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Emlékezzünk: Deli Ferenc 1936-2019
Szomorú hír érkezett: elhunyt Deli Ferenc, szövetségünk ko-
rábbi alelnöke, titkára, a Postagalambsport főszerkesztője. 
Akik ismerték, úgy emlékeznek rá, mint mindig segítőkész, 
a napi ügyekben is frissen tájékozott, jó humorú sporttársra.

A napvilágra 1936. április 11-én érkezett jó adag tudás-
vággyal, jó eszű fiatalemberként textilmérnök diplomát 
szerez, amely a későbbiekben családjának biztos kenyeret, 
megélhetést biztosított. A Budapest-Kőbányai Textilmű-
veknél 25 évet töltött tartalmas, élvezetes munkával. Há-
zasságot köt élete párjával, Zsuzsannával egy párt alkotott, 
Zsuzsanna közelmúltban bekövetkezett, váratlan haláláig. 
Kettejük fő műve Edina, mindkettőjük 
támasza életük legutolsó pillanatáig.

Érdeklődéssel fordult más népek 
nyelve iránt, végül a német nyelvet 
választotta. Nem kis hasznát vette 
szeretett szakmájában, majd a posta-
galambász világban teljesedett ki ezen 
tudása.

Mint minden fiatalembert, így őt is 
rabul ejtették a postagalambok. 

Markó Lajos barátjával közösen 
bontottak zászlót. A sikeres kettős De-
li-Markó néven vált ismertté hazánk-
ban és a külföldi postagalambászok 
széles táborában. Egy huszárvágás-
sal átnyergelt a Magyar Postagalamb 
Sportszövetséghez, itt is 25 évet töl-
tött, szerezve sok hazai, valamint 
külföldi ismerőst, barátot. Nyugat-Európa galambász feje-
delmei közül nem egyet mondhatott a barátjának: dr. Josef 
Kohaus, Heinz Fulgoni, dr. Rüpping, Engelbert Jennekens, 
André Lietaer, stb. Ezen barátságok jelentősen elősegítették 
a vasfüggönyön inneni postagalambászat elismertetésében. 
Kiemelten hazánk postagalambászatát segítve.

Galambász sikereik: az 1950-1960-as években kitűnő 
galambjaik mellé egy akkoron ismeretlen technológiát ve-
zettek be. Markó Lajos a MALÉV debreceni kirendeltségén 
volt vezető beosztásban. Galambjaik hetente 2-3 alkalom-
mal repülték Debrecent. Annyi volt Deli Ferenc dolga, hogy 
a megbeszélt időpontban a MALÉV reptér kerítéséig vitte  
a galambokat. Az odairányított ember átvette, rövid időn 
belül a Budapest-Debrecen járaton utaztak. Ez a távolság 
körülbelül 182 km.

Magyarország postagalamb történelmében a Deli-Markó 
kettős először nyert megszakítás nélkül kilencszer bajnok-
ságot. Mindezeket tudva nincs mit csodálkozni páratlan 
sikerükön.

Az 1970-es években meghívott egy kiadós beszélgetés-
re a Farkas János (legendás futballista) vendéglőjébe, fehér 
asztal mellett töltöttünk néhány órát. Amit ott megtudtam 
tőle, úgy vélem, a postagalambász világban egyedülálló ku-
riózum. Sorra nyerték a bajnokságokat, míg egy kőkemény 
versenyév közbeszólt, s szinte minden akkori galambász ki-
válóan versenyző galambja az elveszettek szomorú listájára 
került. A Deli-Markó kettős 5ötkiváló versenyzője is felke-
rült erre a listára.

Egyszer Kottek Károly arra kérte, hogy menjen át, mert 
valamit meg akar beszélni vele. Kottek úgy kezdte: „Döntöt-

tem és e döntésem meg nem másítom. Nektek ajándékozom 
az öt legjobb versenyző galambom. Vidd el, szoktassátok át 
még a közeljövőben. Jövőre ott kell lennetek megint a csú-
cson.” A történet csattanója, hogy még néhány bajnokságot 
megnyertek. Ahogy Feri elmondta, a tizedik bajnokságot 
0,75 ponttal bukták el. Talán sokaknak új, talán ismeretlen, 
ezért elmondom:  Kottek Károly, nagy tudású postagalam-
bász volt, sok kiváló galamb és eredmény köthető a nevé-
hez. Anker Alfonz nem véletlenül szegődött társul Kottek 
Károlyhoz.

Deli Ferencet megszámlálhatatlanul sokan szerették, a 
legkiválóbb hazai versenyzők keresték, becsülték a társasá-

gát.
1972-ben meghívott a postagalamb 

újság szerkesztő bizottságába. Ezért 
külön főhajtásom kijár Deli Ferenc 
barátomnak. Életem végéig hálával 
tartozom érte. Pesti Rudolf, Jeskó Sán-
dor, Haász Ferenc, Kocsis Géza, Kato-
na Ferenc, Kertész Attila társaságában 
adhattam hangot írásaimmal elképze-
léseimnek. Szabad kezet kaptam a té-
maválasztásnál. 

Egy emberöltőn át látta el a titkári 
teendőket, közben mint főszerkesztő 
vezette az újság szerkesztését. Számta-
lanszor a német újságból felolvasta a 
főcímeket, némi információt is adott 
a várható beltartalomról. A követke-
ző találkozásunkkor átadta magyarra 

fordítva: „mivel téged minden érdekel, biztos hasznát veszed 
valamikor”. 

Szolgálta a postagalambász tábor valamennyi tagját, véd-
te a védteleneket, ha úgy hozta a sors. 

Az idős sporttársak különös helyet kaptak a szívében, ki-
ötlötte, majd megvalósította: a sportszövetség székházában 
kialakított egy kulturált szobát három fekhellyel. Megala-
pította a Senior Klubot. A késő estébe nyúló szakmai be-
szélgetések után volt rá precedens, hogy ketten-hárman ott 
aludtak a Senior Klubban. Másnap pihenten kelhettek útra, 
nem egyszer 200-300 kilométert utazva. 

Mindig, mindenkinek segített. Miután nyugdíjazása le-
zárta a postagalambsport szolgálatában eltöltött huszonöt 
évet, magára maradt. Nem keresték, látogatták, de még csak 
fel sem hívták a jóbarátnak vélt galambászok. 

Aztán változott a dolog. Javában folyt a Bárdos István, 
szövetségünk elnöke által alapított a Nemzet Postagalam-
básza kitüntetettjeinek a keresése. Mígnem - jócskán meg-
késve - az országos díjkiosztó gála ünnepeltjévé vált. Deli 
Ferencet a Nemzet Postagalambásza kitüntetéssel ismerte el 
több évtizedes önzetlen, eredményes munkájáért a sport-
szövetség elnöksége. Közel ötven éven átívelően csiszolta, 
tanította írásaival a gyakorlók, az örök kezdők és az új belé-
pők valaha népes táborát.

A szövetség vezetői a teljes magyar postagalambász tag-
ság nevében is búcsúzom Deli Ferenctől. A Magyar Posta-
galamb Sportszövetség saját halottjának tekinti.

Béke poraidra, nyugodj békében! A fenti emlékekkel en-
gedlek végső utadra.

Száraz György
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aJegyzet
Döntés előtte, 

majd döntés utána

Érdekes történet kerekedett az egyik 
kerületben, az események megíté-

lése viszont meglehetősen egyértelmű. 
Döntöttek tavasszal, majd a szezon 
után megint, ám akkor éppen ellenke-
zőleg. S ily módon utólag gyártottak le 
egy sor listát.

Amennyire a történeteket ismerem, 
az történt, hogy egy viszonylag nagy 
területen fekvő kerület tagsága küldött-
gyűlésen, még a versenyek előtt úgy 
foglalt állást, hogy készüljenek röpcso-
porti listák, hirdessenek röpcsoporti 
bajnokokat, de ne legyen összevont lis-
ta és így közös kerületi bajnok sem. Ez 
eddig érthető, más tagszövetségekben 
is vannak hasonló megoldások.

A versenyeken azonban feltűnt egy 
nagyszerű tojó, amely ritkán látott 
eredményeket produkált. Állítólag - 
azért írom így, mert én is csak egy be-
szélgetésből ismerem a történteket - ez 
a tojó megcsinálta azt, hogy pénteken 
begyűjtve szombaton röpcsoporti első 
díjat nyert, majd még aznap este ismét 
bekosarazva vasárnap megint ő volt a 
leggyorsabb. Remek helyezéseket is re-
pült, így a szezon végén kiderült, hogy 
ha lett volna összefésült kerületi lista, 
akkor ez a galamb kiemelkedő koeffi-
cienssel akár az olimpiai bajnoki címre 
is esélyes lenne.

De ugye tavasszal az volt az állás-
pont, hogy nem kell összefésült lista. 
Ám elindult a szervezkedés, s egy, a 
főszezon után összehívott új tanácsko-
záson már úgy szavaztak, hogy készül-
jön kerületi lista - utólag.

Az ügy már a szövetségi fórumokat is 
elérte, s mindenütt egyöntetű volt a vé-
lemény: minden elismerés a kiváló tojó 
teljesítményének, de utólag sportszerűt-
len listákat gyártani. Szerintem is.

Furucz Zoltán

Lépések az esélyegyenlőség és egy 
családbarát versenyzési szisztéma felé

Megtartotta soros ülést a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetség elnöksége. A 
tanácskozást a sok galambász rendez-
vénynek helyet adó lajosmizsei Öreg 
Tanyacsárdában tartották, ahová Ga-
raczi János hívta meg a grémium tagjait 
és látta vendégül egy finom ebédre. A 
meghívóban két fontos napirendi pont 
szerepelt: az idei versenyszezon értéke-
lése, a jövő évi tervek felvázolása és az 
országos kiállítás előkészítése.

Mielőtt azonban e két témában a 
résztvevők elmélyedtek volna, rövid 
vita után elfogadták azt a megállapo-
dástervezetet, amelyet Hegyi György 
elnök készített 2020-ra, s a versenyke-
rületekkel és a tagszövetségekkel, mint 
versenyrendezőkkel köt meg majd a 
szövetség.

Ezt követően Gál Ottó, az orszá-
gos versenybizottság elnöke számolt 
be az idei főszezon tapasztalatairól. 
Elmondta, hogy a korábbi évektől el-
térően jelentősen javult a határidők 
betartása, a legtöbb kerület pontosan, 
vagy legfeljebb kisebb késéssel küldte 
be a kért információkat a szövetségbe. 
Van néhány terület azonban, ahol to-
vábbi lépések szükségesek. A többszöri 
kérés ellenére hét kerület továbbra sem 
tette hozzáférhetővé az OVB számára a 
GPS koordináták ellenőrzésének lehe-
tőségét, amely pedig azért fontos, mert 
a versenybizottság tagjai szúrópróba-
szerűen ellenőrzik, hogy a startok a 
szabályoknak megfelelően történtek-e 
meg. 

A téma hosszabb vitát váltott ki. 
Azzal mindenki egyetértett, hogy ez 
a magatartás elfogadhatatlan és sport-
szerűtlen, ezért az elnökség határozott 
lépésekre kérte a versenybizottságot. 
Csakúgy, mint azokban az esetekben, 
amikor a kerületek a szabályokat meg-
szegve nem töltöttek fel startvideót a 
galambom.hu-ra. A vitában elhang-
zott, hogy emiatt pár éve egy egész 
tagszövetség eredményeit semmisí-
tették meg visszamenőleg, s mivel ez 
precedens értékű lépés volt, kérték az 
OVB-t, hogy hasonló szigorral járjon 
el az idén is. 

Gál Ottó bejelentette, hogy minden 
érintett kerület vezetése e-mailben és 
postai levélben felszólítást kap majd 
a hiánypótlásra, s ha ez nem történik 

meg határidőre, az adott versenyt nem 
fogadják el hivatalosnak, csupán a 
hobbiverseny kategóriába fog tartozni. 
Hogy ez ne történjen meg, jó lenne, ha 
a kerületek tagjai is nyomást gyakorol-
nának vezetőikre a szabályok betartása 
érdekében.

Ezt követően kerültek szóba a 2020-
as tervek. A versenybizottság elnöke 
prezentációval színesített tartalmas 
előadásban fejtette ki elképzeléseit. 
Ezek lényege, hogy végre jelentős for-
dulatra van szükség a versenyek szer-
vezésében és lebonyolításában, nagy 
lépést téve a nemzetközileg már elfo-
gadott és kipróbált módszerek alkal-
mazása felé. 

A tervezet egyik alappillére, hogy a 
galambászat a szezonban ne legyen ro-
bot, s a tenyésztők több időt tudjanak 
családjukkal, pihenéssel tölteni. Ezért 
azt tervezik, hogy a különböző távok 
kerületi bajnokait, champion galamb-
jait nem a teljes szezon teljesítményé-
ből, hanem a 3-5 legsikeresebb verseny 
eredményei alapján kellene kiszámol-
ni. Ez már az országos bajnoki címek 
esetében jelen van, ezt szeretnék jövőre 
általánosan bevezetni az országban.

Emellett korlátoznák a csapatver-
senybe benevezett galambok számát, 
a vitaanyag szerint ez maximum 30 
darab lehetne. A csapatversenyben 
ezekből mindenki annyit küld, ameny-
nyit akar, de 10 után kettőt, és minden 
további megkezdett 5 után egy-egy 
galambot kell helyezni. Ez nem korlá-
tozná a nagy létszámmal versenyzőket, 
hiszen a versenyen indított összes ga-
lamb az egyéni listán szerezhet helye-
zést.

Gál Ottó terveit egy szimpátiasza-
vazással az elnökség támogatta, kérve, 
hogy az észrevételek figyelembe véte-
lével az őszi összevont, a kerületi elnö-
kökkel közösen tartott tanácskozásra 
készüljön el a végleges változat, hogy 
meg lehessen vitatni.

Az elnökségi ülésen szó volt a jövő 
januári országos kiállítás előkészülete-
iről is. Tóth István, az országos bíráló 
bizottság elnöke elmondta, hogy re-
mény van rá, hogy a kiállítás visszatér 
Gödöllőre. A tárgyalások jól haladnak, 
az álláspontok nagyon közeliek, így 
várható, hogy sikerül egy jó megálla-
podást tető alá hozni.
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Megszakítás nélkül 50 éven át élversenyző: 
Horváth Jenő (Dabas)

Villámriportra érkeztem Dabasra. Régi ismeretség köt Hor-
váth Jenő mestergalambászhoz. Élete delén túl képes figye-
lemre méltó galambokat tenyészteni, egyedi érzékkel bír a 
versenyeztetésükhöz is. Úgy vélem, kétség sem férhet külö-
nös szakértelméhez.

A kezdet 1969-re datálódik: Pesterzsébeten az országos 
hírnevet szerzett B-04 egyesületben kezdte postagalam-
bász sikereinek megalapozását. Az állomány alapját Hatos 
József jónevű galambásztól szerezte be. Jelenleg az állo-
mány még kiemelkedő teljesítményre képes galambjainak 
20-30 százalékában a Hatos galambok megtalálhatóak. 
Gondolják meg: 1969-2019, ezen tény önmagában egy ku-
riózum. Többszörös jutott el egyesületében a csúcsra, öt-
ször egymás után nyer egyesületi bajnokságot, majd még 

három egyesületi 
bajnoki címet 
hódít el galamb-
jaival. 

Ha bárkiben 
felmerül: egye-
sületi bajnokság 
8 versenyévben 
és akkor mi van? 
Tudni kell, hogy 
44 versenyző 
tagja volt a B-04 
e g y e s ü l e t n e k . 
Mennyivel má-
sabb így a meg-
ítélés, nemdebár?

Nincs vége a 
f e l s o r o l á s n a k : 
kerületi bajnok-
ságot nyert négy-
szer. Megnyerte 
a Budapest Baj-

nokságot. Annyit adalékként még: Budapest mindhárom 
kerületének 380-400 versenyzője indult a Budapest Baj-
nokságban. 

Aztán megfejeli egy országos csapatbajnoksággal a fen-
tieket.

Úgy a 90-es években elkezdtek osztódni a budapesti ke-
rületek, mígnem a Villám Klubban talál helyet (a Buda-
pest-II mindvégig maradt, csak közben felvették a Villám 
Klub nevet), amelyben az erőviszonyok nem kimondottan 
kedveznek a 20-30 versenyző galambot tartóknak. Per pil-
lanat 107 tag, ebből 93-95 stabil versenyző jelenti a me-
zőnyt. 

Beszerez a versenyprogramban jól használható néhány 
galambot. Egyedi érzéke van a postagalambokhoz, vagy 
rövid-középtávot jól teljesítő galambokhoz. Három ga-
lambja repül 4 versenyévben 105 helyezést a 9-10 száza-
lékban, átlag 3000-3500 induló galamb ellenében.

2017-ben rövidtáv II. csapat, 2018-ban rövidtáv III. csa-

pat. A hosszútávú versenyre 1000 körülire csökken a kül-
dött létszám. Nem kockáztatják a versenyzők hosszútávon 
a galambjaikat. Radeburg 600 km, Halle 700 km, Lipcse 
660 km csupán. Ezen utak számítanak be a Közép-Ma-
gyarországi Bajnokságba. 

A három hosszútáv közé beékelve a sprintbajnokságot. 
Hat galambbal vesz részt ezen utakon. Hármas befutó szá-
mít a bajnokság értékelésében. Végeredmény: kerületi III. 
a csapat a végelszámoláskor. 

A 2019-es versenyév jelentős és érzékeny veszteséget 
produkált szinte valamennyi versenyzőnek. A sok hasra 
ütött kezelés, oltások meghozták az okszerű eredményt: 
a galambokban elszaporodtak a gyógyszerekre rezisztens 
kórokozók. Nem hagy menekülő sávot a galamboknak. 

Ismételten egy kiváló versenyző fémjelzi, hogy az ál-
lomány rendelkezik új, meg újabb sprinter versenyzővel. 
Íme a viselt dolgai HU16-17-93629 K hímnek: három ver-
senyév, 30 helyezés a 9 százalékban, ebben kerületi első díj 
is van. 

Hab legyen a tortán a nemzeti bajnokságban nyert díjak 
sokasága. Saját sikerei mellett külön öröm számára, hogy a 
tőle származó galambok sikeresen szerepelnek másoknál is.

Az elkövetkezőkre erőt, egészséget, sok galambász si-
kert kívánok.

Száraz György
Horváth Jenő nemzeti díjai

l 1972 Nemzeti II. díj Rostock egyéni 6 SKh 
l 1986 Nemzeti I. díj csapat 
l 1986 Nemzeti III. díj champion 6766 SKh 
l 1986 Nemzeti IV. díj Magdeburg csapat 
l 1986 Nemzeti V. díj champion 6844 KKh 
l 1986 Nemzeti X. díj champion 1015 Kh 
l 1986 Nemzeti XIII. díj champion 7750 SKh
l 1986 Budapest Bajnok
l 1987 Nemzeti VI. díj Criwitz egyéni 6766 SKh
l 1987 Nemzeti VII. díj champion 9188 SKh
l 1990 Nemzeti I. díj champion 8052 Kh
l 1990 Nemzeti VII. díj Lipcse csapat 
l 1990 Nemzeti IX. díj champion 8100 Kh
l 2002 Magyar Kupa VII. díj Legjobb Dúc
l 2003 Nemzeti II. díj Würzburg 17546 SKTh
l 2004 Nemzeti III. díj Stendal 35247 Kh
l 2004 Nemzeti XIII. díj Stendal csapat
l 2004 Nemzeti XIII. díj champion 35247 Kh
l 2004 Magyar Elit Klub XVIII. díj
l 2004 Jubileumi Kupa I. díj 
l 2006 Magyar Kupa VIII. díj, középtáv 
l 2006 Magyarország Élversenyzője IV. díj 
l 2006 Jubileumi Kupa I. díj
l 2006 Magyar Kupa VIII. díj, középtáv
l 2007 Magyar Kupa Legjobb Dúc országos XX.
l 2007 Nemzeti II. díj, középtáv 49330 Kh
l 2011 Nemzeti V. díj Regensburg 18000 Kh
l 2013 Nemzeti III. díj Magdeburg 33052 SKTh
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A kérdés az, hogy egy gyakorlatilag 
„ismeretlen”, de kiváló származású te-
nyészállományból hogyan lehet néhány 
év alatt kinyerni a maximális teljesít-
ményt, a LÉNYEG-et. Most csak néhány 
gondolattal szeretném segíteni a kezdő 
vagy nagy létszámú tenyészállomány-
nyal rendelkező sporttársakat a gyor-
sabb siker elérése érdekében.

Charles Darwin, a neves angol geo-
lógus és biológus 1858-ban Angliában 
kiadta A fajok eredete című művét 
(1873-ban magyarul is megjelent), 
amely több évtizedes elméleti és gya-
korlati tapasztalat alapján íródott, 

nagy vitát keltve ezzel a tudós társa-
dalomban mind a mai napig. Ebben a 
művében kifejtette az evolúciós elmé-
letet – egyébként ez a természet törvé-
nye is –, amely szerint csak azok a fa-
jok képesek fennmaradni, szaporodni 
és fejlődni, amelyek a megváltozott kö-
rülményekhez mindig alkalmazkodni 
képesek. 

Ugyanez vonatkozik a galambokra 
is! Mert tudjuk, hogy minden galamb a 
szirti galambból származik (kék színű): 
de a páva, a magasröptű, a posta, a 
begyes - mind egy-egy módszeres, cél-
irányos tenyésztés eredménye. 

Idősebb sporttársaink tapasztalhat-
ják, hogy a 40-50 évvel ezelőtti posta-
galambok nagyobbak, nehezebb cson-

tozatúak, lassabban repülők voltak, 
viszont szívósabbak, jobb tájékozódó-
képességgel és kitartással rendelkez-
tek, mint a mostani kisebb, élénkebb, 
könnyű csontú, finomabb madarak, 
amelyek a korábban szokásos 9 ver-
seny helyett akár évente 13-14 verse-
nyen is részt vehetnek rövid-, közép- 
és hosszútávon. 

A nyugati, pénzorientált galambver-
senyek (fogadásos módszer) lehetővé 
tették, hogy mára világszerte megis-
merjék a holland és belga tenyésztőket, 
akik több ezer euróért adnak egy-egy 
fiatalt a győztes galambok rokonságá-
ból, azonban ezek LÉNYEG-e hamar 

elvész, ha nem a legjobb versenyga-
lambjainkat tenyésztjük tovább, alkal-
mazva Darwin evolúciós elméletét.

Erre szép példák a gyönyörű Jan 
Aarden galambok vagy a ma divatos 
nevek, mint a Koopman, Heremans - 
amelyeket, ha csak név szerint szapo-
rítunk, vajmi kevés eredményt hoznak. 

Az özvegy módszer kiváló motiváló 
tényező lehet 1-1 versenyen, azonban a 
galambok – évi 12 alkalommal repülve 
– így 1-2 év alatt kiégnek, köszönhető-
en a rendszeresen alkalmazott – telje-
sítményfokozó – szintetikus antibioti-
kumoknak is.

A jelenleg általánosan használt 
módszer nagy hibája, hogy csak a te-
nyészegyedekből hagynak fiatalokat. 

Ez megállítja az evolúciót, mivel az 
összes fiatal galamb a nem repülő 30-
40 tenyészpártól származik, azonban 
ezek lassan megöregszenek, csökken 
a teljesítményük, egyre kevesebb jó 
galamb születik, a versenygalambok 
pedig utód nélkül lassan elkopnak, 
így a valamikori sikeres állomány las-
san – vagy gyorsan –, de biztosan az 
enyészeté lesz. Nagy hiba még, hogy 
sok esetben a tojókat nem röptetik, így 
egy másik evolúciós ág is módszeresen 
kiiktatásra kerül.

Mindezt megfontolva, mit tehet 
a tenyésztő? Meg tudja-e állítani a 

LÉNYEG csökkenését saját állomá-
nyában? Természetesen igen, csak 
igazodnia kell a természet evolúciós 
törvényéhez, ami szerint tenyésztés és 
szigorú selejtezés nélkül nincs fejlődés, 
sem eredmény. 

A régi, saját, még Szentendrén meg-
lévő kiemelkedő állományunk 1995 
óta nem repült, azóta eltelt 20 év, vagyis 
20 generáció. Emberi léptékkel mérve 
(1 generáció 33 év) ez 660 évet jelen-
tene, és látható, hogy az akkori embe-
rek jelentősen különböztek a maiaktól. 
Vonatkozik ez a nőkre, a férfiakra, de 
a postagalambokra is. A természet 
fejlődése soha nem áll meg és mindig 
igazodik az adott körülményekhez a 
túlélés biztosítása érdekében.

A LÉNYEG: a tenyésztés és a kiválasztás
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Mi akkor a teendő? 
Minden évben a legjobban repülő 

galambokat kell elsősorban tenyész-
teni, például az első kelésű fiatalokat 
mind meghagyni a már szelektált re-
pülő állományból, sőt a kiemelkedő 
egyedekből 1-2 pár őszi fiatalt is hagy-
hat a gondos tenyésztő az év vége felé. 

Természetesen a tojóknak is repülni 
kellene, ahogy ezt korábban a Melyik a 
legjobb tenyésztojód? című írásomban 
érintettem, mivel a párosítás e nélkül 
eredménytelen, céltalan és sikertelen 
lesz. 

A fiatalokat vegyszermentesen cél-
szerű felnevelni, ami a fizikai és ideg-
rendszeri stabilitást biztosítja. Aki e 
módszert részben vagy egészben al-
kalmazza és folyamatosan frissíti ál-
lományát, az hosszútávon is képes az 
élvonalban maradni és a LÉNYEG au-
tomatikus romlása helyett folyamatos 
fejlődés következik be madarainál. 

Mint tudjuk, a postagalamb tenyész-
tés és versenyzés az egyik legizgalma-
sabb hobbi, de a kiváló eredmények el-
éréséhez jelentős tudásra, gyakorlatra 
és türelemre van szükség.

Az egyre csökkenő versenyző szám 
megállítására, és a növekedés beindítá-
sára lenne szükség, hogy ez a szép sport 
újra virágkorát élje, mint 30-40 évvel 
ezelőtt, amikor a pénznek még jóval 
kisebb szerepe volt a postagalambte-
nyésztők körében, de a körülmények 
azóta gyökeresen megváltoztak. 

Az erős elektromágneses környe-
zet (mobiltelefonok, radar, stb.), 
a vegyi és biológiai szennyezés 
(GMO), a szélsőséges időjárás miatt 
a galambok tulajdonságai (genetikai, 
tájékozódóképesség, fizikai erőnlét, 
a kémiai szerek alkalmazása) átala-
kulóban vannak, ezért nagyon nehéz 
hosszabb távon az élmezőnyben (10 
%-on belül) maradni. A saját törzs 
továbbfejlesztése valamilyen irány-
ban sok pénzbe, fáradtságba kerül, 
így – jelenleg – egyre nő a verseny-
zők lemorzsolódása. 

A kérdés ma az, hogy kis létszámú, 
de koncentrált állomány hogyan képes 
felvenni a versenyt a 4-500 fős állomá-
nyokkal? A jó hír: ez is elérhető kellő 
szakértelemmel és türelemmel.

Mi a LÉNYEG – az érték? Termé-
szetesen mindenkinek más és más.

Van, aki az első díjat kívánja megsze-
rezni rövid-, közép- vagy hosszútávon. 
Van, aki a galamb éves összteljesítmé-
nyét, a minden úton való listára kerü-
lését tűzi ki célul. Van, aki a maratoni 
két vagy több napos versenyt kedveli, 
és vannak, akik valamilyen színű ga-
lamb vagy özvegy, esetleg természetes 
módszerek kedvelői, mivel a versenyző 
életvitele csak ezt teszi lehetővé.

Nem hiszem, hogy sokan megle-
pődnének, ha azt gondolom, mindez 
rejtve benne van minden postagalamb 
állományban, és csak továbbtenyésztés 
kérdése, hogy gyors vagy teljesítmény-
centrikus állományt alakítunk-e ki – 

ez a lényeg, az érték, ami lehet kicsi, de 
nagy is.

Engedjenek meg egy igen egyszerű 
példát, ami kissé sántít, de sok benne 
az igazság:

Tegyük fel, hogy valaki tiszta feke-
te színű nyulakat tenyészt, de egyszer 
csak születik egy fehérfülű, fekete utód 
is. Amennyiben ezt a színkombinációt 
szeretném továbbtenyészteni, s nem 
szeretnék 5-10 évet várni, amíg még 
egy ilyen nyúl születik, hanem azt te-
nyésztem tovább, amit szeretnék, és 

célul tűztem ki. Természetesen a fe-
hérfülű utódai nem mind lesznek fe-
hérfülűek, de akár rövid időn belül is 
lehet fehérfülű, fekete nyúl csapatunk. 
Érdemes tanulmányozni Anker Alfonz 
A repülő keresztrejtvény című művét,  
ami 1971-ben jelent meg.

Ilyen tenyésztési módszerrel lehet 
hosszútávú, vagy maratonos Janssene-
ket, illetve rövidtávú Jan Aardeneket 
tenyészteni, ha megfelelő szakértő ke-
zébe kerülnek és van elegendő idő és 
türelem ehhez.

Természetesen a legegyszerűbb, ha 
a már kitenyésztett jellegzetességű ga-
lambokkal versenyzünk, így nem kell 
egy új törzset kialakítani. Ez azonban 
csak az első lépcső, a tenyészgalambok 
lassan megöregszenek – egyre keve-
sebb kiemelkedő képességű madár 
születik, így a szuper állomány las-
san eltűnik. A minőség megőrzésére 
azonban van egy módszer – ez a pira-
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mis elvű tenyésztés, amelynek lényege, 
hogy a legjobb hímet/tojót a legjobb 
tojóval/hímmel párosítom és ezek utó-
dait szaporítom, majd kiválasztom a 
legjobbakat.

A kis létszámú állományoknál nincs 
nagy probléma, mivel kénytelen a jót 
a még jobbal párosítani, így van esély 
arra, hogy hosszabb távon is eredmé-
nyes lehet a tenyésztő.

Nagyobb probléma a nagy létszámú 
tenyészállományokkal van. A 40-50 pár 
azonos jellemzőjű „tenyészpárral” ren-
delkezők azon a kényelmes állásponton 
vannak, hogy 100 darab tenyészgalamb-
ból majd csak lesz 2-3 kiváló galamb 
évente, ami – egy darabig – elég lehet, 
azonban hosszútávon mindez biztos 
romláshoz vezet. A szálló galambokból 
nem tenyésztenek, a tojókat csak fiata-
lon röptetik, ami sok özvegyen verseny-
ző sporttárs alapproblémája. 

Mit jelent a „piramis elvű tenyésztés”?
Feltételezzük, hogy 50-50 pár a „te-

nyész” és a versenyző állomány, így az 
éves 100-100 fiatal csak a nem repülő 
tenyész állományból származik, így az 
1. lépcsőben várhatóan található né-
hány kiváló verseny- és standard ga-
lamb, de azoknak állandóan repülniük 
kell, így nincsenek utódaik éveken ke-
resztül.

A piramis 2. lépcsője a versenyál-
lomány lenne, amelyből az első évben 
legalább a fiatalok 50-60 %-át kellene 
tenyészteni (van, aki 100 %-ot hagy 
az első kelésből) és a legjobb hímek a 
legjobb versenyző tojókat kaphatnák 
párként. 

1. szint – 100 % nem repülő tenyé-
szállomány (szaporítás)

2. szint – 50 % tenyészállomány, 50 % 
versenyző (kiválasztás + tenyésztés)

3. szint – 25 % tenyészállomány, 75 % 
versenyző (kiválasztás + tenyésztés)

4. szint – 15 % tenyészállomány, 85 % 
versenyző (kiválasztás + tenyésztés)

Bátran kell tenyészteni a kiemelkedő 
teljesítményű egyévesekből, és a B. to B. 
(Best to Best = a legjobbat a legjobbal) 
alapján akár 3 év alatt az élre törhet az 
állomány, illetve ott tud maradni.

Az 5-8 évnél idősebb tenyész- és 
versenygalamboknak – a hímeknek 
– lehetőleg kiváló 1-2 éves versenyző 
tojókat célszerű adni a párosítási terv-
nél – a téli időszakban. Ehhez fel le-
het használni a versenyidőszakban az 
egyes versenyről készült feljegyzésün-
ket: az időjárásról, a szélirányról, a ta-

karmányozásról, a felhasznált ayurve-
dikus – gyógynövényes készítményekről, 
illetve az eseti betegségek gyógyítására 
használt szintetikus (vegyszeres) anti-
biotikumokról és ezek hatásáról. 

A kötelező vakcinázás pontos idejét, 
módját is célszerű felírni, mivel ezek a 
párosításnál döntő fontosságúak lehet-
nek. A vakcinázások hatékonyságát a 
Stresroak folyadék jelentősen fokozza 
azáltal, hogy az ellenanyag titert jelen-
tősen emeli.

A tenyész- és versenygalambok pá-
rosításánál fontos szerepet játszik az 
Anker-féle genetika (itt van fontos sze-
repe a származási lapnak), hogy sike-
rüljön megőrizni az állomány életere-
jét – LÉNYEGÉT. Amennyiben mégis 
látható az állomány genetikai romlása, 
szükség lesz a vérfrissítésre, amelyhez 
azonban nem a vérrokon középsze-
rű állományból célszerű kiválasztani 
a párosítandó egyedeket. Ebben az 
élversenyzők rögzített vérvonala se-
gítheti a cél elérését, ami irányulhat: 
gyorsításra, hosszabb távú madarak, 
all round vagy szuper rövidtávú egye-
dek rögzítésére, fejlesztésére. 

Esetenként szükség lehet a verseny-
ző unoka és a „tenyész” nagyszülő pá-
rosítására is, ami tovább erősítheti az 
adott LÉNYEG megőrzését. Az alapelv 
mindig azonos marad, hogy a legjob-
bat a még jobbal kell párosítani vagy 
saját dúcon belül vagy külső segítség-
gel (kölcsön galambbal). 

A magyar postagalambászok nagy 
részének nincs esélye, hogy drága im-
port galambokkal kísérletezzen, így 
marad a sporttársi szolidaritás, amely 
néhány tojás (özvegy tojók alól) vagy 
néhány őszi fiatal segítségével az igyek-
vő sporttársunk megízlelheti a sikert, 
bővítve ezzel a versenyzők számát.

Összefoglalva a fentieket:
- minden állománynak van LÉNYE-

GE - értéke –, amely potenciálisan ma-
gában hordozza a postagalambok lát-
hatatlan belső jellemzőit, mint:

- a tájékozódó képességet
- a kitartást 
- gyorsaságot
- az éberséget
- a fészekszeretetet
- az intelligenciát
- megbízhatóság
- a stressztűrő képességet
- az erőteljes fizikai alkatot
- a gyors reagáló képességet
- az önállóságot, valamint
- az örökítő- és mutagén hajlamot. 

 A sikeres tenyésztő mindezt szem 
előtt tartva – türelemmel, átgondoltan 
– tervezheti meg kis- és nagy állomá-
nyának jövőbeni sikerét.

Melyik tenyészgalamb selejtezhető?
A 40-50 „tenyészpárból” lesz olyan 

pár, amelyből 2-3 év alatt sem maradt 
eredményes utód. Ilyenkor érdemes 
átpárosítani a különben jó származású 
galambokat és mindjárt kiderül, hogy 
a hím vagy a tojó a gyengén örökí-
tő – ezeket lehet aztán selejtezni. Fel-
tételezve, hogy a tenyésztő már évek 
óta galambászik és versenyez, 2-3 évre 
visszamenőleg készíthető kimutatás 
a „tenyész I. és tenyész II. párokról”, 
amelyek alapján a megfelelő következ-
tetés levonható. 

A „tenyész I.” szekcióban mindig 
lesz már bevált kiváló tenyészpár és 50 
% kísérleti pár, amelyet a vérfrissítés és 
fejlesztés miatt nem célszerű leállítani. 
A régi tenyészpárok szép lassan „nyug-
díjazásra kerülhetnek” és mint dajkák, 
ők nevelhetik fel a kiváló versenyga-
lambok utódait, az új generációt.

A végső cél az, hogy a fiataloknak 
legalább 75 %-a 2-3 év alatt a verseny-
zők utódja legyen, mert csak így bizto-
sítható a töretlen fejlődés.

Döntenünk kell az alábbi kérdésekben: 
- Melyik versenygalambból te-

nyésszünk vagy ne tenyésszünk?
a) Ilyenkor csak a versenylistát kell 

figyelni és a megtett kilométereket kell 
összeszámolni, de az első kelést célsze-
rű meghagyni minden versenyzőből.

b) Az öreg tojók röptetése nélkül 
nem lehet stabil állományt hosszú tá-
von megőrizni. Fontos az özvegy hí-
mek gondos párosítása is, mivel ez le-
het a jövő záloga. 

c) A leghatékonyabb tenyészállo-
mány a nagy teljesítményű versenyga-
lambokból áll. 

d) Egy 50 párból álló tenyészállo-
mány LÉNYEGE azonos nagyságú le-
het 3-4 kiváló versenygalamb pár LÉ-
NYEGÉVEL. 

e) A nyugati, üzletszerű tenyésztés 
lényege a profit növelése, ezért az in-
nen származót úgy kell kezelni, mint 
egy teljesen ismeretlen állományt és a 
piramis módszerrel meg kell kísérelni 
kinyerni néhány év alatt az adott ga-
lambok LÉNYEGÉT – értékét, amely 
csak következetes tenyésztés és ver-
senyzés révén valósítható meg.

dr. Riesz István
Ayurveda - Garuda
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Fókuszban az ősz: a tollváltás és a későn kelt fiatalok
Ismét magunk mögött tudjuk a szezont. 
Már a következő évre kellene készül-
nünk az versenyekkel és a tenyésztéssel. 
Mindannyian követtünk el hibákat, s az 
a cél, hogy ezt a jövőben elkerüljük.

Ha 2020-ban aratni szeretnénk, ak-
kor a magokat 2019 őszén kell elvet-
nünk.

Minél simább, selymesebb, teljesebb 
és kifejlettebb egy postagalamb tolla a 
vedlést követően, annál nyugodtabban 
indulunk a következő versenyszezon-
ba. Ezerszer, ha nem több ezerszer 
dörzsölődik a szárnytoll a repülések 
során. A selymes tollazat könnyebben 
sérül, ezen egy kicsit el kellene gon-
dolkodnunk! Ez a sérült rész később 
nagy erőkifejtésnek van kitéve. Az 
is egyértelmű, hogy minél kevesebb 
energiát kell a postagalambnak a moz-
gásszervének működésére fordítania, 
annál hosszabban és kitartóbban tud 
majd repülni. Ha egy „non-plusz ult-
ra” takarmányozás következtében az 
összes szárnytoll csak egy millimé-
terrel hosszabb, akkor ez a minimális 
méretkülönbség egy bajnoki futam 
során oka lehet a győzelemnek, vagy a 
vereségnek. 

Minden postagalamb a génjeiben 
kódolva hordozza annak a lehetősé-
gét, hogy makulátlan legyen a tollaza-
ta. Mi, tenyésztők, a takarmányozással 
döntjük el, hogy a vedlést követően a 
csapatunknak milyen lesz a tollazata. 
Nem véletlen, hogy ősszel, a tenyész-
tési időszakon kívül bonyolódik le ez 
az egész folyamat. Ebben az időszak-
ban az utódnak szüksége van az összes 
rendelkezésre álló erőforrásra, éppen 
ezért a tollváltásra ilyenkor már nem 
marad energiája. A tollak külön-külön 
egész éven keresztül megújulnak, de a 
teljes tollazat komplett lecserélése csak 
ősszel történik. 

Mivel befejeződött a szaporodás, a 
teljes energiakészlet az új tollazat ki-
alakulásához kell. Most, hogy lezárult 
a szaporodási időszak, a teljes energia 
az új tollazat kialakulására koncentrá-
lódhat. 

Ha ön úgy dönt, hogy a tenyésztés 
lezárásakor egy kicsit „lazábbá” teszi a 
takarmány összetételét, akkor nagyon 
nagy hibát követ el. Pont az ellenkezőjét 
kell ilyenkor tenni. A takarmányt ilyen-
kor sok különféle gabonával kell dúsíta-
ni. Ideálisnak tartom a következő alko-

tóelemeket: paláta, kukorica, popcorn 
kukorica, egy kis adag búza. Körülbelül 
3-4 % hántolt árpa, cirok, vörösköles, 
hántolt zab, minimum 15 % kender, 
egy kis hajdina, valamint körülbelül 20 
% növényi fehérje, bükköny, zöld- vagy 
sárgaborsó formájában. 

Persze, ezt a minőségi takarmányt 
nem kapjuk meg zsákonként 12 eu-
rós áron. Ezt én is tudom. Figyeljenek 
emellett arra is, hogy miként alakul az 

Omega 3 és az Omega 6 zsírsavak ará-
nya. Minél inkább megközelíti ez az 
arány a 2:1-et, annál jobb és egészsége-
sebb ez az eledel. Ha sikerül kikeverni 
egy ilyen takarmányt, akkor ezt meg-
tarthatja végig a téli hónapokon ke-
resztül, egészen a párosodásig, ha úgy 
alakul, a fiatalok nevelési időszakában 
egészen az első edzésekig. Elvileg ez 
használható az első 300 kilométeres 
versenyig.

Az új tollak minden nap nőnek!

Legyünk őszinték! A postagalamb-
jaink minden nap kapnak valamilyen 
táplálékkiegészítőt a takarmányon és a 

vízen kívül. Ennek az áll a hátterében, 
hogy a tollváltás akkor fejeződik be, 
mikor a tizedik primer toll és az utolsó 
előtti faroktoll a jobb és a baloldalon is 
kinőtt. Ez általában november végére, 
december elejére fejeződik be. 

Figyeljenek oda, hogy kinőtt-e az 
utolsó előtti faroktoll! Ha igen, akkor 
azt mondhatjuk, hogy jó tollváltás 
volt. Szintén jó fokmérője a tollváltás 
milyenségének, hogy hogyan alakult 

a comb hátsó részén a toll. Minél több 
toll hullott ki, annál egészségesebb lesz 
az új tollazat. Nagyon örülök, mikor 
olyan postagalambokat látok, melyek-
nek a szárny alsó részén három vagy 
több toll hiányzik. 

Ha friss ásványi anyagokat, például 
homokkövet, apró kavicsot, aminosa-
vat egy kis vízzel feldúsítva adunk az 
állatoknak, ez megkönnyíti a postaga-
lambok számára a tollváltást. Mindig 
rámutatok arra, hogy milyen pozitív 
hatása van annak, ha írót adunk a ga-
lamboknak körülbelül 14 napon ke-
resztül. Mi a dúcokban a takarmány-
hoz keverjük az írót. Ha beöntjük az 
itatóba, az is jó, de nagyon gyorsan 



2019 augusztusPostagalambsport 9

leülepszik. Ha a takarmányra öntjük, 
akkor az utolsó csepp is feloldódik a 
takarmányban, s a teljes mennyiség 
felhasználásra kerül. Ezért azt javas-
lom, hogy egy liter írót öntsünk rá 
négy vagy öt kiló takarmányra, jól ráz-
zuk össze, s egy jó félnapon keresztül 
hagyjuk megszáradni. Ez egy kicsit 
fellazítja a takarmányt. A különböző B 
vitaminok, a B2, B5 és a B12, valamint 
a kalcium, kálium és a foszfát is na-
gyon pozitívan hat a tollak növekedési 
folyamatára. 

Természetesen nem szabad elfe-
ledkeznünk arról sem, hogy milyen 
hatása van a tejsav baktériumoknak a 
bélrendszerre.

Számomra és a mi dúcainkra is a 
következő szlogen érvényes: „A legjobb 
szer a tollváltásra a víz, kádba töltve.” 
Minimum három naponta teletöltöm 
a kádat vízzel, néha két naponként, 
ahogy az időm engedi. S mindig, ki 
szeretném hangsúlyozni, mindig, a 
postagalambok örömmel fürdenek. 
Látszik rajtuk, hogy mennyire bol-
dogok, majd fürdést követően nyitott 
szárnyakkal szárítkoznak a napon. 

Meggyőződésem, hogy minél töb-
bet fürdenek a postagalambok a toll-
váltás során, annál jobban fejlődnek a 
tollak. Nagyon jó érzéssel megválnak a 
fürdés során az apró pihéktől, a tollak-
tól és az alsó tollaktól. Ha egészséges 
táplálékot adunk az állatoknak, gyak-
ran fürödnek, akkor a mellükön a hús 
teljesen pihementes és rózsaszínű lesz. 
Ez jó hír! Ebben az esetben optimális 
körülmények között egész évre eltűn-
nek a paraziták az állat testéről. De 
azért azt nem tudjuk garantálni, hogy 
ez teljes egészében megvalósul!

Ha találnak a postagalambok tollá-
ban parazitákat, akkor ezzel minden-
képpen foglalkozni kell, s ekkor az ál-
latokat közvetlenül a gyógycseppekkel, 
vagy a fürdővízbe öntött cseppekkel 
kell kezelni. Ez egészen biztosan nem 
árt a tollváltásnak. Csak az egészséges, 
és parazitáktól teljesen megtisztított 
tollazat jelenti a tökéletes tollazatot. 

S tegyük a kezünket a szívünkre: 
Nem a tollazat csillogása az, aminek 
az első téli napsütésben tiszta szívvel 
örülünk?

Tényleg szükségünk van a téli fiatalokra?

Amióta világ a világ, a tenyésztők 
vitatkoznak arról, hogy van-e értelme 
a késői fiatalok tenyésztésének. Min-
denkinek saját magával kell tisztáznia, 

hogy van-e értelme egy késői fészekalj 
tenyésztésének. Én úgy vélem, hogy 
nagyon jó dolog, mikor egy szezon 
lezárását követően a csapatot ismét ki 
lehet vinni a szabadba. A sikeres ver-
senyzők ilyenkor már túl vannak a 
fészekrakáson és a fiatalok nevelésén. 
Egy rövid idő elteltével, sokszor keve-
sebb mint egy hét elteltével, a tojások 
már a fészekben vannak. Szinte nin-
csenek meg nem termékenyített tojá-
sok, ilyenkor a postagalambok csúcs-
formában vannak. 

Míg tavasszal pótlólagos világí-
tással, hozzáadott vitaminnal és sok 
egyéb trükkel kell segítenünk, hogy az 
állatok jó formába kerüljenek, ez a fi-
zikai állapot nyáron, a versenyek után, 
minden különösebb erőfeszítés nélkül 
adott. Ennek köszönhető, hogy jó „mi-
nőségű” fiatalok bújjanak ki a tojásból. 

Önök is igazolhatják: a verseny után 
kibújó őszi postagalambok mindig a 
legszebbek. Ez a szülők kiváló fizikai 
állapotára vezethető vissza. Ha nincs 
meg ez a „szuper fizikai státusz”, akkor 
nem lesznek szuper postagalambja-
ink. Számtalan olyan esetről tudunk, 
mikor ezek az őszi postagalambok let-
tek később az igazán jó tenyészek. De 
mindig szem előtt kell tartani a szülők 
tenyésztésre való alkalmasságát. Mi-
ként erről már többször írtam, nekem 
nagyon fontos, hogy szemmel milyen 
erősnek látszik a postagalamb háta, 
milyen hosszú a madár, mennyire se-
lyemfényű a tollazata és az „i” betűn a 
pont: a tökéletes szem. 

Az a legjobb kiindulópont, ha a 
szülők maguk is kiváló teljesítményt 
nyújtanak, amiről a versenyeredmé-
nyek alapján meg tudunk győződni. 
Ha mindkét oldalon sok díjat tudhat-
nak maguknak, akkor ez egy álomsze-
rű alapfeltétel ahhoz, hogy ténylegesen 
jó galambjaink legyenek a további te-
nyésztéshez.

De a késői madarak mindenképpen 
külön figyelmet igényelnek az ellátásuk 
során. A testfelépítésük kialakítására, 
akárcsak a tavasszal kibújt galambok 
esetében, egy jó félévre van szükség. 
Ha a hideg betörésekor valamilyen hi-
ányállapot áll fent, akkor problémák 
adódnak, s pont ezt szeretnénk min-
denképpen elkerülni.

„A sovány koszt”, amit néhány te-
nyésztő decembertől ad a postaga-
lamboknak, egészen biztosan tévút. 
Az úgy nevezett téli „leállás” már évek 
óta meghaladott nézet. Egyetlen olyan 
csúcstenyésztőt sem ismerek, aki té-

len visszafogott, csekély mennyiségű 
és minőségű takarmányt adna a pos-
tagalambjaink. Szinte mindenhol az 
a helyzet, hogy feljavított, „jó” takar-
mányt kapnak annak érdekében, hogy 
az állomány megőrizze a jó formáját. 

Biztos vagyok abban, hogy van né-
hány olyan kimagasló teljesítményt 
nyújtó dúc, ahol másként látják el a 
madarakat. Azt hiszem, ők jelentenek 
kivételt. 

De térjünk vissza a későn érkező fi-
atalokra!

Az ősszel kibújó fiatal galambok 
kiválóan alkalmazkodnak a tenyész-
tési körülményekhez. Ugyanakkor 
nagyon szkeptikus vagyok abban a 
vonatkozásban, hogy miként tudnak 
integrálódni a versenycsapatba. A mi 
dúcunkban már korábban is végez-
tünk ilyen irányú kísérleteket, de nem 
voltunk eredményesek. Szinte teljesen 
lehetetlen azt elérni, hogy ezekből a 
madarakból használható versenyzők 
váljanak. 

Persze, itt is vannak „fehér hollók”. 
Sajnos meg vagyok győződve, hogy 
nincsenek olyan megszállott sportbará-
tok, akik úgy éreznék, hogy a befektetett 
energia arányban áll az esetleges siker 
reményével. Ezért azt tanácsolom, hogy 
kíméljék meg magukat a sok csalódástól 
és a rengeteg munkától. Néhány késői 
tenyésztésű Ász postagalambunk a leg-
utóbbi tenyésztésből származik, s csak 
szeptemberben kosaraztuk be őket. Ha 
jó takarmányt és ellátást adunk ezeknek 
az állatoknak, akkor már február végén 
pároztathatjuk őket. 

A fiatal postagalambok mindenféle 
fenntartás nélkül elfogadják a part-
nerüket, a tojóknál tanácsos egy hó-
nappal később próbálkozni. Minden 
gond nélkül lehet még két párosítást 
elvégezni és felkészíteni a fiatalok ver-
senyére. Sok, talán azt is mondhatjuk, 
hogy nagyon sok jó, esetenként kiváló 
versenygalamb származik fiatal szü-
lőktől. Lehet, hogy esetleg ezzel ma-
gyarázható, hogy vannak olyan szuper 
eredményeket felmutató dúcok, me-
lyeknél nem az egyévesekből kerülnek 
ki az első versenyeken induló fiatalok. 

Kell, hogy legyen valami igazság 
ezen kijelentés hátterében. Mindenki-
nek meleg őszi napokat kívánok, egy 
gond nélkül lebonyolódó tollváltást, jó 
egészséget, természetesen nem csak a 
postagalamboknak, hanem nektek is! 

Franz Steffl
fordította: Tordy Éva
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Nem én vagyok a spanyolviasz feltalálója 
Mottó: „Gondolataim kristálytiszták, 
melyek vízben nem oldódnak.”

Azt mondják, a galambászok béke-
tűrő, nemes lelkű emberek.

Ez talán igaz, de farkasokká válnak 
a versenyidőszak alkalmával, majd bá-
rányokká a díjkiosztók közeledtével. 
Mik lehetnek az egymásnak esés okai?

Én, mint az okoskodó?! Igaz, ma-
gam is jobban kedvelem az okos hü-
lyéskedőket, mint a hülye okosko-
dókat. Most mégis ebbe a csapdába 
kerültem. 

Okoskodok: vajon mi okozhatja 
napjaink nagy létszámú galambvesz-
teségeit? Ezen írásom során a min-
dennapok alkalmával látott dolgokról 
írok, amelyek elgondolkodtatnak. A 
látott dolgokhoz hozzáadom évtizedes 
tapasztalataimat. Próbálom boncolgat-
ni, körül járni a lehetetlent.

Véleményem szerint három tényező 
játszik közre, de ezzel a galambászok 
nagy többsége tisztában van, illetve er-
ről már tanulmányokat is írtak. Azzal 
együtt nem akar róla tudomást venni. 

Küldeni minden áron? Vallja egyik 
Németországban élő galambász bará-
tom: „vagy húz a szürke vagy megsza-
kad, itt a fészektányérnak is repülni 
kell”.

Mik lehetnek a problémák okozói?
Talán három dolog:
1. napfolttevékenységek,
2. a déli légáramlatok,
3. káros sugárzások.

1. Napfolttevékenység (mágneses vi-
harok)

Megjegyzés: a napfoltmaximumok-
nál például erősebb a napszél, a napból 
eredő részecske a hullámtermészetű 
sugárzás. Romlik a rádióhullámok ter-
jedése is például. Tudósok kimutatták, 
hogy a grandiózus mágneses viharokat 
eredményező napfoltok sok problémát 
okoznak a távközlésben, összezavarják 
a GPS navigációs rendszereket is.

A madarak tájékozódását nem?
Bizonyított tény, hogy a vándorma-

darakat tájékozódásukban megzavar-
ták! 

2. A déli légáramlatok.
Úgy bizony, a déli légáramlatok is.
Egy kis kitérő
Világunkban minden mindennel, 

mindig összefüggésben van! Az üt-
közések, egymásra gyakorolt hatások 
változásokat idéznek elő, valakinek jó, 
valakiknek nem. Az élet tele van ütkö-
zésekkel, problémákkal, nem tudjuk 
kikerülni, hiszen mindenki mást tart 
jónak.

Akkor hogyan tovább? Hát a köl-
csönös tisztelet jegyében, békésen 
együtt élni rohanó világunkban! Igen, 
ez volna jó!

Ezt nem tudjuk megteremteni? 
Dehogynem, legalább galambász tár-
sadalmunkban, csak akarni kell! Egy-
mást meggyőzni halkan, szerényen, 
egymásra hatva. Igaz, nincs ezen sze-
rintem mit filózni, mert még egy ten-
geri uborka IQ-jú békegalambos is 
tudja, mit jelenthet a kölcsönös tiszte-
let.

Kölcsönös tisztelet jár a nagyok 
által úgynevezett „töltelékeknek”, de 
kölcsönös tisztelt adassék meg a pira-
misokon állóknak is. Ha a „töltelékek” 
nem lennének, senki nem állhatna a 
piramisok csúcsain. Úgy gondolom, 
ebben egyetértünk.

3. Káros sugárzások – manipulálással

A káros sugárzásokon és egyéb mér-
gezéseken túl az időjárási anomália a 
legnagyobb kérdés a mai világunkban 
- mondják.

Az hogy létezik? - vetődik fel a gon-
dolat bennem is. Nem kérdés, hiszen  
két évszakra redukálódott, azaz két év-
szakból áll évünk. Ezt fényesen bizo-
nyítják évszakváltásaink, hiszen nincs 
tél, tavasz, nyár és ősz.

A legelterjedtebb konspirációs el-

méletek szerint is a tudomány bevoná-
sával befolyásolni tudják az időjárást. 
A legnagyobb hurrikánok, özönvizek, 
a hirtelen megjelenő kánikulai hősé-
gek valakiknek a lelkén szárad? A ku-
tatások azt mutatják, hogy igen!

Megjegyzés: egy tudományos állítás 
addig igaz, amíg egy másik tudós tár-
saság azt meg nem cáfolja.

Több évtizede zajlanak kutatások ez 
ügyben, így jöttek rá, hogy az ionoszfé-
ra manipulációja valahogyan hatással 
van az élő szervezetre, méghozzá nem 
kis mértékben.

A tudományos munkásság az em-
beriség jólétét, fejlődését hivatott szol-
gálni, de annak ellehetetlenülését is 
előidézheti.



2019 augusztusPostagalambsport 11

Az éghajlatváltozás, az időjárás vál-
tozása befolyásolja az élő szervezetet?

Ha figyelembe vesszük azonban a 
chemtrailekkel a levegőbe juttatott ré-
szecskék rezonanciáját, máris reális 
képet kaphatunk a nagy galambveszte-
ségek okáról, hiszen ezen módszerrel 
az időjárást is teljesen át lehet alakíta-
ni, mely az élőszervezetre nagy hatás-
sal lehet.

Nem kell más, csak egy kicsit vissza-
tekinteni a csernobili robbanásra! Ab-
ban az időszakban – emlékszem – több 
mint 50 %-os veszteségek voltak.

Megjegyzés: a neve elhallgatását 
kérő bennfentes tudós elmondta, hogy 
a 2011-es földrengés – ami Fukusimá-
ban rombolt – az erőművet is megron-
gálta. Ez mi is lehetett más, mint egy 
félresiklott teszt, mely földrengést oko-
zott! A tudós szerint ennek a projek-
tnek egyik kulcsa, hogy ELF és VHF 
frekvenciákat tudnak sugározni a Föld 
ionoszférájából szét.

Ezek tudatában még lehet kétsé-
günk, miért nagyok esetenként az állo-
mányok veszteségei? Talán figyelembe 
kellene venni az időjárási változásokat, 
felvenni a kapcsolatot a tudományos 
időjárás előrejelzőkkel, de lehet, hogy 
ez is kevés volna.

Állítólag az utóbbi években, évtize-
dekben kitenyésztett postagalamb po-
pulációk érzékenyebbek, mint a koráb-
bi egyedek. Igaz? Nem tudom!

Mit is olvashatunk, hallhatunk  Pap-
di Imre írásairól. Az Anker galambok 
szilárd szervezetű madarak voltak 
(melyek jó tulajdonságaikat génjeik-
ben őrzik), s ezek jelenleg is tényekkel 
bizonyíthatóak. A nehéz utakon ezek 

brillíroztak, megállták a helyüket, él-
ben repültek.

Tudunk segíteni? 
Szövetségünk létrehozta az Anker 

szellemi hagyatéka alapítványt, mely-
nek céljait a kuratórium tagjai összefo-
gással szeretnék megvalósítani.

Menjünk egy kicsit vissza.
Felvetődik bennem ismét egy gon-

dolat, például a szürkemarha és a 
mangalica génbankja mit biztosít a 
külföldiek számára a gyenge – külföl-
di – tenyészetekkel szemben? Nos nem 
mást, mint egy életerős genetikai állo-
mányt! Ezek, úgy gondolom, tények. 
Ez lehet a jövője az ankeri szellemi ha-
gyatéknak!

Tudom, illetve tudjuk, hogy az An-
keri szellemi hagyaték megvalósítása 
csapatmunkát igénylő, nehéz feladat, 
melyet az egész postagalamb társada-
lom segítségével lehet megvalósítani. 

Akarjuk? Igen, akarjuk érthető 
meggyőző előadásokkal, fórumokon.

Tehát teljes összefogással!
Kidolgoztam, összehoztam egy 

olyan stábot, akik több kamerás állás-
ból tudnak videófelvételeket készíteni, 
melyek a Youtube csatornán, illetve 
több tévécsatornán is meg fognak je-
lenni. Megyünk, ahová hívnak, csupán 
támogatni kell az alapítványt, mely 
nem önös érdekeket szolgál, hanem az 
önökét.

Igaz vannak személyek, csoportok 
akik összefogás helyett a bomlasztást, 
felmorzsolást, darabolást helyezik elő-
térbe. A trianoni évfordulóra emlékez-
ve szinte magam előtt látom (tudom, 
hogy ez erős megfogalmazás), úgy 
akarják az egységet szétrobbantani, 

mint azt tették az árulók szent hazánk 
kapcsán.

Hogy jelenleg mi a motivációjuk, 
azt csupán sejteni tudom. A pénz vagy 
a hatalomvágy, mely életük során nem 
adatott meg? Vagy még többet akar-
nak?

Mit akarnak? Nem tudom, nem ér-
tem!

Zárszó
Kedves Olvasó! Hát bizony nem tu-

dok mást, én csak nagyon arcon csapó 
módon írni!

Kissé elkalandozván, de vissza-visz-
szatérve az ankeri gondolatokra, ezt 
továbbra is megteszem, hiszen halálá-
nak 40. évfordulójára emlékezünk eb-
ben az évben. 

Nem észt osztani kívánok, csupán 
gondolatokat ébresztő szándékkal kö-
zeledek a tisztelt olvasó felé. Teszem 
ezt azért is, hiszen a jelenlegi galam-
bász társadalom nagy része nem is-
merhette Ankert. Munkásságát iromá-
nyaiból ismerhetik.

Anker egy olyan személyiség volt, 
szellemi tudását átültetve a gyakorlat-
ba, kitenyészett egy olyan sertésfajtát, 
a KAHYB-ot, melyről a világ tudósai 
is elismeréssel nyilatkoztak. Oly kor-
ban élt, amikor mint osztályidegent, a 
Hortobágyra hurcolták, de az akkori 
rezsim is felismerte nélkülözhetetlen 
tudását. 

A Tiszafüred melletti kócsújfalui ta-
nyavilágában folytathatta tudományos 
munkásságát. Amennyire abban az 
időszakban lehetősége volt.

Szabó Ferenc
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Tapasztalat, próba, kísérlet - ne találgass!
„Végre rátaláltam” - jelentette be a lim-
burgi versenyző, aki, s ezt minden-
képpen meg kell jegyeznünk, tényleg 
fantasztikusan versenyzett. Majd ki-
csit cinkosan a fiára nézett: „Úgy ér-
ted, hogy valami titokra leltél?” – kér-
deztem. Erre bólintott, s azt mondta. 
„igen, egy nagy titokra.”

A tapasztalat

„Ha tudnád, hányadik ember vagy, 
aki így gondolja”- válaszoltam. „De 
mindezek az emberek pár versenyt kö-
vetően már ismét 
két lábbal állnak a 
földön. És te is csak 
egy leszel a sok kö-
zül. A postagalamb-
sportban nincsenek 
titkok. Vagy talán 
mégis. De szerintem, 
az a megfelelő posta-
galambok kiválasz-
tása. Amit mindig 
is mondok: a rossz 
teljesítményt nyúj-
tó postagalambokat 
ki kell selejtezni, a 
jókat el kell adni, és 
a szuper egyedeket 
meg kell tartani.” 

Megvetéssel néz 
rám. Ha a tekintettel 
ölni lehetne, már rég 
megsemmisülnék. 

„Csak azért, mert 
Ad Schaerlaeckens a neved, azt hiszed, 
hogy Te mindig, mindent jobban tudsz? 
Fiatalember, kipróbáltam valami újat. 
Egy barátomtól hallottam, s most ilyen 
nagy sikert értem el! Mondd, szerinted 
ez véletlen?” 

Erre nem válaszoltam semmit. 
Gyorsan valami más témára tereltem 
a szót.

Később

Valószínű, hogy bosszantotta, hogy 
nem kérdeztem meg tőle, hogy mi ez a 
titok, mert kicsit később a fiával együtt 
mellém szegődtek. „Nem is vagy kíván-
csi?”- kérdezték. „Abszolút nem” - vála-
szoltam. S nyilvánvalóan erre a válasz-
ra számítottak a legkevésbé. Minden 
bizonnyal ő az a típus, aki egy sikert, 
eredményt követően nagyon fontos-
nak érzi magát. És mindenképpen a fi-
gyelem középpontjában szeretne állni. 

Sok ilyen ember van.
„Ha megígéred, hogy senkinek, de 

tényleg senkinek nem mondod el, akkor 
elmesélem” – válaszolta. Nem válaszol-
tam. Gyakran a hallgatás többet mond, 
minden szónál.

Erre újra rákezdett: „Tudod mit csi-
náltam? Mielőtt bekosaraztam volna 
őket, lekapcsoltam a villanyt. S lehet 
ennél jobban játszani, mint ahogy ez 
nekem most sikerült?” 

És ebben a kérdésben bizony igaza 
volt. Az általa elért eredmény egészen 
kimagasló volt.

Erre megkérdeztem: „Az összes pos-
tagalambnál lekapcsoltad a villanyt, 
vagy csak egy részüknél?” Kiderült, 
hogy az összes galambnál. „Ki állítja 
azt, hogy nem szerepeltél volna ugyan-
ilyen jól, ha nem kapcsoltad volna le a 
lámpákat? Senki nem vonja kétségbe, 
hogy akármilyen oknál fogva is, de ki-
váló eredményt értél el a galambokkal.” 

Na, erre nem válaszolt, csak rázta 
a fejét, mintha csak azt szerette volna 
mondani, „Most ki a hülye, te vagy én?”

A hiba

Az apa és fia azt a hibát követték el, 
hogy túl hamar vonták le a végkövet-
keztetést. Ez gyakran előfordul ebben a 
sportágban. Ha az ember változtat va-
lamit a gyakorlaton, s azt követően jó 
eredményt ér el, akkor azt hiszi, hogy 
már meg is találta a magyarázatot a si-
kerre. 

De ki mondja azt, hogy a változtatás 
nélkül nem versenyzett volna ugyani-
lyen jól?

Néhány próba

• Egy sporttárs a szezon során első 
alkalommal ad a galamboknak vitami-
nokat és fokhagymát. Ezt követően jó 
eredményt ér el. Erre ő úgy gondolja, 
hogy ez a vitaminok miatt van. Vagy 
a fokhagyma miatt. De ki állítja azt, 
hogy ez valóban így van? Ki állítja azt, 
hogy egyébként nem versenyzett volna 

ugyanilyen jól? Ezt soha nem fogjuk 
megtudni. 

• A következő példa saját élményből 
származik. Egy hosszúra nyúlt telefon-
beszélgetés miatt az özvegyek egy órát, 
vagy talán még annál is többet ültek 
a bekosarazás előtt. Azt gondoltam, 
hogy lőttek a jó eredménynek. De pont 
az ellenkezője történt. Villámgyorsan 
visszaértek. Akkor azt hittem, most 
megtaláltam a jó szereplés okát. A kö-
vetkező, igazán fontos verseny előtt az 
özvegyek egy órát, vagy többet ültek. 
De a világon semmi eredményt nem 
értünk el.

Sok egyéb példa is azt bizonyítja, 
hogy nem lehet nagyon gyorsan ítéle-
tet hozni ilyen kérdésekben.

Konkrét példák

• Ha abból indulunk ki, hogy egész 
éven át a postagalamboknak sörárpát 



2019 augusztusPostagalambsport 13

és céklalevet adsz, s ők mindig makke-
gészségesek, akkor hajlamos leszel azt 
gondolni, hogy ez az előbbi étrendnek 
tudható be. De vajon tényleg így van 
ez? Próbáld ki, hogy a postagalambok 
felének nem adsz ezekből a táplálékok-
ból, s ezt követően alakítsd ki a véle-
ményedet. 

• Egyes tenyésztők nagyon sokra 
tartják a vitaminokat. Én egyáltalán 
nem hiszek ebben, s annak vagyok a 
szószólója, hogy próbálják egyszer ki, 
hogy nem adnak vitaminokat a galam-
boknak. Meggyőződésem, hogy tágra 
nyílik majd a szemük.

• A teákkal kapcsolatban mostaná-
ban nem hallani sokat, korábban annál 
több vélemény volt velük kapcsolatban. 
Voltak sporttársak, mint például André 
Roodhooft is, akit egyébként én magam 
nagyon sokra tartok, aki egy időben na-
gyon hitt a teában. De az elmúlt évek-
ben nem hallok arról, hogy ebben a vo-
natkozásban nyilatkozott volna. Szinte 
biztos vagyok abban, hogy már nem 
hisz ezeknek a szereknek a hatásában, 
miután egy évig nem adott egyáltalán 
teát a postagalamboknak.

• Túl világos a dúc? Próbáld csak ki! 
Sötétítsd be a dúcot, s meg fogod látni, 
hogy milyen következményekkel jár.

• Sehol nem lehet egészségesebb 
postagalambokat találni, mint Dirk 
Van Dyck madarai. Egyszer az mesél-
te nekem Dirk, hogy télen egy egész 
hónapon keresztül csak árpát adott 
a galamboknak. Ez biztos nem rossz 
ötlet, különben nem lennének a posta-
galambjai olyan egészségesek. De azt, 
hogy ez az árpának köszönhető, hát, 
nem tudom. Egyszer ki kellene próbál-
nia, hogy a galambok egy részének ad 
árpát, a másik felének nem, s ezt köve-
tően látná, hogy milyen a különbség a 
két állomány között. 

Takarmányozás

Szóval, említést tettem erről a kez-
dő versenyzőről. Teljesen fanatikusan 
képviseli a meggyőződését. Számára 
elég az a tény, hogy a legjobb takar-
mányt adja az állatoknak. Ez azonban 
mindenképpen nagyon drága, főleg 
egy olyan személy számára, mint ő, 
akinek szerény jövedelme van. 

Az árak közötti különbség olykor 
5 euró zsákonként - állapította meg. 
„Ha a drága takarmány megterheli a 
pénztárcádat, akkor javasoltam neked, 
hogy próbáld meg olcsóbb eledellel. De 
először csak a galambok felének adjál 
ebből az olcsóbb takarmányból, s majd 

meg fogod látni a különbséget.”
Azóta szívesebben megy a takar-

mányt áruló kereskedőhöz, mivel mi-
nimális különbséget sem tapasztalt a 
postagalambok teljesítményében.

Ha kétség merül fel

Ha kételkedsz abban, hogy egy 
adott szert kell-e adnod a postagalam-
boknak, vagy nem.

Ha kételkedsz abban, hogy az özve-
gyeket meg kell mutatnod, vagy sem.

Ha kételkedsz abban, hogy kell-e 
adnod vitaminokat az állatoknak, vagy 
sem.

Ha kételkedsz abban, hogy kell-e 
adnod árpát, vagy sem. 

És ha ilyen sok kérdésben vannak 
kétségeid, akkor ne változtass hirtelen 
mindenen egyszerre, hanem egyszerre 
csak egy dolgot tesztelj, s hasonlítsd 
össze az eredményeket.

Bármi mellett teszed le a voksodat, 
csak az állomány felével próbáld ki ezt, 
s hasonlítsd össze az eredményeket.

Ezt nevezzük tapasztalásnak. Mikor 
az összehasonlítások alapján jutunk 
végkövetkeztetésre. Ha ezt megteszed, 
akkor tudni fogod mindig, hogy miről 
beszélsz: mert kísérletek alapján fogsz 
dönteni.

A saját tapasztalatom

Ezzel kapcsolatban soha nem fo-
gom elfelejteni azt, hogy én mit csele-
kedtem, mikor felépítettem a dúcot a 
jelenlegi lakhelyem mellett. Nem volt 

pénzem, esti iskolába jártam, s szemé-
lyesen is segítettem a saját házam épí-
tésénél. 

Tényleg fontos lett volna, hogy az 
összes dúcot kitakarítsam? Honnan 
lett volna erre időm? Így végül a követ-
kező döntést hoztam.

Az fiatalokat kihajtottam, egy dúcot 
teljesen kitakarítottam, a többit nem. 
Ott hagytam az ürüléket. Egy kicsit 
nyitva hagytam a két helyiség között az 
ajtót, s mikor kezdett sötétedni, meg-
néztem, hová ültek az fiatalok. 

Rövid idő elteltével azt tapasztal-
tam, hogy az összes átült a nem tisz-
ta dúcba. Ez a dúc nekik kicsit kelle-
mesebb lett, kicsit melegebb is. Ekkor 
eldöntöttem, hogy az fiatalok dúcát 
soha nem fogom kitakarítani. A dúcok 
mindenkor csontszárazok azóta is. A 
takarítást követően is. Ennek követ-
keztében az életemben több száz órát 
megspóroltam az ürülék felkaparása, 
kitakarítás vonatkozásában.

És mi van most?

Most arról töpreng itt egy sporttárs a 
környéken, hogy üveget tegyen a tető-
re, vagy inkább műanyag tetőt. Hogy 
jó-e, kérdezte, mert a műanyag nagyon 
drága lenne. Azt javasoltam, hogy pró-
bálja ki! Jó ez a megoldás? Több fény és 
meleg jönne a dúcba felülről. Hát, be-
vallom, nem tudom. Egy másik dúc, és 
egy másik helyszín esetén inkább nem.

Ad Schaerlaeckens
fordította: Tordy Éva
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„Már abba akartam hagyni, amikor jöttek az 
idei eredmények”: Vizi János, Aranyhomok Klub
Meglátogattam Vizi Jánost egy interjú-
ra néhány hete. Érdekes találkozás colt, 
amelyen sok szó esett természetesen a 
galambokról, a versenyekről és egy sze-
rencsés történetről.

- A 2019-es év elég rosszul kezdő-
dött, mert egészségügyi bajokkal küz-
döttem. A versenyek előtt műtéttel 
indult a galambász szezonom. Elkese-
redett voltam, hogy miképpen oldom 
meg a teendőimet, hiszen mind a kettő 
nagyon fontos volt. 

Először megműtöttek, majd megkér-
tem Tóth Laci egyesületi sporttársam-
at, hogy a galambok ellátását valaho-
gyan oldja meg helyettem. A versenyek 
kezdetekor össze is szedte, és elvitte a 
galambjaimat a gyűjtésre. Később az 
egyesületben csak papírmunkákat vál-
laltam, de már tudtam versenyezni. Egy 
galambásznak a verseny a legfontosabb 
- mondta vendéglátóm.

De azt tudni kell, hogy a kiskunfé-
legyházai egyesület tagjai egy jól ösz-
szeszokott társaság. 

- Még anno Kohajda Feri barátunk 
idejében is a tagság mindenben segítette 
egymást. Most a Tóth famíliák (akik nem 
rokonok) – Feri, Péter, Laci és Nemcsók 
Bandi, akik szintén a hosszútávot szere-
tik, szívesen segítik az egyesület tagjait, 
akár takarmány-, vagy gyógyszerellátás-
ban. Hosszútávban nagyon kiemelkedő 
volt még az idei évben Kapus Endre és 
Vidéki Józsi sporttársunk. 

Nálunk az N-04 egyesületben, a 
tagszövetségben is nagyon kedvelik 
a pannonos utakat. Nekünk itt a tag-
szövetség végén érdekes a helyzetünk, 
többet kell a galambjainknak repülni. 
Megtanulták a madarak, hogy nem 
csak gyorsnak, hanem kitartóaknak is 
kell lenni.

Amikor a kórházból hazajöttem, az 
első a galambház meglátogatása volt. 
Igyekeztem felvenni a versenytempót. 
Az eredményeim is a szokott módon 
kezdtek alakulni, de főleg a hosszú-
távokra figyeltem, mert éreztem, hogy 
lesz erőm arra koncentrálni.

- Hogyan sikerült a régiós Cheb ver-
senyen a B-csapatból kerületi első helyet 
nyerni?

- A HU15-D-923249-es 14:52:42-
kor érkezett, a sebessége 1290,088 mé-
ter/perc, a megrepült távolság pedig 

674,329 km volt
Nem akarattal csináltam, így sike-

rült, bár az a galamb 2018-ban Cheb-
ből szintén egy tagszövetségi első he-
lyet repült, de most nem bíztam benne, 
mert öt toll volt bent, a hatodik kiesve. 
Más sem tette volna az egyes csapat-

ba, de tévedtem, és tanulság ebben az 
esetben, hogy a galambok is sok dolgot 
megoldanak helyettünk. Aki akar, az 
jön! Pedig ebben az évben semmilyen 
vitamint nem kaptak a galambok.

- És az hogy történt, hogy az A-csa-
patból egy kétéves galamb jött szinte 
utolsónak az egyesületben?

- Sajnos az A-csapatból a többi nem 
ért időben haza, én sem tudom, mi le-
hetett az oka. Pedig mind a tízben na-
gyon bíztam.

- Most a versenyek végén kiderült, 
hogy a HU17-D-298388-as hím 10 he-
lyezéses champion lesz, amihez gratulá-
lok. Kérlek, beszélj róla egy kicsit, mert 
megérdemli.

- Ennek van története, mert ez a ga-
lamb késő őszi, talán szeptemberi kelé-
sű volt, és csak próbálgattam a belföldi 
utakra küldeni a következő évben. Ki-
sebb-nagyobb sikerrel vette az utakat. 
Egyszer viszont hozott Rajkából egy 
élhelyezést. Bíztam benne 2019-ben, 
mert a testvérei is jórepülő galambok 
voltak.

Az idén az Aranyhomok Klub leg-
több díjkilométert megtettek versenyé-
ben lett a legjobb, összesen 4475 dkm-t 
repült! Ennek nagyon örülök, szinte or-
vosság volt nekem az eredménye.

A HU17-D-298388-as hím idei ered-
ményei:
l 419. – Rajka 13 % 106/3303 ga-

lamb – 242,941 km
l 59. – Malacky 2 % 107/3079 ga-

lamb – 287,655 km
l 181. – Kuty 6 % 106/3030 galamb 

– 302,865 km
l 76. – Velka Bites 3 % 102/2858 

galamb – 395,156 km
l 32. – Velka Bites 2. 1 % 102/2802 

galamb – 395,156 km
l 130. – Melnik 8 % – 91/1544 ga-

lamb – 567,173 km
l 91. – Cihovice 2. 7 % – 80/1239 

galamb – 469,922 km
l 180. – Cheb – 19 % 78/957 ga-

lamb – 674,329 km
l 127. – Velka Bites 13 % – 73/994 

galamb – 395,156 km
l 139. – Lipcse 17 % – 77/833 ga-

lamb – 744,832 km
l 451. – Lipcse 14 % – 3401 galamb 

– (régiós eredmény)

- Milyen származása van ennek a 
hím galambnak?

- A kiskunfélegyházi Tóth Pista nagy 
pannonos volt, és a soltvadkerti Hegyi 
Lajostól hozott 10 tojást. Ebből kelt 
az egyik, a 048-as kék hím, amelyik a 
Pannon Maraton versenyén Magde-
burgból háromszor dúcelső volt Tóth 
Pistánál. Ezt a galambot tettük össze 
egy Julien Vanino tojóval. Ebből kelt 
szeptemberben a 388-as galamb. Az 
első évben vedletlenül repült Rajkák-
ból. Jövőre a 388-as galamb biztosan 
megy a tenyésztésbe. 

- Régebbi években is nagy eredmé-
nyeket értél el, hogyan sikerült ez az 
éved?

- A tagszövetség bajnokságában 
rövidtávon 8., középtávon 10., hosz-
szún 19. lettem, az általános bajnok-
ságban a 13. helyezést értem el. A 
versenyek végére, hála Istennek, so-
kat javult az egészségem, és úgy gon-
dolom, ha tudom, jövőre új erővel 
biztosan folytatni fogom a galambok 
versenyeztetését.

- Talán mondhatom, hogy az Arany-
homok Tagszövetségünk nevében kíván-
juk, hogy legyen benne részed még sok 
éven keresztül, és gratulálunk!

Bagaméri László
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Az Egyévesek Nemzeti Versenye prágai 
feleresztése kapcsán rengeteg szervezé-
si munkára volt szükség. Találni kellett 
megfelelő felépítményeket és autókat, 
hogy a begyűjtést a legoptimálisabb és 
legköltséghatékonyabb módon tudjuk 
kivitelezni. Előre még azt sem tudtuk, 
hogy mennyi galambra lehet számítani. 

A felmérés után az látszott, hogy 
valamivel kevesebb, mint 900 darab-
bal számolhatunk. A versenyre végül 
1781 galambot szállítottunk el. Azt 
gondolom, hogy ezt sikerként kell el-
könyvelni. Köszönöm azoknak, akik 
galambjaik küldésével megtisztelték 
ezt a Nemzeti Versenyt és ezzel egyben 
növelték annak rangját is.

A galambok jó időben, szélcsend-
ben indulhattak neki a különböző 
távolságra lévő otthonuknak. Út köz-
ben egyre magasabb hőmérséklettel 
és erősödő délies széllel kellett meg-
küzdeniük, ami egyben ellenszelet 
jelentett. Ez meglátszik a listákon is, 
hiszen minél messzebbre kellett száll-
niuk, annál inkább csökken az átlag-
sebesség. Természetesen a nagyobb 
dúctávolság is közrejátszik a m/perc 
csökkenésében. 

Összességében egy jó versenyen va-
gyunk túl, egy nagyon jó erőpróba volt 
az egyéves galambok számára. Gya-

korolhatták a tömegből való kiválást, 
sokszor szólóban kellett repülniük, 
hiszen nem mindenki azonos irányba 
tartott. Nekem személy szerint ezek a 
versenyek a mérvadók, itt lehet lemér-
ni egy galamb igazi értékét, itt jön ki a 
küzdeni tudás, a tájékozódó képesség 
megléte, vagy annak hiánya. 

Természetesen az is fontos, hogy a 
távolságnak megfelelő galambokkal 
vágjunk neki egy ilyen útnak. A 4. 
zóna 580 km fölötti dúctávokkal már 
igazi kihívás az egyévesek számára. 

Több hasonló versenyt kellene 
szerveznünk, ha azt szeretnénk, 
hogy a világ többi része is elismer-
je a magyar galambok eredményét. 
Több Lipcsére, Magdeburgra, Hal-
léra, Chebre, Döbelnre – és sorol-
hatnám még a régiós hosszú távú 
versenyek feleresztési helyeit – van 
szükségünk egy évben, hogy meg-
mutathassuk a világnak a magyar 
postagalambok és postagalambá-
szok értékeit, eredményeit. 

Az ilyen versenyek nagy összefogást 
igényelnek a szervezők és a résztve-
vők részéről is. Nem azt kell keresni, 
hogy a szomszédos kerületben vajon 
nagyobb eredményt tudnék-e elérni, 
vajon jobb-e onnan a berepülésem, 
hanem többet kell tenni a várva várt 
sikerért és akkor el fog az is jönni.

Említsük meg azokat a segítőkész 
galambász sporttársakat, akik segítsé-
ge nélkül nem jöhetett volna létre ez a 
verseny, hiszen koordinálták a begyűj-
tést, támogatták a versenyre küldőket 
a gyűjtőhelyeken és összegyűjtötték a 
nevezési díjakat: Mihalik Csaba Oros-
háza, Takács László Szeged, Garaczi 
János Kecskemét, Soós István Duna-
földvár, Raffer Roland Székesfehérvár, 
Takács Gyula Tiszafüred, Bodonyi Fe-
renc Hatvan, Szabó Hornos János Bu-
dapest, Mészáros Zsolt Mány. Nagyon 
köszönöm a segítségüket!

Külön jár az elismerés a győri csa-
patnak Földing Norbert vezetésével, 
hiszen megvárták mindkét autót és 
segítettek a galambok átpakolásában, 
megitatásában. Nagyon köszönöm!

Mi lehet a jövőképünk ezzel a ver-
sennyel kapcsolatban? Reményeim 
szerint tovább tudjuk növelni az indu-
ló létszámot. A talán nem is olyan tá-
voli jövőben egy szép díjazással megtá-
mogatott versenyt látok magam előtt. 
Három régióban, 400-600 km közötti 
távolságból, egyenként 5000 db ga-
lamb részvételével, további zónákra 
bontva.

Bízom benne, hogy ezt meg is való-
sítjuk!

Gál Ottó
OVB elnök

Az Egyévesek Nemzeti Versenye Prágából: 
alap, amin a a jövőben elindulhatunk
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A külföldi galambász szakirodalomban 
rendre előbukkannak az új csodasze-
rek, amikről előbb-utóbb kiderül, hogy 
nem is azok. Mostanában például né-
hány országban azon folyik a vita, hogy 
vajon a klórkészítmények adagolása az 
ivóvízbe hasznos-e, vagy sem.

A tudósok között is folyik a vita, 
hogy például a mostanában felkapott 
klór-dioxid, amely bizonyos esetekben 
hatásosabb, mint az antibiotikumok, 
rendszeresen adagolva nem jár-e ve-
szélyekkel.

A wikipédia szerint a klór-dioxid 
szervetlen vegyület, képlete ClO2. 
Sárgászöld színű gáz, de −59 °C-on 
narancsszínű kristályokká fagy. A klór 
számos oxidjának egyike, hasznos és 
erős oxidálószer. A vizet is kezelik vele, 
de fehérítő hatása miatt is használják. 
A vegyületben a klór +4-es oxidációs 
számú.

A Niagara Fallsban, egy New York 
állami vízkezelő telep használt elő-
ször klór-dioxidot az ivóvíz kezelésé-
re 1944-ben, hogy lebontsák a vízben 
levő fenolt. Az ivóvíz fertőtlenítésére 
1956-tól terjedt el, amikor Brüsszel-
ben (Belgium) áttértek a klór helyett 
a klór-dioxid használatára. Legáltalá-
nosabban a klórozást megelőzően, elő-
zetes oxidálószerként használják, hogy 
megsemmisítsék a természetes vizek 
szennyezőit, melyekből a szabad klór 
hatására trihalogénmetánok keletkez-
nének.

A trihalogénmetánok feltételezett 
rákkeltők, melyek a víz fertőtlenítése 
során melléktermékként keletkeznek 
a nyersvízben található szerves anya-
gok klórozása során. A klórnál hatáso-
sabb 7-es pH felett, ammónia és ami-
nok jelenlétében, és/vagy a vízelosztó 
rendszerekben képződött biofilmek 
eltávolításában Számos ipari vízkeze-
lési eljárásban alkalmazzák biocidként, 
például hűtőtornyokban, szennyvizek 
kezelésében és élelmiszerek feldolgo-
zásában.

A klórnál kevésbé korrozív, és a le-
gionella baktériumok ellen hatásosabb 
szer. Más másodlagos vízfertőtlenítési 
eljárásokhoz képest a klór-dioxid több 
előnnyel is rendelkezik:

1) az EPA által engedélyezett biocid,
2) hatását nem befolyásolja a pH
3) hatásossága nem csökken az idő 

múlásával (a baktériumok nem válnak 
rá rezisztenssé) és

4) nem csökkenti hatását a szilikátok 
és a foszfátok jelenléte, melyeket gyak-
ran használnak korroziógátló inhibitor-
ként az ivóvízben.

A legtöbb esetben a klórnál hatáso-
sabb fertőtlenítő a víz által terjesztett 
patogén mikrobák, például a vírusok, 
baktériumok és protozoák ellen.

Eddig a tudományos leírás.
Legutóbb egy amerikai honlapon 

olvastam a klór alkalmazásáról pos-
tagalambok körében. A leírás szerint 
az ivóvízhez egy-két teáskanál közön-
séges háztartási fehérítőt adagolnak, 
mint például a Clorox Purex. Ha me-
legebb van, egy kicsit többet, mert a 
magasabb hőmérsékleten a klór gyor-
sabban eltávozik a vízből.

A szerző, dr. David E. Marx úgy 
okoskodik, hogy a klór adagolásával a 
vizelet is savasabb lesz, ez pedig termé-

szetes módon gátolja például a szalmo-
nellák szaporodását. Ő ráadásul saját 
galambjain ki is próbálta, s a tények 
azt mutatták, hogy nála nem fordultak 
elő a szezonban megbetegedések. Egy 
fontos intelmet is megfogalmazott: a 
klórral egy időben semmi mást nem 
szabad tenni a vízbe!

Találtam egy érdekes írást az index.
hu-n is, amely ugyan a klór humán 
vonatkozásait taglalja, de segít minket 
abban, hogy tisztábban lássunk ebben 
a kérdésben. A szerző arról számol be, 
hogy Noszticzius Zoltán, Wittmann 
Marian és Kály-Kullai Kristóf a BME 
Fizika Tanszékéről rájött, miért nem 
veszélyesek az emberre a baktériumo-
kat, gombákat és vírusokat a másod-
perc ezred része alatt elpusztító klór-
dioxid oldatok.

Bizonyították azt is, hogy a klór-

dioxid ellen a mikrobák elvileg nem 
lesznek rezisztensek. Az oldat hasznos 
lehet a rezisztencia elleni harcban, hát-
ránya, hogy csak lokálisan alkalmaz-
ható, de még így is segíthet a mostani 
antibiotikumokon. A magyar kutatók a 
PLOS ONE című, az interneten szaba-
don elérhető tudományos folyóiratban 
publikálták eredményeiket „Chlorine 
Dioxide is a Size Selective Antimicro-
bial Agent” címmel.

Az antibiotikumokat a mikrobák 
fejlesztették ki az egymás ellen évmilli-
árdok óta folytatott harcukban, kémi-
ailag szelektáltak egymás között. Ha 
a baktérium nem képes olyan kémiai 
ellenanyagot termelni, amely semle-
gesíti az antibiotikum hatását, akkor 
elpusztul. De a baktériumok ezt az el-
lenanyagtermelő képességet ki is tud-
ják fejleszteni, sőt akár el is tanulhatják 
egymástól, és amikor ezt a tudást kó-
doló gént kicserélik, rohamosan ter-
jedhet a rezisztencia.

Ha olyan szert akarunk, amellyel 
szemben egyetlen baktérium sem tud 
ellenállást, rezisztenciát kialakítani, 
akkor annak valami olyat kell meg-
támadni, amely a baktérium életéhez 
elengedhetetlenül szükséges. A klór-
dioxid éppen ilyen: négy aminosavat 
támad meg, leggyorsabban az úgy-
nevezett SH-tartalmú (szulfidhidril) 
ciszteint, amely nélkülözhetetlen az 
élethez.

Az összes élőlény ugyanazt a húsz 
aminosavat tartalmazza, köztük a cisz-
teint, az embernek mégsem árt a vizes 
klór-dioxidos oldat, hígan még akkor 
sem, ha megissza. A kutatók arra ke-
resték a választ, miért alakul ez így, 
hiszen a kémiai szelektivitás nem mű-
ködhet, mert az emberi sejtekben is 
ugyanúgy van cisztein, mint a baktéri-
umokban, így az ugyanúgy reagálhat is 
a klór-dioxiddal.

A kutatók szerint a megoldás egy-
szerű, mégis csak lassan jöttek rá: a 
különbséget a méret okozza. A bakté-
riumok jellemzően ezred milliméter 
nagyságúak, míg a többsejtű élőlények, 
mint az ember is, ennél sok nagyság-
renddel nagyobbak.

Ha a klór-dioxid oldatot fertőzött 
seb felületére juttatunk, az anyag a fel-
színi baktériumok elpusztítása után be 
fog hatolni az emberi szövetekbe is, az 

A klór-dioxid lehet az új csodaszer?
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emberi sejteket is károsíthatja. A beha-
tolás mélysége azonban igen lassan nő, 
így jelentős kárt nem okozhat.

Ráadásul egy perc alatt az illékony 
klór-dioxid zöme már távozhat a seb-
felületről, ekkor a többsejtű élőlények-
ben lévő keringési rendszerek beha-
tolást gátló hatását még nem is vettük 
figyelembe, amely szintén védelmet 
nyújt a többsejtűeknek, mint amilyen 
az ember is. Viszont ez az idő már bő-
ven elég arra, hogy a baktériumokat 
elpusztítsa.

Az eddigi gyakorlati felhasználás 
szintén a magyar kutatócsoporthoz 
fűződik. Mivel az emberi felhaszná-
lásokhoz csak rendkívül tiszta klór-
dioxid oldatok alkalmasak, Noszticzius 
professzor és társai már 2006-ban egy 
speciális membránszeparációs eljárást 
dolgoztak ki, amelyre 2012-ben euró-
pai, 2013-ban pedig amerikai szaba-
dalmi oltalmat kaptak.

2008 óta folyamatosan állítanak elő 
nagy tisztaságú klór-dioxid oldatokat, 
amelyeket száj- és torokfertőzések ke-
zelésére, fogorvosok pedig foggyökér-
csatorna fertőtlenítésére használnak. 
Az orvosi kutatásokat Rosivall László 
kezdeményezte, majd 2011-ben Kiss 
István az Egészségügyi Tudományos 
Tanács (ETT) engedélyét is elnyerte 
sebgyógyítási kísérletekhez. Ezekhez 
csatlakozott Szegedi János professzor és 
Beregvári Zoltán főorvos, aki azokat a 
képeket készítette, ahol olyan fertőzött 
sebek gyógyulását mutatja be, amelye-
ket klór-dioxid oldattal kezeltek.

A klór-dioxid úgynevezett lokális 
szer: csak ott alkalmazható, ahol a ke-
zelendő fertőzött felület elérhető az ol-
dattal. Ilyenek a fertőzött bőrfelületek, 
a sebek, de bizonyos testüregek belső 
felületei is, mint a száj, a garat, vagy 
a hólyag. Nem alkalmazható tehát pl. 
egy tüdő- vagy mellhártya-gyulladás-
nál, mert a szer nem tud elterjedni az 
egész szervezetben. Viszont ez előny 
is, mert nem terheli a szervezet egész-
séges részeit, és éppen a lokális jelleg 
miatt nem mérgező.

A szer jelentősége nyilvánvaló, 
amikor egy antibiotikumokra rezisz-
tens fertőzést lokálisan lehet kezelni, 
viszont túl is mutat ezen: ha a klór-
dioxid sok területen fogja kiváltani 
majd az antibiotikumokat, akkor a 
baktériumoknak sokkal kisebb esélyük 
lesz találkozni ezekkel, és így kisebb 
lesz az esély arra is, hogy rezisztenciát 
tudjanak kialakítani ellenük. Vagyis a 

klór-dioxid segíthet a létező antibioti-
kumok hatásosságának a megőrzésé-
ben is.

Klór-dioxid cseppek: ez a csoport 
nem más, mint nátrium-hipoklorit 28 
%-os oldata (desztillált vízben) amihez 
aktivátort adagolva jutsz az előzőleg 
említett klór-dioxidhoz. A hókusz-pó-
kusz és az ipari varázsszavak haszná-
lata ellenére az aktivátor semmi más, 

mint laboratóriumi tisztaságú ecet, cit-
romlé vagy citromsav. Ez az anyag fog 
segíteni felszabadítani a klórt a nátri-
um-hipokloritból, hogy klór-dioxi-
dot formáljon. A különböző gyártói 
adagolási előírások betartása mellett 
cirka 3 mg klór-dioxidhoz juthatunk 
3-5 perc várakozási idő elteltével. Ez 
a mennyiség elegendő 1 liter előszűrt 
víz ihatóvá tételére. Ennyi a nagy va-
rázslat. Viszont igen hatásos. 30 perc 
várakozási idő után többnyire már fo-
gyasztható a víz. A biztonságos, előírt 
várakozási idő azonban inkább egy tel-
jes óra. Ha még ekkor is erős „meden-
ceszagot” érzünk a vízen, akkor hagy-
juk levegőzni a vizet egy kicsit és ne 
csavarjuk vissza a víztároló eszközünk 
kupakját. A jó dolog, hogy a legstabi-
labb tárolható forma és nagy mennyi-
ségű aktív anyag nyerhető mindössze 
a víztisztítás folyamatának megkezdé-
se előtt. Egyébként a városi csapvíz is 
klór-dioxiddal kezelt.

Ez a tanulmány lényege. S az utolsó 
bekezdésre érdemes kiemelt figyelmet 
fordítani: a klór-dioxidot e szerint nem 
lehet „belsőleg” használni, mert nem 
terjed szét s szervezetben. Ha ez igaz, 
akkor a galambok ivóvizébe kevert 
klóroldat is legfeljebb a szájüregben, a 

nyelőcsőben, s talán a zúzógyomorban 
képes hatni. Az erősen kétséges, hogy 
a bélcsatornába is eljutna.

Az említett, amerikai galambász ol-
dalon megjelent íráshoz érkezett egy 
vélemény is. Chris, a szerző úgy véli, a 
klór adagolása az immunrendszert is 
meggyengíti és elpusztítja a jó bakté-
riumokat is, ezzel mintegy hátsó kaput 
nyitva a veszélyes kórokozók behatolá-
sa előtt.

Bevallom, én még nem próbáltam a 
klóradagolást. Bár, mint korábban ír-
tam, nálam egy nagy tartályban tiszta 
hipóban áznak az itatók egy-két napig, 
utána csak elöblítem őket és ennyi. A 
frissen fertőtlenített itatókban a ga-
lambok néhány itatásnyi alkalommal 
csak tiszta vizet kapnak, mert úgy gon-
dolom, a műanyag itató falán még van 
megtapadt hipó, s mint a szakembe-
rek állítják, a klórt nem szabad mással 
együtt adagolni.

A hipó alkotói a NaOCl (nátrium-hi-
poklorit), ez végzi a fertőtlenítést. Tar-
talmaz még NaCl-t (konyhasó), vala-
mint a klórral nem reagált NaOH-t is. 
A klórral nem reagált NaOH a szabad 
lúg. Ez a háztartási hipókban kb 0,5-2 
%. A háztartási hipók kb. 5 %-ban nát-
rium-hipokloritot tartalmaznak. Az 
aktív klór tartalma kb. 2-3 gramm és 
az idő múlásával csökken. Ezért írják 
rá a szavatossági időnek a 3 hónapot, 
ami gyakorlatilag pár hét. A háztartási 
hipó klórtartalma a szállítás és tárolás 
közben rohamosan csökken. A napon 
még inkább gyorsul ez a folyamat.

Mindenki saját sikerének a kovácsa. 
Lelke rajta, hogy mit próbál ki és mit 
nem. 

Furucz Zoltán
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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!

A tatai C-22 Postagalambsport Civil Társaság tudatja mindenkivel, hogy DR. 
VARGA ATTILA 2019. július 24-én elhunyt. C-22 tagsága

HONLAP:
www.

postagalamb
.hu

A Vácdukai A-42 Postagalambász Civil Társaság megrendülten tudatja, hogy 
hosszú évek óta versenyző tagja, KOLLÁR OTTÓ 70 éves korában váratlanul el-
hunyt. Sírjánál galambok felengedésével búcsúztak tőle a vácdukai és a dunaka-
nyari postagalambászok. Emlékét megőrizzük!

Fájdalommal tudatjuk, hogy BERNHARDT ISTVÁN, az A-63 egyesület elnöke 
életének 63. életévében elhunyt. Temetése 2019. augusztus 29-én 16 órakor volt a 
nagykátai temetőben. A-63 Egyesület

Szövetségi információk
Szövetségi iroda nyitva tartása, ügyintézés:

hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9.00 - 13.00

Elnöki fogadónap: 
minden hónap első keddje

Szövetségben kapható könyvek:       
         Bárány István: Galambtartási 1x1   1500.-
        
 A szervezett magyar galambtenyésztés 
       szakirodalmának bibliográfiája 1831-2015 4000.-
      
 Gyulai József: Anker Alfonz a zseniális 
       postagalamb tenyésztő levelei tükrében 2500.-
       
 Kerekes János: Anker Alfonz munkássága 
       tanulmányai és cikkei tükrében   2500.-
    
 Jan Aarden és a holland hosszútávú 
     törzs törénete     3500.-
     
 Riesz István: Ayurveda és a postagalamb 4000.-

l Leinformálható tenyészgalambjaim 
és utódaik eladók. Wiedermann első 
generációs Janssen, Kóczián Leo Here-
mans,  Hétvári Meulemans, orig. Lot-
terman. Tel.: +36-20/542-6094.

Tisztelt 
Kerületi Vezetők!

Mint azt bizonyára tudják, a Verseny-
szabályzat 12. § l. pontja az alábbiakról 
rendelkezik:

„Minden Versenykerület, Tagszö-
vetség egy versenyévadban minimum 5 
általa végzett ellenőrzésről, egyesületi 
tevékenységről, élgalamb, vagy élver-
senyző ellenőrzésről a Sportszövetségi 
Versenybizottság részére köteles jegy-
zőkönyvet küldeni az ellenőrzést követő 
8 napon belül!”

Az elküldés módja lehet hagyo-
mányos postai módon, fotózva, vagy 
szkennelve e-mail mellékleteként.

Több kerülettől még várjuk az elle-
nőrzési jegyzőkönyveket!

Köszönöm az együttműködést!

Gál Ottó SVB elnök
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 Az idén rendezték meg lipcsei,  a mag-
deburgi és az egyéves galambok részére 
prágai feleresztéssel az országos verse-
nyeket! A start mindhárom versenynél 
reggel 6 órakor történt meg. A galam-
bok az egész utat ellenszélben tették 
meg, ami nehezítette a hazatérést és 
lassította a versenyt! 

Ennek ellenére a késő délelőtti órák-
ban az egyéves galambok, amiket Prá-
gából engedtek, megérkeztek és itt az 
elsőnek és másodiknak rögzített ga-
lamb boldog tulajdonosa és a 2019-es 
év egyéves derbygyőztese nem más, 
mint a Szentesi és Sági páros galambjai!

A harmadik galamb Czank Sándor, 
az F-18 egyesület tagjáé lett! Ezen a 
versenyen a métersebességek alapján 
könnyedén kiszámítható volt, hogy a 
délutáni főversenyeken a galambok-
nak nem lesz egyszerű a dolguk, hisz 
az ellenszél a délutáni órákban még 
növekedett.

Ezért az idő lassan telt, már min-
denki izgatottan várta hogy mikor je-
lentik az első galambot!

Hamar híre ment, hogy 15:28-kor 
Kóczián Józsefnek megjött az első ga-

lambja, ami rögtön a lip-
csei országos verseny leje-
lentett galambjai közül az 
eéső helyre ugrott és ezt a 
eredményt meg is tudta 
tartani. Így hát a 2019-es 
lipcsei országos verseny 
első díjának nyertese 
Kóczián József lett, díjas 
galambja 13.973  galamb 
ellenében nyert!

Többen is másoknál 
vendégeskedtek, a sok te-
nyésztővel baráti viszonyt 
ápoló Wiedermann Ká-
roly Czank Sándornál 
vendégeskedett, hiszen 
neki is segített a galambok 
felkészítésben. Rajta kívül 
szakmai tanácsokkal segí-
ti Vincze Zoltánt Moson-
magyaróvárról és az idén 
megismerte Czank Sán-
dor által Kis Károlyt is, aki 
szintén néhány tanácsot 
kapott a galambok felké-
szítéséhez! „Így egyszerre 
több galambnak és tenyész-
tőjének szurkoltam, hisz lényegében az 

úton lévő galambokat 
részben én is segítet-
tem a felkészítésben” 
- mondta Wieder-
mann Károly.

Aztán 15:16-kor 
megjött Vincze Zol-
tán galambja aki 
azonnal fel is hívta 
Károlyt és elmondta 
a jó hírt. Az első ga-
lamb pár perc múl-
va, 15:32-kor leszállt 
Czank Sándor dú-
cára is. „Amikor ezt 
a galambot feltettük 
a galambom.hu-ra, 
nagy örömömre csak 
egy galamb állt előtte, 
az pedig Vincze Zoli 
barátom galambja 
volt” - mesélte Wie-
dermann Károly. Két 
perc múlva csörgött 
a telefon és Kiss Ká-
roly nagy örömmel 
közölte, hogy szintén 
15:32-kor ő is rögzí-
tett egy galambot és 
ez a galamb az első 

helyre ugrott a jelentett galambok kö-
zött! „Bevallom őszintén nagyon boldog 
voltam hisz három galamb volt az or-
szágban és mind a hármat nagy részben 
az én tanácsaim alapján készítették fel 
a versenyre” - emelte ki Károly.

Az öröm fokozódott, amikor híre 
érkezett annak, hogy a tavalyi orszá-
gos első díj után Mészáros Zsolt most 
is kiemelkedően szerepelt. Balázs Atti-
la pedig az országos prágai versenyen 
az olimpiai gyűrűs galambok közül az 
első kilenc galambot tudhatja magá-
énak. Czank Sándor is nagyon örült, 
hiszen mindkét országos versenyen, a 
prágain és a magdeburgin is dobogós 
helyre tudta felkészíteni a galambjait.

Sokan úgy gondolják, köszönet illeti 
Gál Ottót, a szövetség tavasszal meg-
választott versenybizottsági elnökét és 
azokat, akik hozzájárultak valamilyen 
módon ahhoz, hogy profi körülmé-
nyek között sikerüljön megrendezni az 
idei országos versenyeket.

Továbbá nem szabad megfeledkez-
nünk és köszönetet érdemelnek azok a 
tenyésztők is, akik most nem nyertek, 
de egy év múlva újra meg fogják pró-
bálni, mert az ilyen nívós hosszútávú 
versenyeken a részvétel is fontos és ki 
tudja, hogyan fog fújni a szél!

Hasznos tanácsok, sikeresen repülő galambok
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