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Bacskai Sándor FCI Grand Prix Vác serleggel díjazta a tiszteletbeli tagokat: Rétvári Bencét, Fördős Attilát és Turai 
Jánost. Illetve díjazta még Ghedeon Simont egy alapkővel és születésnapja alkalmából felköszöntötte Bajor Gergőt 
is. Képünkön balról jobbra: Bajor Gergő, Coloman Ghedeon Simon, Turai János, Fördős Attila, Rétvári Bence és 
Bacskai Sándor

Az idén is pazar vendéglátásban részesültek azok, akik ott voltak a záróversenyen
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FCI Grand Prix Vác: a sors ismétli önmagát
Igazán nem panaszkodhatnak a váci 
FCI teszttelep szervezői: az idei, szep-
tember 14-én megtartott záróverse-
nyen is remek körülmények között 
sikerült megrendezni a begyűjtést, a 
szállítást, a feleresztést és a galambok 
fogadását is. Az érdeklődők is jól szó-
rakozhattak, a pazar vendéglátáson túl 
nem csak a galambászok, hanem a csa-
ládtagok is találtak bőven elfoglaltsá-
got maguknak, beleértve a felnőtteket 
és a gyerekeket is.

Az idei záróversenyt Tepliceből ren-
dezték, ennek távja kis híján 500 ki-
lométer volt. A hűvös reggelek már 
ilyenkor megfontolásra késztetik a 
startereket, ám ezúttal, ahogy monda-
ni szokták, a szél sem lebbent és hétág-
ra sütött a nap, így a galambok 7 óra-
kor elindulhattak.

Közben a váci teszttelepen a reggeli 
kapunyitás után lassan elkezdtek gyü-
lekezni az érdeklődők. Bacskai Sándor 
és barátai szervező munkájának kö-
szönhetően változatos programok vár-
ták a sporttársakat, akik közül többen 
családjukat is elhozták. A tapasztal-
tabbak tudták, a galambok érkezésére 
valamikor a déli harangszó után lehet 
számítani, így ehhez alakították érke-
zésüket.

Aki régen járt a teszttelepen, cso-
dálkozva láthatta, hogy megváltozott 
a kép: a dúcokat átépítették, magas 
lábakra helyezték, így alattuk kényel-
mesen lehet takarítani. Nőtt a férőhe-
lyek száma is, hiszen a szervezők arra 
számítanak, hogy a nemzetközi szö-
vetség támogatásával működő telepre 
a jövőben még többen küldenek majd 
galambokat. Az idén már több mint 
ezer madár érkezett, a záróversenyre 
nagyjából az induló létszám fele lett 
kosarazva.

A várható érkezés idejéhez közeled-
ve egyre nagyobb volt az izgalom, amit 
még tetézett, hogy egy korábbi ver-
senyről megérkezett egy eltévedt ga-
lamb, ami leszállás után nem is nagyon 
akart bemenni, órákig ücsörgött a te-
tőn. Aztán délután egy óra után egy-
szerre csak feltűnt egy kisebb csapat 
az égen, s az érkezők gyors körök után 
már mentek is a bejáróra. A történe-
lem megismételte önmagát, hiszen az 
elmúlt években többször is előfordult, 
hogy egyszerre több madár is leszállt 
és gyakorlatilag a szerencse döntötte el, 
hogy melyik lép elsőként az antennára. 
A tavalyi verseny ehhez képest kivétel 
volt, akkor a győztes percekkel előzte 
meg a többit.

A Benzing Live rendszer adatait 

több nagy monitoron is figyelemmel 
kísérhették az érdeklődők, így a folya-
matosan frissülő adatokból kiderült: 
Daniel Krajcik, a szlovák szövetség fő-
titkára nyerte az idei váci záróversenyt. 
A galambot feleségével, Andreával kö-
zös néven nevezték, reménykedve a 
sikerben.

Az eredményt látva Daniel termé-
szetesen nagyon boldog volt. Valahon-
nan előkerült egy szlovák zászló is, mi-
közben sorra gratuláltak a győztesnek 
a sporttársak. 

- Nagyon jó helyre megy a nyere-
mény - mondta a Postagalambsportnak 
a bajnok. - Nemrég ugyanis új házba 
költöztünk és szeretnék ott egy korsze-
rű dúcot építeni, erre fogom költeni a 
pénzt. Egyben hadd mondjak köszö-
netet nagynénémnek, akinek házánál 
voltak eddig a galambok és ő sokat se-
gített a gondozásukban is.

Daniel Krajcik nyereménye 10 ezer 
euró volt, amit az eredményhirdetés 
után át is vehetett.

A verseny után még órákig tartott a 
kötetlen galambász találkozó, amiről, 
összefoglalva a nap tapasztalatait, is-
mét elmondhatjuk: kitettek magukért 
a szervezők!

Furucz Zoltán
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A természet számos csodálatra méltó 
képződményt hozott létre a Dunaka-
nyar földrajzi területén. Az itt élők nap 
mint nap élvezhetik a rájuk maradt 
örökséget, az utánozhatatlan szép pa-
noráma mellé felzárkózik az épített 
örökség. Ősbemutató részese lehettem 
szeptember 14-én Vácott vagy három-
század magammal. 

Azt, úgy vélem, senki hazánk fia-lá-
nya nem vonja kétségbe Vác a Du-
nakanyar kultúrájának fővárosa. A 
festőket megihlető Naszály torzó dél-
nyugati lábánál szárnyat bontott egy 
postagalamb zarándokhely, egy teszt-

telep, melynek megálmodója, felépítő-
je Bacskai Sándor vállalkozó. Elsőként 
egy FCI (Federation Colombophile In-
ternational) fiatal galambok világbaj-
nok teszttelepi versenyével iratkozott 
fel Európa postagalambász térképére. 
Jelentős támogatást élvezve Bárdos Ist-
vántól,  sportszövetségünk korábbi el-
nöke és az FCI elnöke részéről.

Az eltelt hat év mérlege: alsóhangon 

évente 300-350 látogató vendég érke-
zik a záróverseny kínálta lehetőséget 
megélni, ápolni a Vácott kötött új, meg 
újabb barátságokat.

Bacskai Sándor új ötlettől vezérelve 
nemrég lebontotta a galambok szállás-
helyeit a teszttelepen, s egy nagyobb, 
akár 5000 fiatal postagalamb fogadásá-
ra alkalmas centrumot épített. A kez-
deményezést jónak tartva, hamarosan 
Rétvári Bence államtitkár, a város or-
szággyűlési képviselője és Fördős Atti-
la polgármester is beállt a támogatók 
közé. Meghívtak a vonzáskörzetből, 
meg azon túlról is ötvenkét polgármes-
tert egy családias találkozásra, mely-

nek nem titkolt célja volt bemutatni, 
megmutatni, milyen tömegeket képes 
vonzani egy szép természeti környe-
zetben felépült postagalamb teszttelep. 

Az idelátogató postagalambászok 
családtagokkal is érkeztek Németor-
szág, Hollandia, Belgium, Ukrajna, 
Románia, Szerbia, Horvátország, Szlo-
vénia, Szlovákia, Csehország távoli 
vidékeiről. Az itt töltött 1-2 nap után 

bizonyosan új élményekkel, gasztro-
nómiai élvezetekkel, ismeretségekkel 
viszik hírünket szerte a világban. 

A záróversenyen Fördős Attila pol-
gármester és Rétvári Bence államtitkár 
méltatta a nap jelentőségét, megkö-
szönte a választások sikerében szerepet 
vállaló postagalambászok és mindenki 
más sok-sok önzetlen támogató mun-
káját. Az egyszerű emberek életét élő 
postagalambász fontos tagja a társada-
lomnak - hangzott el. Arra gondolok, 
hogy a kis és közepes városaink veze-
tői, esetünkben Fördős Attila polgár-
mester is, ráéreztek, hogy nem csak a 
foci és a többi preferált sportág, hanem 

a postagalambász társadalom is jelen-
tős közösségi, nemzetmegtartó erőt 
képvisel. Bölcs gondolat.

Csak oda kell figyelni ránk is, s jó 
tudni a felső vezetés részéről, hogy 
hazánkban 4000-4200 postagalam-
bász tenyészti, versenyezteti ezt a soha, 
senki által ezidáig meg nem fejtett re-
pülő kis csodát, a postagalambot. A 
postagalambot jelentős tapasztalatok 

Egy váci záróverseny, ami az idén 
sem csak a galambokról szólt
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birtokában versenyeztetjük 200-350-
650-1000-1200 km távolságokról. Az 
állami vezetés részéről magunkra ha-
gyott időszak eltartott úgy 125-128 
évig. Az utóbbi néhány évben a meg-
választóikra is odafigyelő emberek ke-
rültek a polgármesteri hivatalok élére 
helyenként. Akik segítik több helyzet-
ben a postgalambászokat. Alsóhangon 
13 ezer ember valamilyen szintű szóra-
kozását szolgálva. Az állami mecena-
túra kezd ráébredni a potenciális lehe-
tőségre, leszámolni látszik a feledhető 
korábbi távolságtartással szemben.

Vélhetően a meghívott 52 polgár-
mester, alpolgármester is a Vácott 
megélt élményeit adaptálják és rend-
szerbe állítják a saját területükön, az 
általuk ismert lehetőségeik valame-
lyikét felhasználva. Ajtót nyitva a vá-
lasztóikkal, lakosaikkal közösen meg-
tervezett családias összejöveteleknek. 
Hozadéka, összetartozó, összetartozni 
akaró közösségek alakulhatnak, s az 
így életre hívott közösségek nyilván 
egy irányban fognak tevékenykedni az 
adott falu, kisváros vezetőivel. Termé-
szetesen azt nem hiszem, hogy a kö-
zeljövőben épül 52 teszttelep szerte a 
hazánkban, de az adott területeken az 
iskolák, a közösségi házak, a kulturális 
központok, stb. kiváló lehetőséget kí-
nálnak egy-egy ilyen rendezvény meg-
szervezésére. Jelesül a postagalamb, 
mint a világörökség élő képviselője, 
mellőzhetetlen részét képezi, képeznie 
kell a jelen emberének. 

Komoly anyagi terheket visel min-
den postagalamb tenyésztő, verseny-
ző. Hiszen mi valamennyien ápoljuk, 
gondozzuk, tenyésztjük, szelektáljuk, 
tartjuk életben galambjainkat. A távoli 
jövőben sok életmentő lehetőség rej-
lik a postagalambokban (gondoljanak 
csak a hadigalambokra). Ma ott tart 
„sajnos” a technika fejlettsége, hogy 
bármikor, bárhol városok, falvak szen-
vedhetnek el teljes árammegvonást. A 
kommunikáció egy pillanat alatt meg-
szűnik, mint lehetőség. Kíváncsivá 
tesz, mit csinálna egy ilyen helyzetben 
a sok okostelefon bökdöső.

A postagalamb a múltban de a jö-
vőben (ne legyen rá szükség, de ha 
mégis) sok száz település hírközlését, 
segélykérését képes lesz megoldani a 
maga keretein belül. 

Egy figyelemre méltó történés a kö-
zelmúltból: 3-4 évvel ezelőtt az orszá-
gos sportszövetség elnöksége a soron 
következő kihelyezett elnökségi ülését 
a kelet-magyarországi Szikszó városá-

ban tartotta. Füzesséri József polgár-
mester megtisztelte az ülés résztvevőit 
és személyesen az alpolgármester is. 
Beköszönőjében tudtunkra adta, hogy 
nagy tisztelettel van a helyi postaga-
lambász egyesület tagjai irányában. 
Idézem: „rendeztünk többféle bált, 
összehozandó a helyi lakosokat némi 
kötetlen szórakozásra, 34-40 fő volt a 
csúcs, a megjelentek majdnem minden 
esetben közel egyazon személyek voltak. 
Mígnem jelentkeztek a postagalambá-
szok helyigénnyel, akik az eladdig 100-
120 fős díjkiosztónak helyet adó ven-
déglátó egységet kinőtték. Jelezték, hogy 
mintegy 250-300 meghívottra számíta-
nak. Hittük is, meg nem is, de szeren-
csére 320 főre terítettünk. Minden terí-
téket elfoglaltak a vendégek” - mondta a 
polgármester.

Hozzátette: Szikszó legnagyobb kul-
turális rendezvényét a 22 lelkes helyi 
postagalambász jegyzi. Komoly társa-
sági eseményt produkálnak évről-évre. 
Minden rendelkezésre álló eszközzel, 
anyagi támogatással megbecsülik a 
postagalambászokat.

Követendő példa az is, hogy Hegyi 
György a tiszafüredi galambászokkal 
karöltve rendezte meg a 2018-ban és 
2019-ben az országos postagalamb ki-
állításunkat. Magam is résztvevője vol-
tam a kiállításnak, no meg az azt köve-
tő országos díjkiosztó gálavacsorának. 
Nem tudom itt felsorolni azt a sok vá-
rosi, megyei vezetőt és országgyűlési 
képviselőt személy szerint, akik elfo-
gadták a meghívást és ott voltak. So-
kan voltak és olybá tűnt, valamennyi 
elöljáró lehetőségein belül rajta kívánja 
tartani a kezét a postagalambsport he-
lyi ütőerén. 

A Dunakanyar esetében Bacskai 
Sándor a teszttelep mellett létrehozta 
A Postagalambászokért Alapítványt. 
Amely a jelenlegi szponzorok mellé, 
reményeink szerint vonz majd máso-
kat is. Tudom, néhányakat a Dunaka-
nyarban bosszantja Bacskai Sándor 
éleslátása, az ebből eredő sikere, de ez 
a bosszankodás legkevésbé sem érde-
kel. Nem titkolom, 1961-ben léptem 
a sportszövetségbe, az akkori nagy 
közép kerületbe, amely Balassagyar-
mattól Ceglédig nyújtózkodott kb. 
600 versenyzővel. Ám nem volt eled-
dig olyan ember, aki annyit tett volna 
a Dunakanyar kerület galambászaiért 
önzetlenül, minden alkalommal saját 
anyagi hozzájárulásáról nem beszélve, 
mint Bacskai Sándor és családja.

Ma ott tart a kapcsolatteremtésben, 

hogy Vác város polgármestere, Fördős 
Attila és Rétvári Bence államtitkár bi-
zalmát élvezi, segítségükkel a Dunaka-
nyar postagalambászai megbecsülést 
kapnak a város vezetésétől. 

A teszttelep új arcot öltött, az alapít-
ványon keresztül vásárolt egy Geraldy 
szállítóautót, amely 5000 postagalamb 
versenyre szállítását biztosítja kulturált 
körülmények között. Azon van, hogy a 
Dunakanyar postagalambászai vegyék 
igénybe a galambszállító autót. Ami 
most a kerületnek áll a rendelkezésé-
re, úgy definiálhatnám a különbséget, 
mint a régen volt Velorex és a Geraldy 
közötti, egy lapon nem említhető kü-
lönbség.

Mit kínál a Dunakanyar kerület 
a postagalambászainak? Ez a jövő: 
12.000-13.000 Ft/csapat + térítésmen-
tes tréningek. A díjazás szponzorálása. 
Vagy marad ez a kőkorszaki, jelenlegi 
megoldás: 24.000 Ft/csapat + a trénin-
gek költsége. Addig kell észre térnie a 
galambászoknak, amíg ez a lehetőség 
fel van kínálva. Bízom a józan paraszti 
ész diadalában.

Bacskai Sándor az eltelt 6 évben 
minden alkalommal 300 főt meghaladó 
postagalambászt és családtagjait látta 
vendégül, minimum 4-5 féle bogrács-
ban főt gasztronómiai finomságokkal, 
gyerekeknek ugrálóvárral, 20-30 sátor-
ral. A sokadalom kulturális kényezteté-
se, élő zene, jelen esetben az illuzionista 
Lui kápráztatta el a nagyérdeműt, majd 
színes eseménysor következett.

Tiszteletbeli galambásszá fogadta a 
teszttelep és tulajdonosa Fördős Attila 
polgármestert, Rétvári Bence állam-
titkárt, valamint Turai Jánost, a Váci 
Zsidó Hitközség elnökét. Ács András 
dunakeszi keramikus készítette névre 
szóló kupát adott át a megtisztelteknek 
Bacskai Sándor. Köszönettel tartozunk 
minden Dunakanyarban élő postaga-
lambász nevében az 52 polgármester-
nek és alpolgármesternek, Vác város 
elöljáróinak, Gönczöl Ferenc vállalko-
zónak, aki a kitűnő étkek elkészítését 
felügyelte családtagjaival karöltve. 
Mindenkinek, kicsiknek és nagyok-
nak akik jelenlétükkel emelték a nap 
fényét. 

Külön kiemelem Bacskai Sándort 
úr és családját, gyermekei, unokái fá-
radhatatlanul reggeltől napnyugtáig, 
megállás nélkül azon dolgoztak, hogy 
a meghívottak jó érzéssel, kellemes 
emlékkel távozzanak a teszttelepről.

Száraz György
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Immár hagyományosan az egyik leg-
kedveltebb feleresztési hely a magyar 
postagalambászok számára Halle. Az 
idén két versenyt is rendeztek onnan 
és mindkettőm bár erősen próbára 
tette a galambokat, összességében 
jól sikerült. A Közép-Magyarországi 
Bajnokságba is beszámító versenyen 
június 24-én 391 tenyésztő csaknem 
4700 galambbal indult. Íme a kerületi 
eredmények!

B-I Szilasmente versenykerület

1. JÓZER FERENC
HU-2018-01-84199

Nevem Józer Ferenc, 1963-ban szü-
lettem. Édesapám már kiskoromtól 
tartott postagalambokat. 1976-ban 
az A-55-ben kezdtem galambászkod-
ni, és versenyezni, nem nagy sikerrel. 
1980-ban a katonaság miatt abba kel-
lett hagynom. 

2010-ben beléptem B-26 egyesü-
letbe, ami akkor még csak egy régi fa 
épületben tartotta a gyűléseit. Ma már 
a XVI. kerületi önkormányzatnak, il-
letve a polgármester úrnak köszönhe-
tően nem csak egy gyűjtőhely, hanem 
egy kulturált és igényes objektum áll 
rendelkezésre a sportgalambászok 
számára. 

Takár Jenőtől és Bondics Jánostól 
kaptam az induló fiatal galambokat. 
Jelenleg az elhunyt Noszál Gézától és 
Vidics Györgytől kapott a galambjaim 
helyezik magukat. Ezeknek a párosítá-
sából kelt a HU2018-01-84199-es egy-
éves galamb, ami Halle-ból első lett.

2. JANDA ISTVÁN
HU2017-D-241079

3. JANDA ISTVÁN
HU2016-D-101407

Nagy öröm számomra, hogy be-
mutatkozhatok a Halle I. sikerem 
után, ahol a HU2017-D-241079 
KKh kerületi második, és a 
HU2016-D-101407 FAKh kerületi 
harmadik helyezést ért el (a galamb 
a Halle II. versenyen szintén kerüle-
ti harmadik és amellett 12 útból 12 
helyezést ért el). Ez a verseny külö-
nösen kedves volt számomra, ahol 
a barátaimmal együtt vártuk haza a 
galambjaimat és közösen osztoztunk 
a sikeremben.

Már 64 éves vagyok, 1985-ben 
kezdtem el galambászni. 1989-től 
jöttek a sikerek, 10 évig voltam a ke-
rületi első 10-ben. 1990-ben kerületi 
bajnokságot nyertem.

Állományomban a régi bajnok 
csapatom tagjait tenyésztettem to-
vább, amelyek szuper izomzatúak, 
intelligenciát sugárzó szeműek. Be-
hoztam hozzájuk néhány kerületi 
díjas galamb testvérét, így tudtam 
fenntartani a gyorsaságot. Verseny-
zési módszeremet a galambokhoz 
igazítom. 

2016-ban kezdtem tulajdonképpen  
intenzíven galambászni, 2018-ban 

pedig kerületi bajnok lettem.
2019-ben 13 hím, 5 tojó 7 utat ter-

mészetes módszerben szállt. 5 utat 
özvegyen csak a hímek repültek.

A galambokat nem hordom 
edzőútra, csak a ház körül repülnek. 
Semmi luxust nem használok, nem 
követem a mostani divatot. A galam-
bot nem keverem össze a lóval és az 
emberrel, akiknek minden nap szük-
ségük van edzésre. 

Száraz, levegős, tiszta dúcban tar-
tom a galambokat, sok ásványi anya-
got és csíraképes, tiszta takarmányt 
etetek, amit magam keverek.

Két vonalat tenyésztek: rövid-kö-
zép távra és All-Round galambokat. 
Így rövid- és hosszútávon is sok díjat 
nyertem. A csapatbajnokságokban 
is jól szerepeltem. Ehhez elég 8-10 
klasszis galamb. 

Véleményem szerint nem fontos 
nagy állományt tartani a sikerhez, 
mert aki keményen szelektál, annak 
sokkal könnyebb jó állományt kiala-
kítani és fentartani.

Tulajdonképpen minden távon 
szeretek versenyezni.

2019-es eredményeim:
- rövidtáv csapat 2.
- középtáv csapat 2.
- általános csapat 3.
- sprint csapat 2.
- hosszútáv csapat 11.

Hosszútávon is jöttek a díjak:
- sport A (100-400) 2., 3. helyezés
- sport B (300-600) 1., 2., 7. helyezés
- sport C (500) 1., 2. helyezés
- sport D (All Round) 1., 3., 5., 6., 

8. helyezés  

A galambászat kitölti és széppé 
varázsolja nyugdíjas napjaimat. Ezt 
kívánom minden sporttársamnak! 
Jó egészséget és sok sikert minden-
kinek!

Villám Klub

1. GRAMPSCH ISTVÁN
HU2016-D-207428

2. GRAMPSCH - KANCSÁR
HU2017-02-51804

3. PINTÉR ZSOLT
HU2017-D-2424

Hallei verseny júniusban: nem voltak meglepetések
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Dunakanyar Tagszövetség

1. PÁSZTOR ISTVÁN
HU2017-D-253803

Pásztor István, 69 éves szobi lakos 
vagyok. Galambokkal már gyerekko-
rom óta foglalkozom, a postagalam-
bászok táborához pedig 1977-ben 
csatlakoztam. A Dunakanyar kerület 
A-54 szobi egyesületének vagyok a 
tagja közel 40 éve. Özvegy módszerrel 
versenyzem, de maraton távra hagyo-
mányos módszerrel is küldök galam-
bokat. 

A 2019 júniusában rendezett hallei 
versenyről a HU2017-D-253803 szá-
mú galambom, amit a képen a kezem-
ben tartok, kerületi első díjat repült 
nagy örömömre. Ez igazi nagy siker 
volt!

A galamb szüleit Hindulák Antal-
tól kaptam ajándékba, melyek Aarden 
származásúak. Ezúton is szeretném 
megköszönni Antal barátomnak a 
galambokat, valamint feleségemnek, 
Máriának is a sok segítséget és támo-
gatást.

Sikeres versenyzést és jó egészséget 
kívánok a következő szezonra min-
den sporttársamnak!

2. GULYÁS GÁBOR
HU2017-D-252909

3. BURSZÁN LAJOS
HU2017-D-253610

Hatvan és környéke

1. Fehér László
HU-2018-07-59076

2. Fogarassy Sándor
HU2018-D-367118

3. DÓSA ZOLTÁN
HU2017-D-255530

Tisztelettel köszöntöm a galambá-
szok, sajnos egyre gyérülő táborát. 
Dósa Zoltán vagyok, 1993-ban léptem 
be az A-36 tápiószecsői egyesület-
be, amely mindig is egy nagyon erős 
egyesület volt.

2013 óta röptetek özvegységi mód-
szerrel és azóta az eredményeim ug-
rásszerűen javultak.

A hallei versenyről 3. díjat repült 
galambom a HU2017-D-255530 Kh. 
Származását tekintve apai oldalról Be-
rényi László (Kapuvár) és Pintér Imre 
(Tata), anyai oldalról Mocsári József 
(Szokolya) 100 %-ban Van der Wegen.

Ennek a galambomnak az apja a 
HU2004-09-53730 K a mai napig te-
nyészdúcom ékessége. Ez a galamb a 
tenyésztésben és a versenyzésben is 
maradandót alkotott: 2006-ban Nürn-
bergből 630 km távolságról 8.647 db 
galambból 3. helyet repült. 2008-ban 
Jihlavából 370 km távolságról 15.312 
db galambból 1. díjat repült.

Több mint tíz éve tenyész, gyerme-
kei és unokái is képesek 1-2-3. díjat 
repülni.

Tenyészetemben megtalálhatók a 
régebbi és jelen idők neves verseny-
zőinek galambjai. Úgymint Dovi-
csin László (Neszmély), Lázár Tibor 
(Zsámbok), Tassi Árpád (Budapest), 
Veres Róbert (Pásztó), Hegedűs Béla 
(Markaz), mely galambokat ezúton is 
köszönöm nekik.

Az elkövetkezendő években is szeret-
nék ennek a hobbinak minél több időt 
szentelni, és még eredményesebb lenni.

Esztergom Tagszövetség

1. LAKATOS JÓZSEF
HU2017-R-121255

2. KONRÁD JÁNOS
HU2014-O-29080

A HU2014-O-29080-as saját te-
nyésztésű galamb ékes bizonyítéka, 
hogy a 2010-ben kitűzött célom meg-
valósításához jó úton indultam el. Az 
elgondolásom a következő volt: a sa-
ját elképzelésem szerint tenyésztett és 
versenyeztetett hímjeim, melyek ere-
iben a Csordás Károlytól (2000-ben) 
kapott „Szundi” leszármazottak, és 
az általam 1986 óta tenyésztett kivá-
ló maratonos galambok legjobbjainak 
vére csörgedez, kaphatnak lehetősé-
get a tenyésztésben! 

Négy galambnak sikerült a felté-
teleimnek megfelelni a fenti vérala-
pú galambokból, ezek a következők: 
H2002-16-54999 h, HU2005-16-
80996 h, HU2010-M-124705 h, 
HU2010-OL-03086 h. Őket kereszte-
zem az általam nagyra tartott tenyé-
szetekből származó galambokkal, így 
szeretnék kitenyészteni egy nekem 
tetsző, közép-, hosszú- és maraton 
távra alkalmas versenycsapatot. 

Csak olyan galambra kerülhet gyű-
rű, aminek legalább az egyik szülője 
a saját versenyeredménye alapján ka-
pott lehetőséget a szaporodásra!

Voltak sikertelen kísérletek is, de a 
saját 4 hím maradt, a behozott tojók 
eltűntek a süllyesztőben!

2012-ben lehetőségem volt meglá-
togatni Roger Desmeth-Matthijs urat, 
Mark Vandalae urat és a T. Jolyn test-
véreket! Mind három helyről sikerült 
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galambot is beszereznem. Ezek közül 
a Desmeth-Matthijs Be12-4240472 t 
és a T. Jolyn Be10-5013273 h vált be 
a legjobban! Hat év alatt e két galamb 
mindegyik párosításából kelt kiváló, 
jó és átlagos képességű galamb.

A HU2014-OL-29080-as hím a 
Be12-4240472 t x HU2005-16-80996 
h párból kelt. Halle I-ből (630 km) 
kerületi 2. 588 db galambból, a Kö-
zép-Magyarország Bajnokságban 
pedig 28.  4518 db galambból. Halle 
II-ből (630 km) kerületi 1. hím 497 
galambból, a Közép-Magyarországi 
Bajnokságban 9. 3658 galambból.

Itt jegyzem meg, hogy a 
HU2016-D-142695 h a Be12-4240472 
t x HU2002-16-54999 h (apja a 
80996-osnak) pártól származik, az 
idei évben egy kerületi 1. hely Louny-
ból (457 km, 1873 galamb) és kerü-
leti 2. hely Lipcséből (599 km) 506 
galambból, amely a KMB listán a 14. 
helyet jelentette 4583 galambból, és 
a 21. helyet az országos listán 11.504 
galambból!

Az idei évben a 472-esnek 2 fia 
került a tenyésztésbe, a HU2013-
OL-21189 és a HU2013-OL-17393-as.

2020-tól még további 3 fiával és 1 
unokájával fiatalítom a tenyésztésben 
a hímek átlagéletkorát: a HU2014-D-
779789-as, a HU2014-OL-29080, és a 
HU2014-D-779875 hímek a közvet-
len fiai, míg a HU2014-OL-39207 hím 
az unoka (Mama fia x Mama lánya).

A fenti 6 db hím 5 szezon alatt 201 
helyezéssel 78.723 dkm-t teljesített! 
Amivel majdnem kétszer körbe re-
pülhették (váltó repülésben) volna a 
Földet.

Igyekszem az elmúlt évek tapasz-
talatait felhasználva folytatni az utat 
a cél felé! Tartom magam az átgon-
dolt tenyésztés, versenyzés és szigo-
rú szelekció hármas alapelvhez. Ha 
ez a három feltétel teljesül, jöhet a 
származás tanulmányozása, ha az is 
megfelelő, akkor kaphat helyet a te-
nyésztésben! 

Ahol 9 pár végzi a dolgát, alig van 
köztük olyan, amelyben ne csörgedez-
ne valamilyen százalékban a Desmeth 
tojó (a MAMA) vére. Évente 40-45 db 
fiatalt engedek ki. 

2019-ben 36 db galambot nevez-
tem, és 31-el zártam a szezont.

Az eredmények a galambom.hu ol-
dalon megtalálhatóak!

3. PAP ISTVÁN
HU-2015-D-891932

Kolumbia Sport Klub

1. TÓTH SÁNDOR
HU-2017-17-02023

Tóth Sándor vagyok, Ócsán lakom 
és Piskóta-dúc néven versenyzek a ka-
kucsi A-32 egyesületben.

Az első próbálkozásom a posta-
galambsport területén a ’70-es évek 
végén volt. Ez a fiatal kori próbálko-
zásom ugyan nem sok eredménnyel 
járt, de arra jó volt, hogy a postaga-
lambokat megszeressem.

Az újrakezdésre 2008 után nyílt 
lehetőségem. Két évig Fentor Sanyi-
nak segítettem galambjai ellátásában 
és versenyre való felkészítésében. Ez 
alatt a két év alatt megismertem a 
postagalambászat alapjait, megtanul-
tam tisztelni a galambok versenyeken 
nyújtott teljesítményét, valamint ki-
alakult saját elképzelésem a galambok 
tartásával és versenyeztetésével kap-
csolatban.

2010-ben lehetőségem nyílt sa-
ját galambház építésére. A felépített 
galambház 20 pár versenyző (totál 
özvegy módszerrel versenyzek), 60-
80 db fiatal és 15 pár tenyészgalamb 
elfogadható szintű elhelyezését biz-
tosítja.

Az induláshoz Fentor Sándor 
és Kiss Sándor sporttársak, adtak 
önzetlenül galambokat, amit itt is 
szeretnék megköszönni. Ezekből a 
galambokból, illetve utódaikból ala-

kítottam ki fokozatosan tenyészállo-
mányomat.

Szándékosan nem említettem a 
galambjaim őseit tenyésztő híres te-
nyésztőket (bár érdemeiket elisme-
rem és tisztelem), de meggyőződésem 
szerint az állomány minőségét nem a 
két-három generációval előbbi, látvá-
nyos pedigrével rendelkező ősök, ha-
nem a jó versenyeredménnyel rendel-
kező galambok továbbtenyésztése és 
az utódok következetes szelektálása 
határozza meg.

A kiengedett versenyzők kezdeti 
szerényebb, majd egyre jobb eredmé-
nyei mutatják, hogy nem járok rossz 
úton és mára kialakult egy olyan bá-
zis állomány, melynek fejlesztésével 
érdemes, illetve öröm foglalkozni. 
Szaporulatuk biztosítja az elképzelé-
semnek megfelelő versenyzőket az ál-
talam kedvelt közép, illetve egynapos 
hosszú távú versenyeken való részvé-
telhez.

Pályafutásom alatt megtapasztal-
tam, hogy az eredményes versenyzés-
hez a jó galambok mellett döntő fon-
tosságú a jó tartástechnológia, ezért 
kiemelt figyelmet fordítok galamb-
jaim egészségmegőrzésére, takarmá-
nyozására és jó életkörülményük biz-
tosítására. Az egészség megőrzésben 
pótolhatatlan segítséget nyújt felesé-
gem, aki rögtön észreveszi, ha az állo-
mányt valamilyen „kórság” kerülgeti. 
Észrevételei nélkül nem igazán tud-
nám galambjaimat a versenyzés által 
megkövetelt egészségi állapotban tar-
tani.

Most a 2019. június 24-én Hallé-
ból rendezett verseny kapcsán nyílt 
lehetőségem a bemutatkozásra, me-
lyen a HU2017-17-02023 KK tojó 
galambom a Közép-Magyarország 
Bajnokságban és a versenykerületben 
is első díjat nyert. A galamb az egész 
pályafutása alatt jól teljesített (min-
den versenyén benne volt a kerületi 
20 %-ban). Mivel testvérei is hasonló 
eredményt tudnak felmutatni (bátyja 
2018-ban Magyarország bajnok ga-
lambja 3. hely), ezért igyekszem ezt a 
vonalat elterjeszteni állományomban.

Köszönöm a lehetőséget és minden 
sporttársnak kívánom, hogy találja 
meg örömét a postagalambsportban.

2. HALMI IMRE
HU-2016-17-90562

3. SZÁSZ SÁNDOR
HU-2016-R-06422
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A postagalambászok nagy része megéli, hogy hosszú évek 
sikerei után az eredmények egyre gyengébbek, kevesebb az 
élhelyezéses galamb, majd néhány sikertelen vérfrissítési kí-
sérlet után alaposan át kell gondolni a következő 3-4 év ten-
nivalóit, hogy a tenyésztő galambjaival újra az élre kerüljön. 

Mi lehet az oka az egyre gyengülő eredményeknek? Ta-
lán a tenyésztő belefáradt a három hónapig tartó non-stop 
versenyekbe, a családi kapcsolatok lazulása, a gazdasági 
helyzet kedvezőtlen változása vagy a sporttársakkal való 
hiábavaló vita a versenyzési módszerekről, vagy a bekosa-
razás időzítésével kapcsolatban.

Talán már elöregedett a tenyészállománya és már nem 
ontja a jobbnál jobb versenygalambokat, elvesztek vagy ki-
öregedtek a pontokat hozó galambok, anélkül, hogy a to-
vábbtenyésztés eredményét láthatnánk. A versenyző szak-
tudása biztosan nem romlott, mivel sok tíz évi tapasztalat 
áll a háta mögött. Vagy talán egészségügyi problémák za-
varják a gondtalan versenyzést és tenyésztést, esetleg víru-
sos fertőzések, élősködők elszaporodása?

Egy dolog biztos, hogy a fej-
lődés nem áll meg, így mindig 
lesznek bajnokok és első díjas 
galambok ellenszélben, hátszél-
ben, minden távon, természe-
tes és özvegy röptetési móddal 
versenyzők, de a legfontosabb, 
hogy az adott állománnyal ren-
delkező tenyésztő újra nyerni 
akarjon, ugyanis motiváció nél-
kül nincs eredmény.

A galambászok egyik része 
túl sok tenyészgalambot tart, 
ilyen esetben galambszaporí-
tásról, nem galambtenyésztés-
ről beszélünk, mivel várja a jó 
szerencsét, mert semmi mást 
nem tesz, mint várja, hogy sok 
szaporulatból majd csak lesz 
egy rendkívüli képességű egyed 
a véletlen folytán. A másik ré-
szük kevés galambot tart és itt 
szisztematikus tenyésztés folyik 
Darwin elmélete szerint, mivel nincs módjában bővíteni a 
választékot, így igyekszik a meglévő állományból kihozni a 
maximumot. 

Itt szem előtt kell tartani azt, hogy lehetőleg a legjobb 
versenyzőket párosítsuk, mert ott van legnagyobb esély egy 
rendkívüli egyed kitenyésztésére.

Ahogy az előző cikkben (A lényeg) sikerült rávilágítani, a 
legjobbakat kell egymással párosítani mivel a középszerűsé-
get a természet sem értékeli, nemhogy a bajnok galambász.

A Darwin féle evolúciós elmélet is bizonyítja, hogy az 
adott körülmények között, amelyek folyamatosan változ-
nak, csak a legjobb egyedeknek lehet sikeres túlélési stra-
tégiája a természetben, viszont a tenyésztő is megteheti a 
szükséges lépéseket, úgy, hogy csak a legjobbakat tenyészti 
tovább. Minden galambász tudja, hogy az általa tenyésztett 
törzsnek van egy adott élettartama, amely alatt a beltenyész-
tés következtében a teljesítmény folyamatosan csökken és 

ha a tenyésztő nem végez vérfrissítést, adott időszakok után 
az állomány színvonala nem tud javulni.

Nézzük milyen vérfrissítési módok állnak a magyar te-
nyésztők rendelkezésére. 

Szerencsére mindig voltak és ma is vannak kiváló képes-
ségű tenyésztők és galambok egyaránt. Vannak, akik meg 
tudják venni a legjobb díjnyertes belga, holland, német, 
angol tenyésztők élgalambjait vagy azok utódait és ezzel 
próbálják javítani, gyorsítani vagy kitartóbbá tenni állomá-
nyukat.

Sporttársaink nagyobb része azonban rászorul az élver-
senyzők szolidaritására, adva néhány őszi fiatalt vagy tojást, 
amely nagy reményekre adhat okot a kisebb létszámú te-
nyészeteknél.

Nagyon sokan azonnal szeretnék kipróbálni ezeket a ma-
darakat, amelyek nagy része elveszik, így nem maradhatott 
belőlük utód, de ha mégis sikerült 1-2 fiatalt tenyészteni és 
ezek kiválóan teljesítenek, sajnos szüleik már nincsenek 
meg a versenyzőnél.

Többféle gyakorlat is van a vérfrissítésre, de sokak szerint 
a leghatékonyabb a továbbtenyésztés, ha már van egy régen 
kiváló alaptörzs (például Janssen, Stichelbaut, Horemans, 
Bricoux, stb.) és a legjobb tenyész- vagy versenygalambo-
kat keresztezik az új jövevényekkel. A legfontosabb, hogy 
az élversenyzőkből származó madarakból a lehető legtöbb 
utódot tenyésszük, amelyeket koruknak megfelelően meg-
röptetve tudjuk kiválasztani a legjobb versenyzőket, ezek 
szüleit, amelyekből a következő szezonban a legeredménye-
sebb fiatalokra számíthatunk. 

Természetesen nem ilyen egyszerű klasszis galambot ki-
tenyészteni, amihez nagy szerencse is kell, de boldog lehet 
az a tenyésztő, aki életében 1-2 ilyen galambot ki tud te-
nyészteni.

A galambászat szépsége éppen abban áll, hogy megfelelő, 
módszeres tenyészői és versenyzői eljárással kiválasszuk a 
lehetséges legjobb vérvonalat, ezt fizikai szempontból a mi-

Újra az élvonalban - de hogyan érhető ez el?
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nőségi eleséggel és gyógynövényes termékekkel felkészítsük 
a nagy feladat elvégzésére. Viszont szigorúan selejtezni kell 
a közepes és gyenge képességű egyedeket. A sikerhez ter-
mészetesen szerencse is kell, de a szaktudástól, nyerni aka-
rástól és a sporttársakkal való együttműködéstől eltekinteni 
nem lehet!

Az előrejutáshoz az alábbi módszerek javasolhatók:
1. A régi állomány néhány legjobb egyedét megtartva új 

karakterisztikus galambok tenyésztésbe vonása történhet.
2. Teljesen új állomány létrehozása a frissítésre szánt ga-

lambok egymás közötti tenyésztésével és a régi állomány teljes 
felszámolásával. (Dajka galambok maradhatnak.)

3. Társas együttműködés olyan versenyzővel, aki segíteni 
tud új vérvonalak beszerzésében vagy olyan új versenyzési- 
és tenyésztési módszert tud javasolni, amellyel a sporttársak 
többsége nem rendelkezik.

Az említett módszerek költségvonzata nem azonos és 
mindig erősen függ a tenyésztő szaktudásától, pénzügyi 
helyzetétől és a baráti kapcsolataitól, valamint a befogadó 
képességétől. Természetesen mindig vannak őstehetségek, 
akik ha többször is újrakezdik a versenyzést, mindig az élre 
tudnak kerülni. 

A 2016-ban a 200 legnagyobb teljesítményű hím és tojó 
– abszolút bajnokok – az alábbiak szerint alakult (forrás: 
www.galambom.hu):

Teljesítmény hímek -  abszolút bajnokok

Teljesítmény hímek Abszolút Bajnokok

 
Teljesítmény tojók - abszolút bajnokok

De a galambok értékelésénél mérvadó lehet az egy éve-
sek eredménye is.

Sport G kategória (1 éves) hím és tojó

 

A 2016-os nemzeti bajnokság eredménye az alábbi volt:

Tenyésztő neve  egyesület díjak száma

RÖVIDTÁV:
1. Tóth Pál  R14 9
2. Pintér Zsolt  G19 9
3. Józsa János  A02 9

KÖZÉPTÁV:
1. Csóri Csaba  D07 9
2. Tóth Pál  R14 9
3. Fekete Lajos és fia  H05 9

HOSSZÚTÁV:
1. Soma dúc  D06 9
2. Kovács Gábor  C08 9
3. Mészáros László  A36 9

Tekintettel arra, hogy a rövid- és középtávú, valamint a 
közép- és hosszútávú versenytávolságok között is átfedés 
van, így ez némiképpen torzítja az eredményeket, azonban 
mégis hűen mutatja az állomány minőségét és a tenyésztő 
szakértelmét. 

Természetesen a Nemzeti Bajnokság első 200 galambja 
kiváló és továbbtenyésztésre ajánlható.

A csak „származási lapban” gondolkodók nem sok siker-
re számíthatnak, mivel a tenyésztett fiatal galambok 80-90 
%-a közepes, vagy gyengébb minőségű lesz. A színre vagy 
standardra tenyésztés is a versenyzési minőség romlásához 
vezethet. 

A huzamosabb ideig a csúcson tartózkodó tenyésztők 
kiváló származású galambokkal, nagy szaktudással és ösz-
tönös érzékkel rendelkeznek – legyenek ezek kis, vagy nagy 
galamblétszámú tenyésztők –, tapasztalataik leírásával, né-
hány kiváló származású fiatal vagy kiöregedett versenyga-
lamb adományozásával segíthetik a postagalamb verseny-
zők folyamatos csökkenésének megállítását.

Összefoglalóan az alábbi javaslatokat tehetjük galambá-
szok és tenyésztők részére:

1. Lehetőleg a legjobb versenygalambjaiból tenyésszenek, 
nem az önkényesen kijelölt tenyészekből.

2. Ne folytassunk nosztalgiatenyésztést.
3. Rendszeres legyen a vérfrissítés, ne várjanak ezzel 5-15 

évig
4. Csak kiváló versenyző galambokkal, vagy ezek leszár-

mazottaival frissítsenek (lásd: országos versenylista).
5. Biztosítani kell az alapvető higiéniás feltételeket (rend-

szeres festés, féregirtás, takarítás).
6. A fiatalok radikális szelekciója is szükséges, az egyéve-

sek kíméletesebb röptetése mellett. A csúcseredmények 3-4 
éves galamboknál várhatók.

A versenylisták végén találjuk a „további résztvevők listá-
ját”, akik javíthatnának versenyeredményeiken, ha az élver-
senyzők adnának nekik késő őszi fiatalokat vagy a verseny-
galambok tojásait.

A versenyzői létszám rohamos fogyásának megállítása 
érdekében nagyobb figyelmet kellene fordítani ezekre a te-
nyésztőkre és versenyzőkre, segítve őket, hogy néhány év 
alatt ne morzsolódjanak le.

dr. Riesz István
Ayurveda - Garuda
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Az előre jelzettnél gyorsabban meleg-
szik Európa, ahol a klímaváltozás nö-
veli a szélsőségesen meleg és csökkenti 
a szélsőségesen hideg napok számát 
- írták a Zürichi Műszaki Egyetem ku-
tatói az amerikai geofizikai társaság 
folyóiratában, a Geophysical Research 
Lettersben megjelent tanulmányukban.

A kutatók megállapították, hogy 
1950 óta megháromszorozódott a szél-
sőségesen meleg napok száma Európá-
ban és a nyarak általában melegebbek 
lettek, míg a szélsőségesen hideg na-
pok száma felére csökkent és a telek 
melegebbé váltak.

A tanulmány szerint Európa egyes 
részei gyorsabban melegszenek, mint 
ahogyan azt a korábbi klímamodellek 
előre jelezték. A kutatók tisztában vol-
tak azzal, hogy Európa 
melegszik, de a szélső-
séges hőmérsékletekről 
készült korábbi kutatása-
ikban a hosszú távú vál-
tozásokat elemezték. 

Új tanulmányukban 
Ruth Lorenz és munka-
társai az európai meteo-
rológiai állomások 1950 
ás 2018 közötti megfigye-
lési adatait használták fel, 
majd megvizsgálták, hogy 
idővel miként változtak a 
legmelegebb és a leghide-
gebb szélsőséges értékek.

Kimutatták, hogy a 
szélsőségesen meleg na-
pok átlag 1,3 Celsius-fok-
kal, a szélsőségesen hi-
degek 3 Celsius-fokkal 
lettek melegebbek. A leg-
melegebb és leghidegebb 
éjszakák is jelentősen melegedtek, job-
ban, mint a nekik megfelelő nyári és 
téli középhőmérséklet.

Európa egyes térségeiben drasztiku-
san eltérő hőmérsékleti trendeket mu-
tattak ki. Közép-Európában például 
évtizedenként 0,14 Celsius-fokkal vol-
tak melegebbek a szélsőséges napok, 
ami majdnem 1 Celsius-fokos emelke-
dést jelent a tanulmányozott időszakot 
illetően - idézte Lorenzet a EurekAlert 
tudományos hírportál.

A vizsgált meteorológiai állomások 
90 százaléka mutatta ki, hogy az idő-

járás egyértelműen tovább melegszik.
A klímaváltozással foglalkozó tanul-

mányok többsége megállapítja, hogy 
Európát a világátlagnál nagyobb mér-
tékben fogja érinteni a klímaváltozás, 
annak minden negatív következmé-
nyével együtt - összegzi az Agrárgaz-
dasági Könyvek sorozatban megjelent 
legújabb kiadvány. Így Ciscar (2011) 
2,3–3,1°C tartományba tehető globá-
lis hőmérséklet-emelkedéssel számol, 
Európára ugyanakkor ennél nagyobb 
mértékű emelkedést modellez. Becslé-
sei szerint Észak-Európában 2,5–3,9°C 
közötti, míg Közép- (4,1°C) és Dél-Eu-
rópában (5,4°C) ennél magasabb hő-
mérséklet-növekedés várható.

A klímaváltozás hatásai egyértel-
műen két régióra bontják Európát. 
Míg Észak-Európában a klímaválto-

zásnak várhatóan lesznek pozitív kö-
vetkezményei, addig Dél-Európában 
csak súlyos negatív hatások várha-
tók: egyre gyakrabban fordulnak elő 
hőhullámok, erdőtüzek és aszályos 
időszakok, a Földközi-tenger térsége 
egyre szárazabbá válik, ami tovább 
növeli az aszály és a bozóttüzek kiala-
kulásának veszélyét. Észak-Európában 
ezzel szemben jelentősen nő a csapa-
dék mennyisége, és akár rendszeressé 
is válhatnak a téli árvizek.

A mezőgazdaság a klímaváltozás 
által egyik legközvetlenebbül érintett 

gazdasági szektor. A csapadéktöbb-
let várhatóan elsősorban Észak-Eu-
rópában jelenthet nehézséget, míg a 
csapadékmennyiség stagnálása vagy 
csökkenése a déli országokat, példá-
ul Olaszországot és Spanyolországot 
érintheti. Európa legnagyobb részén 
megváltozik a talajvíz szintje 2021 és 
2050 között: a mediterrán térségben 
jelentősen csökken, északkeleti részén 
viszont valamelyest növekedhet. 

A magasabb hőmérséklet és a hosz-
szabb tenyészidőszak új növények ter-
mesztését is lehetővé teheti. Dél-Eu-
rópában azonban a rendkívüli hőség, 
valamint a csapadék és a rendelkezésre 
álló vízkészletek csökkenése várható-
an akadályozza a növények termelé-
kenységét. A mediterrán térség egyes 
részein előfordulhat, hogy néhány 

nyári növényt télen fognak termesz-
teni. Más területeken, például Nyu-
gat-Franciaországban és Délkelet-Eu-
rópában a terméshozam csökkenése 
várható a forró és száraz nyarak mi-
att. A búza és az árpa hozamai főként 
Kelet-Európában, valamint Észak- és 
Közép-Olasz-országban fognak várha-
tóan csökkenni - írja az Agrárszektor.

Ami biztos: nekünk, galambászok-
nak is lesz még gondunk, akár már 
jövőre is. Alaposabban ki kell dolgoz-
nunk például a hőségriadók miatt kö-
vetendő eljárásainkat.

Már itt van a klímaváltozás: 
a vártnál gyorsabban melegszik Európa
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A postagalambtenyésztők többségéről 
nem mondhatjuk el, hogy a szezonban a 
boldogságban lubickolhattak volna. Mi, 
akik a nagy többséghez tartozunk, szin-
tén boldogok lettünk volna, ha részesei 
lehettünk volna ennek a sikernek. Nem, 
nekünk ebben sajnos nem volt részünk. 
Sajnos! Talán, túl sok hibát követtünk el? 
Lehet, hogy hiányoznak a mi állataink 
közül az igazán jó postagalambok? Talán 
minden igaz egy kicsit. 

S most nem is hozom fel azt, hogy 
még mi vár ránk, még mi mindent kell 
elintéznünk. 

A következő téma jut eszembe. Nem 
kellene nekünk, postagalambtenyész-
tőknek sokkal jobban tudatában len-
nünk kis szárnyas barátaink nagyszerű 
eredményeinek? Még akkor is, ha eset-
leg díjak vonatkozásban az eredmények 
elmaradtak a várakozástól. Hiszen mi, 
s ez nem csak a „késő tinédzser gene-
rációt érinti”, aligha tudnánk négy kört 
lefutni a sportpályán, ennek ellenére 
nagyon kritikusak tudunk lenni. Biztos, 
hogy minden esetben igazunk van? És 
hogy állunk az önkritikával? 

Ne, az teljesen felesleges. Mi mindig 
mindent teljesen tökéletesen csinálunk. 

Vagy tényleg minket, „csodaférfia-
kat” vagy „csodahölgyeket” kell ünne-
pelni, amikor az 555-ös, vagy a 333-as 
gyűrűvel ellátott kis galambunk, ki 
tudja hány díjjal maga mögött, mennyi 
bajnoki eredménnyel végzett a verse-
nyeken? Biztos, hogy ilyenkor magun-
kat, tenyésztőket kell mindenképpen 
előtérbe helyeznünk? Joggal állunk mi 
ott, mint ünnepeltek? Nem lenne-e in-
kább az a helyes, ha azt hoznák ki, aki 
elérte ezeket a kiváló eredményeket, és 
a mi nevünk vagy csak kisebb betűkkel, 
vagy zárójelben szerepelne a díjazottak 
mögött. Hiszen nem mi voltunk, akik 
450 kilométert megtettünk, hanem kis 
kedvenceink. Hétről-hétre! Április vé-
gétől július végéig a kosárban utazva. 
Elképzelhetetlen teljesítmény! Igazán 
csodálatos állatok!

Nekem, aki időközben karosszékből 
szurkoló sportbarát vagyok, aki a táv-
irányítóval a kezében követi a sportese-
ményeket, legjobb esetben az unokák-
kal nagy nehezen focizok az udvaron, 
tulajdonképpen ezt a kritikai észrevételt 
vissza kellene utasítanom! Ezzel így is 
vagyok! Van önismeretem! 

Az, hogy most „csak” 7, 9 vagy eset-

leg 12 díjat értek el? Teljesen mindegy! 
Mindent beleadtak a versenybe! Vagy 
legalábbis megpróbálták! Olykor gran-
diózus eredményt értek el, gyakran 
azonban egyesek szemében ez túl kevés 
volt! Fogalmunk sincs róla, nem is sejt-
jük, hogy mi tartotta vissza őket attól, 
hogy sokkal jobb eredményeket telje-
sítsenek. A dilettáns gondoskodás? Az, 
hogy sokszor szakadt az eső? 

Egy, esetleg a verseny szempontjából 
nem a legjobb egészségi állapot? Egy 
olyan táplálék, ami esetleg nem arra 
volt szabva, hogy csúcsteljesítményt 
tudjanak nyújtani? 

Minden bizonnyal követtünk el mi 
is hibákat! De erről senki nem akar tu-
domást venni! Közben az történt, hogy 
az én postagalambom, mely 530 km-ig 
még viszonylag sikeres volt, idén azon-
ban kettő vagy három röpülés után már 
egyáltalán nem tért vissza.

A válasz erre a kérdésre meglehe-
tősen egyszerű. A képességeit már 
2015-ben bebizonyította, de valami 

megakadályozta abban, hogy 2016-ban 
is ugyanilyen jó teljesítményt nyújtson. 
Vagy lehet, hogy ismét, egy általunk 
„forrón szeretett” ragadozó madár volt 
a tettes? Hány postagalamb marad el 
évről-évre ennek következtében? Nem 
azért tűnnek el, mert túlterheltük őket 
feladatokkal, hanem azért, mert egy 
vándorsólyom, egy héja vagy karvaly 
ebben megakadályozta.

A mi kis tollas barátaink mindenre 
alkalmasak, amit csak megengedünk a 
számukra. De épp ez a tényleges problé-
ma. Sokszor mások akadályozzák meg 
őket ezekben a tevékenységekben.

Mi a dél-kelet irányt szoktuk reptetni 
630 km-ig. Azt javaslom, hogy ti, akik 
ugyanezt az irányt röptetitek ezekkel a 
parányi, tollas navigációs szuper cso-
dákkal, tegyétek meg ezt a távolságot 
autóval. De kapcsoljátok ki a navigációs 
rendszert, és tegyétek el a térképet is! 
Főleg, a visszaúton! Úgy gondoljátok, 
hogy haza fogtok találni: én ezt vicc-
nek tartom! De ha esetleg sikerülne is, 
akkor is nagyon komoly nehézségek 
árán, s semmiképpen nem egy napon 
belül. Nézzétek csak meg tudatosan 
ezt a nagyon szép tájat, mely nagyrészt 
középhegységekből áll, majd délebbre 
magasabb hegységekből és erdőkből vé-
gestelen végig. Ez ideális élettér a ván-
dorsólyom, a héja és a karvaly részére. 
Meg vagyok arról győződve, hogy éven-
te több ezer olyan galamb van, mely 
ezen ragadozók miatt nem tér vissza. 

De vajon befejeződne-e ez a ször-
nyűség, ha mi, postagalamb tenyésztők, 
a versenyeket teljesen leállítanánk? 

Hányszor és hányszor fordult elő, 

hogy az egyik kedvenc postagalambod 
azért tért vissza túl későn, mert egy 
nagy ragadozó madár őt és a társait a 
helyes hazafelé vezető útról eltérítette, 
s kerülőútra terelte? És még szeren-
csés is volt, hogy egyáltalán visszatalált. 
Hány állatunkat veszítettük el ezeken 
a versenyeken, mert ilyen támadásnak 
estek áldozatul? Ez csak spekuláció ma-
rad. „Akkor hagyjátok abba ezeket az 
állatkínzó versenyeiteket” - tanácsolnák 
minden bizonnyal a jogvédelem mögé 
bújó állatvédők. Szuper ötlet! Nincs is 
ennél intelligensebb válasz!

Ezt az értelmetlen választ eddig még 

Egy szubjektív írás kis és nagy csodákról
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senki nem vágta oda hozzám. Ha ezt 
megtenné, azonnal nagyon hevesen 
odavágnám neki, hogy milyen sok fiatal 
és idős postagalambot veszítettem el a 
házi tréningek során. Körülbelül egy-
harmad arányban. Többet, mint a ver-
senyek során. És ezzel én még egészen 
jól állok. Sokan, ennél lényegesen na-
gyobb veszteségekről számolnak be. Te-
nyészgalambokat nem engedek röpülni 
szabadon, azt követően, hogy az elmúlt 
években néhányat elveszítettem. Tessék 
megpróbálni felhagyni az előítéletek-
kel! Nem is olyan egyszerű, ugye? Főleg 
akkor, ha valaki nagyon konok és min-
dent jobban tud másoknál.

Csak három példa.
Súlyosan sérült galambokat kellett 

hazahoznom, különben nagy kínok 
közepette tudtak volna, minden energi-
ájukat összeszedve hazajönni. Egy egy-
éves postagalambomat, mely az egyik 
kedvencem volt, a szezon kezdete előtt 
néhány héttel egy edzés közben az ut-
cán találta meg valaki, aki maga nem 
foglalkozik postagalambtenyésztéssel. 
Három olyan ütés volt a testén, melyet 
egyértelműen ragadozó madarak okoz-
tak, s melyek miatt egy fél métert sem 
tudott volna saját erejéből repülni. Örü-
lök, hogy egyáltalán még életben van. 
Arra, hogy újra elindítsam, gondolni 
sem lehet. Valószínű, hogy soha többé 
nem fog versenyezni.

Egy „cikázót”, az unokám kedvencét 
röviddel a szezon előtt megtámadták 
egy rövid edzést követően és csak nagy 
nehézségek árán tudtuk hazahozni. Há-
rom vérző seb volt rajta. Két héten át 
egyáltalán nem repült. Olykor-olykor 
újra megpróbálja, de egyáltalán nem 
gondolom, hogy indíthatom még ver-
senyeken!

Egy egyéves a szezon legelején egy 
360 km-es útról teljesen megtépázott 
hátsó szárnyakkal tért vissza másnap dé-
lelőtt. Milyen hallatlan szerencséje volt 
közben? De amit még meg kell említe-
nünk: milyen hatalmas teljesítmény van 
emögött! Ilyen korlátozott röpülési kész-
séggel még nagyobb volt az esélye annak, 
hogy egy ragadozó áldozatává váljék! 
Ennek több mint öthetes kényszerszü-
net volt a következménye! De a 11. és 12. 
röptetéseknél már ismét ott volt a kosár-
ban. És nem is végzett rossz eredmény-
nyel! Ilyen csodálatos állatok a postaga-
lambok! Ezt mondom én mindig!

Valljunk színt, nevezzük nevén a 
dolgokat!

Csak önmagamat tudom ismétel-
ni, még akkor is, ha pontosan tudom, 
hogy a most következő kijelentések-

kel a ragadozó madarakat védelmezők 
számára közellenség leszek. A hallgatás 
árulást jelent! Várom, hogy meggyőzze-
nek érvekkel arról, hogy nincs igazam. 
Ezek a ragadozó madarakat védelmük-
be vevő emberek azt mondják, hogy az 
ő véleményük az egyedüli igaz és helyt-
álló vélemény. Szerintük csak a ragado-
zókat illeti meg a védelem. A postaga-
lambok csak alacsonyabb rendű lények, 
a ragadozók természetes táplálékául 
szolgálnak! Szerintük mi, postagalamb-
tenyésztők csak kínozzuk az állatokat! 

Tényleg csak ilyen szélsőségekben 
tudunk gondolkozni? Nem lehet, hogy 
az emberek egy része az egészséges ér-
telmet valahol egy fiókba rakta, s elfe-
lejtette onnan ismét előhúzni? Ha az 
eddigi élettapasztalataimat összegyűj-
töm, akkor erre a következtetésre kell 
jutnom. Ezt főleg az elmúlt két évtized 
vonatkozásában kell mondanom. És ez 
nem kizárólag a postagalambsportra 
vonatkozik! 

A részletekbe most inkább nem 
mennék bele, s nem félelemből! Csak 
azért, mert gondolok az egészségemre! 
Az ember csak rezignáltam hátradől. 
Nem fogom, nem tudom ezt a világot 
megváltoztatni.

Az emberek nagy része nem tud 
semmit erről a szuper madárról. A leg-
jobb esetben csak mindenféle minősít-
hetetlen dolgokat fecseg arról, hogy a 
galambok a „levegő patkányai”. Milyen 
sértő és abszolút értelmetlen kijelentés 
ez!

Tartanak azért kutyát és/vagy macs-
kát, s ezzel bemesélik maguknak, hogy 
ők bizonyítottan szeretik az állatokat. 
És szerintük, ezek az állatok természe-
tesen sokkal értékesebbek! Hát persze!

Elnézést! De ezt egyszer már ki kell 
mondani! Ki az közülünk, akik posta-
galambokkal foglalkozunk, aki kétel-
kedik abban a kifejezésben, hogy ezek 
csodálatos állatok?

Sajnos azonban azok száma, akik 
kedvelik a postagalambsportot, vagy 
postagalambtenyésztéssel foglalkoz-
nak, olyan csekély, hogy komolyan kell 
aggódnunk! Nagyon szomorú ez! Fel-
foghatatlanul szomorú! És ez a negatív 
trend csak tovább folytatódik.

Időközben minket csak postaga-
lambtenyésztőnek neveznek. A rajon-
gástól megpróbálnak megfosztani min-
ket. Én rajongónak nevezem és tartom 
magam! És így is beszélek magamról! 
Számomra ez a szép postagalamb egy 
különlegesen értékes teremtmény, 
mellyel nagyon tudatosan és felelősség-
teljesen kell bánni! Lehet, hogy vannak 

olyan emberek, akik számára a posta-
galamb csak egy sporteszköz. Ha így 
gondolják, akkor ők nagyon szegények, 
de még ennél is szegényebbek a posta-
galambok.

Egy alkalommal 8.15-kor eresztet-
tem fel a galambokat. Nézek abba az 
irányba, ahonnan várom őket. Pár perc-
cel később már jönnek, egy elől, majd 
kettő, s utána jönnek a többiek heves 
szárnycsapásokkal. Majd felcsapják a 
szárnyaikat, egy nyitott háromszög. In-
tegetnek, integetnek, ahogy mondani 
szoktam. Majd egy „tiszteletkört” tesz-
nek a ház, illetve a dúc körül. Ilyenkor 
úgy érzem, mintha azt mondanák, „na, 
mi van, ez minden?!”.

Repülő parti az égben a házunk kö-
rül. Majd leereszkednek, nekimennek 
a kerti dúc kijárójának, s beugranak. 
Milyen gyönyörű is az én hobbim! Az 
ilyen, és ehhez hasonló képekkel egész 
egyszerűen nem tudok betelni! Min-
den, ami ebben a világban lehúz, egy 
pillanatra teljesen eltűnik a tudatomból. 

Végül a jelszó: csodaállat - milyen 
példák vannak erre?

Újságunk egy hűséges olvasója, aki 
maga is eredményes postagalambte-
nyésztő, s már hosszú ideje nagyon si-
keresen versenyez postagalambokkal, 
néhány héttel ezelőtt súlyos egészség-
ügyi problémákkal küzdött. Összeom-
lott a keringése, elesett, sérülése súlyos 
vérveszteséggel járt, elájult. A mentő 
kórházba szállította. Több napon ke-
resztül kórházban kellett maradnia.

A lánya látta el akkor is és most is 
a postagalambokat. Kényszerből. Két-
ségtelen, hogy gondos, kötelességtudó, 
de nem szakértő. Élelem és víz. Többet 
nem kapnak az állatok. Hogy kimenje-
nek röpködni a galambok a szabadba? 
Nem, szóba sem jöhet. Hogy a hétvé-
gén 8-10 galambbal a kosárban elindul-
jon? Értelmetlen felvetés. Csodaállatok, 
ahogy mondtam. És mi, nap mint nap 
a szabadtéri tréningnél ott állunk az 
udvaron és ügyelünk arra, hogy 45-60 
percen keresztül a levegőn legyenek. 
Mennyi mindent megtudunk ezalatt a 
madarainkról?

A postagalambok egészen csodálatos 
kis tollas „versenyparipák”. De csak a 
test nagysága okán mondjuk azt, hogy 
kicsik! A teljesítmény vonatkozásában 
ők óriások! Csodálatos állatok! És ez 
egyáltalán nem túlzás! Csak a szemé-
lyes nagyrabecsülésem kifejezése! És 
természetesen a te véleményedet is kép-
viselem!

Hartwig Kruse
fordította: Tordy Éva
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Az ördög a részletekben van. Miként azt 
mondani szoktuk: „A verseny végével 
kezdődik az új szezon.” Ez a postaga-
lambsport vonatkozásában azt jelenti, 
hogy egy sikeres versenyszezon már a 
tollváltással, a vedléssel kezdődik.

Ezekben a hetekben jelentősen 
emelkedik a postagalambok szükség-
lete kéntartalmú aminosavak, a metio-
nin és a cisztein iránt. Ennek az az oka, 
hogy a toll körülbelül 8 %-ban ezekből 
az elemi aminosavakból áll, s ez egy 
nagyon magas arány! 

Amikor elkezdődik az új tollazat ki-

fejlődése, akkor a tápláléknak megfe-
lelő mértékben tartalmaznia kell eze-
ket az elengedhetetlen alapanyagokat. 
Ugyanakkor figyelembe kell venni azt 
is, hogy a kereskedelmi forgalomban 
kapható keverékek általában 0,2 %-nál 

kisebb arányban tartalmazzák ezeket 
az anyagokat, ami nagyon alacsony 
szint. 

Ennél sokkal nagyobb mennyiségre 
van szükség a tollazat egészséges kifej-
lődéséhez.

Ilyenkor a postagalambok sok-
kal többet esznek annak érdekében, 
hogy bevigyék a szervezetükbe az 
új tollazat kifejlődéséhez szükséges 
alapanyagokat. Tehát vagy többet 
esznek vagy lassabban fejlődik ki az 
új tollazatuk. 

Ez egyrészt magasabb energiafel-
vételt jelent, aminek következtében 

könnyen elhízhatnak az állatok, más-
részt, az eddig sötétben tartott fiatalok 
esetében egy gyorsabb tollképzéssel 
számolhatunk.

Annak érdekében, hogy a postaga-
lamb könnyebben átvészelje a vedlést, 

a szükséges alapanyagokat vagy felja-
vított eledellel, keverékekkel biztosít-
hatjuk, vagy olyan készítményekkel, 
melyeket kifejezetten a tollváltásra ál-
lítottak össze. Az életfontosságú alap-
anyagok, mint vitaminok és nyomele-
mek mellett elsődlegesen a magvak 
magas protein és metionin tartalmára 
kell figyelnünk. 

Mivel a takarmányokon kötele-
ző feltüntetni a metionin tartalmat, 
minden postagalambtenyésztő köny-
nyen össze tudja hasonlítani az egyes 
takarmányokat ebben a vonatkozás-
ban is. 

A kénvirág (kéntar-
talmú por) takarmányba 
keverése sajnos nem segít 
semmit, annak ellenére, 
hogy még manapság is ezt 
szokták ajánlani. Ennek 
az az oka, hogy az abban 
található ként a postaga-
lamb nem tudja haszno-
sítani. 

Ha az optimális ke-
veréktakarmány kiala-
kításához tollváltáshoz 
ajánlott (metionin tartal-
mú) kiegészítő tápszert 
használunk, akkor arra 
kell ügyelnünk, hogy ezt 
lehetőleg rendszeresen 
használjuk. Erre azért van 
szükség, mert a fontos 
aminosavakat a postaga-
lambok csak korlátozott 
mértékben tudják tartalé-
kolni, és ezért azok folya-
matos biztosítása szüksé-
ges.

Egy gyors és probléma-
mentes tollváltás az ered-
ményes szezon alapfelté-
tele. Ne felejtsük el, hogy 
a tollazat a postagalamb 
legfontosabb „kelléke”. 
Ez azt is jelenti, hogy ne-
künk is arra kell töreked-
nünk, hogy ebben a pos-

tagalambjaink számára kiemelkedően 
fontos életszakaszban a lehető legjobb 
feltételeket biztosítsuk számukra.

Alfred Berger
fordította: Tordy Éva

Vedlés: fordítsunk nagy figyelmet 
az aminosavakra és a nyomelemekre!
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A galambtenyésztőknek régi törekvé-
se szerte a világon, hogy különleges 
tulajdonságokkal (például rövidcsőr) 
rendelkező galambfajtákat hozzanak 
létre. A XX. század elejére a jelentős 
közép-európai fővárosok (Budapest, 
Bécs, Berlin, Prága, Varsó) tenyésztői 
kialakították saját rövidcsőrű galamb-
fajtájukat. 

Budapesten a magyarok gólyás (el-
sőrendű evezőtollak vége fekete) és fe-
kete szalagos kék rövidcsőrű galambo-
kat tenyésztettek, de a jelentős számú 
németajkú lakosság a bécsi rövidcsőrű 
galambokat kedvelte. A két 
galambfajta keveredett a te-
nyésztőknél, az így létrejött, 
a magyar gólyás galambok 
karakteréhez hasonló – szí-
nes galambokat már „buda-
pesti”-nek nevezték. 

Első fajtaleírása buda-
pesti rövidcsőrű galamb-
ként 1956-ban készült el. 
Ekkor még külön fajtaként 
létezett a budapesti díszgó-
lyás és a budai kék galamb. 
Mivel a három galambfajta 
azonos karaktert képviselt, 
ezért később az állatte-
nyésztés szabályai szerint 
már azonos fajtának kellett 
minősíteni. A budapesti 
rövidcsőrű galamb tenyész-
tői a Rövidcsőrű Galamb 
Tenyésztő Klub tagsága dr. 
Szécsényi István vezetésé-
vel 1968-ban megalkotta az 
úgynevezett egységes budapesti rövid-
csőrű galamb fajtaleírását, mely a mai 
napig érvényes. 

A budapesti rövidcsőrű kistestű, 
magas állású, kecses, élénk vérmér-
sékletű galamb. Különlegessége, amely 
más fajtáktól megkülönbözteti, fejének 
alakulása. Feje markírozott, ami azt je-
lenti, hogy a fejbúb és a két szem felett 
a szemboltok élesen kiemelkednek, 
a fejtető pedig bemélyed. Régen a te-
nyésztők azt tartották szép galambnak, 
amelyiknek a fején megállt az odahe-
lyezett golyó. 

Különlegesen alakult a galamb sze-
me is. A szemgolyó nagy, a szivárvány-
hártyája kék. A szemboltra is ráterje-
dő szembőr a szivárványhártya körüli 
részt nem fedi, ezért a szem „nyitott”. 
Egyenes, bennülő, a szélességénél 
hosszabb, vastag, tompa csőre van. 

A fajtaleírás a galamb fejének, sze-
mének, csőrének leírásakor 37 kívánal-
mat sorol fel. A fent említett tulajdon-
ságok sokféle variációban jelenhetnek 
meg a galamb fején és ez arcszerűséget 
kölcsönöz neki.

Szín- és rajzváltozatok: 
- Sötétcsőrűek, egyszínű: fekete, 

szalagos szárnyúak: kék (budai kék), 
kék-kovácsolt, deres és rajzos: gólyás 
fehér farokkal (budapesti díszgólyás). 
Világos csőrűek, egyszínűek: fekete, fe-
hér, vörös, sárga, májszínű, ezüst. Sza-
lagos szárnyúak: kék, kovácsolt-kék, 
fakó, kovácsolt fakó (pacsirta), sárga-, 

vörös-, kék-fakó. Rajzosak: csapos, 
szívhátú.

A fiatalok felneveléséhez célszerű 
dajkagalambokat használni. Sok rövid-
csőrű galamb fel tud nevelni egy-egy 
fiókát, de a nevelés ideje alatt bekövet-
kező kondícióromlás miatt a követke-
ző tojásokból gyakran kelésgyenge fi-
atalok bújnak ki, vagy bennfulladnak.

A budapesti rövidcsőrű galamb te-
nyésztésében sikeres évtizedek követ-
keztek 1970 után, amikor dr. Szécsényi 
István és német tenyésztők megalapí-
tották az IKC-t (Nemzetközi Rövidcső-
rű Klub). Évente rendeztek kiállításo-
kat Európa különböző országaiban, a 
„vasfüggöny” mindkét oldalán. Ezeken 
a bemutatókon gyakran több száz bu-
dapesti rövidcsőrű galambot állítottak 
ki, ezzel nagyban népszerűsítették faj-
tánkat. A külföldi tenyésztők szeren-

csére nem akarták a fajta képét saját íz-
lésük szerint átalakítani, mint az több 
magyar fajtával előfordult. Szomorú 
tényként állapíthatom meg, hogy az 
IKC megszűnt, mert tagjainak többsé-
ge elhunyt.

Galambfajtánkat a világ számos 
országában ma is eredményesen te-
nyésztik. Különösen kedvelt az arab 
országokban, ahova az utóbbi évtize-
dekben nagyon sok galamb került ki. 
A külföldi tenyésztők eredményeik-
ről az interneten számolnak be, ahol 
örömmel látjuk szép galambjaikat. A 
galambfajtát a Magyar Országgyűlés 
a védett őshonos vagy veszélyeztetett, 
magas genetikai értéket képviselő te-
nyésztett magyar állatfajták nemzeti 
kinccsé nyilvánításáról szóló (32/2004. 
IV. 19.) határozatával ismeri el és védi.

Tenyésztését a dr. Szécsényi István 
Rövidcsőrűgalamb Fajtákat Tenyésztők 
Klubja irányítja. Elérhetőség: 20/253-
1672.

dr. Czeglédy Pál
fotó: Dankovics Róbert

Dr. Czeglédy 
Pál (80) nyu-
g a lm a z ot t 
állatorvos. 
Á l t a l á n o s 
iskolás korá-
ban kezdett 
galambokat 
tenyészteni. 
Több mint 
hatvan éve 
tagja az 
MGKSZ-nek. Budapesti rövidcsőrű ga-
lambokkal 1976 óta foglalkozik. Kedven-
ce a szívhátú változat, melynek kitenyész-
tésében nagy érdemei vannak. 1987-ben 
újjászervezte a Budapesti Rövidcsőrűga-
lamb Tenyésztők Klubját, melynek 2009-
ig elnöke is volt. Hetven éves korában 
erről a tisztségéről lemondott, azóta a 
klub szakelőadója. Kiállítási sikereit há-
rom „Európa Mester” és több „Magyar 
Mester” díj koronázta meg. Rendsze-
resen publikál az MGKSZ lapjában, a 
Galamb és Kisállat Magazinban, az évek 
folyamán több mint hetven írása jelent 
meg kiállításokról, klubéletről, a buda-
pesti rövidcsőrű galamb tenyésztésének 
problémáiról, valamint állategészségügyi 
kérdésekről. Tevékenysége elismeréseként 
2018. március 15-én Konkoly-Thege 
Sándor Díjjal tüntették ki.

Kitekintő: a budapesti rövidcsőrű galambról
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Nemsokára eljön az az időszak, ami-
kor sűrűn előkerülnek a fecskendők és 
az oltópisztolyok a dúcokban. Egyrészt 
a versenyek végeztével a megmaradó 
állományt érdemes még egy kezelés-
nek alávetni, ezzel is segítve, hogy a 
nagyvedlés után simán vegyék az egyik 
legnagyobb akadályt, a telet, másrészt 
érvényes az a mondás, hogy a jövő évi 
szezont most kell meglapozni.

A téma tehát: vakcinázás POX, 
PMV, paratífusz ellen.

Néhány előzetes tanács, amelyet a 
szakirodalom is ajánl:

» Soha ne vakcinázz beteg galam-
bot, ha így teszel még betegebb lesz és 
a galambnak nem lesz elég ereje felé-
píteni az erős immunvédelmet az ellen 
a betegség ellen, ami ellen éppen vak-
cinázol. Ez azt jelenti, hogy a vakcina 
nem fog megfelelően működni.

» Soha ne vakcinázz olyan fontos 
időszakban, mint a 
versenyidőszak, ved-
lési időszak, tenyé-
szidőszak. Legalább 1 
hónappal előzze meg 
ezeket az időszakokat 
a vakcinázás, hogy 
annak káros hatásai 
ne jelentkezzenek 
ezekben a fontos pe-
riódusokban.

» Soha ne vakci-
názz nem megfelelő 
körülmények között 
tárolt vakcinával, 
illetve lejárt szava-
tosságú vakcinával. 
Három hetes korban, 
amikor leválasztjuk a 
fiatalokat, már lehet 
vakcinázni PMV el-
len, ezt érdemes megjegyezni a követ-
kező keltési szezonra.

Ennek az az előnye, hogy ilyenkor 
még nem tudnak repülni a galambok, 
így ez egy könnyű munka.

A másik, és fontosabb előnye, hogy 
ilyenkor még nagyon kicsi a valószínű-
sége annak, hogy a fiatalok circo-ví-
russal találkoztak. Ez a vírus, megtá-
madja a galamb immunrendszerét, így 
a galambok megbetegedhetnek.

Ha akkor történik a vakcinázás, 
amikor fertőzöttek circo-vírussal, ak-
kor már nem tud megfelelő védelem 
kifejlődni a betegség ellen.

Angliában néhány évvel ezelőtt 
megfigyelték, hogy az 1 éves védettsé-
get biztosító PMV vakcinázás ellenére 
a betegség mégiscsak fellépett. Amikor 
tovább kutattak, rájöttek, hogy ezek a 
galambok már a vakcinázás idején cir-
co-vírussal voltak fertőzöttek.

Továbbá megfigyelték, hogy ha 3 he-
tes korban megtörténik az oltás, akkor 
kevesebb probléma lesz az adeno-ví-
russal a későbbiekben.

De vigyázat! A kevesebb nem azt je-
lenti, hogy soha!!!

A 3 hetes korban történő oltás hát-
ránya az, hogy nem lehet ezzel egy 
időben POX vagy paratífusz ellen is 
vakcinázni, mert ezekhez minimum 6 
hetes korúnak kell lennie a galambnak.

6 hetes korban már el lehet végezni 
a POX vagy paratífuszvakcinázást.

A szakemberek azt javasolják, hogy 

először a POX legyen az első, mert 
vakcinától függetlenül, némi problé-
mája lehet a galamboknak a navigálás-
sal a vakcinázást követő 7. és 8. napon.

Ezért aztán a legjobb, ha ki sem en-
gedjük őket ebben az időszakban, ne-
hogy elvesszenek. 6 hetes korban még 
nem repülnek sokat, így ha akkor vak-
cinázunk POX ellen, még nem szakít-
juk félbe ezt a tanulási folyamatot. 

Nem szabad egy időben POX és pa-

ratífusz ellen vakcinázni, mert a POX 
vakcinázás hatására a galamb immun-
rendszere gyengülhet, mely a paratí-
fusz elleni megfelelő immunitás kiala-
kulásában problémát okozhat. 

PMV és POX vakcinázás egy időben 
történő elvégzése nem okoz problé-
mát. Azt javasolnám, hogy a fiatalokat 
10 hetes korban vakcinázzuk para-
tífusz ellen, és ha szükséges, a gyártó 
utasításait követve, 13 hetes korban is-
mételjük ezt meg.

Az éveseket és az öreg galambokat a 
fiatalok leválasztása után vakcinázzuk 
POX ellen (a fiatalok vakcinázásával 
együtt lehet megtenni, ha nem nevel-
nek többet), vagy amikor éppen tojá-
son ülnek (ekkor a termékenyülés már 
megtörtént).

Bár a legtöbb tenyésztő az öreg 
galambokat nem vakcinázza POX 
ellen, ha az fiatal korban már meg-
történt, mégis azt javasoljuk, hogy 
tegyük ezt meg, ahogy a gyártók is 
megemlítik.

A paratífusz elleni vakcinázásnak 1 
hónappal a tenyészperiódus előtt kell 
megtörténnie, a vedlés után, és/vagy 1 
hónappal a versenyszezon előtt.

A paratífusz elleni vakcinázást min-
dig előzze meg egy kezelés a későbbi 
problémák elkerülése végett.

Nagyon fontos! Mindig minden ga-
lambod vakcinázd! 

Ne csak a versenyzőket, hanem a te-
nyészeket és a tojókat is!

Vakcinázási szabályok, amiket be kell tartani!
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Egy kis megjegyzés a pmv és a paratí-
fusz vakcina kombinálásához: 

Vakcinázhatsz azonos időben, de 
ne ugyanazzal a fecskendővel! Ha így 
teszel, akkor paratífusz ellen ugyan 
hatásos védelem alakul ki, de PMV el-
len nem lesz megfelelő a védelem. Ha 
külön fecskendőből oltasz, egy időben, 
akkor nem lesz ilyen probléma.

Egy kis megjegyzés a PMV és a himlő 
vakcinák kombinálásához: 

Belgiumban kétféle vakcina is kap-
ható himlő ellen. Az egyik a PMV vak-
cina oldószerével kevert, ezt bőr alá 
kell injektálni.

A másik himlővakcinánál néhány 
tollat kell kihúzni a combból vagy a 
mellkasról és egy kis kefével kell be-
dörzsölni a tüszőkbe az oltóanyagot. 
Ezt szintén egy időben el lehet végezni 
a PMV oltással.

A gyakorlatban azt tapasztaljuk, hogy 
a fenti módszer (a kis kefével bedör-
zsölős) hatékonyabb védelmet biztosít a 
himlővel szemben, mint a bőr alá oltás.

Ha 100 galambot bedörzsölsz, akkor 
az majdnem 100 %-osan hatékony lesz.

Ha 100 galambot beoltasz, akkor 

lesz 6-7 galamb, amelyiken később 
himlős tünetek fognak jelentkezni - 
ezek a szakmai tapasztalatok. 
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Szomorú szívvel tudatjuk mindenkivel, hogy RÓ-
ZSA JÓZSEF (Figura) sporttársunk hosszan tartó, 
súlyos betegségen, életének 62. évében elhunyt. 
Már 16 éves korától lelkes tagja volt az R-29 Pos-
tagalambsport Egyesületnek, később az R-02 Pos-
tagalambsport Civil Társaságnak. Temetésén a 
kegyelet virágai mellett galambok feleresztésével 
búcsúztunk tőle. Nyugodjon békében! Emlékét sze-
retettel őrizzük.

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!

HONLAP:
www.

postagalamb
.hu

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

Az R-02 Postagalambsport Civil Társaság és a 
Pannon Maraton Klub megrendülten tudatja min-
denkivel, hogy HAJDÚ JÓZSEF sporttársunk 2019 
júliusában, életének 71. évében tragikus hirtelen-
séggel elhunyt. Haláláig aktív versenyző volt. Főleg 
a maraton versenyeket kedvelte, ahol sok jó élhe-
lyezést szálltak a madarai. Temetésén a kegyelet 
virágaival búcsúztak tőle sporttársai. Nyugodjék 
békében! Emlékét szeretettel őrizzük.

Az R-02 Postagalambsport Civil Társaság és a Pan-
non Maraton Klub megrendülten tudatja minden-
kivel, hogy ID. KABAI GÁBOR sporttársunk 2019 
júliusában, életének 97. évében tragikus hirtelenség-
gel elhunyt. Több mint 40 évig aktívan, az 1970-es 
1980-as években kimagasló eredményekkel verseny-
zett. Az utóbbi években már nem küldte versenyre 
galambjait, de élete utolsó percéig megtartotta és 
szerette őket. Temetésén a kegyelet virágai mellett 
galambok feleresztésével búcsúztak tőle sporttársai. Nyugodjék békében! 
Emlékét szeretettel őrizzük.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy a Z35 Pétervásárai 
Egyesület tagja, VARGA ISTVÁN életének 60. évében, 
2019. szeptember 14-én súlyos betegségben elhunyt. 
Emlékét örökké megőrizzük.

A D01 egyesület tagsága fájó szívvel tudatja, hogy JOHANIK JÓZSEF sport-
társunk 78 éves korában elhunyt. D-01 egyesület

Szerkesztőségünk e-mailen is elérhető:
postagalambsport@postagalambsport.hu
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