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A Magyar Postagalamb Sportszövetség 
Ellenőrző Bizottsága ellenőrzést foly-
tatott a 2019. évi gazdálkodására vo-
natkozóan. Annak megállapításait az 
alábbiakban kívánom ismerteti kellő 
részletességgel.

Az ellenőrzést elrendelte a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség elnöke,  
Hegyi György.

Az ellenőrzés célzott volt:
» kiterjedt a könyvelés Számviteli 

Törvényben szabályozott előírásainak 
megfelelősségére,

» a könyvelés átláthatóságára, érthe-
tőségére, kellő rész-
letezettségére,

» továbbá a tag-
ságot természete-
sen, a legjobban 
érdeklő kérdésre, a 
hatékony és költ-
ségtakarékos gaz-
dálkodás megvaló-
sulására, s annak 
folyamatos ellenőr-
zésére.

Az ellenőrzés 
konkrétan elle-
nőrizte az új ve-
zetőség felállása 
előtti időszak 
pénzügyi sza-
b á l yo z ot t s á g át , 
gazdálkodását a 
2019.január 1-től 
a 2019. március 
31-ig terjedő idő-
szakra.

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Néhány számszaki adattal, de kö-
zérthetően szemlélteti kívánom a szö-
vetség gazdálkodását, annak részlete-
zettségét.

Az ellenőrzés akkor minősíthető 
eredményesnek, ha megállapításokat 
tesz, s feltár esetlegesen olyan hibát, 
hiányosságot, mely javításra, módosí-
tásra szorul, illetve alternatívát nyújt-
hat modernebb gazdálkodásra, arra 
vonatkozóan, hogy az a munka a tag-
ság érdekeit szolgálja, az Alapszabály 
megvalósulása és a sikeresebb posta-
galambászat érdekében.

A SZÁMOK TÜKRÉBEN

Bevételek

Vizsgálatot végeztünk a bevételek 
nyilvántartására vonatkozóan. Nyil-
vántartás (könyvelés) szerint a bevétel 
26 tételből tevődik össze, ezekből rep-
rezentatívan az alábbi tételeket mu-
tatom be 2019. október 31-ei állapot 
szerint:

» Tagsági díj:    20.328.690 Ft
» Versenyengedély:  12.373.662 Ft
» Lábgyűrűk:  26.010.768 Ft

» Nevezési díj:  31.520 Ft
» Kapott támogatás:  500.000 Ft
» Pénzintézeti kamat:  11 Ft

Ezen hat tételen kívül, további 20 té-
telből állnak a bevételek, melyekből a 
fenti szélsőségeket emeltem ki.

Bevételek vonatkozásában megál-
lapítható, hogy azok kellő részlete-
zettségű és pontosságú, a külön ana-
litikusan is vezetett, tehát tételekre 
bontva szerepelnek a könyvelésben. A 
tételeket (befizetéseket) egyéb ellenőr-
zési bizottsági ülésünkön revideáltuk, 
kontrolláltuk.

Bevételeink biztosítása, illetve 

esetleges növelése érekében javasol-
tuk, hogy a lehetőségeket kihasznál-
va nyújtsunk be pályázatokat, illet-
ve alternatív támogatási kérelmeket 
az illetés minisztériumok (agrár és 
sport) felé, melyet a vezetőség szor-
galmaz, és folyamatosan feladatának 
tekint.

Költségek

A költségek ellenőrzését két részre 
bontottam:

» munkabérek, járulékok és munka-
ügyi ellenőrzés,

» működési költségek.

Ellenőriztük a munkaviszonnyal 
kapcsolatos kötelezettségeket, nyil-
vántartásokat, figyelemmel a Munka 
Törvénykönyvére, annak szigorú be-
tartását.

Ez a legszélesebb volumenű és leg-
összetettebb ellenőrzést igénylő fel-
adat a szakemberek számára. Le kell 
szögezni, hogy ezen feladatok további 
mélyebb ellenőrzésre szorulnak annak 
érdekében, hogy a tagság, illetve az 
ellenőrző bizottság tételesen számot 
tudjon adni a költségek alakulásáról, 
különös tekintettel a főbb kiadási téte-

Mi van a számok mögött? 
Beszámoló a Magyar Postagalamb Sportszövetség Ellenőrző Bizottságának munkájáról
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lek alakulásáról, esetleg annak változá-
sáról.

A munkabérek és azok járulék-
vonzata teszi ki a szövetség kiadásának 
legnagyobb részét, azaz 20.410.000 Ft-
ot.

Indítványt tettünk a szabadságnyil-
vántartás és -kiadás helyességének be-
tartására, amely módosításra került.

A működési költségek ellenőrzése 
alapján megállapítható, hogy legna-
gyobb költségtényező a gyűrűbeszer-
zés. 

Jelen ellenőrzés tételesen ellenőrizte 
a személyhez kötődő kiadásokat, me-
lyeket a kevésbé építő szándékkal véle-
ményt formálók kifogásolhatnak. 

A következő tételes ellenőrzések tör-
téntek:

- utazási költségek
- kiküldetési költségek
- gépjármű költségek
- szállítási költségek
- egyéb szolgáltatások
- kiállítások
- étkezési költségek
- külföldi kiállítás

Az összes költség értéke a teljes évre 
vonatkozóan: 5.374.324 Ft.

Megállapításra került, hogy a költ-
ségek alapját korrekt dokumentumok, 
bizonylatok teszik ki.

Az ellenőrzés ezen költségek vonat-
kozásában lát lehetőséget csökkentés-
re, racionalizálásra. 

Meg kell azonban jegyezni, hogy a 
teljes szövetségi vezetőség egyértel-
műen kiállt azon álláspontja mellett, 
hogy a külföldi kiállításokon, szak-
mai rendezvényeken Magyarorszá-
got képviselni kell, ez nem képezheti 
a költségcsökkentés (racionalizálás) 
részét.

ELLENŐRZÉS ÖSSZEGZÉSE

Egyértelműen és határozottan kije-
lenthető, hogy a szövetség működése 
a Számvitel Törvénynek megfelelően 
bizonylatolt, tehát számlákkal alátá-
masztott, s annak megfelelően köny-
velt.

Az adótörvényeknek megfelelően 
vezeti nyilvántartásait, határidőben 
eleget tesz bevallási és adóbefizetési 
kötelezettségének.

Ellenőrzésünk alatt bonyolódott 
le a szövetség ellen azon közérdekű 
bejelentés alapján indult adóhatósági 
ellenőrzés, amely negatív eredmény 
nélkül zárult, tehát az adóhatóság hiá-
nyosságot nem tárt fel, az ellenőrzésről 
a hatóság jegyzőkönyvet küldött ré-
szünkre.

Ennek részleteit külön írásban kí-
vánjuk ismertetni a tagsággal.

Az ellenőrző bizottság nem tárt fel 

olyan illegitim költségelszámolást, be-
vétel-eltitkolást, mely alapján külön 
hatósági, külső szakértő igénybevételét 
igénylő eljárást kellene indítania, kez-
deményeznie.

A szövetség gazdálkodása megfelel 
az Alapszabályban foglaltatnak. 

Az ellenőrző bizottság ellenőrzé-
sét tovább kívánja folytatni a könyve-
lés és a beszámolóban szereplő egyéb 
tételekre vonatkozóan, így például a 
készpénzforgalom, banki ügyletek, 
ÁFA-kötelezettség és tárgyi eszközök 
vonatkozásában.

Munkám célja, hogy segítséget 
nyújtsak a jelenlegi vezetőség pozitív 
irányú, előrehaladást szolgáló törekvé-
seinek.

Talán ennél is fontosabb szá-
momra, hogy a magyar postagalam-
bász társadalom érezze, hogy azt a 
pénzösszeg, melyet ezen nagyszerű 
és szeretett tevékenység érdekében 
fizet be, ésszerűen, megnyugtatóan, 
áttekinthetően kezelje a szövetség a 
törvényesség teljes körű betartása 
mellett, ezért én személyes felelős-
séget is érzek.

Kovács Béla,
az ellenőrző bizottság elnöke, 

mérnök-közgazdász, 
mérlegképes könyvelő, 

adótanácsadó (reg.szám: 675092)
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Lapunk előző számában összeállítást 
közöltünk a Közép-Magyarországi Baj-
nokság Halle II-ből megrendezett ver-
senyéről. Az eredménylistából kima-
radt Komáromi Tibor bemutatkozása, 
amit most pótolunk.

16. VERSENYKERÜLET

2. díj Komáromi Tibor
HU2017-D-280277 h

Komáromi Tibor vagyok, 64 éves, 
nős vállalkozó.

1994-ben egy sportszerű, kiváló kö-
zösségben, a B-09 egyesületben kezd-
tem el a versenyzést, melynek azóta is 
tagja vagyok. 1994-től 2015-ig a B-III. 
Tagszövetségben versenyeztem, ahol 
minden távon és összetettben is több-
ször sikerült tagszövetségi bajnokságot 
nyernem. A B-III. Tagszövetség meg-
szűnése óta a 16-os Esztergom Tagszö-
vetség tagja vagyok.

A galambok származásáról any-
nyit, hogy az alap dr. Zalka Károlytól 
származó Delbár, Cattrysse, Marcel 
Desmeth vérű, valamint Steinmann Ist-
vántól származó galambok. Természe-
tesen az évek során mindig kerülnek új 
egyedek az állományba.

A galambok természetes módon ver-

senyeznek, ha az időm megengedi, heti 
egy-két magántréningen vesznek részt.

A 2019-es versenyszezonban az egy 
évesek nemzeti versenyén zóna csa-
pat IV. helyezést értek el galambjaim. 
A Maraton Klub versenyein idén a 
HU2015-D-943814 Kh zóna cham-
pion I. lett.

A július 6-án Halle II-ből rende-

zett versenyen a HU2017-D-280277 
FAh tagszövetségi II. helyen végzett 
(Közép-Magyarországi Bajnokságban: 
3.790 galamb/51. helyezés). A galamb 
apját Balogh Imre tenyésztette, szár-
mazása Schaerlaeckens x Houben x 
Bremen, anyja Steinmann I. x Delbar. 
A hím a 2019-es szezonban 7 helyezést 
repült.

Nem ragaszkodom mereven sem-
milyen versenyzéstechnológiai prog-
ramhoz, a megérzések a döntőek. 
Versenyszezonban a gyógyszeres ke-
zeléseket elengedhetetlennek tartom, 
trichomonas, coli, légúti fertőzések 
ellen váltakozva kapnak kezeléseket, 
valamint természetes anyagokból kie-
gészítőket a vízbe, illetve a takarmány-
ra keverve (almaecet, sörélesztő, méz, 
kefír, mogyoró, fokhagyma, sajt, cit-
rom, stb…).

Véleményem szerint a jó eredmé-
nyek elérésének elengedhetetlen felté-
tele a sportszerű, jó közösség (B-09), a 
család támogatása, feleségem „tűrőké-
pessége”, köszönet érte!

Valamennyi sporttársamnak jó 
egészséget és jó versenyzést kívánok a 
következő szezonra!

(Előző számunkban pontatlanul ír-
tuk az egyik helyezett dúc nevét. A he-
lyes név: Hunyadi & Forest dúc.)

Közép-Magyarországi Bajnokság, Halle II. 2019. július 6.

Lakatos József vagyok, 
Pomázon lakom. A 16-
os versenykerületben és 
a Royal Derbyben is ver-
senyzem.

2009-ben kezdtem ver-
senyszerűen galambászni. 
2012-ben ismerkedtem 
meg Kóczián Józseffel, 
akitől remek verseny-
galambokat kaptam. A 
2019-ben Halle I-ből 
megrendezett versenyt 
megnyert 121255-ös KKt 
galambom is ezek leszár-
mazottja (Leo Heremans). 
Ugyanitt kerületi első csa-
patot is sikerült stoppolni. 
A Halle II. versenyen is 
enyém lett az első csapat. 
A galambjaim totál öz-
vegységben versenyeznek.

Köszönettel tartozom 
Balogh Imre barátomnak 
a sok segítségért és jóta-
nácsért.
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Másfél éves volt, amikor szülei elmon-
dása szerint megkedvelte a galambokat. 
Apjának és keresztapjának is voltak ga-
lambjai. Általános iskolás korában már 
idős galambászok társaságába járt, akik 
kiállításokra, galambász összejövete-
lekre vitték és egyenrangú partnerként 
kezelték.

A gimnáziumi osztályterem ablaká-
ból egész délelőtt figyelte a környékbe-
li galambászok köröző falkáit, délután 
pedig – amikor csak tehette – sietett a 
galambászokhoz. Tanulni.

Első gyűrűs postagalambjait máso-
dikos gimnazista korában vásárolta, 
harmadikos korában már eredeti An-
ker galambja is volt. Abban az időben 
az egyesület 220 km-ig röptette a fia-
tal galambokat, de ő, az ifjú titán 300 
kilométerre is elküldte galambjait, 
úgyhogy a fél egyesület az udvarukon 
várta a hiánytalanul megérkező ma-
darakat. Mivel ezek Anker-galambok 
utódai voltak, a hír eljutott Anker Al-
fonzhoz, aki meghívta Kaposvárra egy 
– később több – látogatásra a fiatalem-
bert.

Felsőfokú tanulmányait Debrecen-
ben kezdte, ahol nagyon színvonalas 
galambász élet volt akkoriban. Külö-
nösen Szentesi Károlytól lehetett sokat 
tanulni, de itt kötött életre szóló barát-
ságot Bajusz Istvánnal és dr. Nagy Le-
hellel, valamint a később „udvari fotós” 
Pintér Lacival is. Közben állandó kap-
csolatban volt Anker Alfonzzal olyany-
nyira, hogy tanulmányait Kaposváron 
folytatta.

Amíg tanult, saját galambjaival nem 
tudott versenyezni, viszont genetikai 
ismeretei rohamosan fejlődtek, így 
társtenyészetet alkottak Szerencsen Er-
délyi Bertalannal. Húsz éven át voltak 
első osztályú tenyésztők.

Kaposváron, a főiskola területén 
volt az Anker-tenyészdúc és a kollégi-
um, bent a városban a versenydúc. Ki-
tűnő galambok – Hajrá, Hullám, Vod-
ka, Fruzsina, Slézinger –, és nagyszerű 
galambászok – Katona György, Simon 
Kálmán, Vajda Gyula, stb. – között 
élmény volt galambászni. Ez persze 
nemcsak szórakozást jelentett, tenni 
is kellett a siker érdekében. Minden 
versenyre menő galambnak mérték a 
légzésszámát, vizsgálták a szemét és az 
izmát, lábának hőmérsékletét és mind-

ezt – érkezéskor is – le kellett írni. 
Gyakran jöttek látogatók az ország 
minden részéből, de külföldről is, eh-
hez a dúcoknak mindig rendben kel-
lett lenni. A mester azt is megmondta, 

hogy melyik látogatónak milyen sor-
rendben adják kézbe a galambokat.

Esténként és éjszakánként a kutató 
osztály irodájában az egész országból 
beérkező versenylisták alapján külön-
böző országos bajnokságokat számol-
tak ki. Az Anker tanítványt ekkor már 
sokan ismerték az országban.

Tanulmányai során a genetika – az 
örökléstan – állt hozzá legközelebb, 
ebből a tárgyból időnként a fél év-
folyam hozzá járt korrepetálásra, de 
többször előfordult, hogy a tanár tőle 
kért galambtenyésztéssel kapcsolatos 
témákat az előadás során. „Te vérfana-
tista vagy” - írta egyszer neki a Mester.

És valóban. 1961-ben kezdte a Sy-
mons galambok tenyésztését és azt 
mindmáig – tiszta vérben – töretlenül 
folytatja. Öt vonal, a vonalakon belül 
típusok, kétszáz telivér Symons, a li-

picai lovak tenyésztési módszere, így 
soha nem fullad bele a rokontenyésztés 
csapdájába.

Kaposvári tanulmányainak első sza-
kasza után (később még volt egy három 
éves képzés) is „Anker-szárnyak” alatt 
maradt, a főiskola melletti téeszben 
egy sertéstelepen töltötte a gyakornoki 
évet és versenyzett az Anker-galam-
bokkal, mivel a Mester nagyon sokat 
volt bel- és külföldi utakon távol.

Megnősült. Feleségét Anker Alfonz 
„párosította” hozzá, a házasságkötés-
nél tanúja Anker Alfonz volt.

A gyakornoki idő letelte után (an-

Gyulai József, a Nemzet Galambásza
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nak ellenére, hogy a főiskola kuta-
tó osztályán munkahelyet ajánlottak 
neki) hazaköltözött Borsodba. Szülei 
addigra betegek voltak, segítségre szo-
rultak, segíteni kellett őket, ehhez a 
közelükben kellett lakni.

Sárospatakon telepedett le és éppen 

50 éve azóta is ott lakik feleségével, 
Marikával.

Természetesen azonnal belevetet-
te magát a Borsod megye galambász 
közéletébe: versenybizottsági munkát 
vállalt az egyesületben és a kerületben, 
ellenőrzéseket tartott a kiugró ered-
ményeket elérő dúcokban és többször 
aludt a galambszállító IFA alatt dide-
regve a földön, amikor elkísérte a szál-
lítmányt az első gyűjtőhelytől a cseh-
szlovákiai feleresztési helyre.

Első kitüntetését – legfiatalabb ki-
tüntetettként - a szövetség fennállásá-
nak századik évfordulóján, 1982-ben 
kapta.

Szervezett kiállításokat és egye-
sülete javára jótékonysági galam-
bárverést, tartott ismeretterjesztő 
előadásokat és bemutatókat iskolá-
sok részére, engedett fel galambokat 
városi ünnepségeken és esküvőkön, 

szerepelt rádió- és tévéműsorokban 
és az Én Zemplénem című könyv egy 
külön fejezetben emlékezett meg a 
Galambzsokéról.

A szövetség munkájában évtizede-
ken át aktívan részt vett. Hat éven át 

volt a Postagalambsport című országos 
szaklap főszerkesztője, amikor nyom-
dai ügyekben Jászberénybe, író-olva-
só találkozókra Salgótarjántól Ceg-
lédig „kocsikázott” (természetesen 
saját költségén és szabadideje rovásá-
ra). Sok cikket írt, tudósított hollandi-
ai, svájci, német és magyar olimpiáról, 
bemutatott világhíres tenyésztőket, 
„különleges” galambász országokat 
(Svédország, Dánia). Gyakran hívták 
baráti galambász találkozókra Mis-
kolctól Csongrádig és Jászberénytől 
Szegedig, ahol mindig megbeszélték a 
postagalambsport jövőjét is.

A teszttelepi záróversenyek állandó 
résztvevője volt Kaposvártól Móraha-
lomig és Hajdúszoboszlótól a Száray 
Tibor-féle teszttelepig, és persze az or-
szágos kiállításokról is mindig tudósí-
tott.

Két ciklusban volt az országos vá-
lasztási jelölőbizottság elnöke. Ez is 

sok szervezést, utazást és szabadidő-el-
vonást igénylő feladat volt.

Az országos fegyelmi bizottságot há-
rom cikluson át vezette. Ez sem volt kis 
feladat, de szívesen emlékszik vissza, 
mert még az „ellenségei” is elismerték, 
hogy a fegyelmi ügyeket mindig kor-

rekten, részrehajlás 
nélkül vizsgálták 
meg, és hoztak ben-
nük ítéleteket. Ezt 
bizonyítja, hogy a 
harmadik ciklus 
választásán száz 
százalékos szava-
zattal nyerte el a 
tisztséget.

Mivel a galam-
bok mellett az iro-
dalmat is nagyon 
szereti, gyakran 
kérték meg, hogy 
mondjon verseket 
egyesületi, kerü-
leti, vagy országos 
díjkiosztókon, fa-
lunapokon, városi 
rendezvényeken, 
templomokban, a 
parlamentben, a 
Sándor palotában, 
vagy külföldön – 
magyarlakta terüle-
teken.

O k l e v e l e i n e k , 
kitüntetéseinek se 
szeri, se száma, de a 

legjelentősebbeket felsorolom:

2004: A Magyar Postagalambspor-
tért Arany Fokozat

2009: A Magyar Postagalambspor-
tért Érdemérem

2015: kitüntetés Áder Jánostól, Ma-
gyarország köztársasági elnökétől „A 
nemzetközi postagalambsportban vég-
zett tevékenységéért”

2019: a Nemzet Galambásza

Édesapja „málenkij robot”-ban halt 
meg, anyai nagymamája nevelte nagy-
nagy szeretettel és ezzel a mondással: 
„Élj úgy, hogy ne vegyenek észre ott, 
ahol vagy, de nagyon hiányozzál on-
nan, ahonnan elmész.”

Remélem, még sokáig galambász 
közösségünk és szeretett családja kö-
zött marad!

Hunyadvári Árpád
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A tenyésztés a végzettsége, a szenvedé-
lye a versenyzés  Nagypál Lászlónak. 
Első kerületi bajnoki címét 1999-ben 
szerezte, 1992-óta tenyészti  Marcel 
Desmet - H. Fúlgoni vérű galambokat. 
Már három helyszínről (Gödöllő, Ke-
repes, Csömör), öt sporttársával nyert 
bajnoki címet. A Galamb Hungária Kft 
tulajdonosaként  számos német, belga, 
holland szaktekintéllyel ápol remek 
kapcsolatot, kap friss információkat a 
galambászat minden területéről. 

Mondhatjuk, hogy szakember!
Riportunkban arra a kérdésre keres-

sük a választ, hogy miben kell az átla-
gos sporttársaknak fejlődnie, milyen 
problémákat kell másként megoldani 
ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek.

Nagypál sporttárs a legfontosabb-
nak a szuper galambokat, a jó gene-
tikát tartja. Álláspontja szerint, mint 
minden állattenyésztésben, a bel-
tenyésztés, a jó tulajdonságok rög-
zítése a legfontosabb, majd ezeket 
keresztezéssel, cseppvér tenyésztés-
sel frissítjük. A legnagyobb hibának 
a 4-6 vérvonalú agyonkeresztezett 
„divat galambok” szaporítását, vá-
sárlását tartja, hisz ezekkel vélemé-
nye szerint gyakorlatilag „korcso-
kat” tenyészthetünk. Éppen ezért 
nem meglepő módon tenyészállo-
mányát  az említett három  Stichel-

baut vérű galamb utódai alkotják, 
melyekből évente átlagosan 100-150 
rokontenyésztett fiatalt enged ki, 
majd ezekből válogat, a végén 10-20 
darab maradhat csak meg!

Így a mai tenyészgalambjai pedigré-
jében  60-70-80-szor is szerepelnek a 
bázisgalambok!

Az elmúlt tíz évben számos világ-
hírű tenyészetből  vásárolt vérfrissítési 
céllal galambokat, ezek közül bevált 
vonalak a Leó Heremanstól származó 
madarak, a holland  Langer testvérektől 
a  nemzeti 1. ász galamb megvásárlása, 
Ejerkampéktól a Van Loon  galambok, 
Freddy van de Heeidetől a Rauw sablon 
galambok.

 Takarmányozás, felkészítés

Laci évente 1500 hektár területen 
végez integrációs-termeltetési tevé-
kenységet madáreleség és élelmiszer-
ipari  növények tekintetében. Számos  
európai országba szállít alapanyagot, 
illetve keverékeket. Jó minőségű,  100 
százalékban magyar terméket  értéke-
sít külföldön. Jó rálátása, tapasztalata 
van, hogy  mit kell  etetni, hogy dobo-
gón állhassunk! 

Saját gyártásban a  prémium minő-
ségű Royal selection, a Röhnfried  (né-
met receptekből) és a kedvező áru Ast-
ra takarmányokat  állítják elő. A  saját 

galambjai  takarmányozásában fon-
tos szerepe van a bordó kukoricának, 
melynek óriási antioxidáns hatása van, 
a szeklicének, mely gyulladáscsökken-
tő, a héjjas rizsnek, és a fiatalok nevelé-
sénél a lencsének.  

A takarmányozásban az állandó-
ság fontos, hiszen szezonban minden 
váltás formavisszaesést okozhat. Ez a 
hátrány  azon cégek takarmányainál,  
akik nem rendelkeznek elég raktárral, 
tőkével, hogy az egész évre való alap-
anyagot letárolják. 

A galambjai egész évben  18-15 féle 
magot fogyasztanak, nem fázisos ete-
tést alkalmaz, mint mondja, „zabáltat-
ja őket”, mert a galamb egy erőgép és 
tolni kell bele a kraftot!

Kiegészítőkből   ásványi anyagot 
használ  rengeteget a galambok mé-
regtelenítése miatt, teljesítményfoko-
zókból   a DMG alapú Aviform termé-
kek adják a gerincet a felkészítésben, 
általános egészségfenntartás végett az 
Avidresst és a Naturaline  teát használ-
ja, vértisztításra sok hagymás készít-
ményt, máriatövist etet.

A Grosspaul-dúc 2019-ben törté-
nete egyik legnagyobb sikerét érte el 
a Derby Klubban. Gyakorlatilag min-
dent letarolt, megnyerte a rövid-, a kö-
zép- és a hosszútáv bajnokságát és az 
általánosban is az élne végzett.

A Royal Derby 2019-es bajnoka már húsz éve 
Stichelbautokkal az élvonalban: Nagypál László
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Az elmúlt időszakban több sporttárs 
is érdeklődött az indiai Ayurveda gyó-
gyászat jelentőségéről a humán és ál-
latgyógyászatban, valamint Ayurveda 
gyógynövényes termékek hatásmecha-
nizmusáról, összetételéről. 

Mint már sokan ismerik, az Ayur-
veda egy több ezer éves gyógyászati 
rendszer, a kínai és a nyugati gyógyá-
szati rendszer mellett a világ három 
nagy gyógyászati rendszerének egyike, 
a világ legősibb, az indiai szubkon-
tinensről kiinduló gyógyászata. Szó 
szerinti fordításban az Ayurveda az 
„Élet Tudománya”. Eredetét tekintve 
elsősorban humángyógyászati rend-
szer (manapság is több mint 2 milli-
árd ember egészségmegőrzéséért felel 
világszerte), de módszereit régen, és 
napjainkban is hatékonyan hasznosít-
ják a hobbiállatok, és a gazdasági ha-
szonállatok természetes módszerekkel 
történő gyógyításában is. Hazánkban e 
gyógyászati rendszer a Magyar-Indiai 
Egészségügyi Megállapodások kereté-
ben került bevezetésre, és a hatósági 
engedélyekkel rendelkező termékek 
1991-től vannak forgalomban.

Immunerősítés, stressz elleni védekezés: 
STRESROAK itatófolyadék

A versenyekre való felkészítés speci-
ális felkészítési program alkalmazását 
igényli a galambásztól, ami kifejezet-
ten a sok stresszel és erős fizikai meg-
próbáltatással járó versenyhónapok 
törődését nyújtja a galambok számá-
ra. A versenyek elengedhetetlenül a 
stressz számos forrását jelentik a pos-
tagalambok számára. A hosszú repü-
lések során a madarak szervezete feléli 
a szervezet számára nélkülözhetetlen 
tápanyagokat, amelyeket verseny előtt 
szükséges a galamb számára ideális 
mennyiségben és összetételben bizto-
sítani, illetve a verseny után pótolni.

A szintetikus úton előállított vitami-
nok – bár rövidtávon erőteljes hatást 
gyakorolhatnak a madarak szerveze-
tére – hosszútávon jelentősen megter-
helik a galambok máját, méregtelenítő 
képességét. A természetes anyagok 
ezzel szemben hatékonyan megtalál-
ják az utat a madarak szervezetében a 

megfelelő szervekhez, sejtekhez, ahol 
előnyös hatásukat kifejthetik. 

A STRESROAK itatófolyadék vizes 
oldatban négyféle gyógynövény, és egy 
különleges ásványi anyag, a SHILAJIT 
koncentrált kivonatát tartalmazza a 

madarak szervezete számára optimális 
összetételben.

A STRESROAK összetevői:

Ocimum sanctum
A bazsalikom mikrobaölő, gyulla-

dáscsökkentő, immunerősítő, görcsol-
dó és légzéskönnyítő hatással rendel-
kezik, aminek köszönhetően hosszú, 
fárasztó repülések alatt segít kiváló 
kondícióban tartani a galamb izomza-
tát, tüdejét és immunrendszerét. Ant-
ioxidáns, stresszoldó hatású.

Mangifera indica
A mangó kivonata igen gazdag 

könnyen felszívódó szénhidrátokban 
(melyek energiát szolgáltatnak a repü-
lés során a madárnak); vitaminokban 
(A-, B-, C- és E-vitaminban, melyek 
antioxidáns hatásúak); ásványi anya-

gokban (az izomműködésben nélkü-
lözhetetlen káliumban; valamint az 
oxigént szállító vörösvértest-képződést 
és a kalcium beépülését segítő rézben); 
aminosavakban (melyek a szervezet 
újraépülését szolgálják); többszörösen 

telített zsírsavakban (melyek energiát 
adnak) és a szintén antioxidáns karoti-
noidokban. Hatékony sejtvédő hatású, 
fokozza az ölősejtek aktivitását is. 

Phyllanthus emblica
Az indiai egres (más néven amla) 

rendkívüli C-vitamin tartalommal 
rendelkezik. Ennek köszönhetően 
nagyon hatékony az immunrendszer 
erősítésében, a betegségek, fertőzé-
sek megelőzésében, melyek a szállítás 
alatti összezártság során veszélyeztetik 
a madarakat. Kutatások szerint haté-
konyan támogatja az ölősejtek aktivi-
tását. Kiváló antioxidáns, vértisztító, 
szíverősítő, fizikai és szellemi élénkítő 
hatásáról ismert, így segíti a madár 
idegrendszerének, tájékozódó képes-
ségének működését. Sejtvédő hatású, 
véd egyes rákkeltő anyagok ellen is. 

Humán gyógyászatban is alkalma-

Az ayurvedikus termékek hatásmechanizmusa, összetevői 
Stresroak, Superliv, Diaroak
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zott gyógynövény, egy OGYI-engedé-
lyes immunerősítő ayurveda gyógyter-
mék (Chyawanprash/Vita Jam) fontos 
komponense.

Withania somnifera
Az indiai ginzeng elsősorban 

stresszoldó és immunerősítő hatású. 
A ginzeng termékenységfokozó, és a 
változó környezeti feltételekhez való 
adaptációt segítő hatásáról ismert. 
Tudományos vizsgálatok igazolták a 
Withania somnifera kivonat hatékony-
ságát a vörösvértestek és a fehérvérsej-
tek számának fokozásában, valamint a 
makrofág (ölő)sejtek aktivitásának fo-

kozásában. Az indiai ginzeng emellett 
antioxidáns, az örökítő anyagot védő 
hatással is bír, valamint jelentősen nö-
veli az őssejtek termelődését. 

Magyarországon az indiai ginzeng 
(Ashwagandha) humán gyógyászat-
ban is alkalmazott, OGYI-engedélyes 
immunerősítő, stresszoldó, vitalitásfo-
kozó hatású gyógytermék.

Shilajit
A Shilajit, a STRESROAK egyik leg-

fontosabb összetevője, egy több millió 
éves kövület, amit a kemény sziklaré-
tegek közül bányásznak ki. A Shilajit 
növényi és ásványi anyagok fosszíliája, 
melyet az indiaiak a „természet aján-
dékának” neveznek, hiszen a Shilajit 
egy olyan komplex természetes im-

munerősítő anyag. Közel 85 ásványt 
és más vegyületet tartalmaz ionos kö-
tésben, vagyis a szervezet számára jól 
hasznosítható formában. Évezredes ta-
pasztalatok, és modern összehasonlító 
kutatási eredmények is bizonyítják e 
komplex természetes gyógyanyag im-
munerősítő, adaptogén, és termékeny-
ségfokozó hatását. 

A Shilajit humán gyógyászatban is 
alkalmazott, hazánkban OGYI-enge-
délyes immunerősítő gyógyhatású ter-
mék.

A STRESROAK szinergikus hatá-
sú komponensei optimalizálják a vér 

kortizonszintjét, növelik a védekező-
képességet, a specifikus és nem spe-
cifikus immunválaszt, a vakcinázás 
utáni ellenanyag szintet, jobb általános 
ellenállóképességet eredményezve te-
nyész- és versenyállományoknál egy-
aránt. A stresszoldó és immunerősítő 
hatású komponensek hozzájárulnak a 
tenyész- és versenyteljesítmény foko-
zásához, antioxidáns hatású kompo-
nensei pedig tenyészállománynál védő 
hatással bírnak az ivarsejtekre is, ered-
ményesebb reprodukciós képességet 
eredményezve állomány szinten.

Anyagcsere fokozása, májvédelem: 
Superliv itatófolyadék

A máj a galamb egyik legfontosabb 

belső szerve, a szervezet anyagcsere-fo-
lyamatainak központja. Életfontosságú 
szerv, melynek működése rendkívül 
sokrétű, és ezért jó állapotának megőr-
zése létfontosságú a galambok egészsé-
gének és jó teljesítőképességének fenn-
tartása szempontjából.

A versenyek során az intenzív izom-
munka hatására a galambok szerveze-
tében nagy mennyiségű bomlástermék 
halmozódik fel, aminek kiürítése és 
semlegesítése szintén a máj feladata. A 
galambok esetenként szennyezett vizet 
ihatnak, vagy műtrágyát, más vegysze-
reket vehetnek fel szervezetükbe akár 
ivás, akár a szabadban való táplálék-
felvétel során. Ahhoz, hogy a mada-
rak kiváló kondícióban kezdhessék a 
következő versenyt, vagy hogy rege-
nerálódhassanak a pihenési, vedlési 
időszakra, rendkívül fontos szerveze-
tük méregtelenítő funkcióinak támo-
gatása. A máj méregtelenítésére legal-
kalmasabbak a gyógynövénytartalmú 
termékek, melyek természetes módon 
támogatják a májfunkciókat.

A SUPERLIV egy természetes alap-
anyagokból – 19 gyógynövény kivona-
tából – készülő, víz alapú oldat, mely az 
ivóvízbe keverve könnyen adagolható 
a madaraknak. A SUPERLIV olyan, 
elsősorban az indiai szubkontinensen 
honos, évezredek óta a humán- és az 
állatgyógyászatban alkalmazott gyógy-
növények keveréke, amelyek májvédő, 
méregtelenítő, toxinokat semlegesítő 
hatásukról ismertek. Alkalmazása ki-
fejezetten ajánlott versenyidőszakban, 
a versenyekről való hazatérés után 2-3 
napig adagolva, hogy a madarak szer-
vezete „fellélegezhessen” a nagy terhe-
lés során a szervezetben felhalmozó-
dott méreganyagoktól. 

A szervezet méregtelenítésével javul 
a kondíció, az immunrendszer műkö-
dése is, így a madarak ellenállóbakká 
válnak a betegségekkel szemben. Ha-
tására felszabadulnak a méreganyagok 
által lekötött energiák, az öngyógyító 
folyamatok is beindulnak. A SUPER-
LIV étvágyjavító, takarmányhaszno-
sulást segítő hatású. A versenytől ki-
fáradt madarak így könnyebben erőre 
kapnak, hamarabb regenerálódnak.

A SUPERLIV alkalmazása azonban 
nem csak versenyidőszakban, hanem 
a fiatal madaraknál is előnyös, mivel 
elősegíti a belső szervek (szív, tüdő, 
máj) és az izomzat erőteljesebb fej-
lődését. Az erősebb fizikai alkat és az 
előnyös genetikai tulajdonságok job-
ban érvényesülnek, és lehetővé teszik a 
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nagyobb teljesítmény elérését. Méreg-
telenítő hatásánál fogva a SUPERLIV 
alkalmazása javasolt antibiotikumos 
kezelés, féreghajtás és más gyógyszeres 
kezelés után. 

A Superliv legfőbb összetevői:

Achyranthes aspera
Hatékonyan javítja a légzőszerv-

rendszer működését, megfelelő kifej-
lődését.

Andrographis paniculata
Májvédő hatású, olyan májenzimek 

termelődését segíti, melyek elősegítik a 
méreganyagok lebontását és kiürítését.

Azadirachta indica
Mikrobaölő, természetes antibioti-

kus hatású. Immunerősítő, a májsej-
tekre is védő hatással bír.

Boerhavia diffusa
Májvédő hatása mellett gyulladás-

csökkentő és vírusellenes hatású.

Terminalia chebula
Nyálkahártyavédő hatású, különbö-

ző tanninokat és illó-zsírsavakat tar-
talmaz.

Védekezés az emésztőrendszeri panaszok ellen:
DIAROAK

Amennyiben az emésztés össze-
tett folyamatában zavar keletkezik, a 
galamb szervezete nem lesz képes a 
létfontosságú tápanyagok és víz felszí-
vására, a galamb pedig veszít általános 
kondíciójából, és immunrendszere 
is kevésbé lesz képes ellenállni a kór-
okozók támadásának. Az emésztést és 
a felszívást nagyban befolyásolhatják 
a madár szervezetébe bekerült és ott 
megtelepedett élősködők, és a galamb 
által véletlenül elfogyasztott mérgező 
anyagok, mikotoxinok és kórokozók. 
A különböző emésztőrendszeri fer-
tőzések és a hasmenéses megbetege-
dések a postagalamb tartásából, és a 
postagalambsport jellegzetességeiből 
kifolyólag szinte elkerülhetetlenek.

A DIAROAK 13 gyógynövény kivo-
natának keveréke, amely 2-3 nap alatt 
mellékhatás nélkül megállítja a hasme-
nést, helyreállítja az emésztőrendszer 
normális működését. Megakadályozza 
a víz- és tápanyagveszteséget, védőré-
teget képez a bélrendszer nyálkahár-
tyáján, megköti és semlegesíti a kór-
okozók által termelt méreganyagokat, 

elősegíti a méreganyagok és a kóroko-
zók kiürülését. 

Alkalmazása javasolt megelőzés-
ként tréningek és versenyek után, és 
kezelésként már kialakult tünetek ese-
tén 3-5 napig, vagy a tünetek elmúl-
ásáig egy kevés olajozott, vagy nedves 
takarmányra szórva, hogy a madarak 
azonnal elfogyasszák.

A DIAROAK komponensei

Kaolin
A kaolin olyan jótékony, abszorbens 

hatású ásványi anyagokat tartalmaz, 
melyek összetapadnak a hasmenést 
okozó baktériumokkal, és elpusztítják 
azokat, valamint elősegítik kiürülé-
süket. A gyógynövényi hatóanyagok 

egyenként is, illetve kombinált termé-
kekben, szinergikus hatásukat kihasz-
nálva széles körben ismertek a hasme-
néses eseteket gyógyító hatásukról. 

Andrographis paniculata 
Csökkenti az enterotoxinok okozta 

hasmenést és vízveszteséget. Fokozza a 
bélfal vízvisszatartó képességét. 

Berberis aristata, Holarrhena Ant-
idysenterica, Cyperus rotundus

Hatékony antimikrobiális hatás kü-
lönféle bakteriális eredetű hasmenéses 
esetekben. Felgyorsítják a hasmenéses 
megbetegedések lezajlását, a gyógyu-
lási folyamatokat, és minimalizálják a 
vízveszteséget. 

Tinospora cordifolia
A növény szárának alkoholos kivo-

nata tanulmányok szerint igen haté-
kony az E.coli fajok szaporodásának 
gátlásában. 

Punica granatum 
Növeli az elfogyasztott takarmány 

emésztőcsatornán való áthaladásának 
idejét, ezáltal hatékonyabb felszívódást 
eredményez, és csökkenti a hasmené-
ses esetek kialakulását.

Acacia catechu, Woodfordia fruticosa
Asztringens, nyálkahártyát össze-

húzó és antimikrobiális hatású. 

Aegle marmelos 
Több mint 20 féle baktérium eseté-

ben igazolt antibakteriális hatás. Hely-
reállítja a normál bélperisztaltikát.

Zingiber officinale 
Elősegíti az emésztés helyreállását, 

fokozza az emésztőnedvek termelő-
dését, és tanulmányok szerint befolyá-
solja a mikrobák anyagcseréjét, ezáltal 
gátolja szaporodásukat.

Javasoljuk a termékek kombinált 
alkalmazását mind a fiataloknál, mind 
atenyészpároknál a madarak genetikai 
potenciáljának maradéktalan kiakná-
zása érdekében.

dr. Riesz István
Ayurveda - Garuda
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Z-24 PGSE 2019. ÉVI EREDMÉNYE

2019.05.01. Gödöllő 35 fő 1047 db
1. Orosz Ágoston 16-27-545805 T
2. Krajnyák Imre 16-27-59968 H
3. Krajnyák Imre 16-27-55189 H 
4. Krajnyák Imre 15-27-53741 H
5. Krajnyák Imre 15-27-42790 H

2019.05.11.  Székesfehérvár I. 36 fő 1019 db
1. Lipcsei József 16-27-55567 H
2. Lipcsei József 16-27-55558 T
3. Lipcsei József 17-27-60545 T
4. Orosz Ágoston 17-27-60221 T
5. Orosz Ágoston 15-27-51134 T

2019.05.21. Tata I. 34 fő 969 db
1. Szabó Sándor 17-08-70699 H
2. Lipcsei József 18-27-64332 T
3. Lipcsei József 17-27-60578 H
4. Csontos Szabolcs 18-27-66735 H
5. Csontos Szabolcs 16-27-69691 H

2019.05.26. Tata II. 34 fő 892 db 
1. Kovács Dúc 14-24-51469 H
2. Krajnyák Imre 18-27-64636 T
3. Kovács Dúc 17-27-59937 T
4. Kolozsi Gyula 16-27-55414 H
5. Kovács Dúc 16-27-54514 H

2019.06.02. Sopron I. 32 fő 769 db 
1. Lipcsei József 14-27-49013 T
2. Mitró Márió 18-D-414706 H
3. Mitró Márió 18-27-64241 H
4. Orosz Ágoston 17-27-60226 H
5. Lipcsei József 16-27-55558 T

2019.06.09. Székesfehérvár II. 31 fő 676 db
1. Orosz Ágoston 17-27-59995 H
2. Orosz Ágoston 14-27-48950 T
3. Lipcsei József 16-27-49013 T
4. Orosz Ágoston 16-27-64568 H
5. Orosz Ágoston 17-27-60210 T

2019.06.22. Sárvár 29 fő 596 db
1. Lipcsei József 17-27-60572 T
2. Orosz Ágoston 16-27-54568 H
3. Csalavári István 14-27-49716 H
4. Orosz Ágoston 17-27-60202 H
5. Orosz Ágoston 17-27-60216 T

2019.06.30. Sopron II. 28 fő 513 db
1. Orosz Ágoston 1727-60202 T
2. Krajnyák Imre 16-27-55446 H
3. Kovács Dúc 16-27-54503 H
4. Veleczki Dúc 16-27-55084 H
5. Zsigus János 17-27-59622 T

2019.07.07. Sopron III. 22 fő 369 db
1. Szabó Sándor 18-D-396209 H
2. Csontos Szabolcs 18-27-66744 H
3. Krajnyák Imre 16-27-59988 T
4. Lipcsei József 16-27-60510 T
5. Zsigus János 18-27-65118 H

Rövidtávú csapatbajnokság
1. Lipcsei József 25h 503,01 p.
2. Orosz Ágoston 25h 499,23 p.
3. Velecki Dúc 25h 472,60 p.
4. Krajnyák Imre 25h 461,10 p.
5. Orosz Ágoston 25h 443,43 p.

Középtávú csapatbajnokság
1. Orosz Ágoston 20h 415,71 p.
2. Orosz Ágoston 20h 373,40 p.
3. Lipcsi József 18h 369,63 p.
4. Krajnyák Imre 18h 346,98 p.
5. Veleczki Dúc 18h 337,47 p.

Általánostávú csapatbajnokság
1. Lipcsei József 43h 872,93 p.
2. Orosz Ágoston 45h 872,63 p.
3. Orosz Ágoston 45h 859,15 p.
4. Veleczki Dúc 43h 810,07 p.
5. Krajnyák Imre 43h 808,13 p.

Rövidtávú champion díjlista (hímek)
1. Krajnyák Imre 16-27-59968 h 5h 103,22p.
2. Orosz Ágoston 17-27-59951 h 5h 102,46p.
3. Krajnyák Imre 16-27-55189 h 5h 102,08p.

Rövidtávú champion díjlista (tojók)
1. Orosz Ágoston 17-27-60221 t 5h 93,62p.
2. Lipcsei József 17-27-60510 t 5h 87,52p.
3. Lipcsei József 16-27-55558 t 5h 87,41p.

Középtávú champion díjlista (hímek)
1. Rák János 16-27-54919 h 4h 88,13p.
2. Veleczki Dúc 16-27-55084 h 4h 87,52p.
3. Szabó Sándor 18-D-396209 h 4h 86,83p.

Középtávú champion díjlista (tojók)
1. Csontos Szabolcs 16-08-69695 t 4h 79,79p.
2. Tóth József   17-27-59399 t 4h 79,48p.
3. Csontos Szabolcs 18-27-66705 t 4h 75,19p.

Általánostávú champion díjlista (hímek) 
1. Orosz Ágoston 17-27-59951 h 9h 180,51p.
2. Veleczki Dúc 16-27-55084 h 9h 180,07p.
3. Veleczki Dúc 16-27-55061 h 9h 162,09p.

Általánostávú champion díjlista (tojók)
1. Lipcsei József 17-27-60510 t 8h 152,26p.
2. Lipcsi József 16-27-55558 t 8h 147,79p.
3. Orosz Ágoston 17-27-60222 t 8h 143,58p.

Ami a 2019-es évkönyvből kimaradt...
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Hamarosan indul az újabb versenysze-
zon. Több versenyző úgy véli, hogy ne-
kik nem kell törődniük a helyes takar-
mányozási rendszerekkel. Minek van 
ez a sok különböző takarmányféleség 
az versenyekhez? Milyen hülyeség ez! 
Vegyél csak egyszerűen egy verseny-
zéshez összeállított jó keveréket, s in-
dulhatunk is a versenyre. Ha hosszútá-
von indulsz, akkor esetleg vegyél még 
valami magokból álló keveréket! Ez 
biztos elég lesz!

Tanulmányozták egyáltalán ezek a 
sporttársak, hogy hogyan kell össze-
állítani egy takarmánykeveréket, ha 
azt szeretnénk elérni, hogy a lehető 
legjobb teljesítményt nyújtsák a pos-
tagalambok? Erre a kérdésre az esetek 
nagy részében egészen biztosan nem a 
válasz. És egyáltalán mi készteti őket, 
hogy ilyen kijelentéseket tegyenek? 
Sok esetben csak a saját tapasztala-
taikból indultak ki. És még ráadá-
sul ilyen kijelentések is el szoktak 
hangzani: „Az a fontos, hogy jó pos-
tagalambjaid legyenek. S ha erre van 
szükséged, akkor fordulj csak hozzám 
bizalommal!” Gyakran lehet ilyeneket 
olvasni.

A teljesítményorientált sportolók

Hát akkor nézzünk alaposabban 
körbe azon versenysportok területén, 
melyeket emberek űznek! Sok fontos 
dolgot tapasztalunk ott! Az élsportolók 
a táplálkozási szakértőktől személyre 
szabott táplálkozási útmutatót, tervet 
kapnak. Mivel minden ember külön-
böző, mindenki másként reagál a dol-
gokra, ezért egy csúcsteljesítményre, 
mint például egy olimpiai részvételre, 
egészen speciálisan külön fel kell min-
denkit készíteni. Erre a kiemelkedő 
sporteseményre egy táplálkozási tervet 
kap a versenyző, melyet hajszálponto-
san az ő személyes igényeire alakítanak 
ki. Ehhez előzetesen számos vizsgála-
tot végeznek el, például figyelembe 
veszik a pulzusszám alakulását, a vér 
tejsavtartalmának alakulását. Mérik a 
laktátszintet, a tejsavkoncentráció ala-
kulását a vérben.

A fizikai terhelés során az izomban 
tejsav termelődik. Ezt később maga az 
izomzat bontja le. Ezzel a folyamattal 
írják le, magyarázzák el azt a terhelést, 
ami az aerob tevékenységhez szüksé-

ges. (Aerob – az élethez szükséges oxi-
génmennyiség.) Mindezt a táplálkozási 
szakértők és az edzők egyetemi tudó-
sok bevonásával érvényesítik a min-
dennapi gyakorlatban.

A Tour de France versenyzői…

….már a felkészítő edzések kezde-
tétől fogva megfelelően készülnek a 
versenyre, s ez vonatkozik az étkezé-
sükre is. Figyelemmel kísérik a testsú-

lyuk alakulását, folyamatosan mérik a 
testzsírszázalékot, a vér oxigén tartal-
mát, és még számos más fontos para-
métert. És teszik mindezt azért, hogy a 
startra olyan fittek legyenek, amennyi-
re csak lehetséges. 

Természetes, hogy az eredmény a 
tehetségtől is függ. De éppen abban 
az esetben, ha ez nem tökéletes, akkor 
még nagyobb jelentőséget kap a fel-
készülés során az edzés és a táplálko-
zás optimális aránya. A legjobb profi 
csapatokat is természetesen elkísérik 
szakácsok, orvosok és táplálkozási 
szakértők a versenyre. Ők folyamato-
san vizsgálják a vér összetételét annak 
érdekében, hogy szükség esetén egy 
jobb és optimálisabb fizikai erőnlétet 
tudjanak elérni.

Még a csúcs holland futball ligában 
is, ahol együtt étkeznek a focisták, az 
ételeket minden esetben táplálkozási 
szakértők állítják össze. Ha a váloga-
tott tagjaként kimenne valaki a játék 
előtt, s a stadionban gyorsan bekapna 
egy zsömlét valamivel, akkor egészen 
biztos, hogy hamarosan vagy önként 
kellene távoznia, vagy a verseny előtt 

letiltanák, s nem engednék, hogy ki-
fusson a pályára.

A holland gyorskorcsolyázók

Az olimpiai játékok során egyik 
aranyérmet gyűjtötték a másik után. 
Persze, lehet azt is mondani, hogy 
mindez a szuper tehetségükkel ma-
gyarázható. De egészen biztos, hogy 
a megfelelő felkészítő edzés, illetve a 
helyes táplálkozás is szerepet játszott 

ebben. Vagy tényleg van, aki azt gon-
dolja, hogy a csapattal valaha is talál-
kozna a McDonald’s-nál?

És mi a helyzet a galambsportban?

A postagalambsport más. Ott min-
den máshogy alakul. Ott ennek nincs 
jelentősége! „Keress csak egy egyszerű 
takarmány keveréket, s indulj a ver-
senyre!”. „Ez a sok különböző keverék, 
amit a piacon vásárolni lehet! Ez mind 
tiszta hülyeség!” „Csak jó postagalam-
bokra van szükséged, mint amilyenek 
az enyémek is!”

És ezt a véleményt hangoztatják, 
írják le sporttársak a szakfolyóiratok-
ban, anélkül, hogy valaha az életben 
elolvastak volna ezzel kapcsolatban írt 
tanulmányokat.

Az ember a saját dúcában szer-
zett tapasztalatokról ír, s ennek során 
gyakran messze nem az igazat mondja. 
A postagalambsportról a saját élmé-
nyei alapján mesél. Vajon ezeknek a 
sporttársaknak van-e joguk arra, hogy 
a szerintük egyedül hiteles valóságot 
hirdessék? Hát persze! Hagyjuk csak 

Az olimpiai álom nem elérhetetlen
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őket! Mindenkinek joga van arra, hogy 
meglegyen a saját véleménye! Hiszen 
szabad országban élünk! S mindaddig, 
amíg a másikat nem küldjük máglyá-
ra, vagy nem ártunk neki, addig ez így 
mehet tovább. De azt javaslom, ha eb-
ben az irányban tájékozódnál, akkor 
ne hallgass rájuk, ne kövesd őket!

Ha az ember csak a saját dúcában 
szerzett tapasztalatokból indul ki, ak-
kor legjobb esetben is csak egy beha-
tárolt, korlátozott képet kap! Hiszen 
ez függ a dúc fekvésétől, attól, hogy 
milyen az versenycsapat, hogy milyen 
a dúc szellőztetése, milyen környezet-
ben indul a versenyző, s milyenek a 
környékbeli konkurensek. Éppen ezért 
ezek a vélemények nem megalapozot-
tak, de semmiképpen nem lehet őket 
országos viszonylatban általánosítani. 

Éppen ezért igyekezni kell, hogy ki-
derítsem, hogy helyesen mértem-e fel 
a helyzetet. Hogy jól látom-e a helyze-
tet, igazam van-e? Ez egyáltalán nem 
biztos. Sokkal fontosabb, hogy a posta-
galambok top fittek legyenek, és jól fel-
készülve induljanak a versenyre, hogy 
rögtön egy első díjat hozzanak el. Vagy 
egy aranyérmet. És ehhez sokkal több-
re van szükség, mint egy sima, szoká-
sos takarmányra.

Az a személyes célom, hogy a posta-
galambsportot a helyes táplálkozáson 
keresztül még jobbá tegyem.

Ez az én küldetésem. És ez segít ab-
ban, hogy a postagalambok egészségi 
állapota jobb legyen, s jobb legyen a tel-

jesítőképességük. És ennek az az alap-
feltétele, hogy nagyon helyes táplálko-
zást biztosítsunk, mert ez eredményezi 
majd a jobb teljesítőképességet!

A jó postagalambok

És természetesen azokat a galambo-
kat kell indítani a versenyeken, melyek 
alkalmasak arra, hogy a lehető legrö-
videbb úton hazataláljanak. Én hosszú 
ideje nem hiszek abban, hogy ezeket a 
képességeket szemmel, vagy kézbe vé-
tellel meg lehet ítélni. Mi haszna van 
egy szép postagalambnak, mely úgy 
tűnik, látszólag minden képesség bir-
tokában van, de mindig nagyon későn 
ér haza? Lehet, hogy ez azt bizonyítja, 
hogy esetleg szüksége van még valami 
kiegészítő táplálékra. 

Sokan azonban ilyenkor azt mond-
ják, hogy ők ebben nem hisznek, le-
gyen a postagalamb harcosabb, legyen 
keményebb eltökéltség benne, hogy 
gyorsan hazaröpüljön.

Bertus Camphuis egyszer azt mesél-
te nekem, hogy az egyik postagalambja 
mindig nagy sebességgel érkezett haza 
a röptetésről. Ez még abban az időben 
történt, amikor a postagalambokról le 
kellett vennünk a gumigyűrűt, hogy 
azt ellássuk bélyegzővel.

„Mikor egyszer egy pillanatra nem 
figyeltem oda, nagy zajt hallottam, s 
bumm. És igen, nem tudom, elhiszed-e, 
ez az előbb leírt postagalamb volt, mely 
a bejárón keresztül beröpült, majd ne-

kiütközött a falnak. És ez többször 
megismétlődött. Ezek az igazi jó pos-
tagalambok” - szokta mondani Bertus. 
S még ha csúnya is a postagalambom, 
számomra ezzel a teljesítménnyel hét-
ről-hétre megszépül.

A szakaszos takarmányozás

Az élsportolókhoz hasonlóan a pos-
tagalambokat is az edzés és a takar-
mányozás optimális kombinációjával 
tudjuk jól felkészíteni a versenyekre. 
Az edzésnek az a szerepe, hogy növe-
kedjék az állat állóképessége és jobb 
legyen az oxigénfelvétele. 

A versenyt követően a postaga-
lambnak a lehető leghamarabb ki kell 
pihennie magát, és fontos, hogy a sa-
lakanyagok, amint lehet, távozzanak a 

szervezetéből. Ezt általában a rostdús 
takarmánnyal érjük el.

A következő szakasz az izomzat 
felépítését szolgálja. Mert az izomzat 
a postagalamb számára olyan, mint 
a motor. Ha egy nehezebb röpülést 
követően sérültek az izomrostok, ak-
kor ezeket „reparálni” kell. S mivel az 
izomzat olyan, mint a motor, ezért újra 
fel kell tölteni. Ha ezt megtesszük, az 
állatok ismét fittek lesznek, s jól érzik 
magukat.

A táplálkozás utolsó fázisát ener-
giafeltöltésnek nevezném. Ez csak 
szénhidrát és zsiradék bevitelével le-
hetséges. Minél messzebbre kell repül-
nie egy postagalambnak, annál több 
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energiára van ehhez szüksége, tehát a 
motornak több „kraftot” kell adnunk, 
például fehérje formájában.

Tulajdonképpen nagyon egyszerű 
ennek a rendszernek az alapja. Két na-
pon keresztül kapnak az állatok salak-
talanító ételt, ezt követően két napon 
át az izomzat felépítését szolgáló ételt, 
majd két napig energiafeltöltő takar-
mányt. Ugye, hogy ez nem is annyira 
bonyolult? Hiszen ez könnyen megva-
lósítható.

Ha az élen szeretnél lenni, akkor 
késznek kell lenned ahhoz, hogy en-
nek érdekében mindent meg is tegyél. 
Ha nehezednek a versenyek, akkor egy 
nappal előre kell hoznunk a fehérje- és 
zsiradékbevitelt. Ilyen esetekben a sa-
laktalanítás lesz rövidebb. 

Ez az alapja annak a rendszernek, 
ami a lehető legjobb teljesítményt ga-
rantálja. S ezt az alapot tulajdonkép-
pen minden tenyésztőnek el kellene 
sajátítania.

Két fázis

Vannak olyan rendszerek, melyek 
két takarmányozási formán alapul-
nak. Ez főleg a keleti, illetve dél-keleti 
irányba induló versenyzőkre vonatko-
zik. Ezekben az esetekben az első fázist 
kihagyjuk, s rögtön egy jó minőségű, 
rizs alapú keverékkel indítunk. A ver-
senyt megelőző két napon egy energi-
akeverékre állunk át. Több tenyésztő jó 
eredményt ér el ezzel a módszerrel.

De természetesen, ennek a rendszer-
nek is megvan a maga hátránya. Ebben 
az esetben nincs lehetőség a bélrend-
szer kímélésre, s éppen ezért az állatok 
ilyenkor kevésbé, és lassabban tudják a 
fehérjét és a zsiradékot feldolgozni. 

Ilyenkor a repülések könnyebben 
lezajlanak, így a hétvégén az állatok 
ismét kaphatnak árpát és hántolatlan 
rizst.

Takarmány egész hétre

Ez is létező megoldás, ha a takar-
mányt úgy alakítjuk ki, hogy megfele-
lő rostanyag tartalma legyen. Ez főleg 
azoknak a sporttársaknak ajánlott, 
akik ragaszkodnak a versenyzésre ki-
alakított takarmányozási rendszerhez. 
Illetve azoknak, akik váltott műszak-
ban dolgoznak, s ezért takarmányozás 
során rászorulnak az édesanyjuk vagy 
a feleségük segítségére. Érthető, hogy 
ezekben az esetekben a vegyes, „komp-
lett” takarmány a legjobb egész hétre. 
Mert ilyenkor legalább azt el lehet ke-

rülni, hogy valamelyik tápanyagból hi-
ány alakuljon ki a szervezetben. 

De azt javasolnám ezeknek a sport-
társaknak, hogy szerdánként, este, mi-
kor már túl vannak a hagyományos 
kevert takarmányon, adjanak egy ma-
roknyi pótlást az állatoknak. Azokat 
a galambokat, melyeknek szükségük 
van hüvelyes pótlásra, ily módon jól fel 
tudtuk készíteni a következő verseny-
re. Ha azt tapasztalod, hogy az összes 
postagalamb „lecsap” erre a pótlásra, 
akkor biztos lehetsz abban, hogy vala-
mi nem helyes az állatok táplálásával 
kapcsolatban.

Így azt javaslom, hogy ezt a pótlást 
másnap ismételd meg! Fontos, hogy 
ne ragaszkodjunk mereven az adott 
takarmányozási tervhez! Minden eset-
ben vegyük figyelembe, hogy miként 
alakul az állatok viselkedése!

Végezetül

Nem, azoknak, akiknek kisujjukban 
van a helyes takarmányozás módszere, 
azoknak nem akarok segíteni! Ők ezt a 
problémát egyedül is meg tudják olda-
ni! Számukra ez csak gyerekjáték! De 

ők csak a tenyésztők mintegy 5 %-át 
teszik ki. 

De a sporttársak mintegy 90 %-a 
részére gondot okoz a helyes takarmá-
nyozás biztosítása. Éppen ezért szá-
mukra nagy jelentőséggel bír, hogy se-
gítséget tudjunk nyújtani abban, hogy 
ki tudják alakítani a helyes takarmá-
nyozási rendszert, annak érdekében, 
hogy ők is jobban, sikeresebben tudja-
nak versenyezni. Erre a célra alkalmas, 
ha többféle takarmányt használunk. 
Ezeket éppen azért fejlesztették ki ked-
ves barátom, hogy neked a segítséged-
re legyenek! Hogy jobb eredményeket 
érj el a postagalambokkal egy nagyon 
egyszerű, de sikeres rendszerrel.

Az ily módon jól felkészített posta-
galamb majd jelezni tudja, illetve jelez-
nie is kell, hogy tényleg elégedett.

Ezzel sokkal többre mész, mint ha 
egyetlen takarmánnyal próbálkoznál. 
Erről én meg vagyok győződve! Ezért 
is írhattam erről ilyen formában az új-
ságban!

Nagyon vágyom egy olimpiai ara-
nyéremre! És te?

Willem Mulder
fordította: Tordy Éva
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A gyakran túlzott és helytelen antibio-
tikum felhasználás a galambtenyésztés-
ben is egyre nagyobb problémát okoz. 
A humán egészségügyben nehézséget 
jelentő kórokozó baktériumok antibi-
otikum-rezisztenciája óriási mértéke-
ket ölt manapság. Előrejelzések szerint 
2050-re az antibiotikum-rezisztencia 
miatti humán halálozások száma elér-
heti az évi 10 milliót világviszonylat-
ban. Többen fognak meghalni emiatt, 
mint daganatos megbetegedésekben 
vagy autóbalesetben.

A helyzet javítása érdekében a gaz-
dasági haszonállatoknál az antibioti-
kumok hozamfokozóként való alkal-
mazását már 2006 óta betiltották, és 
várható, hogy ezek használatát szigorú 
szabályokhoz fogják kötni. Ez a ten-
dencia lassan a galambtenyésztést és a 
postagalambsportot is el fogja érni.

Erre lehet példa a kolisztin. Ezt a 
hatóanyagot a baromfi ágazatban is 
széles körben használják. Baromfi-
nál 5-20 %-os rezisztenciát írtak már 
le. Humán vonalon ezt az antibioti-
kumot csak akkor veszik igénybe, ha 
más gyógyszerek már nem segítenek. 
Viszont ez a rezisztencia emberekre 
is átterjed. Olyan antibiotikumoknak 
ellenálló „szuperbaktériumok” okoz-
hatnak fertőzéseket, amelyeket már 
nem tudnak majd kezelni. Ennek ha-
tására az EU-ban 
65 %-os kolisztin 
használat csök-
kentés van előirá-
nyozva. Ezért nem 
lehet már kapni 
kolisztin ható-
anyag tartalmú 
készítményeket.

Nyilván ered-
ményeket csak 
kifogástalan egész-
ségi állapot mel-
lett lehet elérni, 
ehhez kellenek a 
gyógyszerek. De 
törekedjünk arra, 
hogy ezt az op-
timális egészségi 
státuszt ne csak 
antibiotikumok-
kal tudjuk elérni. 

Ennek a lehetőségeit mutatja be az írás.
Legfontosabb a megelőzés, vagyis te-

gyünk meg mindent annak érdekében, 
hogy ne kerüljön be fertőzés az állo-
mányba, amit később kezelni kell. 

Első lehetőség a nagyüzemi tele-
pekre kidolgozott, általános járvány-
védelmi intézkedések egy adott dúcra, 
tenyészetre való átültetése. Lehet, hogy 
nagyon egyszerű, egyértelmű dolgok-
ról lesz szó, amire emiatt nem is gon-
dolnánk, de ezek betartása csökkent-
heti a betegségek behurcolását.

A dúcba idegenek csak engedélyünk-
kel léphetnek be. Az egyszer használatos 
lábzsákok használata megfontolandó 
lehet. A dúc körüli területet folyama-
tosan rendben kell tartani. Például a 
gyümölcsfákról lehullott gyümölcsöt 
össze kell szedni, mert az a vadmada-
rak táplálékául szolgálhat. A vadma-
darak, az idegen madarak jelenléte a 
baromfipestis, vagy galamb paramyxo-
vírus fertőzöttség szempontjából a leg-
nagyobb veszélyt jelenti!  

Meg kell szüntetni azok fészkelési 
lehetőségeit a ház körül, a dúc körüli 
kiszóródott a takarmányt azonnal fel 
kell takarítani. A galambház körüli 
természetes vizek, pocsolyák, ereszcsa-
tornákban, tárolókban összegyűlt eső-
víz a trichomonas paraziták élőhelyei 
lehetnek, illetve a himlővírust hordozó 
szúnyogok szaporodási helyéül szol-

gálhatnak. A takarítás után a dúcból 
kikerülő trágyát lehetőleg ne annak 
közelében tároljuk. A rácspadló alatt 
összegyűlt ürüléket gyakran szedjük 
össze.

A kártevőirtás alapvető fontosságú. 
Miért? 

• A kártevők sok kórokozót terjeszt-
hetnek, például szalmonellózis esetén 
az egerek fontosak a betegség széthur-
colásában. 

• Stresszelik az állományt, a vizes 
trágya ürítés hátterében ez a leggyako-
ribb ok.

• Fogyasztják és szennyezik a takar-
mányt.

• Rongálják a galambházat, a tech-
nológia állagát. 

• A galambászokra is negatívan hat-
hat, akár fertőzést, betegséget is okoz-
hatnak. 

A rágcsáló és rovarirtás összetevői a 
következők: fizikai védelem, a fészkelő 
és búvóhelyek felszámolása, a táplálék 
források megszüntetése, mechanikai 
csapdák, irtó szerek használata. 

Kérdéseiket és tapasztalataikat az 
ismét megújult www.galambpatika.hu 
oldalon várja:

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

galambász

Az antibiotikumhasználat csökkentésének 
lehetőségei a postagalambsportban (1)
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Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy ÁBEL BÉLA sporttársunk és bará-
tunk, 30 évi eredményes galambászás után, hosszantartó súlyos betegség-
ben 2019. december 31-én, életének 66. évében elhunyt. Temetése 2020. 
január 10-én 11 órakor volt a csávolyi temetőben. Temetésén a kegyelet 
virágaival és a galambok feleresztésével vettünk tőle végső búcsút. Emlékét 
megőrizzük! Csávolyi N-07 Postagalambsport Civil Társaság tagsága

HONLAP:
www.

postagalamb
.hu

Az intenzív galambtartás már túl sok nekem. Tisztavérű tenyésztést befejezem, 
csak versenygalambokat szeretnék tartani. Néhány barátomtól ajándékba kapott 
galambot tartok meg kegyeleti, etikai okokból keresztezésre. Tiszta vérű Marcel 
Desmet, Janssen, illetve ezek kombinációjából tenyész galambjaimtól megválnék, 
10-15 ezer Ft/db áron. Az utóbbi tíz év eredményei kerületemben: 25 különféle 
bajnokság, 43 kerületi  1 díj, 5 nemzeti csapatbajnokság, 4 nemzeti ÁSZ galamb, 
ebből 3 olimpiás. Érdeklődni: 56/424-835, 30/836-3249, Tóth Pál (Szolnok)

HONLAP:
www.

postagalamb
.hu

Szerkesztőségünk 
e-mailen is elérhető:

postagalambsport@
postagalambsport.hu

Versenybizottsági 
közlemény!

Tisztelettel felhívjuk a Mega 
System elektromos rögzítőt 
használó sporttársak figyel-
mét, hogy a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség 2019. 
december 10-én tartott el-
nökségi ülésén határozott 
arról, hogy a 2020-as ver-
senyszezontól a Mega System 
rögzítő rendszereknek is a 
Hitag-S256 chipgyűrűt kell 
kizárólagosan használniuk 
a versenyeken. Csak azok az 
eredmények fogadhatók el, 
melyek ezen gyűrűk hasz-
nálatával születtek! (A töb-
bi elektromos rendszer már 
átállt erre, nekik nincs teen-
dőjük.) Legyenek szívesek 
gondoskodni a chipgyűrűik 
cseréjéről, mert a régiek már 
nem lesznek használhatók.

Gál Ottó, az OVB elnöke

Az S-16 Postagalambsport Egyesület mély megren-
düléssel, és szomorú fájdalommal tudatja, hogy DR. 
PAPP LÁSZLÓ ny. főállatorvos sporttársunk, debre-
ceni egyesületünk alapító vezetőségi tagja, méltóság-
gal viselt elhúzódó betegségben, életének 83. évében 
elhunyt. Búcsúztatásán a kegyelet virágai mellett egy-
kori galambjai reptetésével vettünk végső búcsút tőle. 

Sok évtizedes áldozatos, olykor nehezen kivitelez-
hető, mégis eredményes galambászata során szakmájá-
ban is mély műveltségű és elkötelezett, segítőkész, üde 
szellemiségű társként volt velünk, aki sok kezdő, vagy újrakezdő galambász-
nak nyújtott önzetlen támaszt állategészségügyi tanácsaival, értékes galam-
badományaival. Személyes kapcsolatápolásain túl a közösség építéséből is 
példásan kivette részét. Általános elismertség és szeretett vette körül egyesü-
letünket meghaladón, országosan kiterjedt ismertsége révén is.

Személyében pótolhatatlan sporttársat, barátot veszítettünk el. Emlékét 
szeretetteljes tisztelettel megőrizzük.

Tisztelt Mega System rögzítőrendszer tulajdonosok!
2020-tól a Mega rögzítőrendszer kizárólag csak a MEGA-HYTEC-S chip-
gyűrűt fogadja el. A Magyar Postagalamb Sportszövetség is megköveteli 
ezt.

Tiszta vizet öntve a pohárba: a Mega System már 
10 éve kizárólag csak Hytec S chipgyűrűket forgal-
maz.

Ez azt jelenti, hogy azokat a sporttársakat, akik 
a Mega System hivatalos forgalmazójától vásárolták 
a chipgyűrűket, nem érinti ez a dolog, a meglévő 
chippeket továbbra is használhatják.

Ellenben minden egyes gyűjtőantennát új szoft-
verrel kell ellátni, amit a Mega System gyártója telje-
sen ingyenesen elvégez.

További infó és részletek az alábbi telefonszámon.

Hegedűs Miklós 06-20/391-2707
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Aki a 
Derby Klubban 

2019-ben 
mindent letarolt:

Nagypál László

rövidtáv 1.
középtáv 1.
hosszútáv 1.
általános 1.
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