőlem venni. Megkérdeztem, hogy 
milyen távon szeretne versenyezni és 
ezek alapján mondok neki árat a fia-
talokra. Ő erre azt mondta, hogy neki 
olyan fiatalokat adjak el, amik 100-tól 
800 km-ig tudnak versenyeket nyerni. 
Erre a kérésére sajnos csak azt tudtam 
válaszolni, hogy én nem tudok ilyen 
galambokat adni neki, mivel nekem 
ilyenek nincsenek. De ha olyan, álta-
lam kitenyésztett galambokat szeretne, 
amik a különböző távokon jól jönnek, 
rakok neki össze törzsenként 8-10 db 
fiatalt, amik közt lesznek olyan törzsek, 
amelyek 100-tól 400 km-ig ledarálnak 
mindenkit, aztán 8-10 db olyan, me-
lyek 300-tól 600 km-ig képesek ilyenre 
és lesz olyan 8-10 db, amwlyek 600 és 
1200 km között képesek csúcseredmé-
nyek elérésére való galambokat költe-
ni. De én csak ilyen kategóriákban tu-
dok galambot adni. 

Aztán elmagyaráztam neki, hogy a 
sprintet futók és a maratont futók is 
emberek, de a testi adottságaik teljesen 
mások. Ez a galamboknál is így van. Ő 
szerencsére ezt megértette, de ismerek 
olyan embereket is, akik már régi ga-
lambászok, s ezt nem tudják felfogni.

Szóval ezt csak azért írtam most le, 
hogy könnyebben megérthető legyen 
az én párosítási elméletem.

Az az első dolog, hogy a párokat 
távtűrő képességeik szerint rendezzük. 
Nálam ez könnyen megy, mivel mára 
már csak 6 olyan telivér törzzsel dol-
gozom, amikről szinte mindent tudok 
100 évre visszamenőleg. Én ebben lá-
tom a sikerem titkát. Nálam nincsenek 
véletlenek. 

Szóval amikor papíron megterve-

zem a párokat, amire általában 5-6 
hónapot szoktam szánni. Persze nem 
galambonként tervezek, hanem csalá-
dokra bontva. 

Amikor eljutottam a rövidtávra 
szánt galambok tenyésztésére kijelölt 
párok konkrét összeállításig, akkor az 
első, amit megnézek, hogy a két ga-
lamb közeli ősei, ami maximum két 
generáció, vagyis nagyszülőkig (to-
vább már nincs semmi értelme) mi-
lyen kimagasló eredményeket értek 
el, esetleg az ő utódai. Nagyon értéke-
lem az utódok eredményeit, mivel az 
már egy biztos kiinduló pont. Olyan 
galambokat, akiknek két generáció-
ra visszavezethetően nincs legalább 5 
kiemelkedő utóda a 6-ból, azokat már 
eleve nem is teszem párba. 

Engem a szín, szem, szárny abszolút 
nem érdekel, kivétel amikor a szülőre 
való hasonlítást figyelem, mert meg-
győződésem, hogy ezek az elméletek, 
mind csak mesék. A rövidtávú galam-
bok szinte 99,99 %-ban mind hordják 
magukon a táv jellemvonásait.

Szóval aki nem mindenféle mixelt 
galambokról beszél, akiket ő kineve-
zett rövidtávúnak, de ha onnan nem 
ér el eredményt, akkor átminősít hir-
telen maratoni távúnak, mert megálla-
pítja, ha rövidtávon nem jön, az akkor 
csakis annak magyarázható, hogy ő 
maratoni galamb, mert a papírjaiban 
természetesen azzal is találkozni, hisz 
ő mindent magába foglal, az komolyan 
gondolja a tenyésztést. Ha nem ilye-
nekről beszélünk, hanem olyanokról, 
akik családtagjai már 20-30-50 éve ki-
zárólag rövidtávon érnek el kimagasló 
eredményeket, akkor azoknál a szárny, 
a tollazat, a testfelépítés szinte megkü-
lönböztethetetlenül egyforma, lehet 
az Janssen vagy Klak vagy mit tudom 
én kicsoda. Szóval ilyen esetben lehet 
arról véleményt alkotni, hogy a kisze-
melt galambbal érdemes-e számolni a 
tenyésztésben. 

Szerintem a rövidtávú galambok in-
kább nagyobb testalkatúak, nyugodtak 
és nagyobb szárnyakkal rendelkeznek, 
mint a középtávú társaik. A rövidtávú 
galamboknál ezeket a fontos szempon-
tokat veszem figyelembe. De persze 
fontos a lehető legjobb tenyésztőktől 
beszerezni galambokat, mivel így évti-
zedeket spórolhatunk meg. 

Amiért fontos, hogy tudjunk minél 

többet a tenyészgalambjainknak szánt 
galambok őseiről, az az, hogy így tisz-
tább képet tudunk alkotni az általunk 
tenyésztett fiatalokról és már korán 
selejtezni tudjuk őket, ezzel nagyobb 
lehetőséget biztosítunk a többi galamb 
számára a siker felé. 

Én általában 5-10 %-ban selejtezem 
a fiatalokat már egész fiatal korukban, 
mivel nem az általam elképzelt típust 
hozták magukkal. 

Nagyon sok galambásztól hallottam 
olyan elméleteket, hogy a kistestűt a 
nagytestűvel kell párba rakni, meg eh-
hez hasonló baromságokat. Ez teljes 
mértékben úgy hülyeség, ahogy van. 

Miért?
Azért, mert az a galamb, akinek az 

ősei különféle távbírásokból kifolyólag 
kicsi testre szelektálódtak, azok nem 
véletlenül örökítik a kis testet. Ezért is 
fontos ismerni az ősök genetikai jel-
lemzőit.

Természetesen én olyan galambok-
ról beszélek most, akik teljesen egész-
ségesek és nem azért kistestű, mert 
megvan szakadva vagy rosszul nevel-
kedett! A kistestű galambok már lehet, 
hogy 20-30 éve ilyen testalkattal érnek 
el sikereket és őket éppen olyan formá-
ban kell selejtezni, hogy aki nem kis-
testű, azokat kell kiszelektálni!

Például a Stichelbaut galambok ilyen 
apró testű galambok és azoknál a csa-
ládoknál, akik erre a galambokra van-
nak rátenyésztve, ez vált a fő jellemvo-
nássá. Nálam is vannak családok, akik 
tagjai egészen apró galambok.

De ha ilyen apró galambjaink van-
nak, akiknek izmai és szinte minden 
porcikájuk úgy van már kialakítva a 
siker érdekében, hogy ők így érjenek 
el sikereket, azoknál szinte biztosra ve-
szem, hogy a testalkat növelése rontó 
hatású lesz az eredményekre és sokkal 
nagyobb lesz a veszteség náluk, mint 
hogyha saját típusok szerint tenyészte-
nénk tovább. Mert ilyen párosításokból 
általában nagyobb testű, de kis szárnyú 
galambok születnek, akik csak nagyon 
kis mértékben válnak jó versenyzőkké 
és kimagaslókká még inkább kevésbé!

A lovakra átvetítve azt úgy tudnám 
ábrázolni, mintha egy muraközi lóval 
befedeztetnénk egy pónit, mivel mi 
úgy gondoljuk, hogy ha a kicsit a nagy-
gyal összekeverjük, akkor biztos lesz 
egy közepes. Lehet, hogy lónak ne-
vezett szörnyet tenyésztünk, de hogy 

A tenyésztésre szánt galambok kiválasztása
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mire lesz jó, az egy másik kérdés. Épp 
így van a galamboknál is. Ezért kell 
ismerni a tenyésztésre szánt egyedek 
fajtajellemzőit és tulajdonságaikat, 
mert ellenkező esetben csak szaporí-
tók leszünk és nem tenyésztők. Sajnos 
a galambászok 90 %-ban csak szapo-
rítók. Ezért javaslom, hogy csak olyan 
galambokat szabad tenyésztésbe fogni, 
akikről szinte mindent tudunk és nem 
mindenféle keveréket. 

Én áttanulmányoztam már több 
1000 világklasszis versenygalamb 
származási lapját és rá kellett jönnöm, 
hogy 90 %-ban telivérben tenyésztett 
galambok voltak olyan módon, hogy 
a nagyszülőknél van benne esetleg egy 
darab más vérű galamb, s csak a mara-
dék 10  %-ban volt kettőnél több olyan 

galamb, ami más vérből való. És ez ve-
zetett a sikerükhöz, mivel a tenyésztő-
ik megfelelően tudták őket menedzsel-
ni a karrierjük folyamán és fölösleges 
versenyekre nem kellett elpazarolniuk 
az energiát, mindig a megfelelő távra 
voltak készítve. 

Mindig mondom, hogy a szaksze-
rűen átgondolt és tenyésztett dúcokból 
kell tenyészanyagot vásárolni, de itt 

nem szabad spórolni, hisz az jó pénzbe 
kerül és a ritkaság pedig sok pénzbe, 
mert ezekből kevés van és nekem ezek-
re volt mindig szükségem, így évtize-
deket tudtam megspórolni. Egy olyan 
dúcban, ahol a galambokat 30-40 éve 
szakszerűen tenyésztik és kimagasló 
eredményeket érnek el velük, 100 db 
fiatalból 1-2 mindig klasszis galambbá 
válhat, 8-10 db pedig jó versenyzővé, 
de jó esetben akár 50-60 db is lehet 
jó, illetve klasszis tenyészgalamb. Az 
olyan dúcokban, ahol mindenféle ga-
lambok vannak, szintén elérhető ez, de 
csak 1000 db galambból! Szóval tízszer 
annyi galamb tud ilyet produkálni.

Sokan felteszik a kérdést nekem, 
hogy mi a véleményem az öreg te-
nyészgalambokkal való tenyésztésről. 
A válaszom a következő: szinte a fiata-

lokban nincs semmi különbség, ami az 
örökölt géneket illeti, azok közt, akik 
10-15 évvel ezelőtt keltek a mondjuk 
most 20 éves galambtól. A versenylo-
vaknál is ilyen a helyzet, sőt akár 30 
éves matuzsálemi korú csődör is képes 
világklasszis utódot nemzeni, akinek 
az értéke nemhogy kevesebb, hanem 
sokkal több, mint a 20 évvel korábbi 
csikóié. Itt akár több százezer euróban 

is eltérő összegekről beszélhetünk. Ez 
nálam is bebizonyosodott immár há-
rom darab olyan galambnál, akik 18-
22 évesek voltak. Ezek mind több mint 
15 évesek voltak, amikor hozzám ke-
rültek. Szinte már egy sem volt fias 3-4 
éven keresztül.

Nálam szakszerűen ki voltak kezel-
ve, aztán egyedi dúcokban voltak elhe-
lyezve 5-8 tojóval. Szinte 100 %-ban ki 
volt zárva minden esetben az idegen 
hím megtermékenyítési esélye. A ga-
lambok maguktól is nemzettek fiata-
lokat, de mivel engem Robert Venusz 
megtanított a galambok mesterséges 
megtermékenyítésére, így ezektől a ga-
lamboktól szinte a halálukig tudtam 
100 %-os eredménnyel spermát fogni 
és mesterségesen megtermékenyíte-
ni a tojókat. Így tudtam minden öreg 

hímemtől még az utolsó napig is fogni 
teljes genetikai képességgel rendelkező 
teljes értékű utódokat, akik a tavalyia-
kat kivéve már bizonyították a geneti-
kai értékeiket.

Az öreg galamboknál csak a fiatalok 
fölnevelésénél vannak problémák és 
ha a tenyésztő a tojásokat nem rakja 
át dajkák alá, akkor csökkenhet a ga-
lambok értéke, de ez nem a genetika-
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ilag örökölt oldalán, hanem a gyenge 
felnevelés okozta hiányok miatt. 

Mondok erre egy példát: megvehe-
tünk mi bármilyen kiváló genetikai 
értékű versenylovat vagy mondjuk 
agárkutyát, aki szinte biztos, hogy der-
bynyerő képességekkel rendelkezik, 
ha azt olyan helyen fogjuk felnevelni, 
ahol nincs mozgási és legelési, illet-
ve tréningezési lehetőség. Még akkor 
is, ha Budapesten, mondjuk a Nem-
zeti Lovardába fog felnőni, ahol igazi 
takarmány van és minden a legjobb, 
csak éppen nem tud mozogni, mind-
össze egy kifutóban ugrabugrálni, szó-
val nem tud kifejlődni a versenyzéshez 
való képessége. Ez a ló a versenyeken 
értéktelen, vágóhídra való gebe lesz. 

Sokan kérdezik, hogy egy tenyész-
párt meddig hagyok egyben? A vá-
laszom az, hogy én mindig a jobbat 
keresem és éppen ezért mindig kipró-
bálom a galambokat több partnerrel 
és inkább kockáztatok. Nekem inkább 
szülessen minden 15 fiatalból egy ver-
senyt nyerő, az többet ér, mintha egy 
tenyészpár minden fia pontszerző biz-
tos galamb lesz. Én ezeket a nyerőket 
keresem, mert azokból a párokból, 
akiből stabil galambok képesek szület-
ni, azokból a még jobb pár megtalálá-
sával szerintem előbb-utóbb fog kelni 
ilyen győzelemre képes madár is. Volt 
egy olyan időszak, amikor az olimpi-
ai győztes galambokat fölvásároltam, 
illetve az ott első ötben szereplőket 
megvettem. Ilyen galambokból van 24  
a dúcomban. De!

Ezeket a galambokat szintén csak-
is az eredményeket elért, azonos távú 
galambokkal keresztezem, de csak ver-
senygalamb tenyésztési céllal. Az ilyen 
galambok fiaiból csak akkor vonok te-
nyésztésbe egyedet, ha az valami rend-
kívüli teljesítményre volt képes. Vagyis 
hosszútávút csakis Pepermans-szal 
vagy Denis-szel, középtávút csakis Van 
Lonnal vagy Clasens-szal, stb...

Olvastam egy tanulmányt ahol kie-
lemezték a legnagyobb angol lóverse-
nyek győzteseinek származását.

St. Lager = 2000 méter, csakis 3 éves 
lovak futják, max. 12-20 db, akik Ang-
lia több ezer csikójának legjobbjaiból 
és egész Európa legjobb három évese-
iből áll össze. Ez a galambokra átszá-
molva olyan 550 kilométernek felel 
meg. A származás szerint 10 évet vet-
tek alapul, a következő a helyzet.

Sokan gondolnák, hogy csakis kö-

zéptávra tenyésztett lovak nyertek.
Nem!
- 60 %-ban rövidtávú x hosszútávú 

párosításból születettek,
- 30 %-ban hosszútávú x hosszútá-

vúak csikói,
- 10 %-ban rövidtávú x rövidtávú.
Az angol Derby 2400 méteres táv, és 

szintén csakis az ilyen korosztály leg-
jobbjai futhatják. Az eredmény meg-
döbbentő! Ez a galamboknál 700 kilo-
méternek felel meg.

- 80 %-ban hosszútávú x hosszútá-
vú,

- 15 %-ban rövidtávú x hosszútávú
- 5 %-ban rövidtávú x rövidtávú
A harmadik táv a Grand Prix Na-

tional. Itt a helyzet a következő. A táv 
7000 méter, ami a galamboknál 1200-
1800 kilométernek felel meg. 100 
%-ban olyan lovak nyertek, akik kizá-
rólag hosszútávú ősökkel rendelkeztek 
és mindkét ágon, szóval apai és anyai 
ágon is kizárólag klasszis győztes lo-
vakkal voltak tele.

Lefordítva: az apa és az ő apja is és az 
anyja is klasszis hosszútávú versenye-
ket nyerő ló volt. Ezt csak azért írtam 
le, hogy láthassuk, hogy tízezer lóból 
kinevelt klasszisok milyen genetikai 
vérvonallal rendelkeztek egy 10 éven 
keresztül készült statisztika szerint.

A galamboknál is akkor fogunk 
elérni kimagasló eredményeket, ha 
előre megtervezve fogunk tenyész-
teni. Azoknak az embereknek, akik 
kevesebb anyagi lehetőséggel rendel-
keznek, leírom, hogy hogyan tudnak 
leghamarabb jó minőségű galambokat 
tenyészteni. Ami nagyon fontos, hogy 
ha nincs elég pénzünk jó galambra, 
akkor se tenyésszünk minden galam-
bunktól, mert akkor még annyi pén-
zünk sem lesz, mint ez idáig, hisz feléli 
a sok haszontalan, semmit érő galamb, 
ami az első versenyen elmarad. 

Ki kell választani a nálunk legjobb 
3-4 db tojót, ami a versenyeken a mi 
lehetőségeinkhez mérten a legjobban 
jött legalább 4-5 alkalommal 700-800 
km-es utakról. Minél nehezebb kö-
rülmények közt, annál jobb. Szóval 
ki kell értékelni őket egy táblázatban, 
ahol a métersebesség minél kisebb, an-
nál értékesebb a helyezés. Szóval, ahol 
mondjuk 750 km-ről a métersebesség 
1050 m/s volt és a galamb például 1000 
galambból a 129. volt, az jobb, mint-
ha 350 km-ről 1650 m/s mondjuk 15.! 
Ilyen tojók mellé kell venni a lehető 
legjobb állományból egy tényleg jó hí-

met, inkább megegyezni a tenyésztő-
vel részletfizetésben vagy valahogy, de 
nem szabad spórolni rajta. És az ilyen 
galambokat csődörmódszerrel pároz-
tatni és csakis ezekből hagyni fiatalt, 
ami inkább kevesebb lesz az első év-
ben, de legalább nem kell fölöslegesen 
etetni a galambokat, amik úgy sem ér-
nek semmit. 

Az így kitenyésztett fiatalokat meg-
röptetni és amik a legjobbak, azokat a 
következő évben épp így tenyésztésre 
fogni, de persze egy másik, addigra 
kiszemelt és beszerzett hímmel. Ilyen 
módon 2-3 év alatt lehet egy közepes 
eredményekre képes állományt kite-
nyészteni. 

A galambtenyésztés olyan, mint az 
óra, addig működik, míg fel van húz-
va, amint elfelejtjük felhúzni, azonnal 
megáll. A mi esetünkben, ha nem jól 
tenyésztünk és nem találunk mindig új 
és új tenyészgalambokat, akkor meg-
álltunk és vége. 

Egyszer Koopman azt mondta ne-
kem: „ha évente 30 %-ban nem javít-
juk tenyészállományunk minőségét, 
akkor a múlté vagyunk”. Szóval emberi 
nyelven: minden évben 30 % tenyész-
galambtól el kell búcsúzni, mert ennyi 
az a szám, ami kikerül, mert rájöttünk, 
hogy jobbakat szereztünk be vagy job-
bakat találtunk a saját magunk által 
tenyésztet egyedek közt. Aki erre nem 
képes, annak nincs jövője. Azért írok 
ilyen nyíltan, mert a galambok ilyen 
százalékban tudnak a tenyésztésben 
bizonyítani és én nem akarok senkit 
becsapni, ezek az arányok a reálisak és 
ezek a száraz tények.

A tenyésztésre szánt galamboknak 
nálam a következő szempontoknak kell 
megfelelniük:

1. A galamboknak sosem szabad 
elhízottnak tűnniük, amelyik galamb 
nálam elhízik, azt selejtezem, illetve 
nálam nem lehet tenyészgalamb.

Az ilyen galambok olyan génekkel 
rendelkeznek, amik ezt az utódjaikra 
is nagy valószínűséggel tovább viszik 
és ezek gátolják a jó eredmények el-
érésében, ugyanis egy igazi jó verseny-
galambnak nagyon sokat kell enni, de 
elhízni sosem szabad.

2. A fészket úgy kell védeni, mint az 
oroszlánnak. Amely galamb nem védi 
a fészket és leugrik a tojásról, az lehet 
bármilyen jó galamb, nálam egy per-
cig nem marad tovább tenyésztésben. 
Már három olyan olimpikont ezért ne-
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Rajzpályázat
A Magyar Postagalamb Sportszövetség pályázatot 

hirdetett óvodás és alsó tagozatos kisiskolás 
gyermekek részére az alábbi témakörben:

Az Én galambom
Pályázni lehet rajzzal, festménnyel.

Díjazás:
1. Egynapos kirándulás a közösségnek

2. Játékok
3. Országos kiállításra meghívó

A pályázat leadási határideje és módja:
A pályázat leadási (postára adás) határideje:

2019. január 2.
Az anyagokat postai úton vagy e-mailben kell 

eljuttatni a következő címre:
Magyar Postagalamb Sportszövetség

1076 Budapest, Verseny u. 14.
E-mail: info@postagalamb.hu

A nyertesek személyes értesítést kapnak az eredményről és a díjazás részleteiről.

velőgalambnak tettem át, mivel nem 
védték kellőképpen a fészket, pedig 
mind a három különböző kategóriák-
ban valamelyik ország legjobb galamb-
ja volt.

3. Amelyik tenyésznek szánt galamb 
vad, azt szinte azonnal kiteszem a te-
nyészetből.

Szóval ezeket a szempontokat is fi-
gyelembe veszem, mielőtt egy galam-
bot tenyésztésbe állítok. Sosem páro-
sítok rövidtávú galambot hosszútávú 
galambbal. Mert ebből esetleg egy kö-
zepes képességű középtávú galamb fog 
születni, ami számomra nem elég. 

A hosszútávú galambokat néha pá-
rosítom középtávú galambokkal, eben 
az esetben kissé gyorsabb hosszútávú 

galambokat kapunk, amik viszont a 
középtávra már lassúak lesznek. A kö-
zéptávú galambokat szoktam rövidtá-
vúakkal párosítani, és fordítva. Ebből 
gyakran születnek olyan galambok, 
amik középtávon kimagasló eredmé-
nyeket tudnak elérni. Rövidtávon vi-
szont szerintem legjobb, ha csak tény-
leg rövidtávú galambokat párosítunk 
egymással, mivel itt sprintversenyek-
ről beszélünk, ahol tényleg a gyorsaság 
számít. 

Ilyen galambok esetében előfor-
dulhat, hogy télen kissé elhíznak, de 
sosem nehezek. De ez csak ezeknél a 
típusoknál megengedhető. Ezek a ga-
lambok általában korábban vedlenek 
és a tolluk is gyakran szárazabb. Ezért 
sem érdemes nagyon összevissza ke-

verni, kutyulni őket, mert aztán olyan 
galambokat tenyésztünk ki, akik már 
május végén a harmadik tollnál jár-
nak a vedlésben. Ez nem baj a rövid-
távú specialistáknak, mert ott ez a cél, 
erre voltak a galambok évtizedek óta 
szelektálva, de ezek általában május 
végén be is fejezik a versenyévet. De 
ha ezeket a típusokat belevisszük a kö-
zéptávú, esetleg a hosszútávú galamb-
jainkba, akkor kezdődik a gond, mivel 
nem lesz mivel versenyezni a szezon 
második felében. 

Röviden ennyit a galambok párosí-
tásáról, de majd ezt a könyvben kibő-
vítem több gondolattal.

Wiedermann Károly 
lejegyezte: Gáspár István
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Nyugodtan kimerem jelenteni, hogy 
ö a szlovák postagalambászat első 
számú legendás alakja, de mondhat-
nám azt is, hogy ő Szlovákia Anker 
Alfonza!

Ki is ő? Mivel érdemelte ki ezeket 
a jelzőket?

Juraj Kurek barátom 68 éves nyitrai 
postagalambász, aki 62 éve verseny-
zik, sőt nemhogy versenyzik, az 
utolsó 40 évben rendszerint az első 
háromban végzett az általános baj-
nokságban - csak nagyon kevés, talán 
5 alkalommal végzett az 5. helyen az 
elmúlt 40 évben.

Összesen 24-szer volt kerületi ál-
talános bajnok és több mint 50 alka-
lommal volt kerületi bajnok valame-
lyik kategóriában, ha a rövid-, közép-, 
hosszú- és a szuperhosszútávot néz-
zük. A champion galamb bajnoksá-
gokban szinte minden évben az első 
tízben legalább 4-6 galambja végzett 
a kerületben. 15-nél több olimpikon-
ja volt az elmúlt 40 évben. Több mint 
200 kerületi, régiós és országos első 
díjat nyertek a galambjai. 

Szóval röviden ennyit a galambjai-
ról. És mégis ki ez az ember?

Juraj barátom mérnöki diplomát 
szerzett a mezőgazdasági egyetemen, 
és már egész fiatalon, a csehszlovák 
évek alatt a legnagyobb csehszlovák, 
állatokkal kereskedő és tenyésztő cég, 
a Branco vezérigazgatója volt, ami alá 
300 üzem tartozott az egész ország-
ban. Több ezer ember tartozott a keze 
alá. Köztük a nyitrai állatgyógyászati 
kutatóintézet is, ahol régen és ma is 
gyógyszereket fejlesztenek ki. Kurek 
nevéhez tartozik a paramixo betegség 
legyőzésére elsőnek kifejlesztett hatá-
sos gyógyszer, ami képes volt megál-
lítani a paramixo vírust, ami végigsö-
pört a világon. 

Kurek Szlovákia önállósítása előtt 
a Csehszlovák Postagalamb Szövetség 
alelnöke és az önálló Szlovákia első 
szövetségi elnöke volt, amit pár éve 
hagyott abba, mert megbetegedett. 
De súlyos betegen is galambjai szinte 
mindig az élen végeztek, pedig Nyitra 
Szlovákia egyik legnagyobb kerülete. 

Galambjait a világ legnagyobb ga-
lambászaitól szerezte be, mivel a FCI-
ben több évtizeden keresztül külön-
féle funkciót töltött be, így gyakran 
járt Brüsszelbe és ilyen alkalmakkor 

mindig meg-
látogatott kü-
lönféle nagy-
m e s t e r e k e t . 
Mivel több 
nyelven beszél 
és sokan is-
merik őt kül-
földön is, így 
sok tapaszta-
latot szerzett. 
A mostani 
galambjai Leo 
Heremanstól, Ludo Clasenstól, Norbet 
es Filip Normantól, Dirk van Bulktól, 
Gerard Koopmantól, Robert Venusztól 
és a sok éves baráttól, Wiedermann 
Károlytól származnak. Állománya 200 
db körüli létszám, ami 70 tenyészga-
lambból és 130 versenygalambból áll.

Galambjait szinte minden héten 
küldi és csak olyan galambot tart meg 
a versenyek után, ami legalább 75-80 
%-os teljesítményt ért el és ebből a fele 
helyezés az első 10 %-ban található.

Én olyan szerencsés helyzetben va-
gyok, hogy rendkívül közeli barátság-
ban kerülhettem vele. Amióta nyug-
díjba vonult, gyakran meglátogatott 
és nagyon sokat beszélgetünk. A ren-
geteg beszélgetés hatására az utolsó 
években már az én módszereimet al-
kalmazta a versenyzésben.

Sajnos, tavaly egy gyógyíthatatlan 
betegséget diagnosztizáltak nála, de 
így súlyos betegen és több műtét után 
is az egész szezont végig versenyezte 
még az idei évben is! A fiatalok utolsó 
versenyén már nagyon betegen ver-
senyzett és szintén dobogós helyen 
végzett.

A vasárnapi versenyút után, hétfőn 
újra megoperálták és azóta az állapota 
rosszabbodott. A kórházban látogató-
kat nem fogadott, de engem és Bár-
dos Istvánt, a magyar szövetségelnö-
két külön meghívott egy látogatásra. 
Nemrég hazaengedték és megint hí-
vott engem. 

Pár nap múlva meglátogattam és 
már nagyon betegen, de szellemileg 
a régi, mindig megfontolt Kurekot 
láttam magam előtt. Elmondta, hogy 
sok érdeklődő van a galambjai iránt, 
de ő szeretné, ha a galambjai hozzám 
kerülnének és ingyen dúcostól, órás-
tól, kosarastól, szóval mindent, ami a 
galambokhoz tartozik, nekem szeret-
né adni, ajándékba!

Emellett nekem adott legalább 500 
kg szakmai anyagot, 40 versenyév 
gyűjteményét, ami egy megfizethetet-
len értéket jelent! Legalább 300 könyv 
és különféle szakdolgozatok, rendkí-
vül sok genetikai és állatorvosi anyag. 
Ezt mind-mind megkaptam tőle!

Még a csehszlovák, később a szlo-
vák postagalambászat elmúlt 40 évé-
nek fontos dokumentumai is nálam 
van, továbbá az elmúlt 30 év egész-
ségügyi és genetikai tudományos 
szakiratai és szakdolgozatai!

Ez hatalmas kincs, ennek az anyag-
nak az áttekintése és feldolgozása éve-
ket vesz igénybe!

Elhoztam a galambokat, a dúcokat 
a jövő héten szétszedik és azokat is el-
hozom a kívánsága szerint!

Hogy mi lesz a galambok sorsa?
A Leo Heremans és a Dirk van Bulk 

galambokat nekiadom a barátomnak, 
Kócián Józsefnek. A többi tenyészga-
lambot az édesapámnak adom, vagyis 
marad nálunk. A versenygalambokat, 
amik szinte egytől-egyig klasszis ga-
lambok, azokat pedig a tiszafüredi és 
a romániai Brassóban megrendezen-
dő országos kiállításokon szeretném 
értékesíteni és a bevételből veszek egy 
1000 db-os galambszállító utánfutót, 
amit a kerületemnek kölcsönzök, ha 
lesz rá szükség...

Továbbá Riesz István barátom kö-
zeljövőben kiadásra kerülő könyvé-
nek megjelentetéséhez nyújtok támo-
gatást.

Végül egy beléptető rendszert négy 
antennával odaajándékozok egy arra 
érdemes sporttársnak!

Ki merem jelenteni, hogy most 
olyan galambok fognak jelképes ösz-
szegért eladásra kerülni, amiket sem-
milyen körülmények között, senkitől 
nem lehetne, csak óriási pénzért meg-
venni.

Azt hiszem, ilyen ember kevés van, 
aki odaajándékozza mindenét, egész 
életművét a barátainak, az ismerő-
seinek azzal a kikötéssel, hogy a sok 
évtized alatt felhalmozott szellemi és 
irodalmi gyűjteményét és szeretett 
galambjainak értékét nemes, jótékony 
célra fordítsák!

Kívánok a magam és minden ma-
gyar galambász nevében mielőbbi 
gyógyulást!

Wiedermann Károly 
lejegyezte Gáspár István

Juraj Kurek, a szlovák galambászat géniusza
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A Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség, a 26-os Tisza-tó és a 30-as 
Aranyhomok Tagszövegségek ok-
tóber 27-én nyílt szakmai posta-
galamb konferenciára hívták az 
érdeklődő sporttársakat. A rendez-
vény a várakozásoknak megfelelő-
en nagyon jól sikerült. 

A fórumot Bárdos István, a Ma-
gyar Postagalamb Sportszövetség és 
a nemzetközi szövetség, az FCI el-
nöke nyitotta meg, hangsúlyozva a 
sporttársak egymás közötti megbe-
széléseinek fontosságát, a tapasztala-
tok átadását és azok hosszútávú meg-
valósítási lehetőségeit. Megköszönte 
a szervezők: Hegyi György (Tiszafü-
red), Gáspár István (Mezőkövesd), 
valamint a moderátor Gál Ottó (Me-
zőkövesd) gondos előkészítő munká-
ját. 

Ezután Hegyi György köszöntöt-
te a megjelent mindegy 60 sporttár-
sat, akik nagy érdeklődéssel várták a 
nagy tudású szakmai előadók mon-
danivalóját. A fórumról videofelvétel 
is készült a helyi tévé, valamint Szabó 
Ferenc újságíró jóvoltából, amelyből 
részletek megjelenítését tervezik a 
YouTube-on és más médiában is. 

Gál Ottó sporttárs röviden be-
mutatta az előadókat, név szerint 
Horváth Károlyt (Budapest), Wie-
dermann Károlyt (Szlovákia – Duna-
tőkés) és dr. Riesz Istvánt (Budapest), 
akiknek galambász tapasztalata 
együttesen meghaladja a 150 évet. Az 
előadóknak közel egy óra állt rendel-
kezésükre, hogy elmondják tapaszta-
lataikat, ebből mintegy 40 perc volt 
az előadás és 20 perc jutott az egyéni 
kérdések megválaszolására. 

Elsőként Horváth Károly – aki 
nem csak jó szakember, hanem ki-
váló előadó is volt – beszélt a posta-
galamb-versenyzés múltjáról, annak 
alapvető feltételeiről, a tenyésztési és 
versenyzési módszerek megválasztá-
sáról.

Kiemelte a takarmányozás fontos-
ságát, majd a tréningekről, a motivá-
cióról és a formába hozásról adott ér-
tékes információit, figyelembe véve 
több évtizedes sikeres versenyzési és 

tenyésztési tapasztalatait. Főbb mon-
danivalóját az alábbiakban foglaljuk 
össze röviden. 

Galambjait jelenleg a totálözvegy-
ségi rendszerben versenyezteti, ami 
azt jelenti, hogy a tojók és a hímek 
is repülnek, de a napi tréningek ese-
tén nem láthatják egymást. A napi 
rutint a tojók kezdik, majd egy órás 
repülés után a fészkeket tartalmazó 
dúcba repülnek be, ahol a hímek már 
nincsenek ott. Miközben a hímek a 
reggeli gyakorlatukat végzik, a tojó-
kat átterelik a saját részlegükbe, ahol 
½ fészek nagyságú helyen pihennek, 
ott kapnak eleséget és friss vizet. A 
hímek a tréningek után a fészkeik-
ben várják a takarmányt, hogy erőt 
gyűjtsenek a következő versenyre. 

Fontosnak tartja, hogy a galam-
básznak el kell döntenie, hogy rö-
vid-közép (100-500 km) vagy hosz-
szútávú-maratonos (500-1200 km) 
versenyszámban kíván versenyezni, 
mivel ez a két galamb típus jelen-
tősen eltér egymástól. A felkészítés 
és versenyzés is ennek megfelelő le-
het csak.

A rövid-középtávú galambok akár 
hetente is repülhetnek, de a hosszú 
utas és maratonos galambok néhány 
tréning után – legalább 3 hetente – 
repülhetnek csak, hogy megfelelően 
kipihenhessék magukat.

A takarmányozással kapcsolatban 
hangsúlyozta, hogy három dolog 
fontos a mindenkori takarmányke-

verékek összetételében: a szénhidrát, 
az olajos magvak és a fehérjék meg-
felelő aránya. 

A versenyek számát is el kell dön-
teni, mivel a galamb nem gép és né-
hány jó helyezés után – ha megfele-
lően van motiválva – célszerű csak 
újra kosárba tenni a madarakat. 

A versenyzők, a tenyésztők na-
gyon eltérő körülmények mellett 
küldik galambjaikat, amelyeket nem 
csak a távolság, a szélirány, a nap-
folt-tevékenység, de a ragadozók 
támadásai is befolyásolják, nem be-
szélve a tenyésztő elfoglaltságáról, a 
dúcsegéd-munkaerő meglétéről és a 
galambok minőségéről.

A galambok formaidőzítése is lé-
nyeges szempont, mivel a csúcsfor-
ma csak 2-3 hétig tartható optimális 
szinten. 

Több hozzászóló is volt az inter-
aktív találkozón, és Horváth Károly 
sporttárs minden kérdésre kielégítő 
választ adott. 

A második előadó Wiedermann 
Károly spottárs volt, akinek fő té-
mája a versenygalambok felkészítése 
rövid- közép, illetve hosszú-maraton 
távokra. Wiedermann sporttárs mint-
egy 1000 galambot tart évente, ame-
lyek Európa élversenyzőinek (belga, 
holland, angol) győztesei, vagy azok 
közvetlen leszármazottai. A rendkí-
vül koncentrált vérvonalból szárma-
zó utódok Magyarországon és a világ 
számos pontján kiválóan szerepel-
nek még a tengeri versenyeken is. A 
2018-as fiatalok versenyén is kiváló 
eredmények születtek - sajnos néhány 
adminisztratív hiányosság miatt fe-
lesleges bonyodalmak is támadtak. 
Versenygalambjait nagyon keményen 
tréningezteti, nekik naponta kell re-
pülniük a 80-100 km-es távolságokat, 
1-2 nap pihenővel, időjárástól függet-
lenül, de mindezek ellenére a verse-
nyeken a hiány minimális. 

Nagyon fontosnak tartotta a fia-
talok gyógynövényes készítmények-
kel való felnevelését, megemlítve az 
indiai ayurvedikus szerek haszná-
latát, amely felkészíti a madarakat 
a rendkívüli terhelések leküzdésére 
és megerősíti idegrendszerüket, im-

Galambász fórumok a magyar 
postagalambsport jelenéről, jövőjéről
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munrendszerüket és az anyagcseré-
jüket, hogy biztosítsák a máj, a lép , a 
tüdő és az emésztőrendszer optimá-
lis működését minden körülmények 
között. Ezek a madarak 3-4-5 éves 
korukban is csúcshelyezésekre is ké-
pesek.

Szükségesnek tartja az időben vég-
zett védőoltásokat, a vakcinázásokat 
és szükség esetén a gyógyszeres ke-
zeléseket, így nála évek óta ismeret-
len a fiatal galambok betegsége. A 
gyenge és alkalmatlan galambokat 
azonnal kiselejtezi, s a más dúcokba 
került galambjai is képesek az élvo-
nalban repülni.

A tenyészgalambokat nem enge-
di nevelni, a fiatalokat 50 pár texán 
vagy más húsgalamb neveli, így a te-
nyésztojóknak csak a tojás rakása a 
feladata különböző hímekkel párban.

A harmadik szakelőadó dr. Ri-
esz István volt, aki hangsúlyozta 
az Egyészségügyi Világszervezet 
(WHO) több évtizede szorgalma-
zott iránymutatását, hogy az állat-
tenyésztők állítsák le az egészséges 
állatoknál, madaraknál alkalmazott 
indokolatlan antibiotikumhasznála-
tot, mivel több 10.000 ember hal meg 
évente a módosult – antibiotikum 
rezisztens – baktériumok, fertőzések 
következtében.

Dr. Tedros Adhanom a WHO fő-
igazgatója szerint „az erős, tartós 
cselekvés minden ágazatban létfon-
tosságú, ha visszaszorítjuk az anti-
mikrobiális rezisztencia hullámait és 
biztonságban tartjuk a világot.” Ja-
vasolja a különböző antibiotikumok 
osztályainak csökkentését beleértve 
az antibiotikumok teljes körű korlá-
tozását a teljesítmény és hozam nö-
velése érdekében, amelyet az Európai 
Unió 2006-ban meg is erősített.

Mindezek következményeként az 
indiai AYUSH Minisztérium (Ayur-
veda, Unani, Sidda és Homeopátia) 
együttműködési megállapodást kö-
tött a WHO-val 2018-ban, ahol a cél 
az ősi gyógyászati rendszerek globá-
lis szintű megismertetése, amelyek 
hitelesen helyettesíthetik a szinteti-
kus készítményeket minden mellék-
hatás nélkül. 

Az indiai AYUSH minisztérium 
már több országgal is együttműkö-
dési megállapodást kötött, többek 
között Magyarországgal, Malajziával, 
Izraellel a tudás gyakorlati hasznosí-
tása érdekében. 

Riesz István hozzátette, hogy Ma-
gyarországon már 1991 óta kaphatók 
mindegy 100 féle humán ayurveda 
és 1998 óta közel 40 féle állatgyó-
gyászati ayurveda termékek (hagyo-
mányos gyógynövények és ásványi 
anyagok szinergikus összetételével), 
amelyek jelentős hatást gyakoroltak 
az elmúlt közel 20 évben a baromfi- 
és galambállományokra. Amelynek 
legjobb példája a Kustyán-Ayurveda 
Dúc (F02 - Győrszentiván) kiemelke-
dő teljesítményű galambja, a Hókék 
Hím, valamint a többszörös első díjas 
Standard KK hím.

Európában elsőként Magyaror-
szágon engedélyezték (1998-ban) 
a Stresroak, Diaroak és a Superliv, 
gyógynövényeket és himalájai ás-
ványi anyagokat tartalmazó ayur-
vedikus szereket, amelyek összete-
vőit 3-5.000 éve ismerik Indiában. 
Kustyán Tamás sporttárs 2002 óta 
használja ezeket a szereket, amelyek-
kel jelentős költségeket takarít meg, 
ugyanakkor kiemelkedő eredményei 
voltak, mivel a 3-4 és 5 éves galam-
bok is képesek klasszis verseny- és 
standarderedményeket elérni.

Az egyik legfontosabb komplex 
termék a Stresroak, ahol a „roak”  
szanszkrit szó, jelentése: megállítani 
valamit. A gyógynövényes és ásvá-
nyi anyagok (ashwagandha, shilajit) 
– amely szinte egy immunbomba-
ként működnek – naponta használva 
nincs betegség csak kiváló eredmé-
nyek (lásd 2018. évi fiatalok verse-
nye a Kustyán- Ayurveda Dúcban). 
A mikroelemeket tartalmazó készít-
mény nélkülözhetetlen a fiatalok fel-
nevelésében, az idegrendszerük sta-
bilizálásában, de a versenyek előtt is 
erőt ad a madaraknak. 

A másik fontos termék a 14 gyógy-
növényt tartalmazó Diaroak – amely 
hatékonyan állítja meg a hasmenést, 
függetlenül a különféle baktériu-
moktól, ráadásul mellékhatás men-
tesen. A versenyek után célszerű 2-3 
napig alkalmazni, s ez helyreállítja a 
normál bélműködést. Az idei fiata-
lok versenyén reggel-este (naponta 
kétszer) kapták a fiatalok a Stres-
roak-Diaroak kombinációt, már a 
tréningek megkezdése előtt 3 héttel 
minden nap, és ezt a versenyek után 
8-10 napig folyamatosan célszerű al-
kalmazni.

A harmadik fontos készítmény a 
Superliv, ami nélkül nem sikerülhet 
nagy teljesítményű fiatalok felne-

velése. A Superliv 19 gyógynövény 
szinergikus kombinációja, amely le-
hetővé teszi galamboknál – és a ba-
romfinál is – a belső szervek jobb 
kifejlődését, méregtelenítését – fel-
készülve a jövőbeli nagy megterhe-
lésekre.

Az Ayurvedáról 2008 óta – Bár-
dos István elnök támogatásával – 23 
szakcikk jelent meg a Postagalamb-
sport újságban, kiegészítve néhány 
módszertani javaslattal is, amelyek 
összefoglalását az előkészítés alatt 
álló Ayurveda és a postagalamb című 
könyv tartalmazza magyar és an-
gol nyelven. A kiadvány a postaga-
lambsport történetében egyedülálló 
gyakorlati és elméleti tanácsokkal 
segíti a postagalamb-versenyzőket. 
A 300 oldalas és 200 fotót tartalma-
zó szakkönyvet a Magyar Ayurveda 
Gyógyászati Alapítvány forgalmazza 
korlátozott példányszámban Ma-
gyarországon. 

A forgalomban lévő termékek ka-
talógusát minden jelenlévő sporttárs 
megkapta, a Ayurveda termékeket a 
Galamb Hungária és más állatgyó-
gyászati nagykereskedés is forgal-
mazza a Garuda Trade Kft. mellett. 

Az igen színvonalas előadások 
után került sor egy baráti ebédre, 
ahol a sporttársak beszélgettek egy-
mással és több javaslatot is tettek, 
többek között: 

- a lajosmizsei fórumon már re-
gisztrálhatnának a sporttársak, akik 
így közvetlen információkhoz is jut-
hatnának a jövőben, 

- javasolták, hogy a kerületi és 
egyesületi bajnokok segítsenek – 
mentoráljanak – legalább két kezdő 
vagy kedvezőtlen körülmények mel-
lett versenyző spottársat, segítve né-
hány őszi fiatallal, szakmai tanácsok-
kal, hogy elméletben és gyakorlatban 
is előre tudjanak lépni, 

- sok kiváló galambász és galamb 
van hazánkban, de a továbbképzés és 
a vegyszermentes tenyésztés előnyei 
még kevésbé ismertek – még van 
tennivaló, 

- a tenyésztéssel kapcsolatban fő-
ként a klasszis galambok továbbte-
nyésztését javasolják „a származási 
lap” galambok tenyésztése helyett, 

- helyesnek tartják a galambász 
párok (ld.: Kottek-Anker) létesíté-
sét, megőrzését, mivel két szakember 
könnyebben hoz helyes döntést a fel-
merülő problémák megoldására. 
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A tiszafüredi fórum végén volt a 
tombolagalambok kiosztása a nyer-
tesek részére, valamint az öreg ga-
lambok árverése, ahol Wiedermann 
Károly és a Kóczián Team által fel-
ajánlott kiváló versenygalambok 
árverésére került sor igen kedvező 
áron, sikeresen. 

A résztvevők gratuláltak a szer-
vezők és vezetők gondos előkészítő 
munkájához.

A Magyar Postagalamb Sportszö-
vetség november 24-én rendezte 
meg a második nyílt szakmai kon-
ferenciát Lajosmizsén a Régi Ta-
nyacsárdában. A koordinátorok 
Garaczi János, a csárda tulajdono-
sa, valamint Gáspár István voltak. 
A szövetség részéről jelen volt Ká-
lázi László is.

A fórumot Garaczi István nyitotta 
meg és moderálta végig nagy szakér-
telemmel. A jelenlevő közel 80 pos-
tagalambász – néhányan Szerbiából 
– nagy várakozással tekintett a ren-
dezvényre.

A programnak megfelelően első-
ként Horváth Károly tartotta meg az 
egy órás előadását, amely interaktív 
volt, többen is kérdéseket tettek fel, 
amelyekre szakszerű választ kaptak. 
Horváth sporttárs részletesen beszélt 
a galambokkal való személyes kap-
csolat fontosságáról, a takarmány 
összetételéről, az etetés mozzanatá-
ról, valamint az özvegy versenyzési 

módszer fontosságáról. Kiemelte a 
galambokkal való foglalkozás rend-
szerességét, a fiatal galambok betaní-
tását, a tréningek versenyekhez való 
igazítását. A tréningek gyakoriságá-
ról és az ajánlott távolságok megvá-
lasztásáról is beszélt. 

A jelenlévő galambászok nagy fi-
gyelemmel követték a romániai szak-
értői tevékenység fontosabb moz-
zanatait, amit a magyar szakember 
végzett a felkészítés és versenyzés te-
rületén, kiemelkedő eredményt elér-
ve Romániában.

A második előadó dr. Riesz István 
volt, aki bejelentette, hogy elkészült 
az Ayurveda és a postagalamb című 
szakkönyv, ami várhatóan 2019 ja-
nuárban az országos kiállításon már 
kapható lesz korlátozott példány-
számban. A könyv az Egészségügy 
Világszervezet (WHO) antibiotikum 
ellenes álláspontja alapján készült az 
elmúlt két évben (744 munkaóra), s 
magyar és angol nyelven foglalja ösz-
sze azokat a tennivalókat, amelyek 
segítik az élővilág – az ember és a 
galamb – egészségének megőrzését 
az ősi indiai Ayurveda módszer se-
gítségével, ahol gyógynövényekkel 
és ásványi anyagokkal oldják meg a 
betegségek megelőzését. 

Riesz István hangsúlyozta, hogy 
számos olyan, több ezer éve ismert, 
vegyszermentes immunerősítő, 
anyagcsere-szabályzó készítmény 
kapható ma Magyarországon, amely 
nem csak több százezer ember, több 
millió baromfi, sertés és szarvas-

marha gyógyítását szavatolta, de 
a haszonállattartó telepeken még 
többszörös megtérülést is jelent az 
alkalmazásuk. A könyvet a Magyar 
Ayurveda Gyógyászati Alapítvány 
adja ki és a tervek szerint a világ szá-
mos postagalamb szövetsége is  majd 
kap belőle egy-egy példányt tájékoz-
tatásképen.

A harmadik szakelőadó Wiedem-
ann Károly volt, aki a tőle megszo-
kott dinamikával mondta el, hogy 
a professzionális postagalamb-ver-
senyzőknek hasonló feltételeknek 
kell megfelelni, mint a versenyló-te-
nyésztők által hosszútávon végzett 
előkészületek, versenyzés, és a rege-
nerálódás elvárásainak. Wiedermann 
sporttárs kiemelte a hosszútávú és 
maratoni versenyek fontosságát, 
a kötelező vakcinázás ütemezését, 
gyakoriságát és kombinált antibioti-
kumok alkalmazását a kiváló verse-
nyeredmények elérése érdekében. 

Az ayurvedikus gyógynövényes 
szereket főként a fiatalok (évente 
400-500 db) felnevelésénél alkalmaz-
za kiváló eredménnyel – amit min-
den sporttársnak is nagyon javasol.

A kicsit hosszúra nyúlt konzul-
tációs időszak után mindenki a Kó-
czián és a Wiedermann galambok 
tombolasorsolására és árverésére 
koncentrált. Kiváló galambok cserél-
tek gazdát a jelenlévők nagy megelé-
gedésére. (képünkön: dr. Riesz István)

lejegyezte: dr. Riesz István (Ayu)
Hon (F02 – Kustyán-Ayurveda Dúc)

A Füzesabonyban élő Bocsi Imre 
1954 óta galambász, a V-04 kerület 
tagja. Imre bácsi 2018. november 
15-én ünnepelte a 80. születés-
napját. Stílusosan a jeles ünnepről 
egy galambtortával emlékezett meg 
a családja. Kívánunk számára még 
hosszú, egészséges galambászéve-
ket, sikereket és sok-sok serleget a 
következő versenyeken!

Galambtortát kapott Imre bácsi a 80. születésnapjára
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Kedves Olvasók! Egy 41 éves fiatal-
embert szeretnék bemutatni önök-
nek, aki lehengerlő módon első és 
második helyen végzett a Pannon 
Maraton bajnokságában. Ő Harmat 
Gábor, a Pannon Maraton Klub idei 
bajnoka!

- Nős vagyok. Leányom, Dorina 13, 
fiam, Barnabás 10 éves. Feleségem, 
Krisztina, akinek szeretném megkö-
szönni a támogatást és türelmet, amit a 
galambászatom iránt tanúsít - mondja 
bemutatkozásként.

Gábort fiatal kora óta ismerem, 
hiszen a 05-ös Dél-Tisza kerületben 
versenyzünk mind a ketten. Szemé-
lyében egy jó humorú, a galambokért 
és a versenyzésért rajongó sporttársat 
ismerhetünk meg. Közös utazásaink 
alkalmával ízléses fogalmazásban me-
sélt a kezdetekről, régi galambpiacos 
emlékeiről, hogyan kapta az első vadó-
cait nemes vérű verseny postagalam-
bok gyanánt! Sokszor kilométereken 
keresztül folyt a könny a szememből a 
sok nevetéstől a történtek hallatán. 

Iskolás korában megtakarított zseb-
pénzét mindig galambokra, „begókra” 
költötte. Szülei sokszor mondogat-
ták egymásnak: nézd már a gyereket, 
megint több mint 100 galambja van. A 
galambok iránti rajongása a verseny-
zés és tenyésztés irányába terelődött. 
Kisteleki lakos lévén tizenöt éves ko-
rában jött az elhatározás és belépett az 
U-03 egyesületbe. Eleinte nem jártak 
közös úton a sikerekkel.

Kereskedelmi eladói végzettségének 
köszönhetően megismerkedett Czékus 
Jánossal – jelenleg is Jánosnál dolgozik 
a gazdaboltban a galambász részleg ve-
zetőjeként. 

- Galambokat kaptam Jánostól és az 
eredményeim látványosan javultak – 
folytatta gondolatait. – Jönni kezdtek 
a kisebb-nagyobb sikerek. Érdeklődé-
sem a hosszútávú galambok és verse-
nyek irányában kezdett kibontakozni. 
A szelektálás és versenyezés ez irányba 
koncentrálódott. Ehhez kezdtem meg-
felelő vérvonalú galambokat keresni. 
Ebben kaptam barátaimtól önzetlen 
segítséget. Név szerint Czékus Jánostól 
és Kovács László és Fiától, Onozó István 
állományaiból Gyerkó és dr. Elefán-
ti, Takács Lászlótól Van Bruaene-kat, 

Kocsi Istvántól Marcel Desmeteket. 
Hálával adózom a néhai Berkó János 
kisteleki és Hegyi Lajos soltvadkerti 
sporttársaknak a tőlük kapott nagy-
szerű galambokért. Ezeket kombinálva 
már sikeresen repültek galambjaim a 
kerületi hosszútávú versenyeken. 

Ekkor határoztam el, hogy meg-
próbálok csak a maraton távra kon-
centrálni. 2017-ben beigazolódott el-
képzelésem, mert galambjaim igen jól 
repültek. Ezt követően csak a maraton-
ra koncentráltam, ami kimagaslóan si-
került ebben az évben!

Versenyzési szisztémám a hagyo-
mányos módszer, viszont minden 
versenygalambom a maratoni utak 
kezdetéig minden versenyen repül. A 
maratoni versenyek kezdésétől kezdve 
csak kéthetente, közben rövid trénin-
geken vesznek részt. 

Takarmányt a legjobb minőséget 
biztosítok részükre mindig az időjá-
rási előrejelzés figyelembe vételével. 
Takarmánykiegészítőket Versele-laga, 
Belgica de Werd és Patron termékeket 
használok, melyeket a Galamb Hun-

gáriánál Nagypál Lászlótól és Kovács 
Józseftől szerzek be.

Elért eredményeim:
- Pannon Maraton Klub csapatbaj-

nokság: 1. és 2. hely,
- champion hímek: 3. és 4. hely,
- Magdeburg: országos 2. díj, melyet 

a HU2016-N-0745 Kkta h ért el, 
- csapat: 2. és 3. helyezés,
- Braunschweig: 6. díj, melyet a 

HU2015-05-55808 K t ért el,
- csapat: 3. és 4. helyezés,
- Homberg—Efze: 2. díj, melyet a 

HU2013-05-42998 Kk t ért el,
- csapat: 1. és 5. hely.

Köszönöm a lehetőséget, hogy be-
mutatkozhattam a magyar postaga-
lambász társadalomnak. Valamennyi 
sporttársnak hasonló sikereket és jó 
egészséget kívánok. Külön köszönöm 
Takács Lászlónak, hogy gondolataimat 
írásba foglalta és megosztotta önökkel - 
mondta Harmat Gábor (U-03 Kistelek).

leírta: Takács László
U-18 Szeged

A Pannon Maraton Klub bajnoka 2018-ban:
 Harmat Gábor (Kistelek)
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A téli nyugalmi időszak egészségügyi 
kezelései alapvetően meghatározzák ga-
lambjaink következő évi teljesítményét, 
akár a versenyeredményeket, akár a te-
nyésztés mutatóit. Többször volt már szó 
ezekről a kezelésekről, de azt tapaszta-
lom, hogy még mindig van aktualitása, 
mindig lehet újat mondani.

Ez a periódus a vedlés befejezésétől 
számítva a párba állítást megelőző 2-3. 
hétig tart, általánosságban egy január 
közepe környéki párba állítást számítva.

Ennek az időszaknak az állategészség-
ügyi teendői a következők:

• parazitamentesítés 
• vakcinázás 
A szervezet legfontosabb védőbás-

tyája az immunrendszer. Ez a roppantul 
bonyolult és rendkívül komplex védeke-
ző rendszer felelős a szervezetbe kerülő 
baktériumok és vírusok elleni küzdele-
mért, és a megfelelő védekezés kiépíté-
sért. Az immunrendszer működésének 
támogatása az egyetlen célzott lehetőség, 
amellyel felvehetjük a harcot a betegség-
gel szemben. Csak a külső és belső élős-
ködőktől mentes szervezettől várhatunk 
el vakcinázásokra adott, maximális im-
munválaszt.

Tehát a parazitamentesítés legyen az 

első! A következőkben felvázolok egy 
kezelési tervet, amely nem kőbe vésett 
szabály. Ettől eltérések lehetnek, de a fő 
irányvonal a következő legyen! 
l Első teendő a féregtelenítés, időben 

kombinálva a trichomonas és a coccidiu-
mok elleni kezeléssel.

A féregtelenítés egyik, talán a leghaté-
konyabb módja a teljes állományt érintő 
egyedi kapszulás vagy tablettás kezelés. 
Ha erre nincs mód például egy több 100 
madarat érintő állománynál, használ-
junk ivóvízbe adagolható készítményt, 
de nagyon figyeljünk a pontos adagolás-
ra. Olyan terméket érdemes választani, 
amely galandféregűző hatással is rendel-
kezik, például fenbendazol hatóanyagot.

Több féreghajtó is károsíthatja a bél-
flóra érzékeny egyensúlyát, ezért a féreg-
telenítő kezelést érdemes 4-5 napig tartó 
probiotikum adagolással kiegészíteni, 
például Liviferm por vagy kapszula.

A féreghajtás időszakában fokozottan 
oda kell figyelni a takarításra, fertőtlení-
tésre.

A féreghajtást abban az esetben kell 
megismételni, ha férgeket vagy féregíze-
ket találunk a bélsárban.

Ilyenkor a két féregtelenítés között 
legalább 2 hétnek el kell telnie. Ebben a 2 
hétben érdemes a trichomonas és cocci-

diosis elleni kombinált kezelést megcsi-
nálni. 

Alapesetben is havonta egyszer, 3-4 
napig kezeljünk trichomonosis ellen!

Ma már elérhetők olyan kombinált 
készítmények, melyek 5 napos alkalma-
zásával időt takaríthatunk meg. A roni-
dazol hatóanyagot részesítsük előnyben.
l Paratífusz elleni vakcinázás.
A féreghajtástól számítva 3 héttel az 

egész állományt salmonellosis elleni vé-
dőoltásban kell részesíteni. Mindig ezzel 
kezdjünk, ez legyen a párba állításhoz 
képest a legtávolabb, amely minimálisan 
6 hét.

A vakcinázást megelőző antibiotiku-
mos kezelést, az egyre inkább terjedő, 
baktériumok körében megjelenő rezisz-
tencia miatt érdemes háttérbe szorítani. 
Csak akkor, ha megvannak a szakmai 
indokai. Az 1 hetes, 10 napos antibioti-
kumos kezelés nem váltja ki a védőoltást.

Szakmai körökben is megoszlanak a 
vélemények a vakcinázás létjogosultsá-
gáról, hiszen egy fakultatív patogén kór-
okozóról van szó. Előnyei kétségtelenül 
vannak az oltásnak, gondoljunk az E. 
coli okozta betegségek elleni keresztvé-
dettségre. 

Alternatív védekezési lehetőségek 
(pre és probiotikumok alkalmazása) is 

Galambjaink vakcinázásra való felkészítése - aktualizálva
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léteznek, amelyeket a baromfiegészség-
ügyben már régebb óta használnak kellő 
hatékonysággal.

Tapasztalat az, hogy a salmonellosis 
elleni vakcina jobban megviseli a galam-
bokat, mint a paramyxo elleni védőoltás. 
Ezért a vakcinázást követően akár 1 hé-
tig immunerősítő készítményeket érde-
mes adagolni.
l Paramyxo elleni védőoltás.
Ez 3 héttel a paratífusz elleni védőol-

tás után történjen!
Kerüljük az állomány gyógyszeres ke-

zelését közvetlenül (1 hét) a vakcinázás 
előtt és után, ebben az időszakban ne 
alkalmazzunk antibiotikumokat, féreg-
hajtókat és dimetridazol származékokat!

Többféle készítmény elérhető, vannak 
olyan készítmények, melyek egyszeri 
használata egy éves védettséget biztosít, 
viszont a szlovák gyártású vakcinákat az 
olyan fiataloknál, amelyek nem voltak 
még vakcinázva, kétszer kell alkalmazni, 
2-3 hetes időközzel meg kell ismételni.

l Külső élősködőktől való mentesítés.
A paramyxo vakcinázást követő 2 hét 

múlva ún. spot on (csepegtetős) készít-
ménnyel az egész állományt le kell ke-
zelni.

Itt lehet egy kis engedményt adni. A 
gyakorlat azt mondatja velem, hogyha a 
vakcinázáshoz összefogjuk galambjain-
kat, a vakcinázással egyidejűleg is meg-
ejthető a csepegtetés. Újdonság volt szá-
momra is olyan termékek megjelenése, 
melyek egyszeri csepegtetéssel 1 éves vé-
dettséget biztosítanak tolltetvesség ellen.
l Laborvizsgálatok.
Négy héttel a paramyxo vakcinázást 

követően kerülhet sor a laborvizsgá-
latokra. A vizsgálatokhoz az állomány 
5-10 %-ából érdemes mintát venni, hogy 
értékelhető legyen az eredmény.

Milyen mintákat érdemes vizsgálatra 
küldeni?

- Bélsarat parazitológiai és esetleg 
bakteriológiai vizsgálatra.

- Vért az alkalmazott vakcinázás ered-

ményességének ellenőrzésére.
- Tolltüszőt a cirkovírusos fertőzöttség 

kimutatására.
- Élő, vagy hulla madarat az egyéb be-

tegségek felderítésére.
Hasznos, ha mindig hagyunk meg 

a selejtezendő madarak közül egy-két 
egyedet ún. indikátorként. Ezek bonco-
lása sok információt adhat.

Ehhez mindenképp szakállatorvosi 
segítségre van szükség!

Remélem írásom egy hajszálnyit 
megingatja az antibiotikumokba vetett 
hitet, és csak a lehető legindokoltabb 
esetben használjuk azokat a téli pihenő 
időszakban!

A témával kapcsolatos kérdéseiket és 
tapasztalataikat a www.galambpatika.hu 
oldalon várja és önöknek is kellemes téli 
pihenést kíván:

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

galambász

ORSZÁGOS POSTAGALAMB KIÁLLÍTÁS 
Benedek Gábor Sportcsarnok, Tiszafüred, Petőfi út 17-19.

2019. január 11. péntek
15:00-17:00 Magyar Galambok fogadása

18:00-20:00 Magyar Galambok standard bírálata

20:00-21:00 Magyar Standard galambok eredményszámolása

2019. január 12. szombat
09:00-18:00 Kiállítás nyitva tartása

11:00-11:30 A 63. Postagalamb kiállítás hivatalos megnyitója

14:00-16:00 Bírálói vizsga

20:00-23:00 Díjkiosztó vacsora, ahol kiosztásra kerülnek 
a Magyar Nemzeti Bajnokság és Nemzeti 
Versenyek, Anker Bajnokság, Ujházy Bajnokság, 
Nyitrai Ferenc Bajnokság, Olimpiai versenyek 
díjai

A KIÁLLÍTÁS PROGRAMJA

2019. január 13. vasárnap
09:00-12:00 Kiállítás nyitva tartása

12:00-től Galambok kiadása

A kiállításra hozott galambokért 
a Magyar Postagalamb Sportszövetség 

25.000 Ft eszmei értékig vállal felelősséget!
A galambok átvétele és kiadása csak írásos tagszövetségi 

meghatalmazással rendelkezők részére történik. 
A galambok leadása 2 napnál nem régebbi, 
új típusú állatorvosi igazolással lehetséges.

Felhívjuk figyelmüket, hogy aki a nevezett galambot 
nem állítja ki és nem tudja igazolni a távolmaradást,

az 2 évig nem állíthat ki galambot 
országos kiállításon,

és az olimpiára a galamb nem juthat ki!

A csarnokon kívül mind a parkolóban,
mind annak környékén, 

mind az utcán galamb eladása, és galambgyógyászati 
készítmények árusítása hatóságilag TILOS!

A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
csak a csarnokban lévő rendezvényért 

vállal felelőséget.

133/2007. (VI. 13.) Kormányrendelet az üzletek működési 
rendjéről, valamit az egyes üzlet nélkül folytatható 

kereskedelmi tevékenység végzésének feltételéről szóló 
törvényrendelet

210/2009 (IX. 29.) Kormányrendelet A kereskedelmi tevékenység 
végzésének feltételéről az irányadó!

Belépőjegy: 2000 Ft
(hölgyeknek, 14 éven aluliaknak és 70 év felettieknek ingyen)

Tagszövetségek kiállítási hozzájárulása 40.000 Ft
Befizetési határidő: 2018. december 20.

Díjkiosztó vacsora: 5000 Ft/fő
Helyszíne: Bán Zsigmond Református Iskola, tornaterem

Tiszafüred, Fő út 2.
Rendelés: 2019. január 5-ig Hegyi Györgynél 

(59/351-066; 20/577-1189, hegyigyurka@gmail.com)
Jegyátvétel: 2019. január 12-én 17 óráig

a szövetségi standon

Tóth István, a BírálóBizottság elnöke; 
Doholúczki Tibor alelnök

Az országos kiállítással kapcsolatos információk a 

http://www.postagalamb.hu

weblapon megtalálhatóak.
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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 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. 

l Eladó Mega Star óra három 25 centimé-
teres antennával, tartozékokkal. Tenyész-
galambjaim Verbruggen Lus, Deleus, 
Schellens, Léen Boers eladók. Tel.: 36-
20/951-3219, Altziebler András.

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

l Állományomat megszüntetem. Tenyész, 
verseny, fiatal sporttársi áron eladó. Ver-
straete, Bromansz, Bosua, Klakk, Koopman. 
20/433-1808 este.

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

HONLAP:
www.

postagalamb
.hu

Meghívó a Maraton Klub küldöttgyűlésére
A Magyar Postagalamb Sportszövetség Maraton Klubjának küldött közgyűlé-
sét 2019. január 19-én 10 órai kezdetre összehívom. Helyszín: Budapest, 
XX. Baross utca 55. (Csili, Vízvári terem)

 Napirend:
 
 1. Elnöki beszámoló  a 2018. évi munkáról
       
 2. Tisztségviselők választása
 
 3. A 2019. évi versenyprogram

 4. Egyebek

Belák Ottó elnök

A D-07 Adony és Környéke PGSE tudatja, hogy az egyesület aktív tagja, 
DÓZSA GYÖRGY 70 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Sport-
társunk emlékét megőrizzük, temetésén galambok feleresztésével búcsúz-
tunk tőle. Csóri Csaba, a D-07 egyesület elnöke.

A kisvárdai T16 Aranyszárnyak Klub mély megrendüléssel tudatja, hogy 
SZÉLES SÁNDOR sporttárs 2018. október 31-én, életének 72. évében el-
hunyt. Temetésén galambok felengedésével vettünk tőle búcsút. Emlékét 
örökre megőrizzük. 

A P-05 Gyomaendrődi Egyesület elnöke értesíti a szövetség vezetőit és 
tagjait a szomorú hírről, hogy egyesületünk igen aktív és régi tagja, MIK-
LAVICZ JÁNOS hosszantartó, súlyos betegségben 2018. november 1-én, 
69 éves korában elhunyt.

Az A-20 Veresegyházi Egyesület és a Dunakanyar Verseny-
kerület mély megrendüléssel tudatja, hogy TÓTH KÁROLY 
sporttárs 2018. október 31-én, 81 éves korában elhunyt. Te-
metésén galambok felengedésével vettünk tőle végső búcsút. 
Emlékét örökké megőrizzük.

A szövetségben kapható könyvek
info@postagalamb.hu

Kerekes János: Anker Alfonz 2.500 Ft
Jan Aarden   3.500 Ft
Gáspár István könyve  4.000 Ft
Zubor Ferenc könyve  5.000 Ft
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Nemzetközi Bajnokság
1. dr. Kassai Péter

(Gyula)

HU2013-D-577636 KK t
11 helyezés 1 %-ban


