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Egy malacverseny kudarca 
hozta meg a csodatojó sikerét:

FEJŐS ZSOLT (Nagykáta)

HU14-OL-25609 KKCS t
4 év alatt 36 helyezés,
17.625 díjkilométer,

24 helyezés 5 %-on belül,
15 helyezés 500 km felett
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2018 kiemelkedő teljesítményű hím galambja:
1. Nagypál László - HU16-R-00754 K h

Özvegységi módszerben röptetett hím. 
Apai ágon a Nagypál László által 25 éve 

beltenyésztett Stichelbaut vérvonal, a le-
gendás Aranypár hím visszapárosítva a rá 
féltestvérpárosított tojóval. 

Érdekessége, hogy származási lapján 56-
szor szerepel a 2643-as kék tojó. 

Anyai ágon az Eijerkamp család W-Po-
wer olimpiás galambjára beltenyésztett 
tojó.

Több testvére a Nemzeti Ász bajnokság 
élhelyezettje (Power Boy, Istvánka).

Fiatalon 17-szer volt kosárban, egyéve-
sen kb. 45-ször, két évesen kb. 60-szor, 

2018-ban 13 helyezéssel Magyarország 
legnagyobb teljesítményű galambja lett.
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aJegyzet
Fontos napirendi pontokat tárgyalt meg 
a szövetség elnöksége a legutóbbi,  ta-
valy december 18-án megtartott ülésén. 
Egyebek között szó volt a 63. Országos 
Kiállítás és a 36. Postagalamb Olimpia 
előkészületeiről, s a résztvevők elfogad-
ták a 2019-re érvényes versenykiírást is.

Az országos kiállítás előkészületei-
ről és a poznani olimpiáról Tóth István, 
az országos bíráló bizottság elnöke és 
Hegyi György tájé-
koztatták az elnök-
séget. Tóth István 
szerint jó választás 
Tiszafüred, ahol 
minden tárgyi felté-
tel adott. Időközben 
a kiállítás engedé-
lyei is megérkeztek. 
Bárdos István elnök 
megemlítette, hogy 
20 éven keresztül a 
ketrecek tárolása a 
gödöllői egyetemen 
történt, ezért köszö-
net érte dr. Jilly Bertalannak.

A 2019. évi versenyprogram terve-
zetét Konrád János, az országos ver-
senybizottság vezetője ismertette. Az 
egyes kérdések nagy részéről egyhan-
gúlag döntöttek a jelenlévők, kiemelve 
hogy:

- a versenyek beszámíthatóságánál 
nem lesz lehetőség 5 % eltérésre a dúc-
távolságonál,

- valamennyi hivatalos versenyre 
csak versenyzett galambokat lehet pa-
kolni,

- a versenyengedély csak a befizetés 
beérkezése utáni versenyeknél vehető 
majd figyelembe.

Az elnökség többségi szavazással 
elutasította, hogy a röpcsoporti ered-
mény is beszámítson az Anker Baj-
nokságba. A vita végén a résztvevők 
egyhangúlag elfogadták az idei ver-
senykiírást.

Az elmúlt elnökségi üléseken is 
már többször téma volt néhány ver-
seny eredménye. Ezek egyikében 
most végleges döntés született. A gré-
mium tudomásul vette az SVB állás-
pontját, amely szerint a 2018. július 
21-i magdeburgi Szuper Kupa verse-
nyen Bodorkós Imre (H10) H2017-14-
32173-es, elsőnek érkezett galambjá-

nak eredményét a körülmények és a 
rendelkezésre álló dokumentumok, 
adatok alapján nem lehet elfogadni. 
Ezt valamennyi elnökségi tag szava-
zatával támogatta.

Az időnként felerősödő vitákkal 
kapcsolatban Bárdos István emlé-
keztette az elnökséget, hogy a fiatal 
galambok versenyengedélyének ha-
táridőn túli befizetése miatt 2018 no-
vemberében több versenyző eredmé-

nyeit törölni kellett. 
A szövetségi elnök 
véleménye szerint 
az eljárás során a 
versenybizottság és 
az elnökség több 
eljárási hibát vétve 
hozta a határozatait, 
ezért írásban java-
solta, hogy az elnök-
ség a határozatokat 
semmisítse meg, az 
elért eredményeket 
kerüljenek vissza a 
versenylistákba és a 

szaklapban is jelenjenek meg. 
A kialakult helyzet tisztázására vé-

gül új eljárást rendelt el.
A téma hosszabb vitát váltott ki, 

amelynek végén egyhangú szavazással 
megszületett a döntés: a fiatal galam-
bok versenyengedélyének határidőn 
túli befizetésével kapcsolatos határo-
zatok megsemmisítésre kerültek és az 
ügyben új eljárás indul.

Az elmúlt esztendők eredményei 
alapján több mesterversenyzői pá-
lyázat is érkezett, ezeket egyenként 
mérlegelte az elnökség. Végül úgy 
döntött, hogy az idei országos díjki-
osztón Földing Norbertnek és apjának, 
a Horváth-Varga párosnak, dr. Kassai 
Péternek és a Kóczián Teamnek adják 
át a mesterversenyzői címet tanúsító 
oklevelet.

Ezt követően döntöttek a márciusi 
küldöttgyűlésen átadandó kitünteté-
sekről is. (A kitüntetettek listáját la-
punk más helyén közöljük.

A 2019. évi küldöttgyűlés március 
23-án lesz az Aréna Hotelban (Buda-
pest, Ifjúság útja 1-3.). A küldöttek 
létszámának megállapításához a tag-
nyilvántartás 2019. január 31-i adatai 
lesznek a mérvadóak. Ezt az elnökség 
egyhangúan elfogadta. 

Új eljárás indult a késve befizetett 
versenyengedélyek ügyében

A jövő ígérete
Ismét sikeres volt az országos kiállítás, 
amelynek ezúttal is Tiszafüred adott 
otthont. A már megszokott körülmé-
nyek között várták a sporttársakat, 
akik azt kapták, amit reméltek: remek 
galambokat a ketrecekben, sok árust és 
egy színvonalas esti díjkiosztót.

Az idén - közeledve a márciusi 
tisztújító küldöttgyűléshez - a válasz-
tási jelölő bizottság is szervezett egy 
érdekes programot. Az általuk össze-
hívott fórumon bemutatkozhattak a 
különböző posztok jelöltjei. Voltak, 
akik felkészülten érkeztek és kész 
programbeszéddel álltak ki, mások 
úgy gondolták, majd a helyszínen a 
kérdések átsegítik őket a nehezén. 
Volt ilyen is bőven, hiszen a teremben 
ott ült több kerületi vezető is és olyan 
galambászok, akik évtizedek óta dol-
goznak közösségükért.

Az már most látszik, hogy nem lesz 
egyszerű a választás. A többség ugyan 
a folyamatosságra és a megújulásra he-
lyezi a hangsúlyt, de közel sem hason-
ló úton szeretnének haladni. A prog-
ramok egy részéből ráadásul az derül 
ki, hogy hiányzik a vezetői, szervezői 
tapasztalat, amely pedig rendkívül 
fontos lenne ahhoz, hogy az országos 
szintű, szövetségi döntések a többség 
akaratával találkozzanak,

A jelölteknek még van néhány hetük 
a felkészülésre. A Postagalambsport 
hamarosan bemutatja, kik azok, akik a 
különböző posztokért versenybe száll-
nak. Érdemes közelebbről megismerni 
elképzeléseiket, mert nem csak a sze-
mélyes szimpátia fontos a döntésnél, 
hanem az is, hogy ki mit szeretne tenni 
értünk, galambászokért.

Furucz Zoltán 
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Bátor László és Horváth Mónika egy 
remek páros. Örkényben élnek, s a 
családfő az N-18 lajosmizsei egyesü-
letben versenyzik, ez a közösség az 
Aranyhomok tagszövetségben talál-
ható. Az eredmények azt mutatják, 
hogy a családi támogatás révén egyre 
csak jönnek a remek eredmények.

- 2013 óta a párom nevén verse-
nyeztünk, mert én másik egyesület-
ben, tagszövetségben fenntartottam 
a tagságomat. Gyermekkorom óta 
vannak galambjaim, de postaga-
lambokkal igazán 1998 óta verseny-
zek kisebb megszakítással - mondta 
László.

Akkori állománya egyesületi tár-
saitól származott. A kevés siker miatt 
lassan kezdett a kedve alább hagyni 
és a befejezés gondolata foglalkoztat-
ta. Ekkor egy barátja, Schulcz István 
(Újhartyán) szárnyai alá vette és az 
általa alkalmazott technológiát teljes 
egészében a kezébe adta.

- Láss csodát, eredményeim óri-
ási fordulatot vettek. A következő 
versenyen az odáig átlagosan repülő 

állomány csapat és egyéni első díjat 
szállt. Ezzel kezdetét vette egy újabb 
korszak, ami évről-évre számom-
ra nagy sikereket hozott. Pár éven 
keresztül minden kiírt bajnokságot 
meg tudtam nyerni egyesületi szin-
ten, míg a tagszövetségben 12. hely 
volt a leggyengébb abban az időszak-
ban.

Tagszövetségi általános 5., közép-
táv 4., csapatban fiatalok 3. és zóna 
1. hely akkoriban nagyon lendület-
ben tartott. Közben tagszövetséget 
váltottam és új egyesületemben első 
évben rögtön sikerült sprintbajnok-
ságot nyernem számomra igen rossz 
berepülési helyen. 

Az évek alatt mindig törekedtem 
kipróbálni az újabbnál újabb kie-
gészítőket és gyártók által ajánlott 
programokat. Ez a versenyszezonban 
odáig fajult, hogy szinte nem volt 
olyan nap, hogy az itatóba tiszta víz 
került volna.

Időközben néhány új egyed is be-
került tenyésztésre az állományba. 
Kizárólag olyan jöhetett szóba, ami 
vagy már bizonyított tenyészértékű, 

vagy ilyenekkel szoros rokonságban 
állt. Itt megemlítem egy nagyon jó 
barátomat, Mihaleczkó Lászlót, aki-
től szinte minden hozzám került ga-
lamb szuper örökítő lett. Egy másik 
nagyon fontos személy, aki a legjobb 
tenyészgalambjából ajándékba adott 
egy fiatal tojót pár társával együtt, 
Fehér Misi bácsi (Kerub dúc). Az ő 
eredményeit nem kell bemutatnom, 
többszörös nemzeti mesterversenyző 
és megszakítás nélküli élversenyző. 
A tőle kapott kis tojó éves korában 
rögtön kitűnő versenyzőt adott, amit 
most is köszönök neki! 

Visszatérve az eredményekhez, 
összeállt egy átlagon felüli verseny-

csapat és egy általam összeállított 
felkészítés néhány gyártó modern 
termékeiből. 

Az erőfeszítések meghozták a várt 
eredményt, s 2016-ban sikerült meg-
nyernem a tagszövetségi bajnoksá-
got. Úgy gondoltam, megtaláltam azt 
a felkészítési módot, ami bármikor, 
bármilyen távon megállja a helyét. 
A 2017-es évet bizakodva kezdtem, 
szinte minden előző évben bevált 

Aki jókor, jó helyen tette fel kérdésit és jó 
válaszokat kapott: Bátor László (Örkény)
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dolgot szigorúan betartva. Semmin 
nem változtattam, az eredmény még-
is messze elmaradt az előzőektől. 
Néhány jól versenyző galamb el is 
maradt az amúgy is kis létszámú ver-
senycsapatból.

A bajnokságot jelentő évben 12 
hím hozta az eredményeket. Még 
mentek a versenyek, a véletlen folya-
mán megismerkedtem Horváth Im-
rével, akinek beszélgetésünk során 
felvázoltam a történetet a rossz sze-
replésről. Ha nyugodni hagyott volna 
a megszokottnál gyengébb eredmény, 
lehet, hogy soha nem kerülök kapcso-
latba Imrén keresztül Vétek Jánossal. 
János az elmondottak alapján ezt vá-
laszolta: ”első blikkre mérgezés”. 

Tanácsait betartva egy Respi Gre-
en-nel kombinált Tricho-40 kezelést 
követően agyagon (PICO Pikste-
en), prémium emésztőn (Allerlei) és 
elektroliton (Elektrolyt oral sol) kívül 
semmit nem adtam nekik. 

Itt meg kell említenem, hogy a ta-
karmányozás terén a kisebbséghez 
tartozom: galambjaimnak tele etető 
áll rendelkezésére, amiből jóllakásig 
ehetnek. 

Visszatérve a versenyekhez: há-
rom út maradt javítani. Közben el-
sősorban Imre tanácsai alapján ala-
kítottam a dúcon, de később például 
az utolsó szegeket szó szerint János 
verte egy rétegelt lemezbe, hogy 
megakadályozza a levegő oldal irá-
nyú mozgását. 

Az első hét nem hozott látható 
változást, de folytattam a János által 
ajánlottakat. A következő, tehát az 
utolsó előtti verseny már biztató volt. 
Galambjaim kezdtek magukra találni. 
Az utolsó versenyen aztán nagyot re-
pült a csapat. Az egyszerre érkező 6 ga-
lamb 22 másodperc alatt ült be, nagy 
meglepetést okozva számomra. Ezzel 
el is döntötték, hogy a következő évet 
teljesen ebbe az irányba viszem. 

Így is történt. Horváth Imre, aki-
vel azóta szoros barátságba kerül-
tem, napi szinten figyelemmel követ-
te a történteket és olyan dolgokban is 
jó tanácsokkal látott el, amikre soha 
nem gondoltam volna. Igaz, volt, 
hogy repült az itató a dúcból és pél-
dául azóta is számtalanszor fülembe 
csengenek valamit még adni kéne fel-
vetéseimre adott válaszai: „Nem, ne 
adj semmi mást!” 

Végül is szerencsére „behódoltam” 
Imre szigorának. Eljött a versenyidő-
szak. 15 egyéves és 9 idősebb galamb 

állt rendelkezésre, ami - Imre követ-
kezetességének (csak abszolút egész-
ségesnek tűnő madár maradhatott a 
dúcban) és egy héjának hála - a ver-
senyekig 12 egyéves és 7 idősebb ga-
lambra csökkent. 

Nagy dolgokra nem számítottam 
az idősebbekből. Egyet ráadásul rö-
vid távra favorizáltam, így 6 hím, ki-
egészítve az évesekkel, csinálta végig 
a főversenyt, amibe rövidtávig a jól 
versenyző évesek, utána a rövidről 
lassabbnak bizonyultak pótolták a 
csapatot. 

A rövidtáv nagyon jól sikerült. A 
dobogó 3. helyén, talán 2 pontra az 
elsőtől végeztem. Középtávon sem 
vallott szégyent a csapat: szintén si-
került a dobogó 3. fokát megszerezni. 
Szenzációs élcsapatokat produkáltak 
a fiúk: egymás után megnyerték a két 
340 km-es Velka Bitest. 

Ezen a ponton szétválasztottam a 
jó éveseket a főcsapattól. Szokásom-
hoz híven nem erőltettem a hosszabb 
távokon az éveseket. Imrének öröm-
mel újságoltam a kitűnő eredménye-
ket, aminek ő is nagyon örült. 

Egy dolog hiányzott még, ami szá-
momra fontosabb, mint a bajnokság: 
az első díj. Imre erre csak azt mond-
ta, hogy legyek nyugodt majd ”kipat-
tan”! Hát kipattant! 

Pár eredmény 2018-ból:
- május 5. Rajka, 3460 g, 107 tag: 

2. csapat
- május12. Malacky, 3392 g, 109 

tag: 7. csapat
- május 19. Kuty, 3245 g, 109 tag: 

4. csapat
- május 26. Velká Bites, 3019 g, 

106 tag: 1. csapat
- június 2. Velká Bites, 1664 g, 96 

tag: 1. csapat
- június 10. Rajka, 1148 g, 63 tag: 

4. csapat
- június 16. Rajka, 1058 g, 64 tag: 

1. és 4. csapat
- június 16. Cihovice, 1722 g, 93 

tag: 3. csapat
- július 7. Rajka,  1196 g, 64 tag: 

1. csapat 
- július 14. Ciovice, 1490 g, 87 tag: 

5. csapat
- július 4. Rajka,  927 g 60 tag: 2. 

csapat
- július 21. Rajka,  929 g, 55 tag: 

2. csapat
- július 21. Lipcse-Taucha, 1002 g, 

79 tag: 6. csapat
Tavaly nem egy versenyen ilyen él-

helyezéseket értek el a galambok: 1., 
2., 3., 5., 6., 7., 8., 9. 

Összességében 12-szer érkeztek a 
tagszövetség első 5 csapata közé és 
emellett összekovácsoltak 9 tagszö-
vetségi és 40 egyesületi egyéni díjat. 
Ez az eredmény elég volt a tagszövet-
ségi:

általános táv 4.,
rövidtáv 3.,
középtáv 3., 
és a 12 utas rövidtáv 2. helyéhez.

Vétek János szakmai támogatá-
sa és az általa forgalmazott termé-
kek nálam (is) jelesre vizsgáztak! 
Hókusz-pókusz nélkül, minimális 
gyógyszerbevitellel, sokkal kisebb 
számú, egyszerűen alkalmazható 
termék felhasználásával galambász-
hattam. Talán a legnagyobb változást 
mégis az jelentette, hogy előre meg-
írt heti kezelési programok helyett 
megpróbáltam CSAK azt adni, amire 
galambjaimnak szüksége volt. Sze-
rencsére az ekkor már rendelkezésre 
álló, erre alkalmas termékek lehetővé 
tették, hogy galambjaim saját maguk 
is válogathassanak az eléjük tett ki-
egészítők között. Például eldönthet-
ték, hogy állati fehérjéből (Premium 
Rui Hulp) mennyit vegyenek fel. 

Amellett, hogy dúcvezetésem je-
lentősen egyszerűbbé vált, galambja-
im láthatóan jobb állapotba kerültek 
és eredményeim is jelentősen javul-
tak. Igaz ez a csapateredményekre, 
de nagyon igaz az általam régóta vá-
gyott élhelyezések és első díjak szá-
mára, arányára.

Akiknek köszönettel tartozom: ki-
csi családom és édesanyám, aki sok-
szor távirányítással látta el az egész 
állományt!

Horváth Imre barátomnak, aki tü-
relmével és szakmai tapasztalatával 
egész évben maximálisan támoga-
tott! Mihaleczkó Lászlónak és Fehér 
Misi bácsinak, akik önzetlenül leg-
jobb galambjaikból támogatták meg 
tenyészetemet.

Házvásárlás miatt újra építhetem 
versenycsapatomat és 2019-ben már 
saját néven folytatom a versenyzést. 
A 2018. évi eredményeim lehetővé 
teszik, hogy a jövőre nézve még erő-
sebben szelektáljam állományomat 
elsősorban élhelyezések és egészségi 
állapot szerint.

Minden sporttársnak kívánok 
eredményekben és egészségben gaz-
dag újévet! - fejezte be Bátor László.
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Egy malacverseny kudarca 
hozta meg a csodatojó sikerét

Időnként különös kalandokba kevere-
dik Fejős Zsolt, aki Nagykátán, a város 
szélén vásárolt magának egy tanyát, 
hogy végre nyugodt körülmények kö-
zött galambászhasson. Munkája azon-
ban nagyon sokszor szólítja távolabbi 
településekre, ezért időnként alig jut 
ideje kedvenceire. Ha viszont a dúc kö-
zelében van, akkor minden figyelmét a 
hobbija köti le, mert másokhoz hason-
lóan szeretne sikeres lenni a versenye-
ken. És ez rendre be is jön neki!

Fejős Zsolt a családból hozta ma-
gával a galambok szeretetét. 1984-től 
tagja a szövetségnek. Az első verseny-
szezonok nem voltak éppen sikeresek, 
ám a katonai szolgálata után megválto-
zott a helyzet. A szomszédja egy kiváló 
tenyésztő, Lótos János lett, akivel so-
káig együtt versenyeztek. A több mint 
tíz éves együttműködés életének egyik 
legsikeresebb időszaka volt, szinte fo-
lyamatosan ott voltak az élvonalban - 
mondja.

A jövővel kapcsolatos elképzeléseik 
azonban arra a döntésre vezették Zsol-
tot, hogy önállósítsa magát. 2003-ban 
már néhány galambot átvitt a saját pad-
lására. Beszerzett még néhány nagy te-
nyészértékű madarat is neves dúcokból. 
A következő esztendőben vette meg a 
tanyát és 2005-ben versenyzett onnan 
először az őszi, fiatalok versenyein.

Attól kezdve jöttek az eredmények. 
Már egy évesen is díjakat szálltak, beö-

regedve aztán sorra hozták a sikereket. 
Érdekes, hogy 200-tól 1000 kilomé-
terig küldi őket, és nem ritka, hogy a 
galambok minden távon az élvonalban 
teljesítenek.

A Fejős dúcban sok kiemelkedő 
galamb van, de kétségtelen, hogy az 
egyik legnagyobb kedvenc a HU14-
OL-25609-es KKCS tojó, amely az 
utóbbi két évben 11 ezer 880 díjki-
lométert repült. Négy év alatt össze-
sen 36 helyezést ért el, ebből 24-et az 
5 százalékban. Hab a tortán, hogy 15 
helyezést 500 kilométer feletti utakról 
gyűjtött be.

A galambok özvegyen repülnek, a 
tojókat is küldi. Hogy érdemes rájuk 
jobban figyelni, az néhány éve derült 
ki számára, amikor egy hagyományos 
szilveszteri malacversenyre elküldött 
24 hímet, de 19 nem érkezett vissza. A 
maradék ötből is egyet pár nap múlva 
levadászott a héja. 2015-ben így négy 
hímmel vágott neki, plusz néhány se-
lejtezésre ítélt hím is visszakerült a 
dúcba, s természetes módszerrel ver-
senyezve is egy csomó díjat bezsebelt. 

A csodatojó akkor villant meg elő-
ször. A malacversenyről elsőnek érke-
ző hím lett a párja. A 609-es 2015-ben 
két jó helyezést repült hosszabb utak-
ról, s ezzel felhívta magára a figyelmet. 
A következő esztendőben egy kiváló 
maratonos hímmel tette össze Zsolt, 
ám ez a galamb is sajnos elveszett és 
ez alaposan megviselte a tojót, de vá-

lasztott magának egy új párt és ez nagy 
motivációt jelentett számára. Így a 
szezonban 10 helyezést szedett össze. 
2017-ben aztán Magyarország leg-
nagyobb teljesítményű galambja lett 
6157 díjkilométerrel. 

Máshol ilyen galambot betesznek 
a tenyészdúcba. Zsolt azonban tavaly 
is küldte és a tojó 2018-ban is össze-
szedett 5726 díjkilométert úgy, hogy a 
szezonban ismét új párt kapott. 

Utódai is remekül szállnak, ezért a 
609-es az idén már a tenyészdúcban 
eszi a kukoricát. Egyik testévére 2017-
ben Magyarország 2. legjobb galambja 
volt.

A dúcban egy sajátos özvegységi 
módszer honosodott meg. Gyűjtéskor 
állítása szerint tíz perc alatt összeszedi 
a galambokat. Ezt úgy oldja meg, hogy 
előbb a tojók kerülnek a kosárba, majd 
a hímeket áthajtja a tojók dúcába, és 
ott rakja be őket. A két dúc között egy 
tolóajtóval működő kis átjáró van.

Érdekesség az is, hogy a forgós napi 
hajtás során este a hímek alszanak az 
ülőkés részben, míg a tojók a fészkek-
ben töltik az éjszakát. Nappal pedig 
fordított a helyzet.

Zsolt a hosszabb utakat favorizálja, 
ezért többnyire erősebben etet. Kész 
takarmányt vásárol, ehhez kukoricát 
és napraforgót kever különböző arány-
ban. Gyógyszereket csak indokolt eset-
ben használ.

Furucz Zoltán
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I. Egy az ország – egy a szabály!

„A tudás, az érdeklődés közelebb visz ahhoz, hogy megsze-
ressünk valamit. Ha megszeretjük, akkor már valamennyire 
magunkénak is érezzük, és fontos lesz nekünk, hogy óvjuk, 
őrizzük, tegyünk érte, gondozzuk.” (Ráday Mihály)

„A magyar postagalambsport most van azon a fejlődési 
fokon, amely a legszebb reményeinkre jogosítja azokat, akik 
ennek a sportnak a jövőjét a szívükön viselik. Ezért nekünk, 
vérbeli postagalambászoknak kétszeres kötelességünk ezt a 
fejlődést minden erőnkkel támogatni.” (A postagalamb/Elő-
szó - Malosik Ferenc, 1936)

Szervezeti sajátosságainkat, nemzeti hagyományainkat 
megtartva kívánunk a világhoz hasonló értékeléseket, elis-
meréseket, eredményeket számolni.

A nemzetköziség első helyén az olimpia áll, az olimpiai 
értékelés szerint elért eredményeink, a postagalambász és 
versenygalambja sikere, de minden magyar postagalambász 
elismerése is.

Magyarország versenyzési - értékelési hagyományai a 
csapatversenyekre, és a championságra épülnek.

Minden tenyésztő az 1-es számú csapat 10 db galambjával 
indulhat a nemzeti, rövid-, közép- és hosszútávú csapatbaj-
nokságokban az idős galambok versenyein. A többi küldött 
galamb csapaton kívüli, egyéni induló, 0-ás kóddal jelölve. 
Minden bajnokságban a küldött galambokból (az 1-től 10-
ig gyűjtöttek közül) elsőnek érkező 3 galamb (10/3 ) által 
utanként szerzett pontok  összegződnek. 

A 2019. ÉVTŐL:

1. A versenyzőknek versenyengedélyt kell váltani az adott 
versenyévre. A Magyar Postagalamb Sportszövetség hivata-
los versenyeire 2000 Ft minden versenyző versenyengedélye 
+ 50Ft minden benevezett galamb. Aki a főversenyre verse-
nyengedélyt váltott, annak a fiatalokra új versenyengedélyt 
nem kell váltani, csak azoknak, akik a főversenyekre nem 
váltottak versenyengedélyt. A fiatalok versenyengedélye 
1.000 Ft/versenyző + 25 Ft/galamb. A versenyengedély befi-
zetését a tagok a versenykerületek/tagszövetségek felé tel-
jesítik. Ezt igazolni kell a versenykerületeknek/versenyszer-
vezőknek a tagok felé. A versenyengedély versenyszervezők 
általi befizetési határideje a sportszövetségbe: április 15. a 
főversenyekre és augusztus 31. a fiatalokra.  A határidőn túli 
beérkezés  a sportszövetségbe a beérkezést követő első ver-
senytől érvényes!

2. A hivatalos versenyszervezők tagjai a Magyar Posta-
galamb Sportszövetség által engedélyezett feleresztési he-
lyekről rendezett versenyeikkel vesznek részt a Nemzeti 
Bajnokságban, neveznek a kiállításokra. A hosszútávra  ré-
giónként, az odatartozó versenyszervezők összefogásával, 
egyeztetve a Maraton és a Pannon Maraton Klub szerve-
zőivel a hosszútávú és maraton bajnokságban, a feleresztési 
helyre való szállítást régiónként jól összehangolva, a szál-
lítási kapacitásaik gazdaságos kihasználásával lényegesen 
csökkenthetők a tenyésztőkre háruló versenyzési költségek. 

Több verseny is rendezhető egy versenyhétvégén.
Hivatalos versenyek csak az adott ország postagalamb 

szövetsége által megadott és a Magyar Postagalamb Sport-
szövetség által elfogadott feleresztési helyekről, feleresztési 
koordinátákról rendezhetőek. A jövőben a versenykerüle-
tek minden év december 1-vel adják be a tagnyilvántartásu-
kat, amely a következő év április 15-tel (a versenyengedély 
váltással) véglegesítődik, mint versenyzői nyilvántartás. 

Az orvosi igazolást a versenyszervezőknek kell leadnia 
versenyzőknek, a versenyre szállító autóban minden eset-
ben kötelező az orvosi igazolásokat a gyűjtés és verseny idő-
tartamára a galambokkal együtt szállítani. Paramixo elleni 
védőoltást csak a Magyarországon engedélyezett vakcinák-
kal lehet végrehajtani (Columba, Nobilis Paramyxo).

Az engedélyezett vakcináktól eltérő oltásokból eredő 
problémákért az adott versenykerület a felelős.

3. A Magyar Postagalamb Sportszövetség által a Nemzeti 
Bajnokságban elismert versenyformák

3/1. Minden tenyésztő korlátlan létszámú galambjával 
indulhat a versenyeken. Kivétel az egyedi kiírású versenyek.

A nemzeti rövid-, közép- és hosszútávú csapatversenyek-
be a maximum 10 db-os 1-es számú csapatból (több galamb 
gyűjtése esetén az első 10 db) az első 3-nak érkező galamb 
eredménye számít.

A galambok egyéni jobb koefficiensének elérése céljából 
az élversenyzőre (élversenyzőkre) alakított csoportok ered-
ménye a nemzeti csapatversenyekbe nem számolhatóak. 
Csak a kiállításhoz használhatóak az itt elért eredmények!

Az Országos Versenyszabályzat 3.§ 1. pontja szerint: „Hi-
vatalos postagalamb versenyeket a Sportszövetség és annak 
tagjai, akikkel érvényes megállapodást kötött a Sportszövet-
ség írhatnak ki, hirdethetnek és rendezhetnek meg az adott 
versenyszezonban versenyengedélyt váltottak részére az FCI 
előírásai és a Magyar Postagalamb Sportszövetség verseny-
szabályzatának a figyelembe vételével.”

A versenyek szervezésére minden évben új megállapo-
dást kell kötni a szövetség és a versenyszervezők között.

A versenyszervező közösségeknek egyértelműen ki kell 
jelölni a startereket, akik a versenyek esetleges változtatása-
iért meghatalmazottak és felelősek.

A versenyek kiírását kötelező a versenyen részt venni 
szándékozókkal előre megismertetni, tájékoztatást adni a 
technikai feltételek, gépkocsik, kísérők, a felügyelet és elle-
nőrzés biztosításáról a versenyek minden fázisában. A ver-
senyzési jogot minden hivatalos versenyszervező valameny-
nyi tagja számára biztosítani köteles, amennyiben kizáró ok 
nem merül fel.

Hivatalos díjlista csak az FCI előírásának megfelelő te-
nyésztő/galamb létszámú versenyekről készíthető.

Az adott évi versenyprogramot a versenyszervezőknek 
március 31-ig kell beküldeni a szövetségbe. (A röpcsopor-
tokat, és az összefésülendő versenyeket is tartalmaznia kell 
a kiírásnak, minden résztvevő a Nemzeti Bajnokságban 
csak egy, előre megjelölt röpcsoportban elért eredményét 
számolhatja). A több kerületben is versenyző tagnak április 
15-ig meg kell jelölni, melyik hivatalos versenykiírásból kéri 
a nemzeti bajnoksági értékelést. A megjelölés elmaradása 

Nemzeti versenyek 2019. évi versenykiírása
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esetén a tag és galambjai nem kerülnek értékelésre a Nem-
zeti Bajnokságban!

A versenyprogramot a versenyszervezők által megbízott 
adminisztrátornak fel kell töltenie a galambom.hu oldalra 
április 15-ig. Ez alapján hirdethetnek versenykerületi, egyé-
ni és csapat eredményeket, szerepelhetnek az országos év-
könyvben.

A versenyszervezők által végrehajtott, az SVB által ápri-
lisban elfogadott versenyekből számolva hirdeti a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség a Magyar Nemzeti Bajnoksá-
gokat.

3/2. A Nemzeti hosszútávú régióversenyek feleresztési 
helyeit és az időpontjait a régiókba tartozó, közös versenye-
ket rendező versenykerületek közös megegyezéssel választ-
ják ki a sportszövetség elnöksége és az SVB ajánlása alapján.

A régiókban a legrövidebb dúctávnak is 500 km felettinek 
kell lennie.

Régiók besorolása
1. régió: 11-12-13-14-25-29-31 VK
2. régió: 01-02-06-07-16-17 VK, G-21 Derby klub, 04-es-

ből a Kunság röpcsoport
3. régió: 04-05-15-19-20-21-30 VK
4. régió: 08-10-23-26-27-28-43 VK
Régióértékeléshez a versenyzői létszám minimum 2 ver-

senykerület/tagszövetség 100 tenyésztő, 2000 galamb.
Az elnökség és az SVB ajánlása a nemzeti hosszútávú régi-

óversenyek feleresztési helyeinek: Prága, Regensburg, Pilsen, 
Straubing, Döbeln, Halle, Dessau, Grimma, Platting, Vils-
hoffen, Neumarkt, Cheb, Radeburg, Wittenberge, Magde-
burg, Scwabach, Asschaffenburg. Lipcse- Taucha.

A Nemzeti Bajnokság versenyútjait nem kell előre meg-
jelölni, korlátlan számú versenyből lehet a Nemzeti Bajnok-
ság eredményeit kiszámolni a különböző kategóriákban. 

A magyar értékeléseknél az FCI +- 5 %-os szabályát nem 
alkalmazzuk!

Rövidtáv: 100 km - 400 km közötti versenyek.
Középtáv: 300 km - 600 km közötti versenyek.
Hosszútáv: 500 km feletti versenyek.
De az olimpiai és más nemzetközi kiállításhoz alkalmazni 

kell a +- 5 %-os FCI szabályt!
Javasoljuk, hogy a versenykerületek önállóan csak a rö-

vid- és középtávú versenyeket szervezzék meg és bonyolít-
sák le.

A hosszútávú versenyeket a régiókba tartozó versenyke-
rületek (versenyszervezők) közösen szervezzék és közösen 
szállítsák. 

Hosszútávú versenyeket a 2 maraton klub és a Derby 
klub is szervez, amelyek nyílt versenyek.

II. Magyar Nemzeti Bajnokság

A Nemzeti Bajnokságok értékelése a rövid-, közép-, 
hosszútáv és fiatalok kategóriában a következő számítással 
történik

koeff = elért helyezés x 1000 
  indított galamb létszám

Magyarország Nemzeti Rövidtávú Bajnoka

- 100 km - 400 km közötti távolságokról a versenyszer-
vezők által rendezett versenyeken, a versenyző 1-es számú 
csapatának max. 10 db galambjából, utanként az első 3 ga-

lamb eredménye számolható régió, versenykerületi, és egy 
előre (április 15-ig) kijelölt egy röpcsoporti listából. 

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít.
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele 

szükséges. 
Díjazás bruttó: 
1. hely 
2. hely   
3. hely  

Magyarország Nemzeti Középtávú Bajnoka

- 300-600 km közötti távolságokról a versenyszervezők 
által rendezett versenyeken, a versenyző 1-es számú csapa-
tának max. 10 db. galambjából, utanként az első 3 galamb 
eredménye számolható régió, versenykerületi, és egy előre 
(április 15-ig) kijelölt egy röpcsoporti listából. 

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít. 
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele 

szükséges. 
- A három beszámított versenyből legalább 1-nek 400 km 

felettinek kell lennie.
Díjazás bruttó: 
1. hely  
2. hely  
3. hely  

Újházy Péter Emlékverseny 
- Magyarország Nemzeti Hosszútávú  Bajnokság

- 500 km feletti távolságokról a versenykerületek, régiók, 
és a maraton klubok által szervezett versenyeken a verseny-
ző 1-es számú csapatának maximum 10 db galambjából, 
utanként az első 3 galamb eredménye számolható régió, 
versenykerületi és egy előre (április 15-ig) kijelölt egy röp-
csoporti listáról. 

- Mindenkinek a három legjobb versenye számít.
- Minimum 50 versenyző és 1000 galamb részvétele 

szükséges.
- A három beszámított versenyből legalább 1-nek 600 km 

felettinek kell lennie.
Díjazás bruttó: 
1. hely  
2. hely  
3. hely  

Magyarország Maraton Bajnoka

- 800 km feletti távolságokról a maraton klubok és a ver-
senykerületek által rendezett versenyeken, a versenyző 1-es 
számú csapatának max. 5 db galambjából (az első 5-nek 
gyűjtött galambjából) utanként az első 2 befutó galamb 
eredménye értékelhető.

(koefficiens =    elért helyezés x 1000 
               indított létszám x dúc km)
- Mindenkinek a három legjobb versenye számít.
- Minimum 50 versenyző és 800 galamb részvétele szük-

séges.
Díjazás bruttó:
1. hely  
2. hely  
3. hely  



2019 januárPostagalambsport 9

Magyarország Fiatal Galambok Bajnoka

- minimum 100 km fölötti távolságról rendezett verse-
nyeken, csak az aktuális évi gyűrűvel gyűrűzött fiatal ga-
lambokkal lehet versenyezni. Régiók és versenykerületek 
által rendezett versenyekből és az előre kijelölt röpcsopor-
tokból 3 út figyelembe vételével, utanként a versenyző 1-es 
csapatának max. 20 db versenygalambjából, utanként az 
első 6 befutó galamb eredménye értékelhető.

- Minimum 40 versenyző és 600 galamb részvétele szük-
séges.

A hosszútávú versenyekhez hasonlóan javasoljuk meg-
szervezni régiós keretek között a fiatalok nemzeti bajnok-
ságát (szállítás!).

Díjazás bruttó:
1. hely 
2. hely 
3. hely 

Magyarország Bajnok Galambjai

- Országos elismerés a Nemzeti Bajnokság összesítésében 
a legjobb 9 helyezést elért galamboknak.

Feltétel: minimum 3500 díjkilométer a 9 helyezés  (3 rö-
vid-, 3 közép- és a 3 hosszútávon) alapján.

A sorrend koefficienssel számolva két (hím-tojó) kategó-
riában (egy verseny csak egy kategóriában számolható).

Díjazás: 
1. hely  
2. hely  
3. hely  

Junior Kupa

Külön nemzeti értékelés készül a magyar rövid-, közép-, 
hosszútávú és fiatalok bajnoki eredményeiből a 3 legered-
ményesebb, 21 év alatti versenyző részére.

Díjazás: 

Anker Alfonz Bajnokság

Általános szabályok: a versenykerületek/tagszövetségek 
által rendezett főversenyeken elért eredmények használha-
tóak fel, melyek egységes értékelési módszer segítségével 
vannak összehasonlítva. Az összehasonlítás a galambok 
által elért helyezések száma alapján történik, régiós vagy 
versenykerületi/tagszövetségi listáról, a dúc bármely 5 ga-
lambjának 7-7 helyezése alapján! Maximum 5x7=35 he-
lyezés, 20 %-os listán szerzett koefficiens alapján. Csak az 
a régiós vagy tagszövetségi/versenykerületi verseny vehető 
figyelembe, ahol minimum 50 tenyésztő és 1000 db galamb 
indult.

Feltétel még, hogy minimum 1 hosszú (+500 km ), 1 kö-
zép (+ 300 km), 1 rövid (+100 km) útnak szerepelnie kell!

Díjazás bruttó: 
1. hely 
2. hely 
3. hely 

Komlódy Ferenc Emlékverseny (Szuper Kupa)

- A Magyar Galambászok Hétvégéjén (2019. július 20.) a 

sportszövetség által megrendezett országos hosszútávú ver-
senyekből kerül értékelésre. 

A Magyar Postagalamb Sportszövetség július 20-án ki-
emelt nemzeti versenyeket rendez Magdeburgból és Lip-
cse-Tauchaból az ország minden postagalambászának, ha a 
2019. évre versenyengedélyt váltott, és a kiírás egyéb felté-
teleinek megfelel.

Versenyzőnként korlátlan számú galamb küldhető, de az 
első 10-nek gyűjtött galambból az első 3-nak érkező galamb 
pontja adja a Szuper Kupa csapateredményt, a versenyre 
nevezett minden galamb nyerhet egyéni díjat!

A nem kerületi szervezésnél a szállítást a sportszövetség 
szervezi, a darabszámot és a gyűjtőhelyet jelezni kell (július 
16-ig) az SVB-nek.

koefficiens = zóna listán elért helyezés x 1.000
  indított létszám x dúctáv (km)

Feleresztési hely: Magdeburg, 
Díjazás:

Feleresztési hely: Lipcse-Taucha (I. és II. zónában érté-
kelve). Taucha Segelflugplatz 51°.23’.56,4” -/- 12°.32’.38,3” 
Kapcsolat: Roman Niezgoda, tel: 034298-3 53 43 502 04425.

Díjalap: 
Díjazás:

Központi távok:
 
 Szuper Kupa  Szuper Kupa
 Magdeburg:  Lipcse: I. zóna
 (Közép-Magyarország)
 11 672 km  01 653 km
 12 690 km  02 652 km
 13 743 km  06 620 km
 14 714 km  07 682 km
 25 648 km  16 614 km
 29 578 km  17 663 km
 31 639 km  G-21 708 km
 04 Kunság rcs.  675 km

 Szuper Kupa  Szuper Kupa
 Lipcse II. Zóna  Lipcse II. Zóna
 (1. régió, 2. régió)
 08 690 km  04 Felső-Bácska rcs. 731 km
 10 783 km  05 791 km
 26 726 km  15 794 km
 27 768 km  19 716 km
 28 688 km  20 705 km
 43 776 km  21 738 km
 23 632 km  30 739 km

Szuper Kupa besorolást a kerületek tagjai csak a ke-
rületüknek kijelölt helyről rendezett versenyen érhet-
nek el.

Derby versenyek - Kállay Ferenc Derby verseny

Derby gyűrűs galambok egyéni nemzeti versenyét hir-
detjük meg a Galambászok Hétvégéjén a magdeburgi és a 
lipcsei verseny zónánkénti egyéni listái alapján a összes 1 
évesnél idősebb derby gyűrűs galambnak.

Bruttó díjalap: 
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Nemzeti gyűrűs galambok pénzdíjas versenye

A magdeburgi és a lipcsei nemzeti versenyen az ösz-
szes  1 évtől idősebb olimpiai és nemzeti színű gyűrűs 
galamb számára kerül kiírásra. Külön lista készül zó-
nánként.

A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa ver-
senyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.

Bruttó díjalap: 

Egyéves galambok Nemzeti Versenye

Liberec: 2019. július 14.
A versenyen kizárólag a 2019-re versenyengedélyt váltott 

tenyésztők szabályosan alapnevezett 2018. évi lábgyűrűs 
galambokkal vehetnek részt.

A versenyen készül 1 éves egyéni derby gyűrűs lista, és 1 
éves egyéni nemzeti gyűrűs lista külön díjazással!

A csapat és az egyéni díjak a zóna díjalapok 50-50 %-a a 
küldött létszám alapján zónánként a következő arányban:

1. helyezett az 50 % 25 %-a
2. helyezett az 50 % 20 %-a
3. helyezett az 50 % 15 %-a
4-10. helyezett egyforma arányban a 40 %-on osztozik

I. zóna 420 km-ig
II. zóna 500 km-ig
III. zóna 580 km-ig
IV. zóna 580 km felett

A csapatverseny: tenyésztőként csak egy csapat, helye-
zésarányos pontosztással (a versenyjegyzőkönyv első 5 he-
lyére írt galamb), 5/3 befutó. A további galambok csak az 
egyéni versenyben vesznek részt!

Fiatal nemzeti színű gyűrűs galambok versenye

Az adott évi nemzeti színű lábgyűrűvel gyűrűzött fiatal 
galambok részére rendezett versenykerületi verseny. A ver-
senykerület által rendezett 2019. évi fiatal galambok ver-
senysorozatában a leghosszabb távú verseny. 

A versenylista sebesség alapján készül.
Csak egyéni értékelés van.
A galambot csak a gyűrűkártya szerinti tulajdonosa ver-

senyeztetheti, csak ő nyerheti a díjakat.
A nemzeti színű gyűrű ára 2019-ben 1200 Ft/db.
Díjazás bruttó:

A nemzeti színű gyűrűs galambok részére a verseny-
kerületek a 2019. évi nemzeti gyűrűk vásárlása után kap-
ják meg a díjazásra fordítható összeget (600 Ft/gyűrű), 
amelyből minimum az első 1-10. helyezett galambokat 
díjazni kell.

Díjátadás: a zóna díjkiosztó ünnepségeken.
A díjakat CSAK személyesen lehet átvenni.

Bíró József Emlékverseny

2019-ben a Magyar Postagalamb Sportszövetség által 
rendezett Szuper Kupa verseny három egyéni első helye-
zettje számára kerül kiadásra.

Díjazás: 

Pálmai Gábor Emlékverseny

Az aktuális olimpián a legjobb eredményt elért magyar 
postagalamb díja 2 évente, az olimpiák után kerül kiosztás-
ra.

Amennyiben ugyanolyan helyezést ér el sport vagy stan-
dard kategóriában a legjobb magyar postagalamb, akkor az 
elért helyezésnek megfelelően több díjat adunk ki.

Nyitrai Ferenc Emlékverseny - Élversenyzők Bajnoksága

A nemzeti csapabajnokság 3 értékelési formájában (rö-
vid-, közép és hosszútáv) az országos listán elért helyezési 
számok összeadása utáni összesített nemzeti sorrend alap-
ján kerül kiosztásra. 

Díjazás: a család által felajánlott bruttó: 500 000 Ft.
Nemzet Élversenyzője: 
 1. hely 100.000 Ft
 2. hely   60.000 Ft
 3. hely   40.000 Ft
A Nemzet Junior Élversenyzője:
 1. hely   40.000 Ft
 2. hely   20.000 Ft
 3. hely   20.000 Ft
Nemzet Senior Élversenyzője:
 1. hely   40.000 Ft
 2. hely   20.000 Ft
 3. hely   20.000 Ft
 4-10. hely  20 000 Ft

Díjátadása az országos díjkiosztón.

EREDMÉNYSZÁMOLÁS

Minden új értékelési igényt, amely programozói beavat-
kozást igényel, külön kezeljük, azokért külön díjat kell fi-
zetni.

III. A Magyar Postagalamb Sportszövetség ál-
tal hivatalosan elismert versenyek kritériumai a 
2019. évre

A Magyar Postagalamb Sportszövetség hivatalosan elis-
mert versenyein az alábbi kritériumok szerint (Anker Al-
fonz Bajnokság, Nemzeti Bajnokság, kiállítási eredmények, 
országos évkönyv) lehet versenyezni és eredményeket elér-
ni, ahol elsődleges szempont az önkéntes szabálykövető és 
szabálybetartó magatartás.

Tagszövetségen vagy versenykerületen belül röpcsoport 
lehet minden olyan versenytársulás, mely a résztvevők tá-
jékoztatása mellett, versenyeredmények elérésére lett létre 
hozva a következők szerint:

- egyesületek, civil szervezetek, versenyző tagok verse-
nyeredményeinek összefésülése (célzottan területi fekvés 
szerint ajánlott),

- élversenyzőkre szabott csoportosulás (kizárólag kiállí-
tási eredményhez használható).

Nemzeti Bajnokságban (csapatverseny és a Magyaror-
szág legjobb galambjai értékelés) minden versenyző tag 
csak egy előre kijelölt röpcsoportban szerepelhet, melyet 
tagszövetsége/versenykerülete előre határoz meg a kiírá-
soknak megfelelően.



2019 januárPostagalambsport 11

Valamennyi gyűjtésen 5 versenyző fő jelenléte kötelező, 
saját galambjai gyűjtésében senki, semmilyen formában 
nem vehet részt.

A postagalamb versenyzés jövője: központi gyűjtőhelyek 
megszervezése.

Versenykerületek a közös startos versenyekről közös lis-
tát csak közös megegyezéssel készíthetnek. A közös lista 
készítési szándékot a start után kötelesek egy órán belül a 
szövetségbe jelenteni.

Kötelező ellenőrizni versenykerületi, illetve szövetsé-
gi szinten az élversenyzőket, az olimpiai várományosokat. 
Az ellenőrzések jegyzőkönyveit 2019. augusztus 31-ig el 
kell juttatni a szövetségbe. Olimpiára sportkategóriában 
az évente több alkalommal az eredményszámoló program 
alapján ellenőrzött galamb juthat ki. Az ellenőrzés külön 
gumigyűrűzést, startellenőrzést tartalmaz. Azt a verseny-
zőt, aki megtagadja az ellenőrzést, azonnal ki kell zárni a 
versenyzésből az adott úton és a hátralévő versenyeken egy-
aránt.

- Szövetségi versenyellenőrzésekre jogosultak: elnökség tag-
jai, versenykerületi elnökök, versenykerületi versenybizottsá-
gok elnökei, országos versenybizottság tagjai, országos elle-
nőrző bizottság tagjai, országos fegyelmi bizottság tagjai az 
egész ország területén, megbízó levéllel ellátva.

Versenyóra (mechanikus is) meghibásodása esetén egy 
előre kijelölt és elfogadott szakértői bizottság dönt az eset-
leges vitatott eredmény elfogadásáról vagy elutasításáról 
(javasolt tagjai: országos VB-elnök, az érintett elektromos 
rendszert forgalmazó és a versenykerület versenybizottsági 
elnöke).

A versenyek során a versenykerületi versenybizottsá-
goknak kötelessége jelenti a versenykerületek 1-3. helyezett 
galambjait, ha már két úton előfordult, hogy ugyanazon ga-
lamb (galambok) érik el a kiváló eredményt.

Az ÁEÜ elvárásainak megfelelő szállítási ketrecpakolást 
(db/m2) be kell tartani.

Javasoljuk, hogy amennyiben a napi középhőmérséklet 
magasabb, mint 25°C, a ketrecbe pakolt galambok számát 
10 %-kal csökkenteni kell.

Valamennyi hivatalos versenyre kötelező kísérőt küldeni 
a versenyszervezőknek, az első gyűjtőhelytől kezdődően a 
startig bezárólag. A gépkocsivezetőknek is kötelező a ga-
lambellátási ismereteket megtanulni.

Valamennyi szállítójármű vagy konténer GPS rendszer-
rel van ellátva, a szövetség részére a hozzáférési kód le van 
adva. Ahol nem tudunk ellenőrizni, azt a versenyt nem 
tekintjük hivatalos versenynek, s az értékelésből kizárjuk. 
Folyamatosan nyomon követhető legyen az útvonal, a start. 
A GPS koordinátákat a versenybizottságnál 2 évig kötele-
ző megőrizni nyomtatott formában. Ahol ezt nem tudják 
bemutatni, ott az eredményt a kiállításokon és a Nemzeti 
Bajnokságokban nem vesszük figyelembe.

Valamennyi hivatalos verseny szállítókonténerébe csak a 
versenyen hivatalosan részt vevő galambok pakolhatóak be 
az öregek és a fiatalok versenyén egyaránt. Ezen szabály meg-
szegése a verseny törlését vonja maga után!

Valamennyi szállítójárművet olyan nyíló szerkezettel kell 
ellátni jobboldal – baloldal esetében (központi nyitószer-
kezet), hogy képes legyen a rendszer valamennyi ketrecből 
maximum 2 percen belül kiengedni a galambokat az első 
galamb kirepülése után.

Valamennyi szállítójárművet 1-2-3 videókamerával kell 

felszerelni. A felvételeken látható kell legyen, hogy a ga-
lambok az előírásoknak megfelelően el voltak látva, milyen 
időjárási viszonyok között történt a start, mennyi idő alatt 
jöttek ki a galambok a konténerből. A felvételt a verseny-
kerület a starttól számítva 7 napon belül köteles a www.ga-
lambom.hu oldalon nyilvánossá tenni, CD-re elmenteni és 
ellenőrzés céljából egy évig köteles megőrizni. A felvétel hi-
ánya miatt a verseny nem hivatalos, a Nemzeti Bajnokságba 
nem számolható!

Valamennyi versenykerület köteles honlapot működtetni 
és azon folyamatos versenykerületi és versenyinformáció-
kat közölni.

Egységes, a Magyar Postagalamb Sportszövetség által biz-
tosított eredményszámoló program használata kötelező!

Az FCI által elfogadott  Benzing Live alkalmazást a ver-
senyrendező előírásai szerint magyarországi versenyeken 
is használhatják a tenyésztők, ha minden egyéb verseny-
szabályzati előírásnak megfelelnek. Amennyiben a bontási 
versenyzői létszám meglétéhez szükség van az alkalmazást 
használó jelenlétére, köteles megjelenni. Amennyiben az ő 
hiánya miatt szabálytalan lesz a bontás, a Benzig Live alkal-
mazás eredményét is törölni kell!  

A kiállított iratok és a verseny tisztaságához szükséges esz-
közök biztonságos tárolása a rendező versenybizottság fela-
data!

A verseny gyűjtési adatait tartalmazó jegyzőkönyv 1 pél-
dányát a gyűjtés befejeztével a gyűjtőhelyen leragasztott, a 
ragasztásnál aláírásokkal és pecséttel ellátott, azonosítható 
borítékban a szállítmány kísérőjének át kell adni. A borí-
tékra rá kell írni a gyűjtőhely címét, a dátumot, a résztvevő 
tenyésztők és galambok számát és a tervezett verseny nevét! 
Az adatokhoz, iratokhoz, a szükséges eszközökhöz a titkos-
sági idő (a verseny ideje) alatt csak a rendező versenybizott-
ság férhessen hozzá.

A versenykerületben versenyző tag, ha a saját és közös-
sége eredményszámolását végzi, eredményeit kötelező előre 
kijelölt egyesülettel leellenőriztetni.

A lista megjelenése után 30 nap áll rendelkezésre az óvás-
ra, amelyet a listát készítő szervezethez kell eljuttatni.

Szlovákiában, Csehországban, Németországban, Auszt-
riában, Lengyelországban, Ukrajnában, Szerbiában, Ro-
mániában, Magyarországon a szövetségek által megadott 
koordinátákról köteles engedni minden versenyt a versenyt 
szervező versenykerület, illetve az országos szövetség. A ki-
adott koordinátáktól eltérni nem lehet. Aki nem a kijelölt, 
hivatalos koordináták 1 km-es sugarú körzetéből rendezi a 
versenyt, annak az eredményét töröljük. Az esetlegesen fel-
merült, előre nem tervezhető akadály esetén a starthellyel 
kapcsolatos problémát 24 órán belül jelezni kell a szövetség-
be. Ennek elmulasztása a verseny törlését vonja maga után.

A start: egy versenyautóból minden postagalamb egy-
szerre, egy időben történő kiengedése.

Valamennyi versenykerület több (minimum 2) központi 
gyűjtőhelyet köteles kijelölni és működtetni, s a központi 
gyűjtőhelyek listáját a saját honlapon közzé kell tenni.

A szükséges állategészségügyi igazolásokat a sofőrök, 
illetve kísérők, fuvarozók állatszállítási vizsgapapírjaikat a 
szállításkor vinniük kell magukkal. Ennek felelőse a ver-
senyeket szervező tagszövetség, versenykerület, egyesület, 
klub. 

A szállítókonténerek megfelelő állapotára is felhívjuk a fi-
gyelmét minden versenyszervezőnek!
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Figyelembe kell venni 
• a szállítójármű férőhelyeit,
• etetési, itatási lehetőségeit,
• levegő hőmérsékleti adottságait,
• a start együttes, egy idejű lebonyolítását.
A szállítójármű sofőrje alapvető postagalambász ismere-

tekkel rendelkezzen, amelynek felkészítési anyagát a sport-
szövetség versenybizottsága elkészíti és az ismeretek elsajá-
títását dokumentumokkal igazoljuk.

A hivatalos kísérő lehetőleg ne legyen a sofőr családtagja 
– apa, fia, feleség, élettárs –, ha versenyző postagalambász, 
az egyesületi gyűjtőhelyen a berakott galambjait tartalma-
zó ketreceket kötelező leplombálni. A plombának a startig 
meg kell maradni.

Képzéseket, tanfolyamokat kell szervezni szövetségi szinten
• a gépkocsi kísérőknek,
• az eredményszámolóknak,
• a benevezéseket végzőnek,
• állatvédelmi, állategészségügyi képzés, oktatás.
Falvakban, városokban faluház, tájház, múzeum műkö-

dik. Mindezek közelében, mellette „faludúc”, „közösségi 
dúc” legyen, ahol postagalambokat tart fenn a helyi egyesü-
let, ahonnan esetleg versenyeztetnének is, ahol a település 
lakói, fiatalok-idősek ismerkedhetnek a postagalambokkal.

A Magyar Postagalamb Sportszövetség szervezeti fel-
építéséből adódóan a tagok az egyesületükön keresztül, az 
egyesületek a versenykerületekhez, a versenykerületek a 
Magyar Postagalamb Sportszövetséghez kötelesek továbbí-

tani minden szövetséget érintő kérdést, problémát, javasla-
tot sportunk fejlődése érdekében.

Az évente tartott versenykerületi közgyűlések jegyző-
könyveit a versenykerület egyesületeihez és a Magyar Pos-
tagalamb Sportszövetségnek kötelesek eljuttatni. 

Tiszteletben tartva a versenykerületek önállóságát, de azon 
versenykerületekkel, akik nem akarják betartani a Magyar 
Postagalamb Sportszövetség Alapszabályát és Versenysza-
bályzatát, vagy nem kötünk együttműködési megállapodást, 
vagy a már megkötött megállapodásokat felbontjuk. 

Nemzeti versenyeket és nemzeti bajnoki értékeléseket 
csak úgy lehet megrendezni, kiértékelni, ha valamennyi pos-
tagalambászra, egyesületre, versenykerületre egységes sza-
bályrendszer vonatkozik, egységes szabályok szerint folynak 
a versenyek. A szabályokat szándékosan megszegő verseny-
zőket és vezetőket fel kell menteni és eredményeiket töröl-
ni kell. A szabálytalanságokat észlelő, jelző sporttársakat a 
Magyar Postagalamb Sportszövetségnek meg kell védeni, 
akár saját közössége, vizsgálatok nélküli vádaskodó atroci-
tások ellen is. 

Elvárjuk a jogkövető magatartást, jelzést, figyelemfelhí-
vást. Mindezek figyelmen kívül hagyása szankcionálást, ki-
zárást vonhat maga után.

Magyar Postagalamb Sportszövetség elnöksége

(A különböző  versenyek díjazásának összegéről 
a március végén megalakuló új elnökség dönt majd.)

ÉRDEMÉREM:
Bodonyi Ferenc 7 V10
id. Bartoli Rudolf Maraton B09
Németh Zoltán 20 L07
Nyitrai János  26 Z30
Pfendert Antal 12 D19
Szabó János  28 V18
Száraz György 6 A38
Tóth Ignác  16 C06
Tóth István  23 Z35

ARANY FOKOZAT:
Baranyai Antal 5 U01
Baricza József 2 B12
Csóri Antal  4 D13
Ducza Lajos  1 A31
Hindulák Antal 26 Z30
Kalmár Imre  30 N08
Khaut Antal  13 D01
Kovács Béla  30 N16
Kovács László 5 U03
Murányi László 5 U12
Seres Kálmán  21 N09
Tóth József  29 D12
Turák Károly  15 P01
Végh Kálmán  2 A10

EZÜST FOKOZAT:
Ailer József  15 P05

Fehér Attila  16 B09
Gecser Mihály 1 B08
Juhász Roland 1 A22
Kerni Mihály  20 L08
Kovács András 5 U01
Makai János  19 G17
Mohácsi László 13 D01
Páva Zoltán  Maraton F02
Rau Sándor  5 U01
Sebők Gábor  26 R16
Tőkés Csaba  8 Z25
Veres István  30 A02
Viski Csaba  6 A34

BRONZ FOKOZAT:
Balázs Károly  23 Z35
Bodor Csaba  5 U18
Csemány János 19 R06
Cservenyák László 8 Z26
Dani László  30 A14
Fodor Tamás  Maraton F22
Ifj. Czégény Antal 43 G23
Károly János  29 D18
Kereki István  15 P19
Kiss Ferenc  30 A02
Miskolczi Ferenc 28 A63
Móra Imréné  5 U18
Varga Ferenc  15 G22
Várszegi László 2 A10

A 2019. március 23-án megtartandó
küldöttgyűlésen kitüntetésben részesülők
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Több mint 20 éve Kócsó János mesél-
te, milyen fiatalok betegsége van Bel-
giumban. Az egyik napról a másikra 
elpusztul a fiatal. Nem kellett pár évet 
várnunk és nálunk is jelentkezett.

Borzasztóan idegesítő dolog, hogy 
az ember felneveli a fiatalokat és te-
hetetlenül szemléli a nyár végén a tö-
meges pusztulásukat. Tapasztalataim 
szerint kétféle módon lehet a fiatalok 
betegségét megelőzni. 

Az egyik lehetőség az antibiotikum 
folyamatos vagy időszakos kezelésével. 
Röviden: a közös tréningek megkezdé-
sekor folyamatosan kapják az antibi-
otikumokat a fiatalok. A versenyektől 
kezdődően a hazatérést követő 3 na-
pon át pre- és probiotikumok folyama-
tos itatásával. 

Én már mindenféle antibiotikumot 
kipróbáltam, lehetőleg kombinált anti-
biotikumokat alkalmazzunk. A legjobb 
a 4x1-ben: cobel, sutricol, neotesol stb. 

Egy alkalommal 22 napig folyama-
tos antibiotikum kezelést kaptak ga-
lambjaim. Véleményem szerint nem 
kell félni az antibiotikumoktól, mint 
azt sokan hiszik. Egy galambot felbon-
coltam, semminemű változást nem 
észleltem (persze egy laikus szemével). 
Sőt, ezekből a galambokból született 
4x1, 2x2 díj, de a testvérük is hason-
lóan repült. 

Másik lehetőség a betegség megelő-
zése: az un. preventív fertőzés. Először 
2011-ben alkalmaztam ezt az eljárást a 
fiatalokkal. Hogy mennyire sikeres volt: 
nemzeti bajnokságot nyertem velük.

Legnagyobb problémát abban lá-
tom, hogy túl későn, a nagy meleg 
hatására, az első összepakolás után 
jelentkezik az adeno-circo-coli társ-
fertőzés hatása. Ilyenkor már csak az 
antibiotikum marad kezelésnek. És ha 
nem vesszük észre időben a fertőzést, 
órák is dönthetnek a tömeges pusztu-
lásról. Megfigyeléseim szerint hanyag 
tartástechnológiát követő tenyésztők-
nél, ahol együtt tartják az öregeket a 
fiatalokkal, takarítás nincs, a tenyésztő 
észre se veszi, hogy a fiatalok átesnek a 
betegségen. 

A legnagyobb problémát a fertőző 
anyag hiánya okozza, s túl későn jön a 
fertőzés, amikor már kezdődik a ver-
seny. Az elmúlt évben klubtársamtól,  
Pétertől az utolsó öregek versenyekor 
hoztam fertőző trágyát, nála már javá-
ban pusztultak a fiatalok. Vízben oldva 

a fertőző trágyát (kb. kis diónyi) két 
napon keresztül itattam. Meg is lett 
az eredménye, 16 fiatalom elpusztult. 
Túlfertőztem őket, két nappal később 
szálltam be az antibiotikummal, 4-5 
nap itatás, ezért volt a sok pusztulás. 

Múlt évben, mikor a legnagyobb 
volt a dúcban fertőzés, trágyát szedtem 
össze zacskóban, illetve dobozban és 
hermetikusan lezárva tároltam. 

Ez év május közepén fél diónyi trá-
gyát 3 liter vízbe tettem, amit délben 
kivettem, tehát egy fél napig fertőztem 
a fiatalokat. Ezt követően 3-5 napon át 
entrobacot (bélflóra) kaptak, kiegészít-
ve elektrolittal, avipharmot és kefírt 
kaptak a fiatalok. Semmi gyógyszert. 
Kb. a 4. naptól tele volt a dúc hányás-
sal. A gyógyszer persze készenlétben 
állt, de nem kellett beavatkozni: csak 
1-2 napig roggyantak meg a fiatalok, 
de hamar kirúgták magukat.

A fiataloknál volt egy súlyos fer-
tőzött, nála paramixora utaló jeleket 
véltem felfedezni. Kicsit hátrafelé gör-
bült a nyaka, de nem reszketett a pá-
vagalambokhoz hasonlóan. Később ez 
meggyógyult, de selejteztem. 

A következő fertőzés június elején 
történt, közben a leválasztott fiatalok 
folyamatosan kerültek fel. A már egy-
szer megfertőzött fiatalok tünet nélkül 
vészelték át, az újak az első fertőzéshez 
hasonlóan hánytak 1-3 napig, de nem 
volt súlyos. A bélflórát erősítő itatást 
ugyanúgy kapták, érdekes módon egy 
galambnál megint az első fertőzésnél ta-
pasztalt paramixo gyanú jelentkezett. A 
tünet hasonló az előzőekhez. Itt említe-
ném meg, hogy ez július végén történt, 
a paramixo oltás után 4-5 napra kiegye-
nesedett a nyaka, s teljesen meggyógyult. 

A második fertőzést megelőzően 
sikerült két sporttársat rábeszélni az 
egyesületemben, Pétert és Attilát. El-
mondtam nekik, hogyan végezzék a 
fertőzést. Péternél, akitől előző évben 
hoztam a fertőző székletet, sima fertő-
zés volt, nem volt pusztulása. Pedig téli 
tenyésztést csinált az évben. Attilánál 8 
db legidősebb fiatal pusztult el. Mind-
kettőnek javasoltam a bélflórát, illetve 
elektrolitokat stb. 

A harmadik fertőzést július elején 
hajtottam végre. Itt is az újabban kel-
tett fiataloknál láttam 1-2 napos be-
tegséget, de hamar kirúgták magukat. 
Mikor a tréningek megkezdődtek, kb. 
4-5 fiatal volt, ami nem lett lefertőzve 
időközben. Ezek zömmel a közös tré-

ningeken megbetegedtek, illetve kettő 
el is pusztult. 

Utólagos tapasztalataim: minden 
egyes állományban más bakterológi-
ai, illetve virológiai törzsek vannak. 
Tehát ezt úgy képzeljük el, mint min-
den tenyésztőnek más galambjai van-
nak, ezek állományon belül már nem 
betegítik meg saját galambjait, de a 
behozottakat igen, míg ki nem alakul 
állományon belül minden galambban 
az immunitás. Korábban részt vettem 
kutatók által tartott előadáson, akik el-
mondták, hogy földrajzi helyenként a 
vírustörzsek különböznek egymástól. 
Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk ha 
a japán cirkovírus kereszteződik egy 
európaival, sokkal agresszívabb törzs 
jöhet létre, sőt mutálódhat.

Tehát aki a preventív fertőzést kí-
vánja alkalmazni, annak azt javaslom, 
hogy a saját állományából rakjon el 
székletet a fagyasztó ládába. De más 
állományból behozott széklet is jó 
megoldás lehet. 

Javaslom a fiatalokat leválasztáskor 
paramixo ellen beoltani és kb. 2 hét 
múlva meg lehet kezdeni a preventív 
fertőzést, akár 1-2 hetenként ismételni 
az előzőek alapján. Az volt a tapaszta-
lom, hogy minél korábban fertőzzük 
meg a fiatalokat, annál kevésbé viseli 
meg őket a betegség. A szülőktől ho-
zott immunitás megvédi a fiatalt, s ez 
eltarthat 3-4 hétig is. 

Csak gondoljunk bele, mindig a leg-
idősebb fiataljaink pusztulnak el, ahol 
a szülőktől hozott védettség már nem 
véd, a saját immunrendszere pedig 
még nem képes megvédeni. Ezen meg-
oldás az eddigiek alapján a legolcsóbb,  
csak bélflórát kell használnunk. 

Egyesületünkben 6 kerületi trénin-
gen, és 6 versenyen vettek részt fia-
taljaink, mindhármunknál betegség 
nélkül, végig tudtunk versenyezni és jó 
eredménnyel. Szinte végig vezettem a 
bajnokságot, de az utolsó úton nem jól 
válogattam, végül is feledékenységem 
végett csúsztam le a harmadik helyre. 
A korai fertőzés miatt korán megbete-
gedtek a fiatalok másoknál is. 

Annak idején a virológusok azt 
mondták, 5 km-es körzetben terjed a 
paramixo. Ennek esélye itt is megvan. 

Nem szentírás, amit közöltem, nem 
kell minden pontjához mereven ra-
gaszkodni, de úgy néz ki, egyenlőre ez 
a legjárhatóbb út.

Tóth Pál (Szolnok)

Van megoldás a fiatalok betegségére
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Eljött az idő, hogy elkezdjük a 2019. év 
versenyeire való felkészülést, mert aki 
egy kicsit is ért a galambokhoz, az tud-
ja, hogy december 1. az a dátum, ami-
kor hozzá kell fognunk a következő év 
eredményeinek megalapozásához. 

Első lépés, amivel kezdenünk kell, a 
kiselejtezett régi versenygalambjaink 
megüresedett helyét feltölteni a fiatal-
jainkkal. Szerintem a siker egyik titka 
az, hogy a versenyző állományunkat 
milyen korú galambokból állítjuk ösz-
sze. Ideálisnak tartom, ha 70 %-ban 1 
évesekből, a többi 2 és 3 éves galam-
bokból tevődik össze, de az utóbbiak 
csakis olyan galambok lehetnek, amik 
70-80 %-os teljesítményt tudtak telje-
síteni az előző évben és abból is lega-
lább a fele az első 10 %-os listán. Ha 
nincs annyi ilyen galambunk, akkor 
az egy éveseket nagyobb százalékban 
kell feltölteni de semmiképpen nem 
szabad gyenge teljesítményű galam-
bokat meghagyni a következő évadra, 
mert akkor csak statisztikai tényezők 
leszünk a versenyeken. 

Csakis a minőségre szabad töreked-
nünk!

Szóval hogyan tartom én a fiatal ga-
lambjaimat a szezon előtti időszakban? 
Rájöttem, hogy a lehető legnagyobb 
hiba a galambokat télen zárva tartani! 
Ezzel sokan nem értenek egyet velem. 
Igen, nálam is volt időszak, amikor én 
se így gondolkoztam, de most már biz-
tos vagyok abban, hogy a galambokat 
télen is, amikor az idő megengedi, leg-
alább heti 5 alkalommal naponta egy-
szer ki kell engedni. 

Miért? A válaszom, hogy a galamb-
jaimnak egész évben tökéletes kon-
dícióban kell lenniük. Nálam mind a 
tojóim, mind a hímjeim nemenként 
külön vannak naponta kiengedve és 
ha hiszik, ha nem, 3-4 órákat repülnek 
maguktól anélkül, hogy leszállnának 
egyszer is és ezt naponta megcsinálják. 

Múlt pénteken a hímek délután 1-kor 
voltak kiengedve és este fél 5-kor kezd-
tek teljes sötétben leszállni. Az egész 
udvart ki kellett világítanom, hogy lan-
dolni tudjanak. Olyan magasan repül-
nek, hogy nem lehet látni őket. 

Ami lényeges, el kell érnünk, hogy 
a galambokon lehessen látni, hogy él-

vezik a repülést. Azt viszont hozzá kell 
tennem, hogy naponta 3-szor etetem 
őket a lehető legjobb takarmánnyal. 
Minden galambom 2018-as születésű és 
azok is a 3. és a 4. kelésből születtek, de 
egytől egyig az 500 km-s utat megszáll-
ták! Továbbá legalább 60 alkalommal 
voltak edzőrepülésen és 6 versenyen. 

Szét vannak nemenként választva, 
de hetente 2 alkalommal összeengedem 

őket, hogy párosodjanak össze. Mivel 
a dúcaimat most építettem át, így csak 
karácsonyra készültek el az új dúcbe-
rendezések: 6 dúcrészben dúconként 
16 fülke van. Mivel totálözvegységben 
fogok versenyezni, így minden fülke 
teljesen egyforma lesz. A hímeknek és a 
tojóknak is 70 cm széles, 50 cm mély és 
40 cm magas dúcaik lesznek. 

A párokat télen minden 3. napon 
5 órára összeengedem, egyik alka-
lommal a tojók, a másik alkalommal 
a hímek dúcában, amik közvetlenül 
egymás mellett vannak. Szóval egy 
hím dúc, mellette egy tojó dúc, amel-
lett megint hím, aztán megint tojó és 
így tovább. A lényeg, hogy a galambok 
teljesen összepárosodjanak a tél alatt. 

Az első letojást februárra időzítem 
és ekkor 10 napig fogom őket a tojá-
son hagyni, aztán a tojásokat átrakom 
a texánok alá és a párokat megint szét-
választom. A heti 3 alkalmi találkozást 
ezután leredukálom heti 1 napra, de 
ekkor már 24 órát lesznek együtt. 

Azért kell így csinálni, hogy a galam-

bok, amikor márciusban össze vannak 
engedve, akkor 7-8 napon belül egy-
szerre szinte nap pontosságra letojnak. 
Ez nagyon fontos, mert így egyszerre 
lehet megkezdeni a gyógykezeléseket, 
az edzéseket és az özvegyítést is. 

Nagyon sok ember már tavasszal el-
veszti a bajnokságot, mert a galambjai 
összevissza párosodnak és összevissza 
tojnak. A másik nagy probléma, hogy 

a párok nem szeretik egymást, hisz 
nem is ismerik egymást és semmi nem 
köti őket össze. Szóval a decemberi és 
a januári hónapban erre fel kell készí-
tenünk a galambjainkat. 

És nagyon fontos, hogy olyan kon-
dícióban kell tartanunk őket, hogy ja-
nuárban minden egyes kiengedésnél 
legalább 2-3 órát maguktól kell, hogy 
repüljenek. A ragadozókkal szerintem 
nem nagyon kell foglalkozni, sértődés 
ne essék, mert az egészséges és töké-
letes kondíciójú galambokat nagyon 
nehezen tudja elkapni a ragadozó. Sze-
rintem 10 %-os ragadozó által okozott 
elhullás nemigen lesz sehol sem na-
gyobb, de a siker ezt kárpótolja. 

A másik nagyon fontos, amit már 
meg kellett tennünk: a decemberi hó-
napban el kellett kezdeni a galambjain-
kat felkészíteni a védőoltásokra, mert 
már sokszor leírtam, hogy csak a tö-
kéletesen egészséges galamb kaphatja 
a védőoltást, ami szigorúan csakis egy 
hatóanyagú kell, hogy legyen. 

Mit is értek ez alatt? Nagyon sok em-

Egy fontos tanács: egyszerre csak 
egy komponensű oltást adjunk
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bertől hallottam, hogy olyan kutyulmá-
nyokkal oltják a galambjaikat, amik 4, de 
még olyanról is tudok, ami 5 betegségre 
készült. Én jó néhány világhírű állator-
vossal és kutató orvossal beszéltem erről 
és mindenkinek egyhangúan a követke-
ző a véleménye. Szóval a vakcináknak az 
a fő szerepe, hogy előfertőzéssel megfer-
tőzzük a galambot, amit olyan kis arány-
ban oltunk bele, hogy a tökéletes egész-
ségi állapotban lévő galamb azt könnyen 
feldolgozza és a fertőzés ellen ellenálló 
képességet termel, ezáltal körülbelül 
15-21 nap elteltével már ellenálló lesz a 
beoltott fertőzésre. Ami nem azt jelen-
ti, hogy ha olyan közegbe kerül, ahol 
fertőzött galambok vannak, akkor nem 
fertőződik meg, csak annyit jelent, hogy 
ha meg is fertőződik, akkor azt könnyen 
átvészeli és ha rendszeresen megelőző 
kúrákat tartunk, akkor nagyon gyorsan 
regenerálódik és legyőzi a fertőzést, míg 
az a galamb, aki nem kapott védőoltást, 
az komolyabb mértékben megbetegszik 
vagy akár el is hullik. 

De! Ahhoz, hogy a galambunk tö-
kéletes védettséget tudjon kitermelni 
a mesterségesen beleoltott fertőzés el-
len, ahhoz csak 21-30 naponta szabad 
csakis 1 fertőzésre beoltani, mert csakis 
akkor tud a szervezet arra tökéletes vé-
dekezést kitermelni. Gondoljunk bele, 
vannak olyanok, akik egyszerre 4 be-
tegséget oltanak be a galambjaikba és 
csodálkoznak, hogy nincs eredményük. 

Mi is történik? Hát először is a ga-
lamb ellenállóképességét teljesen le-
gyengítjük és semelyik betegségre nem 
kapunk védettséget, sőt inkább szabad 
utat nyitunk a betegségeknek. Miért? 
Egyszerűbben, emberi nyelven leírom, 
hogy mindenki értse! Úgy képzeljük 
el, amikor beoltjuk az 1 komponenssel 
rendelkező oltóanyagot, ami fontos, 
hogy víz alapanyagú legyen a téli hó-
napokban - nyáron ez lehet olajos is 
-, akkor a szervezet, mint a kis hadse-
reg, körülállja és elzárja az útját annak, 
hogy elterjedjen a testben, és 15-21 nap 
alatt olyan erős hadsereget alkotnak a 
szervezetben, hogy az elkövetkező 90 
napban, ha ezt a fertőzést újból érzé-
kelik, akkor az erre szakosodó kato-
naság azt azonnal körülveszi és kivég-
zi. 90 nap elteltével a katonaság ereje 
napról-napra gyengül és a 110. napon 
kihal. Éppen ezért szükséges 4 hóna-
ponként oltani, vagy úgy időzíteni az 
oltásokat, hogy a versenyidőszak essen 
a 110 napba! De azok, akik egyszerre 
4 betegséget oltanak be egyidejűleg a 
madaraikba, azok katonái összevisz-
sza erőlködnek és szinte vesztesként 

hullanak el és a beoltott fertőzéssel 
szemben, ahelyett hogy ellenállást fej-
tenének ki, inkább fertőzést hoznak és 
a galambok 80 %-a hordozó lesz! Ezt 
mindegyik neves állatorvos, akikkel én 
erről beszéltem, egytől-egyig így látta. 

Most leírom a sorrendet, ahogy én 
csinálom. 

Először is a galambjaimat 8 napig 
kezelem S76 oldattal, ami szerintem a 
világ legjobb parazita elleni szerei közé 
tartozik. A kezelés után körülbelül de-
cember 5. és december 8. közt vitamint 
adtam, Gervit W-t. Ezt követően 11 az 
egyben elnevezésű antibiotikummal ke-
zeltem, ami szinte mindenre kitisztítja 
a galambokat, ettől jobb gyógyszerrel 
még soha az életemben nem találkoz-
tam. Ki merem jelenteni, aki ezt alkal-
mazza, annak csak 20 % Ronidazolt kell 
vennie és semmi mást. Én már csak ezt 
fogom használni. Kipróbáltam, szinte 

azt mondom, ez csodaszer. 
A kezelés után leoltom őket szalmo-

nella ellen, amit Sluis dr. által gyártott 
vakcinával végzek. Utána vitamin 3-7 
napig, majd 21 nap elteltével leoltom 
őket mikroplazma elleni védőoltással. 
Ezt követően vitamin, utána 21 nap el-
teltével Adeno-vírus elleni vakcinával. 
Aztán megint vitamin és aztán 21 nap 
múlva Paramixo elleni oltással. Végül 
2-3 héttel a versenyek előtt megint be-
oltom őket szalmonella ellen. 

Szóval nagy vonalakban ezekkel az ol-
tásokkal készítem a galambjaimat a ver-
senyekre és a tenyészetre, mivel nálam 
minden madár így van kezelve. Lehet 
az 1 éves vagy 20 éves. És aki így indul 
a szezonnak, annak garantálom, hogy el 
lehet felejteni a beteg galambokat. 

Wiedermann Károly
lejegyezte: Gáspár István



2019 január16  Postagalambsport 

A salmonellosis a galambbetegségek 
közül az egyik legfontosabb és leg-
ismertebb megbetegedés! Az ellene 
történő védekezés nem új keletű. 
Régóta igény van arra, hogy csök-
kenthető legyen az emberi fertőzé-
sek száma. Ehhez viszont az állati 
termékek szalmonellaközvetítő sze-
repének csökkentése és a megfele-
lő konyhatechnológia alkalmazása 
egyaránt szükséges. Ez utóbbi külö-
nös jelentőséggel bír és megoldandó 
probléma lesz a húsgalamb program 
elindulása után.

Az állatoknál folytatott gyérítési 
programok a humán fertőződés koc-
kázatának csökkentését és a salmonel-
losis állatállományoknál okozott kár-
tételének csökkentését szolgálják. Jelen 
pillanatban a galamb-egészségügyben 
ennek van nagyobb jelentősége.

Hogyan fertőződik a galamb salmon-
ellával?

A salmonella baktériumok a házi-
állatokban és vadállatokban egyaránt 
megtalálhatók. A kórokozó természe-
tes forrásai a klinikailag nem beteg ál-
latok. 

Vektorai, azaz hordozói azok az ál-
latok, amelyeket nem betegít meg a 
kórokozó: ide tartoznak például a kü-
lönböző rágcsálók, a legyek, az alom-
bogár, és például a madártetűatka is, 
ezek széles körben előfordulhatnak 
galambjaink környezetében.

Ha a paratífusz megállapításra kerül 
egy állományban, nehéz megszabadul-
ni tőle!

Miért van ez így?
Nehéz hatásos antibiotikumot vá-

lasztani, bár azt gondolnánk, hogy egy 
baktérium okozta betegségre az antibi-
otikum megoldást jelent!

• A salmonella baktériumok nagyon 
jól rejtőzködnek és elbújnak a szerve-
zetben. Akár a fehérvérsejtekben, akár 
apró, körülírt gyulladásos gócokban 
(tályogokban) túlélnek és szaporod-
nak, ott, ahol a gyógyszerek számára 
nehezen hozzáférhetők.

• A galambászok széles körű antibi-

otikum használata sem segíti a gyógy-
szerválasztást. A nem megfelelő ideig 
és nem megfelelő dózisban adagolt ké-
szítmények a rezisztencia kialakulását 
támogatják.

• A salmonella baktériumok a kör-
nyezetben is átvészelnek és szaporod-
ni is képesek. A lúgos közeget kedve-
lik, így például a meszeléssel történő 
fertőtlenítés segíti a túlélésüket. Az 
általános fertőtlenítőszerek hatására 
viszont (például Virocid oldat) el-
pusztulnak!

A betegség előfordulásának a csök-
kentésére tett lehetőségek közül a vé-
dőoltás a legfontosabb.

A vakcinázás a salmonella-fertőzé-
sek megelőzésének elsődleges eszköze, 
mert csökkenti:

• a baktériumok szervekbe való be-
jutásának mértékét,

• a tojások fertőződését, így az utó-
dokba való kerülés lehetőségét,

• a vágott test fertőzöttségét, például 
húsgalamboknál,

• a környezetbe ürítés mértékét, 
• a pozitív állományok számát.

A salmonellosis ellen van hatékony 
vakcina!

A gyártó cég utasításait mindig be 
kell tartani.

Az első védőoltást mindig érdemes 
megismételni 3-4 hét múlva, amennyi-
ben olyan galambot oltunk, aki még 
soha nem kapott védőoltást.

Évente ajánlott megismételni a vak-
cinázást!

Amennyiben már volt betegség az 
állományban, 2 hetes, antibiotikumos 
megelőző kezelés javasolt az oltás 
előtt. 

A másik lehetőség a megelőző an-
tibiotikumos kezelések alkalmazása. 
Ennek viszont megvan a kockázata.

Mikor adjunk antibiotikumot?
1. A párba állítás előtt 2-3 héttel, 

legalább 2 hétig abban az esetben, ha 
gyanú van a betegség előfordulására. 
Utalhat erre, ha az előző szezonban 
sok volt a terméketlen tojás, befulladt 
tojás, kelés körüli elhullás.

Szulfonamid hatóanyag tartalmú 
készítmények hatásosak lehetnek, bél-
flóra pótlással, immunerősítéssel és 
alapos fertőtlenítéssel kiegészítve!

2. A versenyszezon előtt szintén le-
het értelme az antibiotikumos kezelés-
nek, de csak a megfelelő készítménnyel 
és megfelelően hosszú ideig.

Mikor ne alkalmazzunk megelőző 
antibiotikumos kezeléseket?

1. Tenyészidőszak alatt, fiókanevelés 
időszakában, mivel ilyenkor az egyen-
letes gyógyszerfelvétel nem megoldha-
tó.

2. Vedlés idején.
3. Fiatalok választás körüli idősza-

kában, a természetes immunitás kiala-
kulásakor.

4. A szezon közbeni 2-3 napos an-
tibiotikum kezelések erősíthetik a 
salmonella baktériumok terjedésének 
lehetőségét, azáltal, hogy gyérítik a 
bélflórát, a védekezés első védelmi vo-
nalát!

Tehát ilyen módon tilos kezelni!

Harmadik, alternatív megoldás le-
het a bélflóra stabilizálásának új mód-
szere. Különböző anyagok támogat-
hatják a bélbaktériumoknak kórokozó 
baktériumok elleni küzdelmét.

Ezeknél a termékeknél kérdéses az 
ígért 1 éves védelem, illetve mi törté-
nik, ha antibiotikumokat használunk 
egyéb okokból? Erre a gyakorlat adja 
meg a választ majd.

ÖSSZEFOGLALVA:
• Használjunk védőoltást! Ez legyen 

az elsőként választott védekezési mód!
• Amennyiben a betegség lappang 

az állományban, javasolt a megelőző 
kezelések bevezetése, de csak a megfe-
lelő készítményt megfelelő ideig alkal-
mazva várhatunk jó eredményt.

• Biztosítsunk optimális környezetet 
madarainknak, kerüljük a túlzsúfoltsá-
got, ügyeljünk a higiéniára, a parazita-
mentesítés kötelező!

• Járvány kitörésekor, ha az állo-
mányban 3 %-nál kisebb a betegség 
előfordulása:

- a beteg egyedeket ki kell emelni, an-
tibiotikumos kezelésben kell részesíteni 
őket,

A salmonellosis-paratífusz elleni védekezés
- aktualitásokkal kiegészítve
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- alapos fertőtlenítés szükséges,
- a többi galambnak probiotikumot 

kell adagolni!
• Járvány kitörésekor, ha az állo-

mányban 3 %-nál nagyobb a betegség 
előfordulása:

- az egész állományt antibiotikumos 
kezelésben kell részesíteni, rezisztencia 
vizsgálat alapján,

- a versenyzést fel kell függeszteni,
- alapos fertőtlenítés szükséges,
- probiotikumok adagolása min-

den esetben kötelező.

Remélem, cikkem megjelenése sok 
galambásznak nyújt majd hasznos se-
gítséget! A témával kapcsolatos kérdé-
seiket várom a www.galambpatika.hu 

weboldalon, vagy az ismert elérhető-
ségeken.

Eredményekben gazdag, boldog új 
évet kívánok a lap olvasóinak! 

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

galambász
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Apróhirdetések
Sima lakossági hirdetés (20 szóig) 3.000 Ft/hó. 
Sima lakossági hirdetés 20 szón felül szavanként 
200 Ft. Keretes hirdetések: 1/8 oldalas 10.000 Ft/hó, 
1/4 oldalas 20.000 Ft/hó, 1/2 oldalas 50.000 Ft/hó. 
Kedvezmények: évi 5 megjelenés esetén 20 %, évi 3 
megjelenés esetén 15 %. A hirdetési díjak az ÁFA-t 
tartalmazzák. Lapzárta: minden hónap 20. napja. 
A hirdetés megjelenésének előfeltétele a hirdetési 
díj postai feladását igazoló feladóvevény másola-
tának és a hirdetés szövegének, képének megkül-
dése postán a Magyar Postagalamb Sportszövetség, 
1076 Budapest, Verseny u. 14. címre, vagy elektro-
nikusan az info@postagalamb.hu, vagy a szaklap@
postagalamb.hu címre. Fax: 06-1/3424-364. A hir-
detés szövegéért a hirdető felel!

2019. január 8-án, életének 81. évében elhunyt RAYMUND 
HERMES, a világszerte ismert német postagalambász. A 
kiváló sportembert családja, barátai, és a világ galambászai 
gyászolják. Galambjai vagy azok leszármazottai sok magyar 
dúcban is kiemelkedő eredményeket értek el.

Súlyos betegség után meghalt ing. Juraj Kurek, 
a Szlovák Postagalamb Szövetség egykori elnö-
ke. 1950. január 2-án született Ivankában, Nyitra 
közelében. A Mezőgazdasági Közgazdaságtudo-
mányi Egyetemen diplomázott, majd JRD Rozk-
vet-ben kezdett dolgozni tervezőként, később fő-
gazdászként. 

    Ivankában volt a szülőháza, az otthona, visz-
szatért oda. Éveken át a települést kézilabda-játé-
kosként és labdarúgóként képviselte. Nyitra váro-
sától való különválás folyamán a jogalkotási és az 
önállósodást segítő dokumentumok szerzőjeként 
dolgozott. Szintén elvégezte a falu főfelügyelőjé-
nek munkáját.

    Olyan volt, mint egy ötéves, akit a galambok elvarázsoltak. A galam-
bászat egy életre elkísérte. Tizenkét évesen kezdett versenyezni. Kiváló 
tenyésztő volt, számos nemzetközi sikert aratott. Sok éven át a szlovák 
galambtenyésztő szervezet vezetőjeként szolgált. Szlovákiát képviselte az 
FCI-ben Brüsszelben. Jelentős szerepet játszott a nemzetközi galambkiál-
lítások megszervezésében Szlovákiában.

    Felesége és családja azonban számára mindig az első helyen állt. Má-
riával együtt három gyermeket neveltek, és három unokájuk van. 

    „Az életemben szerencsés vagyok, hogy olyan szakmám van, amely 
mindig sok örömet ad és boldoggá tesz. A szüleim sok szeretetet kaptam 
és sokat köszönhetek nekik, amiért nagyon tisztelem őket. A másik nagy 
köszönet a szeretett feleségemnek jár, akitől eégsz életemben hatalmas 
támogatást kaptam, türelme és szeretete mindig velem volt. Nagyon há-
lás vagyok azért, hogy támogatott engem munkámban és hobbimban, és 
csodálatos családi környezetet teremtett, amiért igazán nagyra értékelem. 

    Szeretnék köszönetet mondani a csodálatos gyermekeimnek is, akik 
mindig is nagy örömömre voltak és inspirációim voltak az életben. Há-
lás vagyok nekik a szeretetért és gondosságért, amit most nekünk adnak. 
Szerencsém volt az életemben, hogy sok csodálatos emberrel találkozhat-
tam, akiknek igazán nagyra értékelem a támogatásukat, segítségüket és 
barátságukat” - fogalmazott nem sokkal halálka előtt.

    Temetésén a magyar szövetség is képviseltette magát. Emlékét a világ 
postagalambászai megőrzik!

A szövetségben kapható könyvek
info@postagalamb.hu

Kerekes János: Anker Alfonz 2.500 Ft
Jan Aarden   3.500 Ft
Zubor Ferenc könyve  5.000 Ft

l Kiváló származású tenyész és verseny 
postagalambok sporttársi áron betegség mi-
att eladók. Tel.: 30/190-4800.

l 6 darab champion posta eladó. HU2006-
21-56159 Kh, HU2009-D-228564 Kh, 
HU2012-08-33762 KKt, HU2010-26-20762 
Kt, HU2012-D-499844 Kt, HU2007-17-
79494 KKt. Érdeklődni: 06-30/967-
7700.

l Országos verseny Liberec 4. zóna 5. he-
lyezett galambja eladó (HU2017-D-323201 
KKt). Érdeklődni Bikás János +36 
20/273-6471. 

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

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

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

HONLAP:
www.

postagalamb
.hu
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Gratulálunk Gyulai Józsefnek, a szövetségi 
fegyelmi bizottság leköszönő elnökének!
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Bátor László (Örkény),
az Aranyhomok Tagszövetség

élversenyzője


