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Aki már járt Taksonyban Hochrein 
Antalnál az öreg szülői házban, az az 
előszobában nagyon sok serleget lát 
a polcokon. De van ott más, néhány 
horgásztrófea is. Mindkettő jól megfér 
egymás mellett, hiszen Anti előbb nagy 
horgász volt, aztán a galambok kedvé-
ért váltott, most pedig, hogy nyugdíjas 
lett, s több a szabadideje, testvérével 
gyakran ülnek ki a dunavarsányi tó 
partjára, a halak legnagyobb bánatára. 
Merthogy volt olyan nap, amikor más-
fél mázsa halat fogott.

A siker és a szerencse nem csak a 
vízparton szegődik gyakran mellé, ha-
nem a galambházban is. Az egyszerű 
kis dúc, amely az évtizede-
ken át a szülők által lakott 
kis családi ház melléképüle-
tének tetején kapott helyett, 
láthatóan rendben tartott és 
a galambok nyugodt kör-
nyezete.

- A galambászatot 1993-
ban kezdtem kisebb-na-
gyobb sikerekkel, majd a 
fordulatot 1998-ban az adta 
meg, hogy felkerestem a ba-
latonkenesei Tóth Imrét, aki 
lelkesedésemet látva meg-
ajándékozott huszonhat 
tojással. Ezt jó előre megbe-
széltük, ezért idehaza már 
minden előkészítve várta az 
érkezésüket - emlékezik a 
kezdetekre Anti.

Azért nem volt minden 
annyira egyszerű. Elfelej-
tett magával papírt és ce-
ruzát vinni, ezért, amikor 
szedték össze a tojásokat, mindegyikre 
ráírták, hogy melyik párból való. De 
nem akárhogy: egy női szemceruzát 
használva. Mire Anti Taksonyba ért, a 
zsíros festék sok tojásról leolvadt, vagy 
elkenődött, így csak néhány kikelő fi-
atalt tudtak egyértelműen azonosítani.

Az újabb nagy fordulat galambász 
pályafutásában a következő esztendő-
ben történt, amikor felkereste a pápai 
Csordás Károlyt. Tőle húsz fiatalt vá-
sárolt, amelyek egyből a tenyészdúcba 
kerültek. Egy részük remekül bevált, 

de volt néhány darab, amely később 
más sporiknál próbált helytállni.

A Hochrein-dúcban csak a hímek 
repülnek özvegyen. Belépve a tágas  
„lakótérbe”, azonnal feltűnik, hogy 
mennyire nyugodtak a galambok. 
Szinte mindegyik a fészkében ül, szó 
szerint, amelyik egy kicsit izgága, az 
lerepül a földre, aztán vissza.

A dúcvezetésben sincs semmi rend-
kívüli. A Börni-féle extra keveréket 
kapják a versenyzők, a gyűjtés előtti 
utolsó etetésnél némi olajos maggal ki-
egészítve. A gyógyszerezést sem viszi 
túlzásba a gazda, jellemzően két-há-
rom hetente tart megelőző kúrákat.

Ezt a felkészítést kapták az idén 

június 8-án megrendezett radeburgi 
versenyre is, amely a Közép-Magyar-
országi Bajnokság első útja volt. A 
kerületek összefogása nem újkeletű, 
évek óta sikeres, az idén pedig már a 
főszervező B-I Szilasmenti tagszövet-
ség mellett a Dunakanyar, a Hatvan és 
Környéke, az Esztergom, a Kolumbia, 
a Karancs kerület és a Villám Klub in-
dított galambokat. Összesen 7598 ma-
darat neveztek erre a versenyre, s 558 
tagot regisztráltak.

Anti nem várt sikert ért el. Első ga-

lambja, amely egyben meg is nyerte 
ezt a versenyt, a HU-2017-02-54308 
Kh, a reggeli 6 órási eresztés után 11 
óra 51 perc után néhány másodperc-
cel szállt le a kijáróra, majd huszonkét 
perc múlva érkezett egyszerre kettő is. 
Mivel a versenyben a csapatbajnoksá-
got hármas befutóval számolják, így az 
övé lett a csapat első hely is!

- A győztes galambom a Tóth Imre 
- Csordás Károly galambok kereszte-
zéséből származik és eddig is remekül 
repült. Nagyapja például 2005-ben 
a Budapest Bajnokság schampion 2. 
helyezettje lett, és az országos scham-
pion bajnokságban is 2. Az 54308-as 
apja is kiváló madár, 2016-ban például 

kerületi 1. díjat szállt Magdeburgból - 
mondta Antal.

Akinek gondolkodására a kiszámít-
hatóság a leginkább jellemző. Nem 
kapkod, nem csapkod, pontosan tud-
ja, hogy számára a galambászat egy 
hobbi, amely jól megfér a horgászat 
mellett. Már bejáratot megoldásokat 
alkalmaz, amelyek, mint a radeburgi 
verseny is mutatja, a szerencsével ösz-
szefogva nagy sikereket hozhatnak.

Furucz Zoltán

A Közép-Magyarországi Bajnokság radeburgi 
versenyében csapatban és egyéniben is első: 

Hochrein Antal (Taksony)
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Pannon Maraton Klub küldött közgyűlése  
2019. április 13. (szombat) - jegyzőkönyv

A Pannon Maraton Klub Orosházán, a Pacsirta utca 8. alatt 
található Pártok Házában tartotta küldött közgyűlését 11 
órakor. 

Mihalik Csaba elnök nagy tisztelettel üdvözli a jelenle-
vő küldötteket, sporttársakat. Megállapítja, hogy a jelen-
léti ív szerint 23 fő van jelen, így érvényes, szavazatképes 
a gyűlés.

A jegyzőkönyv vezetésére Bagaméri László titkárt java-
solja.

A szavazás egyhangú: igen.
Jegyzőkönyv-hitelesítők:  Dubecz Sándor és 
         Kaldanekker Sándor
A szavazás egyhangú: igen.

Két héttel a gyűlés előtt közzétettük a honlapon minden-
ki számára a meghívót.

Napirendi pontok:
1. 2018. évi versenyekről beszámoló (Mihalik Csaba)
2. 2018. évi gazdasági beszámoló (Hajdú János)
3. 2018. évi ellenőrző bizottsági jelentés (Jambrik István)
4. 2019. évi program és költsége (Mihalik Csaba)
5. Egyebek

Napirendi pontok elfogadása: igen.

Mihalik Csaba: A 2018. évben 3 főversenyt, és egy fiata-

lok versenyét rendeztük meg.
Magdeburg, Braunschweig, Homberg-Efze (pénzdíjas 

verseny), és a fiatalok Jihlava versenyét.
Első Magdeburg versenyen 131 fő - 802 galamb, Braun-

schweig 129 fő . 730 galamb, Homberg-Efze 119 fő - 649 
galamb volt. 

Magdeburg versenyen zónánként hasonló métersebes-
séggel érkeztek az első galambok.

Látható, hogy zónánként szinte nincs eltérés a galambok 
sebességét illetően, ha megfelelő az idő. Az utolsó verse-
nyen viszont nem volt ilyen szerencsés a beérkezése ga-
lambjainknak.

A fiatalok jihlavai versenye pedig még ettől is rosszab-
bul sikerült. Szigetváron nyerték nagy különbséggel a többi 
zónától. (Itt meg kell említeni, ha külföldi versenyző ver-
senyez, az eredményét csak utólag lehet érvényesíteni, ez 
viszont utólag módosította az eredményeket.)

Pénzügyi dolgaink nem tartoznak a nyilvánosságra, itt 
viszont ismertetve lesz az éves gazdálkodásunk. Minden 
pénzforgalom átvételi bizonylattal van kezelve. A kifizetés 
a szállító felé szintén bizonylattal van kezelve. A szövetség 
felé a kifizetések pedig átutalással. 

Pénztartalékaink pedig szigorú nyilvántartással a bank-
ban, s erről minden évbe hivatalos, jogszabály szerinti el-
számolásunk van.

Bíróság felé teljesítjük az elvárásokat, és ezek ott nyilvá-
nosak.

A galambgyűrűk ára nem változott, sem a galambok 
szállítási költsége.

Startra készülve. A Pannon Maraton Klub autója Homberg Efze feleresztési helyen 2017. július 1-én
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A 2018. évi versenyeink tisztaságát semmi nem kérdője-
lezi meg, nem történt szabálytalanság.

Ebből látható az elvégzett munkánk elismerése. Korrekt 
versenyzői vannak a Pannon Maraton Klubnak.

A vállalt versenyeket maradéktalanul végrehajtottuk. 
Szavazás: egyhangú igen.

2. napirendi pont: Hajdú János gazdasági beszámolóját 
ismerteti.

A 2018. évben sikeres versenyévet zártunk, mert a költsé-
gek nem haladták meg a befizetéseket.

Hasonlóan az elmúlt évekhez, van megtakarításunk, és 
erre büszkék lehetünk.

Gyűrűrendelésünk folyamatosan nőtt.
Pénzügyi nyitó készletünk 2.253.969 Ft.
Záró készletünk: 3.742.074 Ft.
A melléklet tartalmazza az éves teljes mérleget.
Szavazás: egyhangú igen.

3. napirendi pont: Jambrik István az ellenőrző bizottság 
beszámolóját ismerteti.

A Pannon Maraton Klub a 2018-as munkáját a küldött-
gyűlés határozata szerint végezte. 

A versenyek feleresztési helyeinek módosítása mindig az 
időjárás figyelembevételével történt.

A klub tagság átlagosan 600 fő, viszont a versenyző tagok 
száma általában 220 fő körül alakult. Sikeresnek mondható 
az Északi régió külön eredményszámolása.

A klub gazdálkodásáról elmondható, hogy a tervezet 
szerint alakult, és stabil. Évek óta rendelkezik a szükséges 
pénzeszközzel. Nyilvántartásunk naprakész, és pontosan 
van vezetve.

Az év közbeni ellenőrzésen mindent rendben találtam.
A pénzdíjas versenyeken a tárgyi díjak és pénzösszegek 

átvétellel ki lettek osztva.
Szavazás: egyhangú igen.

A 2019 tervezet ismertetése - Mihalik Csaba: a 2019-es év-
ben a Pannon Maraton Klub több gyűrűt rendelt, mert van 
igény rá.

A 2019-es évben Magdeburg lesz az év pénzdíjas Pannon 
gyűrűs versenye.

Zónánként törekedni kellene arra, hogy 60 fő, 150 ga-
lambot nevezzen a versenyekre. Így érvényes zónaeredmé-
nyeket tudnánk létrehozni. Javaslat gyűjtőhelyenként a 20 
tag!

Mindenki hozzon magával 1 főt. Igyekezzünk nagyobb 
taglétszámot létrehozni!

Nemzeti csapatbajnokságba 5 galamb 2 befutó a javaslat.
Nemzeti maratonba csak 1 csapat számít. Nálunk min-

den csapat számít!
Szavazás: 17 igen, 6 nem.

A 2019-es év versenyköltségét hasonló összegben szeret-
nénk megoldani, nem akarunk semmit emelni. A fiatalok 
versenyét is hasonlóan kellene megszervezni.

Szavazás: egyhangú igen.

Versenyeink: Homberg-Efze 2019. június 15., Magde-
burg 2019. június 29. pénzdíjas verseny, Braunschweig 
2019. július 13.

Eredményszámolásnál 33 %-os lista készülne.

A három zónalista eredményét összevonnánk a teljes lét-
szám eredményével is.

Az Északi régió külön listában is lesz értékelve.
Amennyiben van valakinek külön listás tervezete, jelez-

ze, csak feleljen meg valamelyik értékelésnek. Ebben az év-
ben Pethő Attila még fog segíteni.

Kaldanekker Sándor javaslata, hogy nagyobb legyen 
a versenykedv, röpcsoport, illetve gyűjtőcsoport szerinti 
eredménylista is készüljön, amellyel növelhető lehetne a lét-
szám. Ez serkentőleg hat a kis közösségek listás eredményé-
re, és itt kell törekedni a röptető tagok, és a galamblétszám 
növekedésére. 

Pontosztásnál minden területi befutónál azonos a pon-
tosztás, mindegy, hogy szigetvári, vagy nyíregyházi az il-
lető. Teljesen mindegy, hogy egyik helyre este érkezik a 
galamb, vagy másik területibe reggel. Abban a csoportban 
csak a saját befutójuk számít. Nagyon fontos szempont az 
azonos feltétel. Ebben a formában teljesen kizárjuk a szél-
járást, hiszen kisebb terület versenyzésénél nem lehet nagy 
különbség az eredményekben. Csak a beérkezett galamb 
ideje számít. 

Az eredményszámoló programba bejelölnénk a résztve-
vő tagokat, hasonlóan, mint az „utcabajnokságoknál” és ezt 
már a versenyek (év) megkezdése előtt beregisztrálnánk a 
www.galambom.hu oldalon. Kérte a területi gyűjtők vezető-
it, hogy végezzék el sürgősen a tagtoborzást még az év meg-
kezdése előtt, hogy értékelhető legyen a 20 fő, 150 galamb. 
Ezt már most el kellene kezdeni.

Cséfán Tivadar és Bagaméri László támogatja a „gyűjtő-
területi listát”. 

Nagy lehetőség van benne mindenki számára, főleg a 
klub versenyszellemébe illeszkedően.

Jelenleg 4 területi gyűjtőhelyünk van, ezt lehetne növelni 
akár ötre, amennyiben megvan a 20 fő, és 150 galamb. Ez 
az FCI előírásainaik megfelelő 20 %-os listás eredmény is 
lehetne.

Turán Károly szerint nem jó az 5/2 befutó, mert az csök-
kentheti a benevezett galambok számát.

Szalai Károly kéri, hogy ne legyen délutáni engedés, és a 
kettes csapat legyen olcsóbb.

Kaldanekker Sándor a reggeli startot javasolja.
Dubecz Sándor kéri, hogy 3 évig ne változtassunk a prog-

ramon.
A befutó tétjét a pénzdíjas versenyeken vissza kellene 

hozni.
Mihalik Csaba meghívásos Hamburgot szeretne 2019. jú-

lius 27-én reggeli starttal.
Szavazás: 21 igen, 2 nem.

Új eredményszámoló lesz 2019 évtől, Gál László helyett  
Bólyi Zoltán.

Szavazás: 23 igen. 

A 2019-es évben a felépítményünket szeretnénk kölcsö-
nadni. 

Szavazás: 23 igen.

Mihalik Csaba befejezi a közgyűlést 14:30-kor.

Bagaméri László
jegyzőkönyvvezető
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Azok, akik manapság a postagalambok-
ról, vagy a postagalambsportról írnak, 
gyakran egyáltalán nincsenek tudtá-
ban azzal, hogy milyen hatalom van a 
kezükben. Az írásaimban éppen ezért 
nevek is szerepelnek majd. Teszem ezt 
azért, hogy valamit egyértelműen meg 
tudjak fogalmazni, illetve olykor azért 
is, hogy bebizonyítsam az állításaimat. 

Ezzel összhangban olykor előfordul, 
hogy egy megnevezett személyt emlí-
tését követően 
m e g k e r e s n e k 
a sporttársak. 
Ha egy komoly 
szerző, mint 
például André 
Roodhooft, azt 
írná, hogy egy 
d i a d a l m a s a n 
l e b o ny o l í t o t t 
rövidtáv előtt al-
malevet adott a 
postagalambok-
nak, akkor egé-
szen bizonyosan 
több édesanya 
nem tudott 
volna almale-
vet vásárolni a 
gyerekeinek a 
boltoknak, mert 
f e l v á s á r o l t á k 
volna a posta-
galamb tenyész-
tők. 

Ilyen nagy 
hatalma van az írott szónak.

Ugyanakkor tenyésztőknek és ter-
mékeknek is lehet kárt okozni azzal, 
hogy rendszeresen hivatkozunk rájuk, 
de ennek az ellenkezője is igaz. Úgy is 
tudnunk valakinek kárt okozni, hogy 
egyetlen negatív szót leírnánk róla. 
Elég ehhez az, hogy egy személyt egy-
általán nem említünk meg az írásaink-
ban, annak ellenére, hogy nagyon jól 
szerepelt.

A média véleményformáló akkor 
is, ha rendszeresen megemlít neveket, 
vagy elfelejt embereket. A hatalmát 
semmiképpen nem szabad alábecsül-
ni.

Ezzel összefüggésben gondoljunk 
csak a PIPA-ra. Sok külföldi úgy véli, 
hogy a PIPA egy internetes híroldal. 
Sokan azt gondolják, hogy az a sze-

mély, akinek a nevét itt említik, az a 
szakma mestere. Nem látják át, hogy 
ez egy kereskedelmi oldal. Azok a te-
nyésztők, akik ezen a lapon keresztül 
értékesítenek, egészen különös figyel-
met kapnak, ezért szerepel itt sokszor a 
nevük. És lássuk be, ez ellen nincs mit 
tenni.

Külföldön ez a helyzet még dur-
vább. Például, kaptam egy emailt Ma-
rokkóból. Ott is ismerik az idehaza 
ismert neveket. A levélíró ismerte eze-

ket a „márkaneveket”, s feltűnt neki, 
hogy sok jó teljesítményt nyújtó pos-
tagalamb családfájában gyakran sze-
repelnek ismeretlen nevek is. Ez alatt 
ismeretlen tenyésztőtől származó pos-
tagalambokra gondolt.

Amerika és Japán

Rólam elhihetik, hogy szinte alig 
forgatok külföldi újságokat, mert vé-
leményem szerint szégyenletes, hogy 
azokban büntetlenül milyen cikkek je-
lennek meg. Teljesen jelentéktelen te-
nyésztőket az egekbe magasztalnak az 
amerikai és a kínai hírportálokon.

Ezeken szerepelnek olyan szemé-
lyek nevei, akik már évekkel ezelőtt el-
hunytak, illetve olyan postagalambok, 
melyek egy legendás hírű postagalamb 

hatodik generációs leszármazottai. 
Szó sincs semmilyen cenzúráról. De 

miért is lenne erre szükség? 
Egy újság, vagy portál kiadója ezzel 

a saját egzisztenciáját ásná alá, ha meg-
tagadná, hogy teljesen értelmetlen hir-
detések megjelentetését engedélyezze. 
Illetve nagyon gyakran még össze is 
játszanak az adott hirdetőkkel.

Így történhetett meg, hogy egy kí-
nai kereskedő ajánlatot tett egy 100 
km-es győztes postagalambra Nijve-

ből, s megjelentette egy olyan futam 
eredményét, melyen összesen négy te-
nyésztő vett részt.

A megboldogult Kokke úr, a Brabant 
2000 hajdani elnöke egyszer kapott 
egy faxot Kínából azzal a kérdéssel, 
hogy van-e nemzeti verseny Sint Ka-
telijne Waverben. (A holland nyelvből 
németre fordító megjegyzése: ez a kör-
zet körülbelül 50 kilométerre található 
délre a holland határtól, Belgiumban.) 
Úgy gondolták, hogy egy ottani győz-
tes jó üzletet jelentene.

Kína

Angolul még egy kicsit tudok ol-
vasni, de néha úgy vélem, nagyon 
boldog lehetek, hogy a kínai nyelvtu-
dásom nagyon korlátozott. Mert amit 

Az írott szó, avagy a média hatalma
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angolul el tudunk olvasni, az csak a 
jéghegy csúcsa. Jobb nem is gondolni 
arra, hogy mi minden jelenik meg kí-
nai nyelven. Alig valaki ért ott angolul, 
nem beszélve hollandul, így minden-
ki teljes egészében a kínai újságokban 
megjelenő információkra kell hogy 
hagyatkozzék.

Meggondolandó

Korábban Hollandiában tudósítani 
szerettem volna egyes belga sporttár-
sak eredményeiről, illetve arról, hogy 
milyen út vezetett ezen eredmények 
eléréséhez. Ezt mindenképpen tanul-
ságként szerettem volna a hazai sport-
társak elé állítani. De lehet, hogy jobb 

lennék reklámszakembernek, mert az 
írásomat követően ezekhez az embe-
rekhez egész sereg vevőjelölt jelentke-
zett be. 

Nem ez volt a célom. Nem a kivá-
ló postagalambjaikra szerettem volna 
felhívni a figyelmet, hanem az ő egé-
szen kiváló tenyésztői és sporttársi 
képességeikre. Mert ehhez a sporthoz 
sokkal többre van szükség, mint pos-
tagalambra. Vannak olyan tenyésztők, 
akik értenek ehhez, s éppen ezért sok-
kal többet tudnak kihozni a postaga-
lambokból, mint mások. 

A sportág legnagyobb versenyzői is 
sokkal több rossz minőségű postaga-
lambot tenyésztenek, mint jót. Megfon-
tolandó, ha egy fiatal postagalambok 
értékesítésére szervezett árverésen a 
legolcsóbb, mintegy 200 postagalamb 

mintegy 700 euróért kel el. Hát nem 
lehet túl jó ez a 200 postagalamb…

Mindezek betudhatók a média ha-
tásának, annak, hogy mennyire nagy 
befolyást gyakorolnak az emberekre, 
miközben közepes kvalitású tenyész-
tőkből szenteket csinálnak. Arra tö-
rekednek, hogy a potenciális vevőket 
meggyőzzék arról, hogy egy díjnyertes 
postagalamb fivére is mindenképpen 
díjnyertes. 

De azért nem ennyire egyszerű a 
helyzet.

A következmények

Van itt még valami. Időről-időre 
mindig felkapnak új neveket. Janssens, 

Leo Heremans és Harry postagalamb-
jai a legjobbak. Korábban szóba sem 
elegyedtek az emberrel, ha nem volt a 
dúcban Janssen postagalamb. „Janssen 
galambok” nélkül egyáltalán nem vet-
ték komolyan az embert.

De minden divathullám mögött 
nagy veszély húzódik meg. Ha az em-
berek tömegesen ugyanattól a tenyész-
tőtől szeretnének postagalambot vásá-
rolni, akkor lesznek olyan tenyésztők, 
akik úgy érzik, hogy „kénytelenek” 
több galambot tenyészteni, s több fiatal 
postagalambot meggyűrűzni. Ez telje-
sen normális jelenség. 

De mi ennek az elkerülhetetlen kö-
vetkezménye? Az átlag minőség rom-
lása.

Amit a külföldiek vonatkozásában is 
említettünk, a minőség egyedül kevés. 

Volt egy bajnok, aki minden évben egy 
egész költés fiatal postagalambot el-
árverezett. A bevételt az egyesületnek 
adta. Az ember azt gondolhatná, hogy 
ezáltal megteremtette a saját konku-
renciáját. Tévedés. „A megfelelő embert 
és annak tudását nem lehet mellékelni a 
postagalambokhoz.”

A magas ár

Pótlólagos probléma, hogy azokat 
a postagalambokat, melyekért sokat 
fizettek, felülértékelték. Volt valaha 
valaki, aki egy Janssen postagalambot 
kiszedett a saját csapatából? 

Az ember szeretné visszakapni a be-
fektetett pénzt, s éppen ezért, az ezek-

től a nagyon drágán vá-
sárolt postagalamboktól 
származó egyedeket ál-
talában el szokták adni.

Végezetül

Más országok te-
nyésztői érdeklődnek, 
hogy van-e a környék-
beli tenyésztőknek web-
lapja. Abból indulnak ki, 
hogy a mesternek van 
saját weboldala. Vagy 
legalább egy katalógusa 
a postagalambjairól ké-
szült fényképekkel.

Nemrég jöttek láto-
gatók Kelet-Európából. 
Meg voltak lepődve, 
hogy semmit nem tud-
tam mutatni nekik. Sem 
katalógust, sem fényké-
peket, de még postaga-

lambokat sem. 
„Véletlenül” az asztalomon hevert a 

ZAV egyik díjlistája. Több mint ezer 
egyéves versenyző közül az első két 
helyen nevezett első és tizedik helyet 
nyert. Nem volt ennek a ténynek sem 
nagy hatása. 

Ekkor az egyik látogató elővette 
a saját mobiltelefonját, s megmutat-
ta rajta, hogy az ő galambjai hogyan 
versenyeznek. Elhozta az első 18 díjat 
1000 versenyző közül. „Nincs miről 
tovább beszélnünk” - mondtam. (S ő 
most tényleg azt hiszi, hogy el fogok 
adni postagalambokat az országában.)

És valójában, tényleg nem volt mit 
mondanunk egymásnak.

Ad Schaerlaeckens
fordította: Tordy Éva
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Ankeri genetika napjainkban (1)
Svetli - YU94-502508 KKh

Az a megtiszteltetés ért, hogy meghívást 
kaphattam a Meixner Zoltán által élet-
re hívott, kétségtelenül a legnagyobb 
magyar postagalambász, Anker Alfonz 
emlékét, szellemiségét megőrző alapít-
vány (Anker Alfonz Hagyatéka Alapít-
vány) alapító tagjai közé. Az alapítványt 
megelőző időszakban is, 2008-tól a 
weboldalamon (www.jan-aarden-pige-
ons.com) is láthatóan gyűjtök mindent, 
amit Anker Alfonz írt és mindent, amit 
róla írtak. 

Egy valódi gyöngyszemet szeretnék 
bemutatni önöknek! 

A képen látható Svetli YU94-502508 
KKh a főszereplő. 

Haladjunk időrendi sorrendben. A 
galamb már évekkel ezelőtt felkeltette 
az érdeklődésemet, hallottam róla Vi-
tuska Antal sporttársamtól, és az utol-
só lökést a 2017. február 26-án megtar-
tott szegedi nemzetközi Anker-fórum 
adta. Olyan érzésem volt, hogy ezt a 
galambot és a történetét nem szabad 
veszni hagyni, de valahogyan az in-
formációk csak nagyon-nagyon lassan 
csordogáltak. Rendszeresen, havonta, 
kéthavonta „zaklattam” telefonon Anti 

bácsit, már-már néha olyan érzésem 
volt, hogy a barátságunk rovására is 
mehet ez a felfokozott érdeklődésem. 

2018 februárjában aztán felgyor-
sultak az események, dokumentumok 
érkeztek a tenyésztőtől! Végre! Elkez-
dődhetett az adatok számítógépes fel-
dolgozása. Minden származási adat és 
tenyésztési információ a helyére került. 
Láthatóvá váltak a rokoni fokozatok 
mellett az egyéb fontos információk is. 

Kiderült mindenek előtt, hogy a 
galamb apja az a Klare I névre hall-
gató YU89-007769 KK hím, akinek 
a tenyésztője Vituska Antal. Az anyja 

a Haboskinja névre hallgató YU89-
007788 KKCS tojó, aki két Vituska 
Antal galambból született! 

Anti bácsi emberi, sportemberi 
nagyságát mutatja az a szerénység is, 
amivel ezt mindvégig „elhallgatta”, 
pedig lett volna oka büszkélkedni… 
Hiszen oroszlánrésze volt Svetli meg-
születésében! 

Anti bácsihoz az első Anker galam-
bok 1974-ben érkeztek (8 db) és már 
az első fiatalok versenyén (1975-ben) 
champion galambot adtak! Majd látni 
fogják az írás második felében, még 40 

(!) év elmúltával is olimpiai galambot 
adtak! Micsoda genetika, kedves olva-
só! 

No, de vissza Svetlihez. A tenyésztő-
je a szerbiai Ciric Borivoj (23320 Coka, 
Voje Vojvodica 10. YU-Serbija) sport-
társ, jó barátja Anti bácsinak. 

A galamb származásáról röviden. 
A pedigrében minden galamb eredeti 
Anker galambra vezethető vissza, vagy 
az általa behozott import galambokra, 
tehát 100 %-ban Anker galambról van 
szó (lásd a mellékelt származási lapot). 

Az apai oldal nagyrészt (75 %) a 
főnök kedvenc R. Desmet-Matthijs 

galambjaiból áll, 
köztük a híres Ka-
poen-75 NL75-
676572, aki kétszer 
is szerepel, tehát 
rokontenyésztett-
nek nevezhetjük 
erre a galambra. A 
fennmaradó 25 % a 
nem kevésbé híres 
Anyóca 3 H5050-
77-3071 fekete tojó, 
aki a szintén legen-
dás Krak 71 B71-
4070231 (A. Leus) 
és a Blauwe Chan-
tal B76-4683356 
(R. & X. Verstraete) 
pártól született. 
Csupa-csupa na-
gyágyú, és majd-
nem kifelejtettem 
a sorból az Achtje 
tojót NL79-627650 
(Hans Eijerkamp & 
Zn).

Az anyai oldalon 
szintén rokontenyésztéssel találkoz-
hatunk. A Nero YU75-35855 (Vituska 
Antal) és Kabala H5050-73-3150 (An-
ker Alfonz) párra gondolok. A Kabala 
apai oldalon a Kadet H5020-73-1916 
(Anker Alfonz), aki a Szilaj Klare-72 
B72-3218056 (R. Desmet-Matthijs) 
x Dikke Zwarte-72 B72-3218057 (R. 
Desmet-Matthijs) pártól született, te-
hát telivér R. Desmet-Matthijs galamb. 
Anyai oldalon a Bange Klak NL72-
417569 (J. van Limpt de Klak). Most 
érkeztük el oda, amiért ez az írás meg-
született… 
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Svetli életében 5-ször szállt 1. díjat! 
Olimpiai résztvevő, volt a svájci olim-
pián (Bázel 1997), fia: YU97-839013 
olimpiai résztvevő a dél-afrikai 
olimpián (Cape Town 2001), unoká-
ja: YU06-729734 olimpiai résztvevő 
a dortmundi olimpián (Dortmund 
2009), dédunokája: YU11-227819 
olimpiai résztvevő a budapesti olim-
pián (Budapest 2015).

Micsoda sorozat ez kérem! 
Máris elérkeztünk, kis túlzással, 

a jelenbe! A kétkedőknek ajánlom 
szíves figyelmébe, mivel ők rendsze-
resen kritizálják Ankert és a gondo-
latait… Még hogy nem 
aktuális már?! Csak hab a 
tortán, az adatok első fel-
dolgozása idején (2018. 
február 14.) a galamb még 
élt! 24 éves volt ekkor! Mi-
csoda életerő és szervezeti 
szilárdság kellett ehhez! 
Példaértékű. 

A tenyésztő elmondása 
szerint a 2017-es évben még 
felnevelte 3 fiókáját, életé-
ben végig egészséges volt. 
(Sajnos, nem sokkal később 
érkezett a szomorú hír, 2018 
tavaszán véget ért földi pá-
lyafutása, a fészkében szen-
derült örök álomra.)

További, nem kevésbé 
fontos információ róla: ez 
a szülőpár tölti meg való-
di tartalommal, a galam-
bász berkekben gyakran 
hangoztatott, „arany pár” 
fogalmát. Miért? Tessenek 
figyelni.

Tehát Svetli teljes test-
vérei a következő eredmé-
nyekkel büszkélkedhetnek:

l YU91-286548 hím
1993 3x1. díj
l YU91-286514 hím
1994 3x1. díj
l YU92-332347 hím
1993 3x1. díj
l YU92-332347 hím
1996 3x1. díj 21. YU AS (FCI)
l YU94-502508 hím
1996 5x1. díj „Svetli” 4. 
YU AS (FCI)
l YU95-611088 hím
1997 2x1. díj 8. YU AS (FCI)
l YU96-732008 hím
1998 2x1. díj 8. YU AS (FCI)

l YU96-732028 hím
1997 2x1. díj 30. YU AS (FCI)
l YU96-732048 hím
1999 6. YU AS (FCI)
l YU96-732018 hím
1999 1x1. díj 49.YU AS (FCI)
l YU96-732018 hím
1999 16. YU AS)
l YU98-922318 hím
1999 28. YU AS
l YU98-922348 hím
1999 45. YU AS (FCI)
l YU95-611078 tojó
1995 1. AS fiatal
l YU97-839018 tojó
1997 1. AS fiatal

A tenyésztő elmondása szerint ettől 
a pártól KIVÉTEL NÉLKÜL minden 
utód messze átlag feletti versenyga-
lamb volt! 

Köszönjük mindenek előtt Anker 
Alfonznak, majd Ciric Borivojnak, Vi-
tuska Antalnak, valamint Sümegi Jó-
zsefnek ezeket a rendkívüli galambo-
kat! 

Búcsúzóul bízom abban, a fentiek 
meggyőzik a kétkedőket is, hogy az 
ankeri genetika él!

Papdi Imre,
Anker Alfonz Hagyatéka Alapítvány

Kuratóriumának tagja
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„Sportunk szórakozás és nem létkérdés.” 
(Anker Alfonz)

Nehezen fog a tollam… Rég forgat-
tam. Pedig szeretek írni. Úgy látszik, az 
nem elég, gyakorolni kell, mert anélkül 
az ihlet is nehezebben jön. Igaz a mon-
dás, hogy gyakorlat teszi a mestert. 
Persze én mester nem voltam, vagyok, 
leszek, de nagy terveim azok voltak. 
Könyvet akartam írni egy olyan törté-
netről, ami 1979-ben megszakadt. 

Lelkesen kutattam, riportokat készí-
tettem, dokumentumokat gyűjtöttem, 
rendeztem, rendszereztem, összefog-
laltam. Nagy mennyiségű anyag gyűlt 
össze, számomra csodálatos ereklyék-
kel. A gyűjtemény növekedésével nőtt 
a gyanúm is, hogy ennek azért valahol 
határt kell szabni. Nem lehet Anker Al-
fonz kaposvári galambász pályafutását 
teljes egészében bemutatni, mert min-
dig előkerül egy morzsa, amit még jó 

lenne beilleszteni. A lényeg, hogy olyan 
mű szülessen, amilyen még nem volt. 

Az évek teltek, a munka haladt, a szín-
re lépést halogattam, mert belefutottam 
egy nosztalgiahullámba. Rövid időn 
belül három kiadvány is megjelent An-
kerról. Ez visszavetette a lendületemet, 
mert az volt az érzésem, ilyen dömping 
idején nem szabad újabb Anker témájú 
kiadvánnyal megjelenni. A fogadtatás 
valószínűleg az lenne, hogy már megint 
Anker? Nem akartam a témát elcsépeltté 
tenni, azt gondoltam, várjunk. 

Meddig? Talán mostanáig. 2019-
ben lesz halálának 40. évfordulója. 
Csakhogy most vissza kellene zökken-
nem abba a kerékvágásba, amiből né-

hány éve kiestem. A visszazökkenést 
nem segíti, hogy látom, a galambász 
közéletben milyen állapotok uralkod-
nak. Van-e igény a gondolatokra? Saj-
nos pesszimista vagyok. 

Nyugtalan időszakot élünk. Időről 
időre föltűnnek arcok, akik fennen 
hangoztatják, ők tudják mi az orvosság 
a bajokra, majd ők megmentik a pos-
tagalambsportot. Sajnos a világmeg-
váltás nem létezik, csak szívós, kemény 
munka, az meg leginkább a szótlanul 
dolgozóknak szokott menni, nem a 
nagyhangúaknak. 

Negyven év nagyon hosszú idő. Van 
még valami Anker tarsolyában? Tud 
még hasznosítható gondolatokat adni? 

2017-ben az Anker Alfonz fórumso-
rozat szikszói előadásához írtam egy 
képzeletbeli riportot, melyben olyan 
kérdéseket tettem föl „riportalanyom-
nak”, melyek ma erősen foglalkoztatják 
a galambásztársadalmat. Például fogy a 

tagság, kevés a fiatal, önzés, irigység, nö-
vekvő költségek távolítanak a sportunk-
tól. A válaszokat Anker írásaiból vettem, 
de ez csak a riport végén derült ki. 

Ezzel azt akartam érzékeltetni, hogy 
a mai problémáink nagy része egyálta-
lán nem új keletű, 40-50 évvel ezelőtt is 
küzdöttek ezekkel. Tehát akiben fölme-
rül a kérdés, hogy aktuálisak-e ma az an-
keri gondolatok, annak javaslom, vegye 
elő az írásait és olvasgassa. Szinte nincs 
olyan területe sportunknak, melyre ne 
találna használható választ benne. 

Többnyire azonban nem fogadjuk 
meg a jó tanácsot. Nem csak az övét, 
másokét sem.

Na de mi újság az „őshazában”, Ka-

posváron? Hááát…, nincs Anker nosz-
talgia. A többséget nem érdekli. Va-
gyunk páran, akik egymás között azért 
beszélünk róla. 

Maradt valami Alfi bácsi után? 
Örömmel mondom, hogy igen! Sze-
rencsére. Kiadatlan írások, levelek, 
fényképek, „muzeális” dolgok, még 
a versenyórája is. Galambok? Anker 
galamb, az nincs. De nem csak Kapos-
váron, másutt sincs. Anker galambok 
leszármazottai vannak. Nálunk első-
sorban Sümegi Józsefnek és Kovács Ot-
tónak köszönhetően. Dicsekvés vagy 
sem, de mára – az említett két sport-
társ után – én őrzöm a lángot. Állomá-
nyom az ő galambjaikon keresztül az 
egykori Anker galambokra épül. Des-
met-Matthijs, Leus, Lahme, Plastron…

Vándor! Ha Kaposvárra vetődve lát-
ni szeretnéd az egykor volt Meseország 
maradványait Hófehérkével, Csipkeró-
zsikával, Hamupipőkével, Jancsival, 

Juliskával, nálam még megteheted! 
Ideig-óráig. Ki tudja meddig?! Jelenleg 
nem tudnám kinek átadni a stafétát. 

Micsoda? Hófehérke meg Csipkeró-
zsika, Desmet-Matthijs meg Leus? Hol 
vannak már azok, ugye? Ezen nevek 
felemlegetésétől a modern irányzat 
képviselőinek a hideg futkos a hátán. 
Anker világosan megfogalmazta, hogy 
a galamb tenyésztője az, aki a szülőpá-
rokat összeállította. Ennek ellenére ő 
is így használta. Ezek a nevek találóan 
jellemezhetnek egy galambtípust, plá-
ne, ha közös tulajdonságaik is szem-
betűnőek. Mindenki tudja, hogy ezek 
nem Desmet vagy Leus madarai, de ki-
fejezőbb ezt mondani, mint gyűrűszá-

Anker Alfonz után - Kaposvár 1979-2019

A Kaposvári Egyetem Anker Alfonz teszttelepe, 1989-től több mint egy évtizedig működött
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mokat sorolni. Ismeretségi körömben 
is többszörös kerületi bajnokok írják 
a származási lapokra, hogy Janssen, 
Houben, Stichelbaut. Pedig ők aztán 
igazán vállalhatnák a nevüket. 

Jók-e a „régi” vonalak? A régi és a mai 
galambok átlagos teljesítménye közötti 
különbséget nem a genetikai oldalon kell 
keresni. Az ellátás, felkészítés általános 
színvonalának emelkedése okozza az 
úgynevezett „gyorsulást”. Ez nem a ga-
lambok métersebességében jelentkezik, 
hanem a szorosabb listákban. Ezt már 
leírták nálam tapasztaltabb és régebbi 
harcosok. A galamb csak egy lehetőség. 
Esetemben is, hiszem voltak szerény si-
kereim, de azért nem igáztam le a Dél-
nyugat Kerületet az „Ankerokkal”… 

Prózai oka van. Vannak nálam job-
bak, szorgalmasabbak. Tőlem szár-
mazó galambokról vannak jó vissza-
jelzéseim, ami megerősít abban, hogy 
én vagyok a kevés, nem a galambok. 
Berkes László barátom a kishitűségem 
miatt most biztos megróna, hiszen 
2018-ban a magdeburgi versenyen 
kerületi ötödik, hetedik, kilencedik 
helyezést hoztak az „Ankerok”… Föl 
is kapták a fejüket néhányan, hogy mi 
van, a nemecsek ernő hármat helyezett 
a kerületi tízben 800-ról?

Melyik volt az utolsó Anker galamb 
Kaposváron? Az 5050-79-6405 gyű-
rűszámú, Krétás nevű sötétkovácsolt 
Desmet-Matthijs hím. Volt szeren-
csém egy fiát dúcomban tudni, és egy 
unokája még most, 17 évesen is aktív 
tenyészgalambom. Az említett magde-
burgi galambok is „krétások”. „Krétás” 
volt az is, amelyik egy nagyon kemény 
734 km-es versenyről egyesületi má-
sodik, röpcsoport ötödik, kerületi ti-
zenharmadikként érkezett. Csak két 
galamb volt aznap Kaposváron. Egy 
másik „Krétás” meg elveszett ekkor, 
pedig előző héten 2190 galamb közül 
volt kerületi ötödik. Holdas nevű Kré-
tásom fia klubtársamnál 590 km-ről 
kerületi harmadik, Rómából országos 
tizenegyedik.

Jut eszembe… Érdekes világ a mi-
énk! A kicsik tudják, a nagyok mitől 
nagyok, a nagyok meg azt, hogy a ki-
csik mitől kicsik. Mindenki tud min-
dent. A másikról persze. A hozzáértés 
és az áldozatos munka többnyire meg-
hozza gyümölcsét, de nem jelenti azt, 
hogy az illető messze földön híres baj-
nok lesz. Idő, pénz, motiváció, és sze-
rencse is szükségeltetik. Ha nem megy 
a szekér, nem biztos, hogy attól van, 
mert pancser az illető. 

Mi történt Anker után, Anker nélkül? 

A galambanyag nagy része nem ma-
radt itt, azt sajnos Anker György apja 
halála után pár évvel elkótyavetyélte. 
Bocsánat a kifejezésért, de ez az igaz-
ság. Persze, ezt csak amolyan Anker fa-
natikusként gondolom így, és nem azt 
jelenti, hogy Gyuri rossz ember volt. 
Egyáltalán nem. Csak nem volt galam-
bász. Nagyjából erre a sorsra jutottak 
Alfi bácsi jegyzetei is. 

Tehát a kaposváriaknak nem jutott 
több az úgynevezett örökségből, mint 
másoknak. Sőt lehet, hogy kevesebb. 

Az élet nem állt meg, az elmúlt év-
tizedekben komoly hosszútávú verse-
nyeken kilenc országos élhelyezésünk 
született, csupa egyszámjegyű. Leg-
utóbb 2010-ben 1037 km-ről országos 
első! Dr. Lovas László szervezésében 
és a Kaposvári Egyetem támogatásá-
val 1989-től több mint egy évtizedig 
működött az ország első nemzetközi 
postagalamb teszttelepe. Minden év-
ben záróversennyel, galambárveréssel, 
nemzetközi galambász konferenciá-
val. Vétek János és csapata 2011-ben és 
2012-ben szintén az egyetem támoga-
tásával Anker emléknapot és nemzet-
közi galambász konferenciát rendezett. 

Vannak persze átlagos, szürke hét-
köznapok, hetek, hónapok, évek, ami-
kor nem nagyon történik semmi. Ezek 
a nyugodt, eseménytelen időszakok al-
kalmasak szakmai gondolatok papírra 
vetésére. Ebben Berkes László és Vétek 
János országosan ismertek, elismer-
tek. Szezonban aktívan versenyzünk, 
van két-három tenyésztőtársunk, akik 
kerületi szinten is meg-megvillannak. 
Hosszútávon vagyunk jobbak. Tartós, 
egyenletesen jó eredményekhez egy 

kicsit jobb helyen kellene lakni. 

Nocsak, a végére egészen belelen-
dültem. Jönnek a gondolatok, az ötle-
tek. Mint régen. Így már lehet, lehetne 
dolgozni. Idős sporttársak, egykori ri-
portalanyaim arcát látom magam előtt. 
Barátsággal fogadtak, rám bízták em-
lékeiket, gondolataikat, nekem adták 
féltve őrzött kincseiket, hogy valami 
hasznos szülessen majd belőle. Újra 
erősödik bennem a felelősség érzése.

Zárszó kéne. Egy saját, meg egy an-

keri. Hogy összefoglaljam a lényeget. 
Nos, én arra bíztatok mindenkit, hogy 
olvasson szorgalmasan minél többet. 
Ankert is, meg másokat is. 

Galambászirodalmunk nagyon gaz-
dag, remek szakíróink voltak, vannak. 
Becsüljük meg őket, mert gondolataik, 
tapasztalataik megosztásával lehetővé 
tették, hogy lényegesen kevesebb verí-
tékkel érjünk célba. De ne keseredjünk 
el, ha mégsem sikerül, nem biztos, 
hogy a felkészültségünkön múlott. Idő, 
pénz, motiváció és szerencse is kell. 
Jegyezzük meg Anker Alfonz szavait: 
„A tudás az tudás, mely többlet marad 
az ember számára akkor is, ha látszó-
lagosan nincs eredménye, s tudatlanok 
vernek laposra. A tudás végső fokon el-
mélet. Az elmélet egy évszázad legjobb-
jainak a tapasztalataiból rakódik össze, 
és ha nem is nyújthat a tenyésztőknek 
száz százalékos biztonságú, garantált 
recepteket, az eredmény felé vezető he-
lyes utat meg tudja mutatni.”

Ferenczi Igor, 
Anker Alfonz Hagyatéka Alapítvány

Kuratóriumának tagja

Krétás 5050-79-6405 SKh. Unokája még 17 évesen is aktív tenyészgalamb
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Túlzásokba esni nem egészséges, sőt mi több, árthat is
Korábban írtam a galambok szerveze-
tében a téli időszakban kialakuló ás-
ványi só hiányról. Ez eléggé általános 
jelenség, hiszen ebben az időszakban az 
ásványi anyagokat nem a takarmányra 
szokás helyezni, hanem külön tálkák-
ba tesszük, hogy a galambok önállóan 
fogyaszthassák, így aztán nem elegen-
dő mennyiségben esznek belőlük. Az 
ásványok megfelelő alkalmazásával 
általában őszig vannak gondok, vagyis 
a költési időszak végéig. Igen gyakran 
fordul elő, hogy a galambok nem ele-
gendő mennyiségben jutnak hozzá ás-
ványokhoz, de az is ugyanilyen gyakori 
vagy még sűrűbben fordul elő, hogy túl 
sokat kapnak belőlük, ami időnként sú-
lyos mérgezést okoz.

Nem csak az ásványokkal vannak 
gondok. A nem megfelelően kiegyen-
súlyozott takarmány egészségi problé-
mák okozója is lehet. 

Amikor megjelennek az 
első fiatal galambok, a te-
nyésztőnek idővel nehéz meg-
állnia, hogy ne adjon „jobb” 
takarmányt a gyors növeke-
dés érdekében. E célból gyak-
ran szokás a galamb eledelhez 
baromfi (brojler csirke, puly-
ka)  takarmányt hozzáadni. 
Ezeket a granulátum formá-
jában gyártott takarmányokat 
szívesen fogyasztják a galam-
bok, de ez elég veszélyes. Mert 
ha hirtelen nagyobb dózisban 
adják hozzá őket a galambe-
ledelhez, emésztési, anyag-
csere-zavart, sőt még a fiókák 
halálát is okozhatják. 

Kisebb mennyiségben 
és fokozatosan adagolva az 
alapeledelbe természetesen 
felgyorsíthatják a fiatalok 
növekedését, de mellékhatásokat is 
okozhatnak, amelyek majd a későb-
biekben mutatkoznak meg. Legköny-
nyebben a tollazat változását kiváltó 
hatásokat lehet észrevenni. Ezek elég 
gyorsan jelennek meg a fiatalok elvá-
lasztása után, a szokásostól gyorsabb 
fedőtoll csere formájában a galamb 
mellén, begyén, hátán. A gyorsabb nö-
vekedés a csontok estében is gyorsabb 
növekedését jelent, de már nem jár 
együtt a csontoknak az ásványi sók és 
főleg kálcium általi, megfelelő „meg-
szilárdításával”. A nagyobb testtömeg, 

a gyengébb csontok gyakoribb lábra 
ereszkedést, kisebb mozgási hajlan-
dóságot eredményeznek és bizonyára 
gyengébb immunrendszert is, hiszen 
ezek párban járnak. 

A brojler takarmányokban előfor-
dulnak engedélyezett, nem antibioti-
kumos növekedés serkentők, tartósí-
tószerek és kokcidiózis elleni szerek. A 
fiatal galambnak nincs szüksége sem-
milyen növekedési serkentőre. Úgyis 
nagyon gyorsan nőnek és a növeke-
dés bármiféle felgyorsítása végered-
ményben inkább káros számukra. A 
tartósítószerek a takarmány hosszabb 
fogyaszthatóságát biztosítani hivatott 
konzerváló vegyületek, melyek meg-
akadályozzák a különböző mikroorga-
nizmusok elszaporodását, de ugyanak-
kor tönkreteszik a bél mikroflóráját. 

Pedig az egyik célunk pont az, hogy 
gondoskodjunk a fiatalok lehető leg-

jobb mikroflórájáról, hiszen pont az 
védi meg őket a különböző betegsé-
gektől, a fiatal galambok betegségétől 
az élen. A kokcidiózis elleni szerek 
nagyon veszélyessé válhatnak, amikor 
tiamulin antibiotikum alkalmazása 
válik szükségessé. A közöttük fellépő 
reakció mérgezést okozhat. Tehát a fió-
kák növekedésének felgyorsítási szán-
déka nem hoz hasznot – a gyorsabban 
„legyártott” fiatalok alkalmatlanná 
válhatnak a sportolásra.

A fiatal galambok neveléséhez tény-

leg nincs szükség egzotikus magvak-
ból összeállított mixekre, elegendők a 
helyben megtermelt növények magvai.

Egy ilyen keverék önálló összeál-
lítása nem különösebben nehéz, az 
összetevők is megvásárolhatók. A leg-
fontosabb az, hogy úgy válasszuk ki 
az összetevők mennyiségét, hogy 40 
gramm keverékben a galamb hozzá-
jusson a megfelelő mennyiségű fehér-
jéhez, zsírhoz, (emészthető) szénhid-
ráthoz. 

Az emészthető összetevők mennyisége 
40 gramm keverékre átszámítva: 

5-8 gramm emészthető fehérje, 
3-6 gramm emészthető zsír, 
15-24 gramm emészthető szénhidrát 

és kb. 2 % nyers rost. 

Kicsit elvontnak tűnik, de egykor 
már mindez pontosan, egyszerű mód-

szerekkel ki lett számítva. Az értékek 
Eugeniusz Szul Postagalambok tartása 
és tenyésztése című 1992-es könyvéből 
származnak. Mindenkinek, aki szeret 
visszatérni érdekes témájú, régi olvas-
mányaihoz, melegen ajánlom, hogy 
nézzen bele és olvassa el, mit ír a szer-
ző a galambok táplálása témájában. Az 
egész könyv valóságos tudásbánya a 
galambok felépítése, fiziológiája, élet-
szükségletei témájában. 

E. Szul könyvében sok recept talál-
ható a galambok helyes etetésére, éle-
tük minden szakaszára példákat hozva 
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sokféle keverékkel. Közülük idézem az 
egyiket, amelynek tápanyagtartalma 
megfelel a fentiekben már említett, a 
fiatal galambok etetésére vonatkozó 
tápanyag-szükségleti normának.

Fiatalok etetésekor a magvak aránya 
grammban kifejezve 1 kg eledelben:

búza    250 g
hántolt zab   230 g
kukorica     50 g
árpa    100 g
lóbab    100 g
homoki borsó (peluska)   70 g
zöldborsó     50 g
erukasav nélküli repce    70 g
len      50 g
napaforgó        30 g

40 gramm ilyen keverék 5,14 g fe-
hérjét, 3,74 g zsírt, 20,41 g szénhid-
rátot és 553,20 kJ energiát tartalmaz, 
vagyis optimális mennyiségeket. Az 
adagot a fiatal galambok méretéhez 
kell igazítani.

Nemcsak az alapvető tápanyagösz-
szetevők és az energia fontosak. Már 
abban az időben is szükségesnek látta 
a szerző az eledel aminosavakkal és 
vitaminokkal történő  gazdagítását, 
az ésszerűség határai között. Amúgy, 
elérhető készítményekből akkortájt 
nagyon kevés volt, így túladagolásuk is 
ritkán fordult elő. Most a helyzet telje-
sen más.

Túl sok kiegészítővel rendelkezünk, 
a termékek agresszív reklámjai pedig 
arról győzködnek, hogy nélkülük a 
galambok nem fognak tudni tollat nö-
veszteni, szaporodni, kicsinyeiket fel-
nevelni, visszatérni a röptetésből.

A valóság azért nem ennyire sötét, 
de könnyen át lehet lépni az táplálék-
kiegészítés ésszerű határait, annál is 
inkább, mert egyre több szer készül, 
igen változatos tartalommal: példá-
ul elektrolitokkal és aminosavakkal; 
elektrolitokkal, aminosavakkal és vi-
taminokkal; elektrolitokkal, aminosa-
vakkal, vitaminokkal és még glükózzal 
vagy szénhidrátok egész skálájával – az 
egyszerűektől az összetettekig. Egy-
részről talán még jó is, ha egy ilyen ké-
szítményben minden megfelelő arány-
ban megtalálható. A tenyésztő ugyanis 
csak hozzáadja a röptetés utáni első 
folyadékhoz, s a galamb a vízzel együtt 
mind megissza amire az adott időszak-
ban szüksége van. 

Rendben, de ha a tenyésztő egy ne-
hezebb röptetés után szeretne hozzá-
keverni valami pluszt a máj megsegí-

tésére, mert mondjuk olvasta Andrzej 
Koralewski cikkében, hogy repülés 
közben és után a máj keményen dolgo-
zik és érdemes megerősíteni? Ilyenkor 
a máj szöveteit védő és működését sza-
bályozó gyógynövény készítményt önt 
még bele a koktélba. 

Ez is rendben van, amennyiben csak 
gyógynövényről van szó. Előfordulhat 
azonban, hogy a gyógynövény készít-
mény gyártója is intenzívebbé kívánja 
tenni a készítménye hatását, a gyógy-
növényen felül például elektrolitekkel, 
aminosavakkal, vitanokkal, cukrokkal 
dúsítva azt. Az is előfordulhat, hogy a 
tenyésztő a készítmény termékismer-
tetőjét nem olvassa végig és az első 
itatáskor a fenti vegyületek adagjának 
sokszorosát juttathatja a folyadékba.

Milyen következményekkel járhat 
mindez? Ha a fenti összetevők meny-
nyisége nem lett túlságosan átlépve, 
nem lesznek észrevehető következmé-
nyei. Ha azonban erősebben átlépjük 
őket, a belekben fellépő magas kon-
centrációjuk hashajtószerként hathat, 
s az összetevők mennyiségétől függően 
enyhébb vagy erősebb hashajtó hatást 
fejtenek ki. 

Vajon az enyhe hashajtó hatásra azt 
lehet mondani, hogy nem történt sem-
mi? Próbáljuk ezt a következőképpen 
szemlélni. Egy második helyezett te-
nyésztő, aki nem sok ponttal maradt el 
az első helyezettől, úgy döntött, mind-
járt a röptetés után „mindent” megad a 
galamboknak, hogy minél gyorsabban 
regenerálódjanak a következő repülés 
előtt. Ebből a célból az aminosavas, vi-
taminos és szénhidrátos elektrolitok-
hoz hozzáadta a „májra” készült szert, 
amely ugyanazokat a kiegészítőket tar-
talmazta, mint az elektrolitos készít-
mény – a gyors regeneráció érdekében. 
Ám ez a kombináció enyhén meghaj-
totta a galambokat, ami miatt felborult 
a beleikben zajló felszívódási folyamat 
s végeredményben nem jutottak meg-
felelő mennyiségű elektrolithez, ami-
nosavhoz, vitaminhoz, cukorhoz, ami 
által késett a regenerálódásuk. 

A hasmenés elmúlt, de a regene-
ráció később következett be és már 
lassabban haladt előre. A következő 
röptetésből a galambok csak kevéssel 
lassabban érkeztek vissza, de veszítet-
tek néhány pontot. És hogyha ez lett 
volna az utolsó röptetésük, erős ver-
senytársak között?

Nem nagy hiba, de még ilyen kis 
dolgok is eldönthetik a végső sikert 
és a galambok egészségét. A fenti kis 

történet csak egy kisebb bélzavarról 
szólt, amely nem járt súlyosabb követ-
kezményekkel az egészségre. Mégis, a 
hétköznapokban előfordulnak komo-
lyabb, időnként a galambok halálával 
végződő betegségek is, amelyek oka a 
nem megfelelő gyógyszeradagolás, a 
túl hosszú vagy túl gyakori adagolá-
suk.

Számos alkalommal írtam már a túl 
nagy mennyiségű ásványi keverék ká-
ros hatásáról, ezért most a féregtelení-
tő gyógyszerekről szólnék.

A tenyésztő gyakran a repülések 
előtt egy hónappal értesül arról, hogy 
valamelyik kollégája orvosnál járt a 
galambokkal és kiderült róluk, hogy 
férgesek.

Elhatározza hát a galambok kivizs-
gálása nélkül, hogy gyorsan féregtele-
níteni kell őket. Férgek elleni készít-
ményt vásárol és általában a galambok 
vízéhez adja hozzá. A sietségben elfe-
lejti, hogy a fészkekben éppen tollaikat 
növesztő fiatal galambok vannak. 

Az ilyen lépések eredményeként a 
fiatal galambok elveszthetik tollaik egy 
részét. Egyes féregtelenítő készítmé-
nyek az evezők és kormánytollak de-
formációját, törését okozhatják, illetve 
főleg a fiókáknál a fedőtollak kihullá-
sát, valamint a felnőtt galamboknál 
a növésben lévő evezők kihullását (a 
vedlési időszakban). 

Még rosszabb helyzet áll elő, ami-
kor a tenyésztő alaposabban szeretné 
féregteleníteni a madarakat és attól 
tartva, hogy némelyik nem issza meg 
a vizét vagy nem eszik majd a gyógy-
szeres eledelből, sokkal tovább adagol-
ja a gyógyszert, mint az elő van írva. 
Ilyenkor a féregirtás nem csak a férgek 
halálával végződhet, hanem némelyik 
galambéval is. 

Az ilyen módon megmérgezett ga-
lambok gyógyítása igen nehéz, a vesz-
teségek pedig nagyok lehetnek. Óva-
tosságra hívom fel tehát a figyelmüket, 
mert van egynéhány tenyésztő, aki 
röptetések idején gyakran nyúl féreg-
telenítőkért, miután megtudja, hogy a 
féregirtók utóhatásaként a galambok 
jobban repülnek. Egyszer beválhat, de 
kéthetenkénti rituálét csinálni belőle 
már túlzás és megterhelő a májnak, 
amelynek le kell bontania kell azokat.

Máj csak egy van és vigyázni kell 
rá a repülés alatt, hiszen sok függ tőle. 
A máj iránti gondoskodás nem csak 
(máj)tonik adagolását jelenti, hanem 
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azt is, hogy igyekezzünk minél keve-
sebb xenobiotikumot adni a galam-
boknak. A xenobiotikum egy divatos 
szó, amely minden, a szervezet számá-
ra idegen anyagot jelöl, vagyis olyat, 
amelyet a szervezet önmagától nem 
tud előállítani és nem természetes al-
kotóeleme. Minél kevesebb ilyen ide-
gen anyaggal van dolga a májnak, an-
nál egészségesebb. Kerüljük tehát eme 
idegen anyagokat, hogy ne ártsunk a 
galamboknak.

A tenyésztő gyakran nem azért 
adagol készítményeket a galambok-
nak mert szükségük van rájuk, hanem 
hogy megnyugtassa a lelkiismeretét, 
hogy mindent megtett.

Sajnos, gyakran árthat így nekik. Itt 
meg kell említenem az antibiotikumo-
kat, amelyek szintén xenobiotikumok 
a szervezet számára. Néha valóban 
szükségesek, még röptetési időszakban 
is. Hogyha szabályosan alkalmazzák 
őket, vagyis olyan esetben amikor az 
egészség szempontjából szükségesek 
és a megfelelő antibiotikum lett ki-
választva, akkor nincs semmi gond 
– adagoljunk mellé még máj- és vese-
regeneráló készítményeket, probioti-
kumot, gomba elleni gyógynövényeket 
és örvendjünk a galambok egészségé-
nek. Havonta egyszer adjunk a galam-
boknak immunerősítő készítménye-
ket, tápláljuk őket jól és vigyázzunk 
arra, hogy ne alkalmazzunk több vegyi 
anyagot.

Amikor azonban az antibiotikum 
beadása után, a tenyésztő látván a ga-
lambok egészségének és formájának 
javulását, azt gondolja, hogy hetente 
kell beadni antibiotikumot a formájuk 

és egészségük megtartása végett – alap-
vető hibát követ el, s az antibiotikum 
adagolása, illetve az igen gyakran csak 
képzelt betegségek elleni küzdelem ör-
dögi körébe kerül. Időközönként vak-
tában nyúlva a következő, úgynevezett 
erősebb antibiotikumhoz, az utolsó 
hasznos baktériumokat is kiírtja a ga-
lambokból, gombásodást idézve elő 
bennük és a repülések túl korai abba-
hagyását.

Nem csak a vegyi anyagok károsak. 
Hanem a szervezet által nap mint nap 
előállított anyagok is bizonyulhatnak 
károsnak, főleg ha nagyobb dózisban, 
hosszabb időn át adagoljuk őket.

Például a glükóz – egyszerű cukor.
A szervezet elemi energetikai üzem-

anyaga. Gyakran adagolják röptetések 
idején és fiatal galambok etetésekor, 
hogy megerősödjenek. Mérsékelt dó-
zisban valóban erősítő hatású, például 
repülés után. Nagyobb egyszeri ada-
gokban azonban hasmenést okozhat. 
Hosszabb időn keresztül vízbe ada-
golva étvágyvesztést okoz és hipergli-
kémiát – a cukorbetegséghez hasonló 
állapotot, ami már az egész szervezet 
számára káros.

A fehérje a szervezet alapvető építő 
anyaga. Állati fehérje hozzáadása a nö-
vényi eledelhez egyenlő a jobb egész-
séggel és gyorsabb növekedéssel vagy 
regenerációval. Néhány éve elterjedt 
berkeinkben a galambok fehérjével 
etetésének divatja. A piacon sok ké-
szítmény létezik a galambok számára, 
a sportolók szakboltjaiban és az élel-
miszerboltokban pedig még több. 

A galambászok sörélesztőt, tojás-

port, szárított tejsavót, tejet, koloszt-
rumot, állati fehérje hidrolizátumot 
tartalmazó készítményekben adják be 
a fehérjét a galamboknak. Az említett 
készítményekből már egy szerény táp-
lálékkiegészítés is elegendő lenne. A 
reklámok viszont azt sugallják, hogy 
adagoljunk tiszta állati fehérjét, az ösz-
szes szuper aminosavat, legjobb pro-
teineket. Habár más az elnevezésük, 
gyakran ugyanazokról a kémiai vegyü-
letekről van szó, a megváltoztatott el-
nevezés pedig csak marketingfogás. Az 
elnevezés által megtévesztett tenyésztő 
aztán mindegyiket egyszerre alkal-
mazza, jelentősen túllépve az ajánlott 
táplálkozási adagokat.

Ez már majdnem Dukan diéta, 
amely sok embernél vezetett vesebeteg-
séghez. A többlet fehérje szükségtelenül 
megterheli a májat is, amely kénytelen 
azt feldolgozni és a felesleget pedig elő-
készíteni a vese általi kivezetésre. A ve-
sék azonban nem biztos, hogy ki bírják 
vezetni ezt a fehérje többletet, ami már 
a komoly megbetegedésüket is okoz-
hatja. Klinikai megjelenési formáját, 
azaz a beteg galambot a tenyésztő azon-
nal észreveszi. Szublinikai megjelenési 
formáját – a betegség kifejezett tünetei 
nélkül, de a vitalitás részleges elveszté-
sét – lehet, hogy nem veszi észre és a ga-
lambokat repülni küldi. Az eredmény: 
sokkal rosszabb visszaérkezés lesz mint 
másoknál.

A galambok annyi jó kiegészítőt 
kaptak, mégis gyenge az eredmény?

Ilyenkor aztán lehet töprengeni. 
Ebben a helyzetben sokat számít a túl 
sok, ami a kiemelkedő forma helyett a 
forma összeomlásához vezetett és azon 
kell tanakodni, vajon hogyan lehetne 
segíteni a galambokon, hogy visszasze-
rezhessék formájukat és egészségüket. 

Már a repülési szezon elején  talál-
koztam már pár olyan esettel ahol a 
fiatal galambok nevelése idején túlzá-
sokba estek.

A tenyésztők rendkívül igyekeztek, 
hogy galambjaik ebben az időszak-
ban semmiből se szenvedjenek hiányt 
– vagyis a legdrágább tápokból, ásvá-
nyokkal dúsított, nagy, vödrös, drága 
gritt keverékekből, különféle fehérjék-
ből, vitaminos-ásványos szerekből és 
gyógynövényes mixekből. Amennyire 
a fiatal galambok még valahogy kibír-
ták ezt, úgy már a szüleik, kiváltképp a 
hímek gyenge kondícióban voltak – le-
soványodva, matt tollazattal, dehidra-
táltan, híg széklettel, gyenge étvággyal, 
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a leggyengébbek apátiában voltak, 
gyöngeségük okán elkedvtelenedtek a 
repüléstől. 

A tojók, amelyek az utolsó fázisban 
kevésbé vesznek részt a fiatalok ete-
tésében, még viszonylag jó formában 
voltak és boldogultak valahogy repte-
téskor is. Fontos pillanat ez az előzetes 
diagnózis felállításához. 

Természetesen el kell végezni a pa-
razitológiai vizsgálatokat, hiszen néha 
a galambok élősködők hadával terhel-
tek. Nagyon fontos egy részletes felmé-
rést végezni a táplálkozásukról, illetve 
alkalmazott kiegészítőkről és gyógy-
szerekről, mert... 

A dúcban kialakult helyzettől elke-
seredett tenyésztők gyorsan nyúlnak 
antibiotikumokért, attól tartva, hogy 
galambjaikat baktériumok, például 
kóli vagy szalmonella támadták meg.

Abban a hitben, hogy ez biztosan 
valamilyen „fertőzés”, a sporttársaik 
erősítik meg őket, akikhez állandóan 
segítségért telefonálnak. A kollégák 
különféle betegségekre gyanakodva, 
sőt számos fertőző betegségre, kü-
lönféle antibiotikumokat javasolnak. 
Mivel az antibiotikumok nem segíte-
nek, előfordul, hogy laboratóriumba 
viszik a galambokat szalmonellózis, 
staphylococcus, streptococcus, ornitó-
zis vizsgálatokat rendelve. A vizsgálati 
eredmények semmit nem segítenek, 
mert általában kóli baktériumot mu-
tatnak ki. Jobb eredményt lehetne elér-
ni, ha a vér biokémiai vizsgálatát kér-
nék, az elektrolit szint meghatározását 
és a májfunkció értékelését.

Egyes laboratóriumok végeznek 
úgynevezett máj- és vesefunkció vizs-
gálatot – ezek gyorsabban adnak vá-
laszt a dúcban kialakult helyzetre.

Ezek (még) kevésbé népszerű vizs-
gálatok, ezért alapvető jelentőségű a 
táplálkozás részletes felmérése és a 
galambok megfigyelése. Amennyiben 
a felmérésből az derül ki, hogy a ga-
lambok a túlzott kiegészítő beviteltől 
betegedtek meg, azonnal ki kell min-
dent iktatni, ami mérgezést okozott, az 
antibiotikumokkal együtt, amelyekkel 
gyógyítani próbálták őket.

A legfontosabb az itató – mindig 
kell, hogy legyenek benne elektroli-
tek. Lehet benne szerény mennyiségű 
vitamin és aminosav. Érdemes még 
hozzáadni máj- és - feltétlenül! - vese-
regeneráló gyógynövény készítményt. 
Ahhoz, hogy a galambok szívesebben 
fogyasszák, hozzá lehet adni egy evő-
kanál mézet vagy vörösáfonya szörpöt. 

A többlet energia érdekében lehet még 
ebbe a koktélba catosal és veyxol sze-
reket adagolni. Na és féltétlenül probi-
otikumot is! Hosszabb időn keresztül, 
hogy vissza lehessen állítani a helyes 
mikroflórát a szervezetben.

Az eledel hirtelen változtatása ká-
ros. Így tehát meg lehet hagyni az ed-
dig alkalmazott eledel 50 %-át, de lehet 
hozzáadni 20 % árpát, 15 % rizst (nem 
feltétlenül hántolatlant) és 15 % zab-
pelyhet. Az ásványok közül eleinte a 
taubenkuchen ásványi anyag kocka és a 
klasszikus gritt 1:1 keverékét adjuk csi-
pegetni, naponta nem nagyobb adag-
ban, mint 1 “pickstein” termék után 
megmaradt kis tálkával 40 galambra. 
Amikor a galambok étvágya javulni 
kezd, lehet 1 kg eledelt adni 1 evőkanál 
zöldséglével kikeverve és 1 nem púpo-
zott evőkanál (baromfi) MM-D keve-
réket hozzáadagolni. A leggyengébb 
galambokat állatorvos felügyelete alatt 
kell gyógyítani.

Biztos, hogy nem szabad orvosi ja-
vaslat nélkül antibiotikumot adagol-
ni. Kiváltképp embereknek készített 
antibiotikumot, amely a galambok 
számára hatalmas mennyiségű xeno-
biotikumot tartalmaz. Egy ilyen fokú 
legyengülés a páciens halálát okoz-
hatja. Röptetésekkor úgyszintén nem 
szabadna ilyen jellegű dózisokat alkal-
mazni, ami gyakran előfordul.

Helytelen a fehérjék adagolása 
gyengeség, mérgezés vagy nehéz re-
pülés után. Mint ahogy a proteinek és 
aminosavak etetése is, főleg nagyobb 
mennyiségben. A fehérje, annak elle-
nére, hogy a reklámok azt állítják róla, 
hogy „férfias erőt ad”, nem energiadús 
tápanyag. Habár az összes szövet, így 
az izmok és enzimek alkotóeleme, de a 
szervezet a fehérjéket csak végső eset-
ben használja fel energia előállítására. 

Fizikai megterhelés, mérgezés és 
betegség után tehát energiadús tá-
panyagként egyszerű cukrokat adjunk 
(és nem túl nagy dózisban – 1 literre 
maximum 30 grammot), amely a legy-
gyorsabban hasznosuló energiavivő 
tápanyag, a fehérjéket pedig csak az 
energia visszapótlása után, regeneráci-
ós célból adjuk.

Ami a röptetések, tréningek kérdé-
sét illeti, a tenyésztők a lehető legha-
marabb szeretnék őket megkezdeni, 
hogy a galambok minél előbb készen 
legyenek a repülésekre. Ebben az eset-

ben nem javasolnám a túlzott sietséget. 
Természetesen kiengedhetjük a galam-
bokat repülni, de nem szabad őket siet-
tetni és figyelemmel kell kísérni, hogy 
van-e kedvük repülni. Amikor az étvá-
gyuk, ürülékük-vizeletük minősége és 
tömegük visszatér a normába, csak ak-
kor lehet fokozatosan kikényszeríteni a 
tréning meghosszabbítását.

Összefoglalva, amikor a galambok 
veszítenek formájukból és kondíció-
jukból, elsősorban saját eljárásunkat 
kell elemezni, hogy vajon nem mi 
váltottuk-e ki, túl sok kiegészítőt vagy 
mindig valami újat adagolva.

Ezzel párhuzamosan alap vizsgá-
latokat kell elvégezni és a galambok 
egészségi problémáit ismerő orvossal 
kell konzultálni, hogy meg lehessen 
határozni eme állapot okát, ki lehessen 
zárni vagy igazolni egy fertőző vagy 
invazív betegséget, gyógyeljárást le-
hessen kialakítani. 

Nem szabad azonnal antibiotikum-
mal gyógyítani és távolságot kell tar-
tani azoktól a tanácsadó kollégáktól, 
akik a távolból diagnosztizálnak és 
azonnal antibiotikumot javasolnak. De 
még előbb szükség lenne például a re-
pülési szezon előtt egy takarmányozási 
és táplálék-kiegészítő adagolási prog-
ramot készíteni és betartani azt, nem 
téve hozzá mindig valami újat.

És persze szem előtt tartva, mit és 
milyen mennyiségben szabad alkal-
mazni, a repülés nehézségi fokától 
függően. Gyakran előfordul ugyan-
is, hogy a tenyésztő arról értesülvén, 
hogy valakinek a galambjai XXX ké-
szítmény szedése után jól repültek, 
azonnal elkezdi ő is alkalmazni, nem 
átgondolva, hogy vajon az a készít-
mény szükséges-e éppen a galambjai 
számára és hogy nem fog-e ütközni 
azokkal a szerekkel, amelyeket már 
eddig is adagolt. 

Óvatosnak kell lenni azokkal a kül-
földi voltuk miatt jobbként reklámo-
zott termékekkel, amelyek drága vol-
tuk ellenére nem tartalmaznak “saját 
országbeli” nyelvű termékleírást és 
nem adják meg az összetevőket.

Van, hogy a galambokat csak nem 
kell „zavarni” a repülési időszakban a 
jó eredmények elérésében. A túlzásba 
vitt igyekezet, túlbuzgóság és túlságos 
nagyratörés oda vezethetnek, hogy a 
tenyésztő galambjainak szövetségese 
helyett az ellenségükké válik.

Andrzej Koralewski
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A versenyen kizárólag 2019-re versenyengedélyt vál-
tott tenyésztők szabályosan alapnevezett, 2018. évi láb-
gyűrűs galambokkal vehetnek részt.

Részvételi díj: 500 Ft/galamb. A költségek levonása 
után megmaradó összeget díjazásra fordítjuk.

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: tenyésztőnként csak egy csapat, he-
lyezésarányos pontosztással (versenyjegyzőkönyv első 
5 helyére írt galamb) 5/3 befutó. A további galambok 
csak az egyéni versenyben vesznek részt!

Galambok begyűjtése július 19-én pénteken történik!

1. autó útvonala, gyűjtései:
1. Orosháza 08.00-09.00 gyűjtés, 09.00 autó indulása
2. Szeged 10.00-11.00 gyűjtés, 11.00 autó indulása
3. Kecskemét 11.00-13.00 gyűjtés, 13.00 autó indulá-

sa Dunaföldvár – Székesfehérvár útvonalon, Győr 
F01 gyűjtőhely 16.00-17.00 találkozóhely 

2. autó útvonala, gyűjtései:
1. Debrecen 11.00-12.00 gyűjtés, 12.00 autó indulása
2. Tiszafüred 12.00-13.00 gyűjtés, 14.00 autó indulása
3. Hatvan 13.00-14.00 gyűjtés 15.00 autó indulása
4. Budapest/maraton gyűjtőhely 15.00-16.00 gyűjtés, 

16.30 autó indulása
5. Tatabánya/Mány D-19 gyűjtőhely 16.00-17.00 

gyűjtés, 17.30 autó indulása
6. Győr F01 gyűjtőhely 16.00-18.00 gyűjtés, 18.00 

autó indulása

A galambok létszámát legkésőbb július 9-ig le kell 
jelenteni kerületi bontásban a SVB részére az info@
postagalamb.hu e-mail címre. 
Köszönjük a kerületek VB-elnökeinek támogatását.

Sporttársi üdvözlettel:

Gál Ottó SVB elnök

A Magyar Postagalamb Sportszövetség meghirdeti 
az egyéves galambok Nemzeti Versenyét 

Prága-észak feleresztési helyről  
2019. július 20. szombati dátummal

PÁLYÁZAT KISÁLLATTENYÉSZTŐK RÉSZÉRE!

A Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége (MGKSZ) keretében működő V-61 
Alba Regia Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesülete, Székesfehérvár

az Agrárminisztérium erkölcsi- és anyagi támogatásával

„ÍGY KEZDTEM ÉN” címmel

pályázatot hirdet azoknak a kisállattenyésztőknek, akik szívesen megosztanák eddigi tenyésztési 
tapasztalataikat, érdekes élethelyzeteiket, amelyek segítségére lehetnek a kisállattenyésztés kezde-
tén, vagy a tenyésztendő fajta melletti elköteleződés előtt állóknak a helyes döntés meghozatalában.
Külön aktualitást jelent az Agrárminisztérium által meghirdetett Szárnyaló Gazdaság, mint a 
galambhús termelés fejlesztésére elindított projekt, illetve a nyúlhús fogyasztást a termeltetéssel 
elősegítő program.
Pályázhat minden olyan személy, aki elfogadja a feltételeket és azoknak megfelel.

RÉSZLETES PÁLYÁZATI KIÍRÁS AZ mgksz.hu HONLAPON TALÁLHATÓ!
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A 26-os tagszövetség 2018. évi hosszútávú csapatbajnoka
Tisztelettel köszöntök minden sporttár-
sat!

Már volt szerencsém bemutatkozni 
2017-ben hosszútávú bajnokként. A 
2018-as év számomra nagyon jól si-
került, hiszen a tavalyi eredményemet 
megismételtem.

Állományom alapját Domonkos 
Csabától származó galambok alkotják. 
Összesen 20 galambbal versenyzem.

Versenyzési módszerem  az utóbbi 
évben nem változott, továbbra is csak 
hímekkel, klasszikus özvegységben.  

További ter-
veim a totál 
ö z v e g y -
séggel való 
versenyzés, 
majd pár év 
múlva!

Ö r ü l ö k 
a jó ered-
m é n y n e k , 
köszönöm 
a z o k n a k , 
akik ehhez 

hozzásegítettek, elsősorban a csalá-
domnak, akik türelemmel várják ki a 
versenyszezon végét.

Kívánok még sok jó versenyt, annak 
reményében, hogy továbbra is jó han-
gulatban hódolhatunk kedvenc spor-
tunknak.

Mindenkinek jó egészséget és kor-
rekt versenyzést kívánok!

Sinka József,
az R-16 Postagalambsport 

Egyesület elnöke
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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!

l Egészségügyi okokból állományo-
mat felszámolom. Vérvonalak : Kurucz 
Attila féle Meulemans, Bruin 220, Bo-
ronyák. Bakon János, 30/441-4633.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy 2019. április 4-én 
elhunyt LASKAI ISTVÁN sporttárs, az N-09 Civil Tár-
saság tagja, a Hírös Tagszövetség ellenőrző bizottságá-
nak elnöke. Sírjánál a kegyelet virágai mellett postaga-
lambokat engedtünk és elvitték az utolsó üzenetet, hogy 
nyugodj békében Pista bácsi. Emlékét megőrizzük.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy DODONKA PÁL postagalambász sporttárs, és 
barátunk, az N-18 Lajosmizse egyesület tagja 2019. május 1-én tragikus hirtelen-
séggel elhunyt.

Szomorú szívvel tudatjuk, hogy sporttársunk, MIKOLA ZOLTÁN, az Y-10 
egyesület tagja 74 éves korában elhunyt. Temetésén galambok feleresztésével bú-
csúztunk Tőle. Emlékét megőrizzük. Az Y-10 egyesület tagjai.

Az Y-04 Postagalamb Civil Társaság megrendülten tudatja, hogy KOVÁCS 
JENŐ sporttársunk 73. évében elhunyt. Emlékét megőrizzük!

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.-

Aktuális határidők tagszövetségeknek,
versenykerületeknek

május, június, július
- versenyidőszak
- versenyeredmények elküldése az eredményszámolóktól a prog-

ramrendszeren keresztül folyamatosan, versenyutanként a szövetség 
szerverére

július 15.: a 2020. évi gyűrűrendelés, gyűrűbefizetés
július 30.: a fiatal galambok versenyprogramjának leadása

Tisztelt 
Kerületi Vezetők!

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

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

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

Köszönöm az együttműködést!

Gál Ottó SVB elnök

Szerkesztőségünk 
új email címe:

postagalambsport@
postagalambsport.hu
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Vác városa számára is fontos 
az FCI teszttelep sikeres működése

Több mint ezer idei kelésű galamb várja 
a szeptember 14-i záróversenyt - jelen-
tette be Bacskai Sándor, a váci FCI teszt-
telep vezetője, tulajdonosa. A június 27-
én megtartott sajtótájékoztatón ott volt 
Balkovics Péter önkormányzati képvi-
selő, bizottsági elnök, aki elismerését 
fejezte ki a telep eddigi eredményeiért.

Bacskai Sándor elmondta: a koráb-
biakhoz képest jelentős változások 
történtek. Átépítették a dúcokat, ame-
lyek egy magas, több mint kétméteres 
lábakra kerültek, így sokkal könnyebb 
a takarítás. A fülkék kialakítása is úgy 
történt, hogy a rácsos oldalakon és az 
aljzaton beáramló levegő ne okozzon 
huzatot, ám a szellőzés tökéletes le-
gyen.

Az évek óta sikeres galambász hoz-
zátette: ma már nagy tapasztalatokkal 
rendelkeznek a telep működtetését 
illetően. Kialakult a takarmányozási 

rend és folyamatos az állatorvosi fel-
ügyelet is. A tapasztalatok szerint a ga-
lambok jó állapotban vannak és hama-
rosan meg is kezdhetik a felkészülést 
az idei versenyekre.

Ehhez nemrég vásároltak egy Geral-
dy felépítményes autót, amelyben több 
mint négyezer galambot lehet szállí-
tani. Ehhez szeretnének vásárolni egy 
kisebb járművet is, hogy a tréningeket 
megfelelő körülmények között bonyo-
líthassák le.

A teszttelepre az idén tizennyolc or-
szág galambászai küldtek fiatalokat. A 
beszedett nevezési díjak negyven szá-
zalékát a versenyek díjazására fordít-
ják. Ebben az évben is a záróverseny 
győztese 10 ezer eurót, azaz mintegy 
3 millió forintot kap majd - mondta 
Bacskai Sándor.

A következő évekre is körvonala-
zódnak a célok, ezek között szerepel 
egy nagy világverseny lebonyolítása. 

Ha sikerül megszervezni, akkor mint-
egy negyvennyolc ország galambászai 
küldhetnek fiatalokat jövőre a váci 
teszttelepre, amely a Nemzetközi Pos-
tagalamb Szövetség, az FCI felügyelete 
alatt működik.

A sajtótájékoztatón ott volt Balko-
vics Péter, a választókörzet városi kép-
viselője, bizottsági elnök, aki elmondta: 
nagy öröm az önkormányzat számára, 
hogy a teszttelep immár hatodik éve 
sikeresen működik. Ezzel nem csak a 
postagalambászok körében, hanem a 
laikusok között is elismerésre tett szert.  
Fontos, hogy a telep kapui nyitva áll-
nak az iskolások, óvodások számára, 
akik csoportosan rendszeresen láto-
gatják. A város továbbra is támogatja a 
kezdeményezést és lehetőségeihez ké-
pest ehhez minden segítséget megad. 
A képviselő bízik abban, hogy az idei 
záróversenyen is kedvező időjárás vár-
ja majd a galambokat.
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