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Akinek a maraton a szíve csücske: Silay Ferenc
Silay Ferenc HU16-D-180653 kéktarka
hímje a braunschweigi Pannon Maraton Klub július 14-én rendezett versenyén reggeli feleresztés mellett (05:45)
este 20:45-kor, 15 óra repülés alatt tette
meg a 970,158 km távot. Egyedüli galambként ért aznap haza a III. zónában.
Hogyan sikerült elérni ezt a különleges
eredményt? - kérdeztük.
- Azzal kezdem, hogy a postagalambokkal való versenyzést már több mint
tíz éve „elengedtem”. Nálam sokkal
ügyesebb, rátermettebb galambászok
vannak, akik mindent elkövetnek a sikerért, hogy a nevük valahol szerepeljen. Én rajongok a galambokért, hisz
másfél éves korom óta vesznek körül.
Édesanyám - Isten nyugtassa -, mikor
megharagudott, mindig azt mondta,
hogy az első lépéseket nem feléje, hanem a galambok felé tettem - emlékezett a kezdetekre Silay Ferenc.
Ahhoz, hogy egy galamb ilyen repülésre legyen képes nagy szerencsére,
kedvező időjárásra és a galamb kivételes képességére van szükség. Sok évnek
kell eltelnie míg ezek a feltételek teljesülni tudnak.
- Már 8 évesen, 1958-ban tagja voltam a Román Postagalamb Sportszövetségnek. Magyarországra való letelepedésemet követően (1979) három
tanítómesterem volt. Szegeden Rucz
János és a néhai Fodor József, akinek a
80-as évek elején országra szóló maratonos eredményei voltak és a tőlük
kapott galambokkal több évtizedig sikeres versenyzővé váltam. Harmadik
mesterem pedig apósom, Tóth Antal
volt Gyomaendrődön.
Van egy galambtörzsem amit 1982
óta tenyésztek, Gust Debaare, Devriendt, Marcell Desmeth,Cattrisse, Stichelbaut, Desmeth Matthias vérvonalú
galambokból alakult ki.
A HU16-D-180653 kéktarka hím
apja ebből a törzsből származik. Ebbe
a törzsbe keresztezte be Etiene Devos
Kleine Didi nevű galambjának leszármazottait és tenyésztette vissza.
- Az anyai ága Vanbruane x Emiel
Denys x Arden. A galamb anyja a Jolijn
testvérek Torreador Barcelona nevű,
Vanbruane vérű galambjuk unokája.
Emiel Denys Tee vonala és Jan Kastelin holland Arden tenyésztő Hollander
nevű galambjának a vére csörgedez
benne. Mind a három vérvonalból barcelonai győztes galambok találhatók

Belgiumban, Hollandiában és Németországban - mondta a kiváló teljesítményt nyújtó galambról gazdája.
A 2019-es év rosszul kezdődött a
Silay Ferenc számára, hasonlóan a
2018-ashoz, májusban ugyanis kórházba került, így a galambok felkészítése nagyon nehezen indult és komoly
veszteséggel járt.
- A teszttelepet is egészségem romlása miatt hagytam abba, 2006 és 2013
között nyolc évig csináltam és a telepen versenyző galambok közül csak a
Barcelonából rendezett versenyeken
győztes galambok leszármazottait
hagytam meg (Opsomer Nic, Jos Thone, Emil Denys, André Litaere). Ahogy
én versenyzek, azt nem ajánlom senkinek. Van, amikor a 2 darab 240 km-es

versenyzésük alatt tenyésztőjük hibáit
ki tudják javítani, míg a rövid- és középtávon ezek a hibák nem megengedettek. A már említett szegedi Fodor
Józsefnek volt egy 6500-as gyűrűszámra végződő kékcsapos hímje, amely a
80-as éves elején szintén aznap teljesítette a Rostock - Szeged 1035 km-es távot, a rákövetkező évben az Aschaffenburg - Szeged 960 km-es távot. Ez
a galamb döntő szerepet játszott az
1986-ban Lipcséből rendezett nemzeti zóna csapatbajnokság megnyerésében. Ennek a galambnak a vérvonala, igaz messziről, de megtalálható a
HU16-D-180653 győztes galambom
vérvonalában is.
Silay Ferenc hozzáteszi: 2019-ben
nagy segítségére volt Varga János tót-

út után elküldöm a galambot a maratoni útra, vagy az éves, kétéves galambot egyből elküldöm 280 km-re. Több
évig együtt galambászkodtunk a néhai
dr. Elefánti Györggyel, akinek elvesztése nagyon megviselt. Mint Anker-tanítványtól, nagyon sok hasznos dolgot
lehetett tanulni tőle.
A maratoni utakra a galambjait már
a párosításkor kijelöli, s a tagszövetségi programban a 4-500 km-es utakig
pakolja. A HU16-D-180653 kéktarka
hím a felkészítés során két 600 km feletti utat is teljesített, utána lett bekosarazva a legutolsó maratoni versenyre.
- A maratoni utakat azért szeretem,
mert a kivételes képességű galambok

komlósi sportbarátja, aki nélkül ezt az
egyedi galamberedményt elérni nem
tudta volna. A versenyek alatt Silay F.
- Varga J. néven szerepeltek.
- Négy évig voltam a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnökségi tagja,
nyolc évig a szövetség etikai bizottságának elnöke, három évig a Dél-Tisza
Tagszövetség elnöke és tizenhárom évig
a szegedi U-18 Postagalamb Sportegyesület elnöke. Jelen pillanatban több
hosszútávú és maratonos vérvonalú törzset tenyésztek: André Vanbruane, Stichelbaut, Emil Denys, Jan Arden, Menne, Van Wanroy, ezek sok élményhez
juttatnak a versenyzésben is - mondta
befejezésül Silay Ferenc.
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Két fontos döntés a szövetség
elnökségének rendkívüli ülésén
Július 18-án rendkívüli ülést tartott a
szövetség elnöksége, a tanácskozást
Mészáros János és más elnökségi tagok
kezdeményezték. Indoklásuk szerint az
elnökségnek foglalkoznia kell a Derby
Klub körül kialakult helyzettel és döntést kell hoznia.
Az alapszabálynak megfelelően Hegyi György elnök a szövetség irodájába
összehívta a rendkívüli elnökségi ülést,
amelyen szinte valamennyi elnökségi
tag megjelent. Mészáros János ismertette a kialakult helyzetet, felhívva a
figyelmet, hogy a szövetség a honlapján (www.postagalamb.hu), gyorsan
reagálva a történtekre, nyilvánosságra hozták a levélváltásokat a Derby
Klub elnökével, Gotthard Lászlóval.
Elmondta, hogy a legnagyobb problémát az okozza, hogy a Derby Klubbal,
mint versenyszervezővel megkötött
megállapodás néhány pontját, bár erre
külön is fel lett hívva a figyelmük, nem
tartották be. Emiatt - egyebek között a
mindenki számára kötelező határidők
túllépésével indokolva - a klub szezon
eleji több versenye is törölve lett a hivatalos eredményeket tartalmazó galambom.hu weboldalról.
Az elnökség előtt a legfontosabb
kérdés az volt, hogy hogyan tovább?
A vitában többen is hangsúlyozták,
hogy a legfontosabb a Derby Klubban
versenyző, szövetségi tagsággal rendelkező sporttársak érdeke, ezért javaslatként hangzott el, hogy a határidők el-

mulasztása miatt törölt eredményeket
méltányosságból fogadja el a szövetség.
Kiderült az is, hogy a klub az elmúlt
időszakban egyre szabálykövetőbb, s
együttműködőbb. Szóba került az is,
hogy más kerületeknél is előfordul,
például fontos dokumentumok késve
történő leadása.
Az elnökség hosszas vita után a
következő határozat elfogadásáról
döntött: „1/2019.07.18. határozat: Az
elnökség megvitatta a Derby Klubbal
kötött versenyszervezői megállapodást
és úgy ítélte meg, hogy a május hónapban elkövetett hibák nem alapozzák
meg a megállapodás szövetség általi
felmondását. Egyben felhívja a versenybizottság elnökének a figyelmét, hogy
a szerződés hatálya alatt a szövetség
versenyszabályzatának maradéktalan
betartása érdekében fokozott ellenőrzést folytasson le és észrevételeit írásban
tegye meg.”
Emellett szóba került egy másik, fontos téma is. A nemrég módosított versenyszabályzat szerint
a szállítóautóban csak a versenyen
indított galambok utazhatnak. Ezt
most az elnökség megváltoztatta:
„2/2019.07.18. határozat: A 2019. évi
fiatalok versenyén versenyre nevezés
nélkül, alapnevezve, oltva, külön ketrecbe pakolható galamb.”
Az elnökség döntött a következő
ülés helyszínéről és a tanácskozáson
szereplő témákról.
Furucz Zoltán

Bricon forgalmazó változás!
2019. július 5-től a Bricon elektromos postagalamb
rögzítő rendszerek magyarországi forgalmazását
a továbbiakban Herold Tamás végzi.
A Briconnal kapcsolatos esetleges jövőbeni kérdésekkel
az új forgalmazóval lépjenek kapcsolatba.
Elérhetősége:
2921 Komárom, Akácfa u. 25.
Telefon: +36-70/508-5698
E-mail: bricon@bricon.hu
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aJegyzet
Nehéz döntések, ha
a pénzről van szó

M

ostanában, a főszezon végén, ha
bárhol galambászokkal beszélgetek, mindig szóba kerülnek az idei versenyek. Nagyon ritka az a sporttárs,
aki mindennel elégedett lenne. Pár
napja saját kerületem egyik élversenyzőjével futottam össze a piacon, s hos�szú percekig hallgattam, hogy szerinte
mennyire lerobbant a kerület szállítókapacitása, s ha ez így folytatódik, lassan szétszéled a csapat.
Sajnos tény, hogy igaza van, de a
galambászatban is, mint mindenütt,
szinte mindent a pénz határoz meg. Ez
a hobbi is gyakorlatilag önfenntartó,
ami azt jelenti, hogy ha egy szervezet
- egyesület, kerület, szövetség - elkölt
egyetlen forintot is, azt előbb a tagoknak kell a saját zsebükből összeadni.
Így aztán nehéz gyors döntéseket hozni, ha például egy új felépítmény elkészíttetéséről, vagy egy új szállítójármű
megvételéről van szó. Sporttársak mesélik, hogy sokszor azért is morognak
egyesek, ha például megemelik a díjalapot, vagy a gyűjtőhelyiség karbantartásáért, takarításáért valakinek
egy jelképes összeget fizetnek.
Amikor mostanában a jövőről egyre többet beszélünk, alighanem el kell
fogadnunk, hogy ha valóban XXI. századi módon szeretnénk galambászni,
akkor a zsebünkbe kell nyúlni. Pénz
nélkül csak toldozni-foltozni lehet,
fejleszteni nem. Szerencsére minden
tagszövetségben vannak olyanok, akik
adott helyzetben meg tudják találni
a legjobb, leggazdaságosabb megoldásokat és ez sokat jelenthet egy-egy
döntésnél. Hallgassunk rájuk és segítsük a gyorsabb fejlődést!
Furucz Zoltán
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Postagalambász utánpótlásnevelés: kiket és hogyan?
Amióta az eszemet tudom, azóta téma,
hogy egyre kevesebb a világban a postagalambászok száma. A drasztikus
csökkenés a volt kelet-európai országokban együtt járt a rendszerváltással,
amely a legtöbb helyen elszegényedést
hozott, miközben a mai fiatalok is egyre inkább a számítógépes világ felé fordulnak. Idehaza most is valamivel ötezer alatt van a szövetség taglétszáma.
De aki rendszeresen részt vesz a
különböző rendezvényeken, az látja:
egyre korosabb sporttársak töltik meg
a termeket, egyre kevesebb a tízen-,
huszonéves fiatal közöttünk.
Mit lehetne
tenni? Nos ezt
kérdeztem én is
sporttársaktól,
akikkel az ország különböző
pontjain beszélgettem. A válaszok érdekes
tippeket tartalmaznak.
Aki
akar,
az fog galambászni, de a
többségnek leginkább csak a
szeme kívánja
- fogalmazott
egy egyesületi
vezető. Szerinte
rengeteg a tévhit, beidegződés
él és az idősebb
rokonok nemtetszése is megjelenik olykor.
Aztán az is gyakori, hogy a kezdők
nincsenek tisztában a költségekkel,
sokszor a tíz forint is sok nekik „Minden média, fórum, weblap a milliomos
emberek drága és költséges hobbijának
tünteti fel a postagalambászatot, és az
ember számol, aztán dönt” - mondta
a témáról.
De végülis a kérdés: hogy lehetne
népszerűsíteni a galambsportot?
Szerinte olyan internetes oldal kellene, amely rendszeresen és naprakészen, akár interaktívan is a laikusoknak, a kezdőknek szól! Néhányan a
Facebook-on hoztak létre erre a célra
oldalt és azt tapasztalják, kezd bein-

dulni a dolog. Aztán szükség lenne
rendszeres, érthető, naprakész, digitális formátumú ismeretanyag-gyűjteményre (filmek, 1-5 percesek, fotók
írásmelléklettel, ezeket DVD-n lehetne terjeszteni, meg a neten)!
Kaptunk egy érdekes ötletet is. Az
egyik sporttárs azt javasolta, hogy
legyen interaktív, rendszeres megjelenés a települések és mások rendezvényein, ahol mobil minidúccal,
galambsimogató ketreccel, bohóccal,
játékkal és ismeretterjesztéssel mutatkozhatnánk be! Az ezeken velünk és a
galambokkal összebarátkozó érdeklő-

társnak lenne sikerélménye. Mint a fociban, itt is lenne feljutás és kiesés. A
kezdőnek így lehetne az amatőr 2-ben
is helyezése és egy év után nem hagyná abba. Jelen pillanatban kezd a versenyzés a gazdagok sportjává válni” mondta.
Szerinte a szerényebb anyagiakkal
rendelkezők döntő része csak listát
csinál és kevés kivétellel a mezőny
nem első részében foglal helyet. Persze maradna a jelenlegi értékelés is,
de talán érdekesebb lenne a versenyzés. A másik javaslat: a lista bővítése a
jelenlegi 20 százalékról – így az éppen

dőkkel a kapcsolattartás akár interneten is lehetne folytatni.
A következő javaslat még szemrevalóbb: létre kellene hozni egy virtuális postagalamb múzeumot! Beszélgetőpartnerem a végén így foglalta
össze: pénz kell, idő, szervezés és sok
türelem!
Egy másik sporttárs a manapság
gyakran felmerülő egyik érdekes
problémára kereste a választ. „Külön
kellene választani az amatőr és profi
versenytársakat. Lenne amatőr 1-2. és
profi 1-2. osztály. A galambok természetesen együtt repülnének. Így lenne
amatőr és profi bajnok. Több sport-

lemaradók is helyezéshez juthatnának.
„Az én tapasztalatom, hogy a kezdő
galambászokat nem hogy segítenék a
már gyakorlott galambászok, hanem
egyenesen kihasználják őket. Tisztelet
a kivételnek, de abból nagyon kevés
van. Többször hallottam már, hogy
igen drágán adnak el a kezdőnek galambot, sokszor olyat is, amire nekik
semmi szükségük. Belátom, mindenkinek sok pénzébe kerül ez a hobbi, de
nagyon elveheti a kedvét egy kezdőnek,
ha egy-egy drága »tenyészgalambról«
kiderül, hogy nemcsak silány tenyészérték, hanem egyenesen betegségfor-
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rás is (mert ilyen is van)” - ezt már egy
másik spori jegyezte meg, amikor a
téma szóba került.
Sarkosan fogalmazott az egyik alföldi egyesület versenybizottságának
elnöke, aki már évtizedek óta galambászik: „A gyűjtéseken, órabontásokon olykor megjelenő viták is elveszik
a kedvét egy kezdőnek, nem mindenki
szeret vitázni és van, aki hallgatni sem
szereti. Ha pedig esetleg egy kezdő elér
valami jó eredményt, nem kell az orra
alá dörgölni, hogy »biztosan véletlen«
vagy »a kezdő szerencséje«, mert lehet,
hogy valaki kezdő, de nem biztos, hogy
hülye is és az is lehet, hogy hamarabb
megtanulja a galambászat csínját-bínját, mint aki már 20 éve nem tudott
semmit elérni” - jegyezte meg.
Megfogalmazta javaslatát is: szerinte ki kellene alakítani ifjúsági “kezdő” versenyeket is, amit nem aszerint
kategorizálnának, hogy ki hány éves,
hanem hogy ki mennyi ideje galambászik, legalábbis hivatalosan. Lehetne kezdő galambász csapatokat is
alkotni egy-egy mentorral (ahogy ez
már majdnem ki is alakult). Egy-egy
ismertebb versenyző 2-3 fiatalt (kezdőt) patronálhatna egy-egy egyesületben. A kezdők eredményét pedig
lehetne külön is díjazni, így elkerülendő, hogy mindenki más tanácsot
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adjon és összezavarják a kezdőt és az
idősebb galambászok is örülhetnek a
tanítványuk sikerének. Oktatni, segíteni, támogatni - ez a
legfontosabb.
A kezdő galambászokat ösztökélni kell a rövidtávú
versenyekre és nem
sulykolni, hogy az
“semmi, mert nem
hoz annyi pontot”.
Sok kezdőnek az
is nagy öröm, ha
egyáltalán
hazaér
a galambja és nem
mindnek van egyből 100 versenygalambja. Egy kiforrott
állományt nagyon
hosszú idő alatt lehet csak elérni és ha
valaki elhagyja a galambjait már az első
közepes úton, annak
nem sok kedve lesz jövőre is versenyezni, főleg ha ki is nevetik a társak.
Találkoztam azért több fiatal sporttárssal is. Egyikük szerint a galambászatot nem lehet „megszoktatni” a
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fiatalabb gyerekekkel, inkább ők maguk szeretik meg és azt csak is úgy, ha
többet látnak postagalambokat, kicsiket és egyben nagyokat is, ha több a
kiállítás és a kiállítások több helyen
kerülnek megrendezésre. Ám simogatni vagy
megfogni is szeretik a
kis- és a nagy galambokat egyaránt.
„Az állatszeretet szinte minden gyermekben
ott van. Engedjük közel
a kicsiket galambjainkhoz, hadd simogassák
meg azokat. Jó ötlet volt
az is, hogy a lapunkat
juttassuk el a középiskolákba. Kis lehetőségek, de több, mint a
semmi. Életben kell
tartani a jövőt mindenáron, ne pusztuljon ki
sportunk az öregekkel.
Tudom, lehet biztató kimutatásokat készíteni,
de elszomorító, ha azt
nézzük meg, hány fiatal
marad meg a versenyzők soraiban felnőtt korában is” - mondta egy
győri galambász.
S alighanem igaza
van!
Furucz Zoltán
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A Közép-Magyarország Bajnokság első versenye:
Radeburg, 2019. június 8.
Június 8-án Radeburgból rendezték
az immár hagyományosan kiírt Közép-Magyarország Bajnokság első
hosszútávú versenyét. A dúctávok: 516
és 623 kilométer között változtak, a
csapatversenyt tízes csapatokból, hármas befutóval számolták. A versenyen
a részvevő kerületeket képviselve 559
tenyésztő 7421 galambja vett részt. A
startnál, amelyre pontban reggel hat
órakor került sor, napos idő volt, csak
imitt-amott lehetett egy-egy felhőt látni
az égen. Minden megvolt tehát ahhoz,
hogy egy jó verseny legyen.
Az is lett. Az első galamb, a HU2017-02-54308-as Hochrein Antal (A10) dúcába érkezett, a rögzítés ideje
11:51:27. A galamb több mint 1600-as
méter/perc sebességgel repült! Érdekesség, hogy a lista utolsó galambját
ugyancsak az A-10 egyesület tagja,
Carballo Michel stoppolta 13:27:49kor.
Csapatban ezen a versenyen Hochrein Antal végzett a csúcson, neki huszonhárom perc alatt érkezett az első
három galambja.
Az alábbiakban bemutatjuk az ezen
a versenyen legjobban szereplő tenyésztőket és madarakat.

letben. A galambnak az idei évben is 7
úton 7 helyezése van.
Saját magam keverte takarmán�nyal versenyzem és saját magam ös�szeállított vitaminkombinációt használok (egy vitaminforgalmazással
foglalkozó barátommal teszteltük),
mely sok fehérjét, gyógynövényeket
és különböző vitaminokat tartalmaz.
A galambjaim nagy része Reinen x
Cattrysse, Kuypers x Gyerkó, Löverke
X Cattrysse, Poow X Cattrysse X Reinen keverékű, ehhez jönnek a Janssen
X Symons X Plastron vérű galambjaim és gyakorlatilag három éve ezeken
belül tenyésztem őket és párosítom.
Célom egy saját állomány kialakítása,
mely minden távon jól szerepeljen a
versenyek alkalmával.

Sok sikert kívánok minden sporttársnak és megköszönöm a családomnak,
hogy a hobbim támogatják és megértik.
2. Szendeffy László (A-31)
HU-2016-D-203191
3. Klotz Attila
HU-2016-01-73220
Örömömre szolgál, hogy bemutatkozhatók! Klotz Attilának hívnak, Gödöllőn lakok, a B-I kerület A-40 egyesületének tagjaként röptetek.
A hosszútávú utakat szeretem, mindig is előtérbe helyeztem a versenyzésem alatt!

B-I SZILASMENTI VERSENYKERÜLET
1. L. Nagy dúc
HU-2017-D-324973
A nevem Nagy László és L. Nagy dúc
néven versenyzem az újonnan alakult
B-17-es Postagalamb Civil Társaságban. 1971. február 16-án születtem
Szatmárnémetiben. Feleségem és három fiú mellett 2004-ben kezdtem újra
a postagalambászatot.
Özvegy módszerrel, forgatós rendszerben versenyzek, ami azt jelenti,
hogy a tojók és a hímek egymás mellett
vannak, éjjel-nappal hallják és látják
egymást. Versenyszezonban csak ajtón
mennek ki a galambjaim a tojók ülőkés részéből, befelé beugró, a beugrón
kijárás nincs a versenyszezonban, csak
versenyszezonon kívül.
A HU-2017-D-324973-as tojó a
2016-os országos 3. helyezett londoni
tojó leszármazottja. 2018-ban 10 fészektollal 10 helyezést repült a kerü-

Általában a közép- és hosszútávú
versenyeket szeretem, mert ezeken a
távokon a beröptetett galambok nem
tarolják le a mezőnyt. A galambjaim
otthoni edzést kapnak, mely reggel
félóra délután 50-60 perc. A verseny
előtti két napban szabad repülés van,
általában két óra kint ülés a tetőn.
A galamboknak stimuláló és más
szereket nem adok. Gambazint és
Gambacoccidot használok gyógykezelés céljából versenyszezonban, versenyek után minden kiegészítőt és
gyógyszert mellőzök. Áprilistól-szeptemberig borsómentes takarmányt
kapnak.
Jelenleg 16 tenyészem, 40 versenyzőm és 50 idei fiatal galambom van.

A június 8-án megrendezett
radeburgi versenyen is jól szerepeltek
a galambjaim. A HU-2016-01-73220
hím a Közép-Magyarország bajnokságban 17., a kerületben a 3. galamb. A
csapatom is jól szerepelta kupában 4., a
kerületben 2.!
A dúcomban található galambok
Bárdos Istvántól, dr. Gotthard Lászlótól
és Nagypál Lászlótól származnak.
Bízom benne, hogy a többi hosszútávú út is hasonlóan jól fog sikerülni.
Sok sikert kívánok a többi sporttársnak is!
VILLÁM KLUB
Hochrein Antal (A-10)
HU-2017-02-54308
(előző lapszámunkban
bemutatkozott)

Postagalambsport
2. Volek Győző
HU-2016-D-188152
Volek Győző 81 éves érdi lakos vagyok. A B-03-as Budafoki Egyesület
tagja vagyok 2001 óta, amely az egyik
legerősebb egyesülete a Villám Klubnak. Túlnyomó részt saját tenyésztésű
galambokkal versenyzem természetes
módszerrel. Sajnos elég nagy galamb
létszámmal rendelkezem, aminek
csökkentését minden évben megfogadom, de a galambszeretet miatt ez nem
szokott sikerülni.
Tizennégy éves koromban kezdtem
el postagalambokkal foglalkozni egy
gyerekkori barátommal együtt. Utána
hosszú szünet következett, míg 1994ben a lányom unszolására újrakezdtem
és egyik barátomtól kaptam három
fiatalt, melyeket a balatonfűzfői nyaralómban kialakított galambházban
tartottam. Később még kaptam kilenc
darab tenyészgalambot. Ez képezte állományom alapját.

2019 július
családi házat és átköltöztettem oda a
galambokat. 2003-ban kezdtem el versenyezni a B-03-as klubban. 2017-ig
elég sok sikerem volt, sok díjat repültek a galambjaim, például 2017-ben a
fiatalok versenyén Breclavból kerületi
csapat első díj, 7 galambból 2. és 3. díj,
6. díj és 2 db 46. és egy 50. A kerületi
kiállításon 4 galambbal vettem részt, 2
hím és 2 tojó. Az egyik hím és az egyik
tojó első, a másik hím és a másik tojó
pedig második standard helyezést ért
el, és továbbjutottak az országos kiállításra.
Sajnos váratlan betegségem miatt
nem tudtam őket elküldeni erre a kiállításra.
A 2018-as verenyidényben jól szereplő fiatal tojóm a kerületi kiállításon
első standard díjat ért el és az országos
kiállításon 25. lett. Az idei radeburgi versenyen a 2-es csapatom 2. lett a
kerületben. A HU-2016-D-188152-es
hímem a kerületben és a zónában is 2.
helyezett lett.
A galamb vérvonala Desmeth-Matthijs x Janssen. Főleg hosszútávú versenyeken nagyon kiegyensúlyozott
teljesítményt nyújt. Ezen kívül nem
volt eddig még kiemelkedő eredménye. Közepes testalkatú hím. Gyűrűzés
után Kerschner Ferenc barátomtól kaptam és én neveltem fel.
Ennyi szerény történetem.
3. Pintér Zsolt (A52)
HU-2017-D-242228
DUNAKANYAR TAGSZÖVETSÉG
1. Mucska János
HU-2017-N-07875
2. Mucska János
HU-2016-06-27037

Galambszeretetemet bizonyítja az
is, hogy 2001-ig a téli időszakban is
minden szombat reggel vonattal leutaztam Balatonfűzfőre, akármekkora hó, illetve bármilyen zord időjárás
volt, hogy kitakarítsam a galambházat
és feltöltsem élelemmel és vízzel, ellenőriztem a vízmelegítőt, hogy galambjaim a lehető legjobb körülmények
közt élhessenek.
1999-ben léptem be az Y-16 balatonfőkajári egyesületbe. Ott nem versenyeztem.
2001-ben vásároltam Érden egy

Mucska János vagyok, 74 éves. 2001ben mentem nyugdíjba a MÁV -tól. A
galambokkal gyerekkorom óta foglalkozom, de versenyezni 45 éve kezdtem
el kisebb sikerekkel, mivel árvizes területen élek. A galambjaim Fehér Mihály
(Kerub dúc) és más neves tenyésztők
galambjainak utódai.
A versenyzésnél próbálom a hagyományos módszert követni, mert én
még így tanultam és ebben hiszek. Az
idei versenyt 50 fős létszámmal kezdtem.
Kerületi első díjas galambom: HU2017-N-07875. A második díjat a HU2016-06-27037-es gyűrűszámú galambom érte el.
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3. Pálinkás Bálint
HU-2015-06-23888
A galambok iránti szeretetem Mészáros Gyula sporttársamtól ered.
Rengeteget jártam hozzá érdeklődni,
kíváncsiskodni és együtt vártuk haza
madarait. Nem is telt sok időbe, megépült itthon az első kerti dúc, melyet a
kezdeti időszakban Antal József, Mészáros Gyula és Matyó Zoltán teli is
ajándékozott csodálatosabbnál csodálatosabb galambokkal.

2012-től természetes módszerben
röptettem több-kevesebb sikerrel. Későbbiekben iskolás időszakom alatt,
megismerkedtem a vácdukai A-42
egyesületben galambászó Burszán
Lajossal, aki bevezetett az özvegység
szépségébe. Ekkor kezdtem el totálözvegy módszerben röptetni és szépen el
is kezdtek jönni az eredmények.
Tenyészállományom nagy része,
Isten nyugosztalja, Kurucz Attilától
származik. Nagyon sokat köszönhetek még nagymamámnak. Az
Országos Mentőszolgálat hivatásos
állományában dolgozom és neki köszönhetem, hogy a délutáni - esti
órákban, amikor én még javában hivatásomnak élek, ő rendezi el a teendőket az állatokkal.
A HU-2015-06-23888-as galambom látható a képen, mely kerületi 3.
helyezést repült Radeburgból. Eddigi
eredményei: 2017-ben egyesületi hos�szútávú és általános champion tojó,
2018-ban egyesületi középtávú és általános champion.
Mindenkinek eredményes versenyzést kívánok az elkövetkezendő versenyekre!

2019 július
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HATVAN ÉS KÖRNYÉKE
TAGSZÖVETSÉG
1. Száraz László
HU-2017-D-255257
2. Fogarassy Sándor
HU-2017-D-256570
3. Kővágó Gábor
HU-2016-D-169112
ESZTERGOM TAGSZÖVETSÉG
1. Kalauz- dúc
HU-2015-16-37578

családi házban élek és ugyanitt található a galambok otthona is.
Vállalkozóként dolgozom, fakitermeléssel, erdőgondozással, facsemeték
ültetésével, gondozásával foglalkozom.
A postagalambok tartása nálam csupán hobbi, de vannak eredményeim
is. A maraton versenyeket kedvelem
és rendszeresen e távokon rendezett
versenyeken értem el sikereket, de az
utóbbi években az egynapos hosszútávú versenyek is izgatják a fantáziámat.
Ez utóbbi versenyek eredményessége
érdekében szereztem be neves tenyésztőktől galambokat.

Öt éve közösen röptetünk édesapámmal a 16-os kerületben, Pomázon,
az A-58-as egyesületben. Kis állomán�nyal röptetünk, özvegy módszerrel.

Postagalambsport
ván kiváló élversenyzőtől beszerzett fekete hím és a SOLVA dúcból származó
Aarden tojó lányával, és e párosításból
született a radeburgi versenyen kiváló
eredményt elért HU-2017-D-309305ös galamb.
A SOLVA dúcból származó tojó 2016ban Aachenből 2. díjat szállt, de 2018ban a Liége-ből rendezett versenyről
csak három nap után, sérülten érkezett.
A maraton versenyeken helytállott
galambokat párba állítottam a már
említett sporttársaktól beszerzett, bizonyítottan gyors galambokkal és azok
utódait a tagszövetségi versenyeken
mozgattam. Az itt mutatott teljesítmények biztatóak. Most fogom kipróbálni
a maraton versenyeken őket. Izgatottan
várom az általuk elért eredményeket.
A galambok eredményei a maraton
évkönyvekben és a szövetség évkönyveiben megtalálhatók. Minden kedves
sportbarátomnak további sikereket,
türelmet galambjaihoz és jó egészséget
kívánok!
3. Bodó Gyula
HU-2017-R-111986
Bodó Gyula vagyok, 1998-ban kezdtem el postagalambokkal foglalkozni,
kisebb-nagyobb sikerekkel. Jelenleg
a 16-os tagszövetségben versenyzek.
2006-ban megismerkedtem Pfendert
Antallal, a tőle származó galambok alkotják állományom alapját.

HU-2015-16-37578 KKh négy éve
száll a kerületben, ez idő alatt 30 helyezést és 10.318 dkm-t szállt a kerületben, és örvendeztetett meg minket.
Anyai ágon Lakatos Józseftől származik, apai ágon Tagscherer Györgytől.
Unokatestvére 2017-ben kerületi
hosszútávú champion hím lett.
További sikeres versenyzést kívánunk minden galambásznak, és sikerekben gazdag évet!
2. Horváth Mihály
HU-2017-D-309305
Horváth Mihály Esztergom-Pilis�szentléleki lakos vagyok. Családommal,
két fiammal és unokáimmal Pilisszentlélek községben a Kossuth u 1. alatti

Régi állományom az esztergomi
SOLVA dúcból került hozzám. 100 %-s
Jan Aarden vérvonalú galambok. Jellemző rájuk a távolságtűrés, kitartás,
küzdeni tudás. Sikerült megvásárolni
Balázs Gábor sporttárs olimpiás kék
hímjét (10. helyezést ért el az olimpián), és e galambhoz Víg Árpád sporttárs egy nagyon gyors tojó galambját
szereztem meg. E párból származó kék
hím galambot párba tettem a Fetter Ist-

A Radeburgból kerületi harmadik
helyezést elért HU-2017-R-111986
tojó galamb szülei is Pfendert Antaltól
származnak. Totálözvegységben versenyeztetem a galambjaimat.
Mindenkinek izgalmas versenyeket,
jó eredményeket kívánok!

Postagalambsport
KOLUMBIA SPORT KLUB
TAGSZÖVETSÉG
1. Csibi Gyula
HU-2016-17-96207
Csibi Gyula vagyok. 1993-ban kezdtem a postagalambászatot a Vecsés A-9
egyesületben, ahol ma is tag vagyok. A
késői kelésű fiatalokkal együtt, 25-30
darabos, hagyományos nevelésű állományom van. Maratoni és a hosszútávú utakon kiemelkedő eredményeket
értem el. A célom, hogy az unokámmal megszerettessem ezt a sportot. Talán egyszer ő is galambász lesz.
2. Pribék Krisztián
HU-2018-17-14891
3. Tomschitz Rudolf
HU-2016-D-143821
KARANCS TAGSZÖVETSÉG
Ipoly röpcsoport
1. Cservenák József (E-03)
HU-2016-06-27917
2. Hírei János (E-10)
HU-2016-D-155856
3. Boda László
HU-2015-23-69690
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rád megyei Érsekvadkerten élek feleségemmel és két lányommal. Vállalkozó
asztalosként dolgozom már több mint
25 éve, és emellett foglalkozom hobbiként a postagalamb versenyzéssel,
lassan 20 éve. A családomnak nagyon
sokat köszönhetek, hogy elnézik nekem és támogatnak engem ebben az
időigényes tevékenységben.
A balassagyarmati E-10 egyesületben versenyzek, melyet barátságos, galambszerető emberek alkotnak és ahol
szerencsére mindig nagyon jó légkör
uralkodik.
Első galambjaimat az egyesületi társaimtól, barátaimtól (Túri Zsoltitól, Diósi Norbitól, Kakas Misitől és Sári Boldizsártól) kaptam a 2000-es évek elején
és ezek összegyúrt utódaival versenyzem most, amelyek a régi Szappanos
és Fulgoni véralapú galambokra vezethetőek vissza. Az utóbbi években ezek
a galambok nagyon sok örömet okoznak, hiszen elég jó eredményeket értek
el a kerületi versenyeken és az utóbbi
két évben országos kiállításon is szerepeltek. A galambjaim főleg a közép- és
hosszútávon szerepelnek jól.
Özvegységi módszerrel versenyzem, csak a hímeket röptetem. Állományom nem nagy létszámú, összesen
50-70 darab galambból áll, ebből 10-15
a versenyző.
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foglalkoztam. Bevonulás előtt galambjaimat a galambász társaim között
szétosztottam. Ezután az élet úgy hozta, hogy öt évtizeden keresztül (nyugdíjba vonulásomig) nem volt lehetőségem galambokkal foglalkozni.
Feleségemmel három gyermeket
felneveltünk, családi házban lakunk
Karancsalján.
Nyugdíjasként hozzájutottam néhány gyűrűzetlen, vágásra szánt és
származási lap nélküli postagalambhoz, amelyeket nosztalgiából megtartottam és szaporítottam. Közben
megismerkedtem a karancslapujtői
székhelyű E-07 Postagalamb Sportegyesület elnökével, aminek az lett a
következménye, hogy 2016-os évben
beléptem az egyesületbe. Újból kezdő
postagalambász lettem, annak minden
gondjával. Az egyesületi sporttársaim
nagy türelemmel sokat segítettek a beilleszkedésben.

Karancsvölgye röpcsoport
1. Fürjesi Tamás
HU-2016-23-74906

Boda László vagyok, 1966. július 25én születtem Salgótarjánban. A Nóg-

Kereken 60 évvel ezelőtt 1959 nyarán Kisterenyén, a szülőfalumban – tíz
évesen – iskolatársaim ösztönzésére
kezdtem el galambtartással foglalkozni. Először parlagi galambjaim voltak.
majd egy iskolai ünnepségen kitűnő
tanulmányi eredményemért az iskolánk igazgatója jutalomból díszes kalitkában egy gyönyörű pár strasszer
galambot ajándékozott nekem.
Galambász társaimmal sokféle galambfajtát cserélgettünk és tartottunk,
de én a postagalambnál köteleztem el
magam. 1960-ban négy általános iskolai tanárunk szervezésében 23 galambtenyésztő diák galambtenyésztő
egyesületet alapított. Ennek az egyesületnek én is alapítótagja voltam. Az
egyesület alapításáról a megyei és az
országos napilapok is tájékoztatást adtak.
Postagalamb-tenyésztéssel 1967-ig,
a sorkatonai szolgálat megkezdéséig

Egy versenyképes postagalamb állomány kialakítása nagyon következetes
és kitartó munkát igényel. Sok a bizonytalanság, de örülni lehet a kisebb
részsikereknek is. Ebben már nekem is
volt részem:
- 2017-ben versenyeztem először a
fiatalok versenyén és egyesületi szinten
csapatban megnyertem a győri versenyutat.
- 2018-ban a hosszútávú champion
hímek versenyén a Karancs röpcsoportban 3. helyezést értem el a HU2017-23 82399 KK hímmel
- 2019-ben életemben először veszek
részt a versenyen elektronikus órával. A június 8-án rendezett radeburgi (hosszútávú) versenyen a Karancs
röpcsoportban 1. helyezést értem el a
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HU-2016-23-74906 KK hímmel.
Nekem nincsenek „világmegváltó”
gondolataim a postagalambászattal
kapcsolatban. Egyszerűen szeretettel
gondozom őket.
2. Tóth István (Z-35)
HU-2017-23-86011
3. Tóth István (Z-35)
HU-2018-23-95015
Zagyva röpcsoport
1. Kovács József
HU-2017-23-85076
Kovács József vagyok. 1970 óta galambászkodom kisebb-nagyobb sikerekkel.

Eddigi legjobb eredményeim:
- 2008-ban a Royal Derby első versenyét Nürnbergből én nyertem.
- 2012-ben a Londoni Olimpiai Versenyen országos 4. helyezést értem el,
ami zóna 1. helyet ért.
- Június 8-án a radeburgi versenyen
kerületi 1. helyet sikerült elérnem.
Szeretnék ilyen és hasonló eredményeket elérni a jövőben! Sok sikert kívánok a V-05-ös sporttársaimnak!

Postagalambsport
zsef és az egész család, köszönet nekik!

2. Szendrei András (V-05)
HU-2018-23-93509
3. ifj. Nagy József Gábor
HU-2018-23-93473
A nevem Nagy József, 34 éves vagyok, Hatvantól pár kilométerre lakok
Nagygomboson.
1997 óta röptetek a V-05 Lőrinci
Egyesületben kisebb-nagyobb sikerekkel.
A HU-2018-23-93473-as hím szülei
apai ágon Aradi Lászlótól származnak,
míg anyai ágon Gajda Gergő sporttárstól.
Özvegy versenyzési módszerrel
röptetek, hímek-tojók egyaránt versenyeznek.
Galambjaim néhai és jelenlegi
sporttársaimtól származnak (Aradi
László, Szendrei Mihály, Szendrei András, Bolla Róbert, Gajda Gergő).
A galambjaim tartásában nagy segítségemre van édesapám, id. Nagy Jó-

Örülök, hogy olyan egyesületben
lehetek, ahol idősebb és fiatalabb galambászok egyaránt jó hangulatban
röptethetnek.
Köszönöm, hogy bemutatkozhattam, minden sporttársnak sok sikert
kívánok a jövőben!

Kinek van víziója a jövőről?
Minden évben év elején természetesen
nő azon vélemények száma, melyek a
sport keretfeltételeinek megváltoztatását tartják fontosnak. Elsősorban a
versenyindítással kapcsolatban javasolják, hogy szülessenek új döntések,
s ezzel a kérdéssel kapcsolatban vannak konkrét javaslataik is. Ezeknek a
vitáknak nem egyedüli kiváltója, de
minden bizonnyal jelentős előidézője
az, hogy az előző évi versenyszezonban voltak nagyon nehéz versenyek
is. Én személy szerint nagyon sok
megnyilatkozást kapok azzal kapcsolatban, hogy valaminek kell változnia
a mi versenyzési szokásainkban.
Frusztráció és csalódás tölti el a
sporttársakat a versenyzéssel kapcsolatos keretfeltételekkel kapcsolat-

ban, melyek szerintük nem szolgálnak jó célokat. Akkor most tegyük
fel magunknak azt a kérdést, hogy
tulajdonképpen milyen céljaink is
vannak? Valamilyen bajnokság megnyerése, egy, vagy esetleg több oklevél elnyerése, vagy egy, esetleg egyszerre több serleg elnyerése?
Elképzelhető, hogy a sporttársak
egy nem jelentéktelen részének ilyen
szempontok lebegnek a szeme előtt.
Nekem, ennek ellenére az a meggyőződésem, hogy más célokat kellene
elsődlegesen szem előtt tartani.
De milyen célokat kellene kitűznünk magunk elé?
Ha nem szeretnénk, hogy még
több sporttársat elveszítsünk, akkor
fair konkurenciára van szükség és

igényes versenyprogramra, mely a jó
teljesítményt nyújtó és jó tájékozódási készséggel rendelkező postagalambokat részesíti előnyben.
Egyre jobban csökken a postagalambtenyésztők száma. A vonzáskörzetünk a jövőben növekedni fog.
Csak a nagyobb közösségek lesznek
alkalmasak arra, hogy a sport, gazdasági és szervezeti szempontok
vonatkozásában a sport túlélését
biztosítsák. A versenynek a lehető legteljesebb mértékben fairnek
kell lennie. Ha ez így alakul, akkor
a tenyésztők is egyre elégedettebbek
lesznek.
A postagalambok fejlődése, hogy
középtávon egyre erősebbé, robosztusabbá válnak, mert az egyre erősebb programok még nagyobb kö-
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vetelményeket támasztanak velük
szemben, azt eredményezi, hogy
e versenyek során csökkenni fog a
veszteség mértéke, s ennek következtében kevesebb lesz a frusztráció és a
pazarlás a tenyésztők oldalán.
Hogy jutunk el idáig?
Az egyik út lehet, hogy megváltoztatjuk a postagalambsport keretfeltételeit. Még akkor is, ha ez a szabályozás a tenyésztők nagyobb részének
tulajdonképpen érdektelen, de segítségével a sportesemények lebonyolítását pozitívan tudjuk befolyásolni.
Ha a postagalamb állományt abba az
irányban fejlesztjük, hogy gyors és
állóképes madaraink legyenek, akkor mindenki jól jár, a tenyésztők és
maguk a postagalambok is.
Mi a teendő?
Ha rövidíteni szeretnénk a távolságokat, akkor ez egy nagyon hamis irány. Akkor eltávolodunk attól,
hogy az állományban jó állóképességű postagalambok legyenek, mert
a postagalambjainkat folyamatosan
kíméljük, nem tesszük ki őket megfelelő erőkifejtésnek. Így ezekkel a
folyamatosan „megkímélt” állatokkal komoly fiaskót szenvedhetünk,
ha izgalmasan alakulnak a versenyfeltételek.
Új szabályozásra van szükség.
Isten ments, hogy valamilyen forradalmat hirdessünk annak érdekében, hogy megtörténjenek a szükséges lépések a helyes irányban. Arra
van szükség, hogy további hosszútávú versenyeket hirdessünk meg, hogy
megszülessen a fair versenyhelyzet és
kifejlődjön egy biztonságos postagalamb fajta.
Ezeket a döntő fontosságú szempontokat mindenképpen szem előtt
kell tartani, mikor a bajnokság modelljét szeretnénk kialakítani. De ismét ki szeretném hangsúlyozni: nem
elsősorban a bajnokságokról van szó
ebben a vonatkozásban. Elsősorban
az a cél, hogy a jövőre vonatkozóan
alkalmas keretfeltételeket alakítsunk
ki az szállításokra, versenyekre, de
ezt csak továbbfejlesztett bajnoki keretrendszerrel érhetjük el.
Sok kerületben azt tapasztalják,
hogy bár négy 500 kilométer feletti
versenyt terveznek a programokban,
a harmadik versenyt követően, mindig valamilyen barát kedvéért, vagy
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valamilyen akadályozó tényezőre hivatkozva, a negyedik 500 kilométeres versenyt valamilyen oknál fogva
végül lemondják.
Jó lenne, ha fennmaradna a nyomás arra vonatkozóan, hogy például
egy 600 kilométeres futamot minden körülmények között meg kell
szervezni.
A versenyszervezőknek több rugalmasságot kell vállalniuk a verseny
feltételeinek megszabásakor. Egy 600
kilométeres verseny megrepülése hagyományos körülmények között ma
sem jelent problémát a postagalambjaink számára, legalábbis abban az
esetben, ha szakszerűen felkészítik
őket ezekre a versenyekre.
Logikus lenne, ha több olyan versenyt rendeznénk, mint eddig, melyeken öt, hat vagy hét óra röpülési időt
abszolválnak a levegőben, mielőtt
indulnának a 600 kilométeres távon.
Ezt a rugalmasságot nyilvánvalóan
meg tudják szerezni, ha több versenyt
szervezünk, mondjuk, hatot szervezünk, ahol az összes kilométer 2650
vagy hét futam esetén 3000 kilométer.
Így meglenne az átlagosan 450 kilométer futamonként, s csak egy olyan
verseny lehetne, mely 400 kilométernél rövidebb egy pedig mindenképp
600 km-nél hosszabb legyen.
Ha az utolsó kilenc versenyre
korlátoznánk a rendszert, akkor lehetővé válna, hogy országos szinten
mindenhol összehasonlíthatóak legyenek a versenyeredmények. További lehetőség lenne, hogy egy igényesen kialakított versenyprogramot
sikerüljön összeállítani.
A verseny szervezői megszabadulnának attól az eddig rájuk nehezedő
hatalmas nyomástól, hogy öt pontszerző versenyt kell megszervezniük.
Az egyes szervezetek közben gyűjthetik a röpült kilométereket, s közben össze tudnak állítani egy jövőbe
mutató versenyprogramot. A helyi
szervezeteken belül előbb vagy utóbb
kialakulna annak az igénye, hogy a
sporttársak összefogjanak, ami nem
csak gazdasági és szervezési, hanem
sportszempontokból is nagyon jó
dolog lenne.
A fair versenyről már a cikk elején
is beszéltünk. Nagyobb vonzáskörzetben ez csak akkor képzelhető el, ha a
díjversenyeket megfelelő hosszú távolságokra szervezik. Ehhez azonban
a helyi szervezeteknek erősítésre van
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szükségük. Sokan a túlélésükért küzdenek. A nagyon szétszórt, nagy területen szétszóródó társaságok, mely az
általában alacsony létszámmal küszködő szervező egyesületekre jellemző, nem lehet célravezető a jövőben.
Az a cél, hogy a nagyobb társaságokat
támogassuk, akkor ennek meg kell jelennie a versenykiírásokban.
Hogy konkrétan szavakba öntsem
a felvetést: egy 10.000 versenytárssal
szemben elért bajnoki címnek többet
kell érnie, mint egy 1000 postagalambbal szemben elért első helyezésnek. Nem igazságos, hogy mindkettő ugyanazt a 100 Asz pontot kapja,
ugyanazzal a koefficienssel kerüljön
kiértékelésre.
Természetesen figyelembe kell
vennünk az egyes körzetek helyi sajátosságait, mivel nem minden szervezet tud ugyanannyi postagalambot
„felvonultatni”. De sokkal nagyobb
vonzereje kell lennie annak, hogy valaki nagyobb létszámú versenyeken
induljon. Remélhetően ismét több
postagalamb jön össze és nagyobb
közösségek szerveződnek, amire nekünk már a közeli jövőben sürgetően
szükségünk van.
Mindezek nem jelentenek-e nagyobb veszteséget számunkra?
Még egy szó arról a kérdésről,
hogy a fentiekben felsorolt változtatások következtében nem kell-e attól
félnünk, hogy még nagyobb lesz a
veszteség, amit el kell szenvednünk.
Ha óvatosan járunk el, s a programokat mindig fokozatosan növeljük, s figyelünk arra, hogy meglegyen minden feltétel egy megfelelő
feleresztéshez, akkor senkinek nem
kell attól félnie, hogy nagyobb lesz a
veszteség. Egy igényesen megszervezett versenyprogram sokkal inkább
biztosítja a lehetőséget a mostani
feltételekkel szemben, ahhoz, hogy
indítsuk a postagalambokat a 600 kilométernél hosszabb versenyeken.
Mert ez, miként azt mindenki tudja, aki emlékszik a legnehezebb 300
kilométeres futamra, önmagában
nem kell hogy problémát jelentsen.
Az a fontos, hogy a teljes versenyprogram jól elő legyen készítve, azt
konkrétan valósítsuk meg, s akkor a
hosszabb távokon sem lesz semmilyen probléma.
Walter Niebecker
fordította: Tordy Éva
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Butaság az fiatalokat versenyeztetni, vagy mégsem?
Mindig mindenhol minden ismétli önmagát! Befejeződtek az idősebb postagalamboknak szervezett versenyek, a
fiatalok versenye kopogtat az ajtónkon.
Németország nagy részében az elmúlt
tizenkét héten északi széljárás volt
jellemző hétről-hétre. Az északi szél,
mióta csak foglalkozunk postagalambsporttal, mindig kemény versenyeket
jelentett, összehasonlítva nehezebb
futamokat, mivel a száraz levegő nedvességet vont el az állatoktól. Már csak
ennek okán is sokkal több energia kell
egy ilyen versenyhez, mintha déli vagy
nyugati szél kísérné.
A fiatal postagalambokat nem szabadna könnyű vállról kezelni, mivel
a semmiből nem is lesz soha semmi.
Miként a világon minden vonatkozásban, itt is elmondhatjuk, hogy egy jó,

vetően, de mindenképpen az első nehezebb 400 kilométeres futamot követően szoktak ezek a „megkímélt”, nem
megfelelően felkészített, nem eleget
edzett postagalambok kihullani.
Nem kell, hogy ez így történjék. Azt
javaslom, hogy nagyobb elvárásokat
támasszanak a fiatal postagalambokkal szemben már az első évben! Csak
a 200, 250, 300 kilométert meghaladó
versenyek árulnak el valamit a postagalambok minőségéről. Azok a postagalambok, melyek nem tudják megröpülni ezeket a távolságokat, egyéves
korukban sem lesznek képesek erre.
A fiatal szezon elején a rövidtávú
edzések és a csapatos visszaérkezések
100, illetve 150 kilométeres távokból,
mindenképpen növelik a szezon elején
a biztonságot. Ez nagyon fontos tényező az utódok önbizalmának biztosítása

Egy másik oka annak, hogy négy
rövidebb versenyt szervezünk, a fiatal
postagalambok betegsége.
A fiatal postagalambokra jellemző
betegségek ellenére biztosítsunk nekik
esélyt. Az évente fellépő megbetegedések miatt az érintett postagalamboknak egyszerűen egy kis szünetet
kell biztosítani annak érdekében, hogy
meggyógyuljanak, s kipihenjék magukat. A fertőzött állatoknak minimum
nyolc-tíz napra van szükségük ahhoz,
hogy ismételten „szárnyra kapjanak”.
Ha két hétig hagyjuk őket pihenni,
az csak további előnyt jelenthet nekik. Általában az első ilyen fertőzésre
az első szállitóautóban eltöltött utazás
után öt-hét nappal kerül sor. Tehát, az
első, vagy a második előfutamot követően. Ez általában a tenyésztőknek
mintegy a felét érinti.

bőséges képzés eredménye lehet a későbbiekben siker, s fordítva is igaz az
állítás, hogy a sikertelenség általában a
nem megfelelő tudásnak és a rossz felkészítésnek tudható be.
Sajnos a fiatal postagalamboknak
még most is valamiféle „szükséges
rosszhoz” hasonlítható nimbuszuk
van. A nem megfelelően képzett és
edzett fiatalok általában a következő
évben, mikor az idősekkel repülnek,
nyújtják be a számlát.
Általában négy vagy öt versenyt kö-

érdekében. Minden „sima” hazatéréssel, történjék ez egy privát tréningről
vagy egy rövid röptetésről, csökken a
fiatal postagalambban a bizonytalanság vagy akár a félelem. Éppen ezért,
de más megfontolásból is, az én egyesületem minimum 8 futamot indít
évente a fiataloknak. Először négy 115
kilométeres feleresztéssel indítunk, s
utána fokozatosan növeljük a távot 300
kilométerre. Sajnos 2016-ban és 2017ben az időjárás miatt ezt nem sikerült
ebben a formában lebonyolítani.

Ha betartják a kéthetes pihenőt ezek
a dúcok, azt követően is csak egy újabb
115 kilométeres távval kezdhetnek.
Szinte az összes sporttársnak bevált ez
a módszer. Ha ezt az időszakot átvészelik a madarak, akkor minden jelentősebb komplikáció nélkül folytatódhat a versenyszezon, s ha az időjárási
viszonyok engedik, a hosszabb versenyek sem fognak semmilyen bonyodalmat okozni.
Én felelőtlenségnek tartom, ha egy
postagalambot rögtön 200 kilométe-
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res, vagy még ennél is hosszabb távon
indítanak, s nem is tartom fairnek a
madarakkal szemben.
Az idősebb postagalambok esetében
hatalmas viták vannak a táv 50 kilométert meghaladó növeléséről, de az ifjak
esetén mégis bátran be szokták vállalni. Azt kell mondanom, hogy ez így
ebben a formában egész egyszerűen
nem fair! Ha a fiatalokat nem pihentetjük, s nem tréningezzük őket tovább,
ez szerintem az egyik legnagyobb hiba,
amit elkövethet valaki.
Tegyétek a szívetekre a kezeteket!
Mi hasznotok van abból, ha tele van
a dúc néhány versenyt követően, de
semmilyen következtetést nem tudtok
levonni az eddigi teljesítményekből?
Semmi értelme ennek. Ennél csak az
rosszabb, ha a dúc tele van fiatalokkal,
akik csak egy vagy két alkalommal indultak versenyeken, majd ezt követően
fiatalkori megbetegedések, vagy a túl
hosszú versenyek miatt nem kosarazták be őket többet.
A rövidtávokhoz szénhidrát tartalmú takarmányra van szükség. A szénhidrát zsírral és nyers rosttal teszi lehetővé, hogy a fiatalok kis csapata ház
körül is megfelelően tudjon tréningezni. Megvan a maga létjogosultsága, ha
a fiatal postagalambok részére készült
keveréket viszonylag sok hüvelyessel
összekeverjük, de csak a kikelést követően és maximum a rákövetkező
két hónapban. Ebben az időszakban a
növényi fehérjének kielégítő formában
rendelkezésre kell állnia. A fiatalok
izomzatának erre nagy szüksége van.
De meglátásom szerint ezzel a fehérjedús táplálékkal egész egyszerűen nem
várhatom el az fiataloktól, hogy nagy
versenykedvük legyen, s a napi repülések időtartama rendszeresen meghaladja a 60 percet.
Legelőször az a fontos, hogy a fiatalok megszokják, hogy elrepüljenek otthonról, s visszatérjenek. Ez azt jelenti,
hogy amennyiben kell, a zászlóval egy
minimum egy órás repülésre kell kényszeríteni a postagalambokat. Általában
jó egy hét elteltével normális körülmények között már minden kényszer
nélkül repülnek egy egész órát. Ha
egyedileg eddzük a postagalambokat,
úgy, hogy nincs semmi, ami inspirálná
őket, akkor ez általában nem szokott
sikerrel járni, s csak veszteséget okoz.
Csak idő kérdése, hogy mikor állunk át olyan takarmányozásra, amely
fehérje szegény, s szinte semmi hüvelyest nem tartalmaz. Ezt akkor szoktuk
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tenni, mikor ténylegesen „felnőnek” a
postagalambok.
Miért ennyire fontos a szénhidrát?
A fehérje és a zsír ugyanolyan energiaforrás, mint a szénhidrát. Ennek
ellenére teljesen különböző a szerepük. A szénhidrát a legjobb tápanyag
az atlétáink izomzata részére, mivel a
szénhidrát szállítja a leggyorsabban
az energiát az izmokhoz. A különbség
azzal magyarázható, hogy a zsír és a
fehérje energiává történő átalakulása
terhelés során teljesítménycsökkenést
okoz. Ez azzal magyarázható, hogy
ezeknek a tápanyagoknak a lebontása
hosszabb időt vesz igénybe. Van még
egy hátránya: a szervezet szénhidrátot csak egy bizonyos mennyiségben
tud glikogén formájában raktározni.
Tartós terhelés esetén ez a mennyiség
60-90 percre elég, ezt követően a raktárakat újra fel kell tölteni.
Körülbelül 48 órára van szükség ahhoz, hogy ezek a raktárak ismételten
fel legyenek töltve. Ha kifogy a szénhidrát készlet, akkor elkezdi a szervezet a saját zsírkészletének az elégetését.
Az energia átalakulása a következőt
jelenti: szénhidráttal a postagalamb 10
kilométer/óra sebességgel gyorsabban
repül, mint zsírral vagy fehérjével. Ezt
több mint 20 évvel ezelőtt bizonyították szélcsatornában készített kísérletek, s az én személyes tapasztalatom is
ezt mutatja.
Először a szénhidrát ég el, ezt követően a zsírtartalékok kerülnek felhasználásra, és a fehérje tartalékra
tényleg csak szükséghelyzetben kerül
sor. Amikor az állatok a fehérjekészletekhez „nyúlnak”, akkor a helyzet már
kritikusnak mondható. Mindannyian ismerjük a „csúcs” postagalambokat, akik késve érkeznek vissza. Ez jel
arra, hogy ők már a fehérjekészleteiket
használják.
Ugyanígy építik be a glükózt, azaz
a cukrot a szénhidrátokon keresztül
a szervezetbe. Az agy energiaellátásáért a glükóz anyagcsere felelős. A zsírt
nem tudja a szervezet közvetlenül felhasználni. Éppen ezért azt javaslom, és
nem csak a fiatal postagalambok versenye során, hogy mindig ügyeljünk a
takarmány szénhidrát tartalmára. 200
kilométeres távolság esetén semmi
szükség nincs a zsír elégetésére, feltételezve, hogy a szénhidráttartalékok
fel vannak töltve. Miként azt a fentiekben is megjegyeztük, a postagalamb
mintegy 10 kilométer/óra sebességgel
gyorsabban repül, mintha zsírt kapna,
lehet, hogy innen adódnak a sorozatos
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terhelések során mutatott jó teljesítmények?
Csak ezzel biztos nem magyarázható, de hogy jelentős szerepe van benne,
az biztos. Megfelelő takarmányozás
mellett elérhető, hogy a postagalambjaink mintegy 8 km/óra sebességgel
gyorsabban repüljenek, mint a többi
sporttárs versenyzője.
Az étvágy, mint az egészség fokmérője. Egy egészséges postagalamb mindig a megadott időpontban eszi meg a
táplálékot. Az fiatalok mindig éhesek,
hacsak nincsenek túletetve, vagy nem
betegek. Ha nem dolgozik az emésztőrendszer, a begy vagy a bélrendszer,
akkor a postagalamb nem érez éhséget. Ezzel magyarázható, hogy egy szabadedzést követően nem reagál semmilyen étkezésindikáló jelre.
Lehet, hogy ez jele egy betegségnek?
Mindenképpen haladéktalanul nézze
meg, hogy milyen a galamb ürüléke,
majd nézze meg, milyen a szeme. Elképzelhető, hogy előző nap egyszerűen túl sok eledelt kapott. S lehet, hogy
ezért nincs étvágya. Kicsit kevesebbet
adjunk neki enni, s akkor a következő etetés során jelentkeznie kell az étvágyának. Ha félig van, vagy tele van
a begy az utolsó etetést követően, az
nem jelent jót, ilyenkor fokozott figyelmet kell fordítani a postagalamb
egészségére.
Közben lassan több mint 20 éve
küzdünk a fiatal postagalambokat veszélyeztető betegségekkel. Ez egy hos�szúnak mondható időszak, miközben
kutatástechnika szempontjából sajnos
még semmilyen ellenszert nem sikerült találni. Aligha remélhető, hogy
egyetlen tenyésztő megússza, vagy
meg tudja majd úszni ezt a helyzetet,
de komikus módon szinte mindenkinek van egy titkos receptje, hogy
megússza ezt a sorscsapást.
Sajnos, az egyik vagy másik év során
bevetett csodafegyver idén már nem
használ, s a megfelelő szer keresése
folytatódik. Minden bizonnyal hatékony eszköz ezen sorsszerű betegséggel
szemben, ha több oltást adunk annak
érdekében, hogy az immunrendszer
működését mindig a lehető legmagasabb szinten biztosítsuk. Ez kezdődik
a paramyxo elleni oltással, a himlő, a
paratífusz és esetleg a coli elleni oltással. Egészen bizonyos, hogy egyik oltás
sem haszontalan ezek közül, de mindenképpen gondolnunk kell arra is,
hogy mindezek mögött van bizonyos
anyagi és időráfordítási igény.
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Egy valamiben biztos vagyok: a fiatalkori megbetegedések elkerülése
érdekében a legtöbb sporttárs minden
áldozatot szívesen vállalna.
Edzés: gyakrabban, rövidebb távokon, a kezdetben könnyíteni kell
míg elkezdődik az fiatalok versenye.
Jelenleg a törzsasztalok mellett, az interneten, a bekosarazások során vagy
a kereskedőknél a zsákok fölé hajolva
mindenki arról vitatkozik, hogy van-e
értelme az egyéni, privát tréningcsoportoknak. Lehet, hogy ez túlzás, de
arról meg vagyok győződve, hogy ha
túl kevés tréninget, vagy akár egyetlen
rövidtávú tréninget sem szervezünk
annak érdekében, hogy kedvenceink
hozzászokjanak az edzésekhez, az sokkal nagyobb problémát okoz.
Ha a fiataljaink minden előképzettség és tapasztalat nélkül érkeznek a szervezett előfutamokra, akkor
egészen biztos, hogy a jobban, vagy
kimondottan jól felkészített postagalambok után röpülnek, s egyszer csak
rádöbbennek, hogy „hoppá, mi nem is
itt lakunk”! Ilyenkor elkezdődik a saját
dúc keresése. Csak remélni lehet, hogy
nem emelkedik jelentősen a hőmérséklet, nem lép fel vízhiány, dehidratáció, ami minden más faktor mellett a
fiatalkori betegségek előidézője.
Most megkímélném magunkat attól, hogy azokról a postagalambokról
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írjak, melyek víz keresés közben tévedtek el. Ennek azonban nem szabad így
történnie! Néhány külön privát edzéssel ezt meg lehet akadályozni! Itt nem
az a fontos, hogy nagy távolságokra
vigyük a postagalambokat, csak az az
egy dolog a lényeg, hogy madaraink
megtanulják, hogy hogyan találják
meg biztonságosan az utat hazafelé,
hogy haza tudjanak repülni.
A fiatal csapat, amennyiben egészségesek, nagyon könnyen tanul, s minden rövid bemelegítő edzéssel csak növekszik a tudása. Hogy is fogalmaztam
a bevezető során? A jó képzés mindennek az alfája és az omegája.
Mindenképpen figyeljenek arra,
mikként alakul az időjárás a start utáni
órákban. Van olyan, hogy ideális időjárás az első rövid edző futamokra?
Persze! Kék égbolt, szélcsend, jó látási viszonyok. Ilyennek kellene lennie,
de sajnos gyakran nem így alakulnak
a dolgok. Mindenképpen el kellene
kerülni az edzést, mikor felhőtlen az
ég, kis északi szél fúj, s a várható hőmérséklet 30 fok, vagy akár ennél is
magasabb. Ez segítene a fiaskó elkerülésében!
Én, személy szerint az első edzőfutamokat az esti órákra, este 19 óra
utáni időszakra tervezem. Ha a postagalambok akadályozva lennének a
visszarepülésben, esetleg ragadozó-
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madarak támadása miatt, akkor még
mindig van két órájuk arra, hogy ös�sze-vissza röpködjenek, s az éjszakára
valahol meghúzzák magukat. Másnap
reggel nagyobb esélye van arra, hogy
visszatalálnak, ha az előző napon órákon át röpültek már.
Ha egy edzés tényleg rosszul sikerült, akkor a fiatal postagalamboknak
van elég idejük arra, hogy két-három
nap alatt kipihenjék magukat, hogy
újra jól összeszedjék magukat. Normális körülmények között, már egy hos�szabb repülés után is két nap elteltével
ők maguk jelzik, hogy kedvük van az
újabb repülésre.
Hasonlóképpen nyáron, főleg a nyár
derekán arra kell ügyelni, hogy nagyon
felmelegszik az idő. 8.30 körül induljanak el, hogy mindenképpen időben fel
tudják ereszteni a madarakat, semmi
ne állja útját ennek. De vigyázat, 13 óra
körül extrém hőség lehet. Nincs annál
rosszabb, mint amikor a postagalambok egyáltalán nem indulnak el, vagy
eltévednek. Tehát, mindig legyünk
résen, s az egyik szemünket tartsuk a
számítógépen, hogy követni tudjuk az
időjárás alakulását.
Kedves Olvasók! Nagyon jó szezont,
fair versenyeket és jó eredményeket kívánok a fiatal postagalambokkal!
Franz Steffl
fordította: Tordy Éva
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Hogyan lettem galambász?
1947-ben kitelepítés volt Magyarországon, illetve Szlovákiában is. A falunkból a svábokat kitelepítették Németországba (keletre), Szlovákiából a
magyar ajkúakat pedig Magyarországra. A kitelepítés során a községünkbe
is került néhány szlovák család. Az
egyik família három házzal lakott arrébb a szülőházamtól. Itt két nálam
idősebb fiúgyermek volt. A fiatalabbik,
akivel barátkoztam, hat évvel volt idősebb nálam. Neki voltak postagalambjai. Tőle kaptam néhány fiatalt, velük
kezdtem el a galambászkodást.
Két év szaporulat után galambjaim
már harminc darab körül voltak. Érdeklődtem Tatabányán a postagalambász egyesületnél, mi a feltétele, hogy
egyesületi tag lehessek. Válasz: semmi
akadálya nincs, csak a szülők írásos
engedélye szükséges hozzá.
1949 őszén mindez megtörtént,
egyesületi tag lettem. Ez időben kilenc
és fél éves voltam.
1950-ben már elkezdtem a röptetést gyakorolni. A bánhidai állomásra
kellett bevinni a galambokat biciklivel
(mintegy 5 km volt az út).
Kezdetben nagyon nehéz volt a
szállítás, gyerekember voltam akkor. Ha röptetés volt, a versenygyűrűt Bánhidára kellett bevinni ahhoz a
sporttárshoz, ahol óra volt (a bánhidai katolikus templom közelében három sporttárs volt, ahol Benzing óra
is volt). Sokszor volt arra példa, hogy
megjelentem az elsőnél a versenygyűrűvel és mondta, nincs már hely az
órában, mentem tovább, a másiknál ha
volt hely az órában, akkor rögzítettem.
A kerékpárútra kaptam 10 percet, amit
jóváírtak számomra. 10-12 sporttárs
volt, aki három órához futott a közeliek közül. Gyorsan megteltek az órában
a férőhelyek.
Az első eredményes szereplésem
1952-ben volt, 3 darab versenygyűrűt
tudtam elhelyezni az órában, s a versenylistán már szerepeltem.
A galambok iránti szeretetem csak
tovább nőtt, korosabb lettem. 1954ben gimnazista lettem Tatabányán.
Volt lehetőségem a galambászokat
naponta meglátogatni (egyiktől-másiktól még galambot is kaptam). 1956ban eladó lett egy 32 lyukas Benzing
galambóra 4000 forintért. Édesapám
részben beszállt az ár kifizetésébe, a
többit hitelbe kaptam, és a zsebpén-

zemből törlesztettem.
Egyre többször szerepelt a listán a
nevem, díjakat nyertem a versenyeken.
Érettségi után készültem az állatorvosi felvételire, ami nem sikerült (Édesapám 56-ban nagyon aktív volt). Jött
az élet nehézsége, hentesinas lettem,
egy év alatt érettségi után „műszaki
ipari tanulóként” megkaptam a szakmunkás bizonyítványt. Tatabányán a
vágóhídon dolgoztam.
Jött a katonaság, elkerültem Rétságra. A galambászat átmenetileg szüneteltetve!
Leszerelés után rövid idő elteltével

Egyesületbe. Itt volt az egyesületi elnök Pintér László sporttárs, aki szeretettel fogadott bennünket. Rövid idő
elteltével a szolgálati beosztása miatt
elhagyott minket, Esztergomba helyezték.
Tíz évig voltam a C-13 egyesület
tagja. Közben egyesületi elnök is lettem, majd 1993-ban megalakítottuk
Környén a C-26 egyesületet. Hosszú
évekig voltam itt az egyesület elnöke.
Néhány éve már nem elnök vagyok,
helyettem Varga István sporttárs tevékenykedik az egyesületnél ragyogóan!
Pályafutásom során nyertem egye-

Hegyi György, szövetségünk elnöke emléklappal köszöntötte az ünnepeltet
megnősültem. Három év elmúltával
építkeztem. 1966-ban felépítettem a
családi házunkat (őszre a padláson
már galambok voltak, egy év múlva
költöztem az épületbe a családommal).
1967-ben ismét elkezdtem a galambászatot. Sok régi sporttárstól kaptam
galambokat (Bobek Jancsitól, Pongrácz
Lalitól, Zsebedics Józsi bácsitól).
Ismét eredményesen szerepeltek a
galambjaim a versenyeken. 1967-ben
nagy kerület volt a miénk (a fehérvári, a győri, a tatabányai együtt volt). A
nagy kerületben a tagság eredményei
százalékszámítás alapján így készültek el: elsőosztályú tenyésztő, másodosztályú tenyésztő, harmadosztályú
tenyésztő és minősítés nélküli tenyésztő. Az eredményeim 90 %-ban az első
osztályban voltak megtalálhatóak.
A C-2 Tatabányai Egyesületnek a
tagja voltam 1983-ig (akkor megszűnt
a tatabányai vasútállomáshoz tartozó
területen az egyesület). Átigazoltam
többedmagammal a C-13 Oroszlányi

sületi rövid-, közép-, hosszútávú
bajnokságokat, a fiataloknál is élben
repültek a galambjaim. Maratoni versenyeken is eredményesen szerepeltem
galambjaimmal.
1994-ben Aachenből egyéni 8. helyezés, Kölnből országos 6., zónában
5. hely, Kölnből csapatbajnokság országos 15. helyezés, 2000-ben Brüsszel
csapatországos 2. helyezés.
Magamról még annyit: tökéletes apa
vagyok („Tenyész hím”). Három lány
gyermekem van, hat unokám. Háromszor nősültem, először 1963-ban, 25
év után ezüstlakodalom, 50 év után
aranylakodalom. 56 éve vagyok házas
a feleségemmel.
Most a 80. évemben járok már. A
galambászatot lassan be kell fejeznem.
A galambjaim létszáma már nagyon
gyér. Jelenleg 15 öreg versenygalamb
és 15 fiatal galambom van.
De bizalommal várom a jövőt.
Stamler Dezső galambász
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Én nem tudok máshogy írni – beszélni,
csak nagyon arcon csapó módon, őszintén
Mottó: „Gondolataim kristálytiszták,
melyek vízben nem oldódnak.”
Honnan vetődik fel bennem most
ez a téma? Az emberi hiányosságok
kapcsán.
Nagyon érdekel, hogy vajon számon
kérhető-e egy emberen az, amit cselekszik felnőtt korában (a galambász
társadalmon belül), ha nincsen meg
a megfelelő érzelmi háttere. Ha soha
nem mutatták meg neki, hogyan kell
a galambász társait tisztelni, ha nem
került olyan társadalmi közegbe, ahol
erre felhívták volna a figyelmét. Azt
szeretném szétboncolni, ha például
egy galambász, akinek a galambászat
életének mozgató rugója lehetne, a
közösség elhagyásáért ki is a felelős, ő
mennyire számon kérhető.
Ha gyermekkorában, vagy talán serdülő korában soha nem volt egy olyan
közeg, aki ellátta volna tanácsokkal
(irányítgatta, pátyolgatta), viselkedésre, jómodorra tanította.
Az alapötlet az volt, hogy megvizsgáljam, hogy egy ízig-vérig galambász
– akinek talán a génjeiben is megtalálható a madarak iránti érdeklődés, szeretet – hogyan jut el oda, hogy elhagyja
a közösséget, ahol megtalálhatta volna
szenvedélyének támogatóit.
A személyes része csak annyi:
egyedüli felelősök a nagyok, a galambtenyésztés és a versenyzés terén, talán nem fogták a kezüket, nem
látták el szakmai tanácsokkal? Nem!
Ezért valamennyien felelősök vagyunk!
Sajnos ez ahhoz vezetett, hogy
drasztikusan csökkent a szövetségbe
tömörült galambászok száma. Ám felelősségük van azoknak is, akik csak
kritikákat tudnak megfogalmazni, de
leginkább bomlasztanak és érdemi
ésszerű javaslatuk nincs.
Akinek múltja nincs, annak jövője
sem lesz.
Honnan is tudhatná az ifjú generáció, ki volt a 40 éve eltávozott ANKER
mester, aki egy olyan szakirodalommal
lepte meg anno a galambászokat – nem
csupán hazánkban – szerte Európában
is, amellyel jelenleg is felülmúlhatatlan
maradandót alkotott.
Nyilván le kell ülni megbeszélni, írni,
alkotni, ha tudjuk, hogy mit akarunk.

Talán hiba részemről is, hogy sosem fogalmaztam meg, hogy ki, illetve kik a célközönségeim. Kik követnek, ha nincs megcélozva, kihez
szólok.
Most megfogalmazom.
Szólok a galambász társadalom egé-

Az alapítvány céljai:
- Anker Alfonz genetikus, állattenyésztő, postagalambász szellemi és eszmei örökségének továbbvitele.
- Közreműködés a magyar postagalambsport fejlesztésében.
- A postagalambsport tenyésztéssel és

széhez, az Anker Alapítvány tudósítójaként – igaz, nem én vagyok a szellemi atyja, de teszem töretlenül, amíg
az erőm engedi, azokkal ellentétben is,
akik ebben a fénysugárban csak sütkérezni szeretnének.
Szerintem a sikeremnek az egyik
kulcsa – ha van –, hogy nem félek kimondani, amit gondolok. Igaz, értek
rágalmak, atrocitások, de soha nem
inogtam meg.
További céljaim: létrehozni az Anker Alapítványi híradót önzetlenül,
hogy értesüljenek annak további terveiről – akár egyedül is –, a hazai eredményekről, az erőn felül is teljesítő személyekről.

versenyzéssel kapcsolatos, Anker Alfonz
szellemiségének megfelelő tevékenységek szakszerű segítése.
- A fiatal és idős galambászok segítése.
- A postagalambászattal kapcsolatos
tanulmányok, továbbképzések támogatása.
- Anker Alfonz galamb-génbank létrehozása, fenntartása, tenyésztése.
- Anker Alfonz galambtenyésztési
módszereinek kutatása, a tenyésztési
módszerek közreadása, megismertetése.
- Anker Alfonz postagalamb géncentrum létesítése.

Az alapítvány számlaszáma:
K&H Bank
10400968-50526887-69651008

Az alapítvány nyitott, bárki csatlakozhat hozzá, javaslataival közreműködhet.
Sporttársi tisztelettel:
Szabó Ferenc
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Részletes versenyprogram (2)
Ez a cikk 2011 májusában jelent meg a
postagalamb szövetség újságjában! Azóta is sok kérés érkezik felém versenyprogramokkal kapcsolatban, mikor,
mivel, miért kérdésekkel. Nem árt, az
ismereteket újra felfrissíteni, és a sok
év alatt szerzett tapasztalatok alapján,
gyakorlatban használható tanácsokkal
kibővíteni.
Sok cég ajánlását, részletes gondozási tervét ismét áttanulmányoztam,
megismertem. Ebből próbálom azt az
esszenciát leírni önöknek, ami szinte
minden programban szerepel, kicsit orvosi szemmel megvizsgálva, ahol lehet,
élettani alapokkal megvilágítva. Ellentétben az előző verzióval, készítmények,
gyártók nem lesznek megemlítve, ki-ki
a saját pénztárcájának megfelelően válasszon a kínálatból
Miért is adunk gyógyhatású készítményeket napról-napra?
Ebben az írásomban a hazaérkezés
utáni második és harmadik napról, főleg a szervezetet feltöltő készítményekről és az izmok regenerációjáról lesz
szó.
Ebben az időszakban a legfontosabb,
a szervezet feltöltése, az izmok regenerációja, a vértisztítás és a vitalizálás. Azt,
hogy a következő versenyen hogyan
fognak teljesíteni galambjaink, ez az
időszak határozza meg. Minél gyorsabb
és pontosabb a szükséges pótlás, annál
gyorsabban regenerálódik a versenyző,
annál jobban teljesíti a következő távot.
Itt jegyezném meg, ha a versenyek
során valamilyen fertőzést - legyen az
légúti vagy emésztőszervi betegség szed össze a galamb, nem tud tökéletesen meggyógyulni ennyi idő alatt. Betegen mi sem teljesítünk 100 %-osan!
Muszáj egy megmérettetést ilyenkor
kihagyni, időt kell adni a felépülésre,
ami 3-4 nap alatt szinte lehetetlen.
1. A SZERVEZET FELTÖLTÉSE
Vízoldékony vitaminok közül a
C-vitamin felhasználás óriási mértékben megugrik stressz hatásra, amit a
bekosarazás és a szállítás okoz. Bár a
galamb szervezete elő tudja állítani a
C-vitamint, ez önmagában azonban
nem elegendő mennyiségű. Hosszútávú versenyek alkalmával az erőltetett
izomműködés következtében sok olyan
sejtkárosító anyag is keletkezik, amely
közömbösítéséhez szintén C-vitaminra
van szükség.

Jelentősen csökken a B-vitaminok
szintje is. Egyrészt verseny közben gyorsan kiürül a szervezetből, másrészt felhasználódik az anyagcsere-folyamatokban, a felfokozott idegműködés során.
A zsíroldékony vitaminok közül a
hosszútávú versenyek során jelentősen
aktivizálódik a kalcium felhasználás,
ehhez elengedhetetlen egy megfelelő
D-vitamin szint.
2. AZ IZMOK REGENERÁCIÓJÁRA
ELSŐSORBAN KIMERÍTŐ ÉS/VAGY
HOSSZÚTÁVÚ VERSENYEK ALKALMÁVAL VAN SZÜKSÉG.
Ezekhez a folyamatokhoz két fő
dologra van szükség: építőkövekre és
energiára.
2.1 Az izmok fehérjékből, a fehérjék
aminosavakból állnak. Ennek megfelelően fehérjék és aminosavak szükségesek a regenerációhoz.
A fehérjékből nyert aminosavakból
fognak a testi fehérjék felépülni – és itt
nem csak a kontraktilis izomfehérjékről
beszélünk, de az energiatermelésért felelős, illetve szerkezeti fehérjékről is.
A fehérjék adagolásának időzítése
rendkívül fontos. Jó minőségű fehérjéket és aminosavakat tartalmazó készítmények adagolásával közvetlenül
a verseny előtti napokban vigyázzunk,
mivel kicsi az energiatartalmuk, fokozott vízivást okoznak, emiatt elnehezül
a galamb. Ez igaz a magas fehérjetartalmú magvak (hüvelyesek) etetésére is.
2.2 Kulcsfontosságú tényező a szénhidrátbevitel.
A versenyek utáni időpontban a test
extrém módon érzékeny az inzulinra.
Ilyenkor a megfelelő mennyiségű és minőségű szénhidrátbevitel betölti az izmok glikogénraktárait, fokozza az izmok
hidratációját, elősegíti az izomfehérjék
szintézisét és fokozza a zsírégetést.
2.3 Kiegészítés antioxidánsokkal
Az antioxidáns vitaminokkal - E- és
C-vitamin - történő kiegészítés segíti az
izmokat regenerálódni. Mind a C-, mind
az E-vitamin közreműködik annak megakadályozásában, hogy az izommunka
során létrejött szabadgyökök roncsolják
az izomsejtek membránját. Továbbá a
C-vitamin a versenyek után 24-48 órával
fellépő izomlázat is csökkenti.
Az antioxidánsok között előkelő helyet elfoglaló szelén beviteléről se feledkezzünk meg!
2.4 Rendkívül fontos az izom vérellátásának fokozása.

Az izom a véren keresztül oxigént
és tápanyagot kap, és a vér elszállítja
az izom-anyagcsere végtermékeit is.
Ezáltal gyorsabb lesz az izomregeneráció, és nő az izom teljesítőképessége,
javul a szív keringése és kedvezőbben
alakul az energiaháztartás. A tréningek, versenyek hatására, az izmokban
megnövekszik a hajszálerek száma,
így nő az oxigén és tápanyagellátás, illetve izom a véren keresztül oxigént és
tápanyagot kap, és a vér elszállítja az
izom-anyagcsere végtermékeit is. Ezáltal gyorsabb lesz az izomregeneráció,
és nő az izom teljesítőképessége, javul
a szív keringése és kedvezőbben alakul
az energiaháztartása megnőtt pufferkapacitás, mellyel nagyobb mennyiségű
laktát-terhelés mellett is képesek tartani
a teljesítményt.
2.5 Probiotikumok adása ebben az
időszakban is javasolt.
3. VÉRTISZTÍTÁS
Az erekben keringő vér - aminek
több mint fele víz - folytonosan körbejárja a szervezetet -, valójában folyékony szövet, melynek sokféle feladata
van. A vér számos alkotórészt tartalmaz: a szabadon úszó vörösvérsejtek
szállítják az életfontosságú oxigént, a
fehérvérsejtek többsége pedig szervezetünk védekezésében és regenerálódásában játszik szerepet. A folyékony
állományában viszont olyan anyagok is
felhalmozódhatnak, melyeket, ha szervezet méregtelenítő szervei, a máj és a
vese nem távolít el, előbb-utóbb betegségek kialakulásához vezethet.
Ezért rendkívül fontos a vér időnkénti „tisztítása”! Amely lényegben két
folyamatot támogat, a máj méregtelenítő működését és a vesék fokozott vizelet
kiválasztását. Leggyakrabban alkalmazott gyógynövények a csalán és a fokhagyma.
Ebben az időszakban galambokra
kifejlesztett gyári készítmények adása
javasolt. Ezeknél egyetlen dolgot kell
mindig szem előtt tartanunk: a pontos
adagolást!
Remélem cikkem megjelenése sok
galambásznak nyújt hasznos segítséget!
Keressék honlapunkat a www.galambpatika.hu címen.
dr. Berta Krisztián,
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,
galambász
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Megrendülten tudatjuk mindenkivel, hogy MAJOR SÁNDOR 65 éves korában,
2019. július 1-én elhunyt. Utolsó útján galambok feleresztésével vettünk végső búcsút tőle.
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy kedves fiatal galambász társunk, MEDVECZKI ZSOLT, az A-16 egyesület alapító tagja 46 évesen tragikus hirtelenséggel elhunyt. Temetése 2019. június 15-én volt a boldogi temetőben, ahol postagalambok feleresztésével vettünk végső búcsút tőle.

A D-01 egyesület tagsága és a Maraton Klub fájó szívvel tudatja, hogy F.
SZABÓ JÓZSEF sporttársunk hosszan viselt, súlyos betegség után 77 éves
korában elhunyt. Galambjai gyerekkorától kezdve voltak, a versenyszerű
galambászatot pedig 1964-ben kezdte, és halálát megelőző egy-két évig
aktív tagja volt a 13-as postagalamb tagszövetségnek. A galambászat terén kiváló eredményeket ért el, imádta a galambjait és mellette tisztelte
a sporttársait, idősebb éveiben pedig a fiatal és kezdő versenyzők sorsát
különösen a szívén viselte. Személyében egy pótolhatatlan barátot veszítettünk el. A sport mellett kivette részét a közösségi munkából is.

Szövetségi információk
Szövetségi iroda nyitva tartása, ügyintézés:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9.00 - 13.00
Elnöki fogadónap:
minden hónap első keddje
Szövetségben kapható könyvek:
Bárány István: Galambtartási 1x1			1500.-

A szervezett magyar galambtenyésztés
szakirodalmának bibliográfiája 1831-2015

4000.-

Gyulai József: Anker Alfonz a zseniális
postagalamb tenyésztő levelei tükrében

2500.-

Kerekes János: Anker Alfonz munkássága
tanulmányai és cikkei tükrében			

2500.-

Jan Aarden és a holland hosszútávú
törzs törénete					

3500.-

Riesz István: Ayurveda és a postagalamb

4000.-

Postagalambsport

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 másolatának és a hirdetés szövegének, képének megküldése postán a Magyar Postagalamb Sportszövetség,
1076 Budapest, Verseny u. 14. címre, vagy elektronikusan az info@postagalamb.hu, vagy a szaklap@
postagalamb.hu címre. Fax: 06-1/3424-364. A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

l Leinformálható tenyészgalambjaim
és utódaik eladók. Wiedermann első
generációs Janssen, Kóczián Leo Heremans, Hétvári Meulemans, orig. Lotterman. Tel.: +36-20/542-6094.
l Aarden, Delbar, Plastron, Symons
galambok leszármazottai eladók. Tel.:
00-36-30/219-7156.
l 1 db BRICON USB Clubmaster

teljes felszerelés, 1 db Speedy óra
adapterrel , 1 db 50 cm antenna, 1
db STB mechanikus óra eladó. Tel.:
06-30/298-1050.

Tisztelt
Kerületi Vezetők!
Mint azt bizonyára tudják, a Versenyszabályzat 12. § l. pontja az alábbiakról
rendelkezik:
„Minden Versenykerület, Tagszövetség egy versenyévadban minimum 5
általa végzett ellenőrzésről, egyesületi
tevékenységről, élgalamb, vagy élversenyző ellenőrzésről a Sportszövetségi
Versenybizottság részére köteles jegyzőkönyvet küldeni az ellenőrzést követő
8 napon belül!”
Az elküldés módja lehet hagyományos postai módon, fotózva, vagy
szkennelve e-mail mellékleteként.
Köszönöm az együttműködést!
Gál Ottó SVB elnök

POSTAGALAMBSPORT. Felelős kiadó: Magyar Postagalamb Sportszövetség (1076 Budapest, Verseny utca 14.) Telefon:
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Egy fiatal festő szárnypróbálgatása
A nevem Takács Viktória, 1989. június 21-én születtem Budapesten. Általános iskolás korom óta foglalkozom a festészettel. Kézügyességemet nővéremmel együtt édesanyánktól
örököltük, aki hobbi szinten foglalkozott festéssel. Általános
iskolában a rajzórákon kívül Szigeti Márta festőművész és
rajztanárnőm szakkörére jártunk. Ott ismerkedtem meg az
olajfestészeti technikával.
Általános iskola után több szakot is, elsőként a keramikust megjelölve felvételiztem az Illatos úti Jaschik Álmos
Művészeti Szakközépiskolába. Grafikus szakra nyertem felvételt, de az első két hónap után átkérettem magam a díszítőfestő szakra, mert a látottak alapján közelebbinek éreztem
magamhoz. Ez egy frissen indult szakág volt, mi voltunk a
második évfolyam belőle.
Megtanultunk létrázni, glettelni, festeni, mázolni, tapétázni, majd jöttek a kreatívabb részek: a műmárványozás,
flórerezés, sablonozás, ornamentikás minták festése.
4+1 év képzés után 2009-ben érettségivel és díszítőfestő
bizonyítvánnyal a kezemben kezdtem el dolgozni egy egészen más területen a vendéglátásban, amivel a napig is foglalkozom főállásban.
De mindeközben nem hanyagoltam el a festészetet, jártam különböző festészeti versenyekre, többek között a Trilak által megrendezett WorldSkills és EuroSkills magyarországi selejtezőjén, ahol a legjobb elért eredményem egy 2.
helyezés volt. Kellő bátorság és tapasztalat híján csak isme-

rősöknél vállaltam, többnyire gyerekszobák festését, esetleg
olajfestményeket. Jó pár falfestményt készítettem az elmúlt
tíz évben.
A galambászattal már szintén általános iskolás koromban
ismerkedtem meg, mikor az iskolából hazafelé menet csodáltam Ábel László postagalambász pergő galambjait. Vele
összebarátkozva kezdődött az egész, Tőle kaptuk első három pár galambunkat Édesapámmal, aki mindig is nagyon
szerette a madarakat. Végül 2002-ben kezdtünk el postagalambokkal versenyszerűen galambászni a gyáli A-60-as
egyesületben, ahol édesapám a mai napig versenyzik.
Én a galamboktól 5-6 év után eltávolodtam, ám tavaly
felkérést kaptam Márkus Istvántól, az A-60-as egyesület
elnökétől, hogy újdonsült gyűjtőhelyüknek a falára fessek
egy pár galambot Gyál címerével együtt. Ez a festmény nyár
végén készült el. Erre hívták fel Ihász Zoltán festőművész
és postagalambász figyelmét, aki ezt megtekintve megkeresett és egy próbafestés után pártfogásába vett, mesélve festő
múltjáról és a postagalambfestés fortélyairól.
Ő kért meg, hogy fessem meg édesapám egyik galambját
(a 12130-ast) és így ezzel a képpel tudok bemutatkozni a
galambász társadalomnak, remélve, hogy rövid idő után a
postagalambfestés válhat fő profilommá.
Takács Viktória
Tel.: 06-30/440-3238
E-mail: dekoral.lak@citromail.hu
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Országos verseny Lipcséből július 20-án:
1111 tenyésztő, 11.504 galamb
Dúctávok: 588.977 km - 829.329 km
Feleresztés: derült idő, szélcsend

fotók: Juhász Krisztián
Akik nélkül ez a verseny nem jöhetett volna létre: képünkön a gépkocsivezetők és a kísérők a lipcsei start után

