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Történelmet írt a kiskunhalasi egyesület:
80. születésnapját ünnepelte a közösség!

Az N-10 idei bajnoka,
aki mostis majdnem
mindent megnyert:

Forgó Károly
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A születésnap alkalmából a szövetség oklevelét és serlegét Hegyi György elnök, az FCI plakettjét pedig Bárdos
István, a nemzetközi szövetség elnöke adta át a díjkiosztón

Az ünnepi díjkiosztót sok vendég tisztelte meg, köztük a Délvidékről érkezett sporttársak is
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Rendkívüli ülést tartott az elnökség
Rendkívüli ülést tartott a szövetség
székházában az elnökség október 22én, a napirenden két fontos téma szerepelt. Egyrészt megtárgyalták a Japport Zoltán feljelentése nyomán indult
bírósági eljárás helyzetét, másrészt az
országos versenybizottság tervezetét a
jövő évi versenyekkel kapcsolatban.
Japport Zoltán elnökjelöltként indult a márciusi tisztújító küldöttgyűlésen, de a szavazás során alulmaradt.
Ezt követően ügyvédet fogadott és
egy terjedelmes beadványban támadta
meg a küldöttgyűlésen hozott határozatokat. A Fővárosi Törvényszék nem
jogerős határozatában a küldöttgyűlés
valamennyi határozatát és a megtartott
tisztségviselő-választás
eredményét
hatályon kívül helyezte és új határozat
meghozatalát, valamint új tisztségviselő-választást rendelt el.

A törvény azonban lehetővé teszi,
hogy az alperes, ez esetben a szövetség ellentmondással éljen és az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy
ezt meg is teszi. Az ülésen jelent volt
szövetségünk jogi képviselője, aki
részletes és mindenre kiterjedően tájékoztatást adott a kialakult helyzetről
és annak várható kimeneteléről. Több
érv is szól amellett, hogy Japport Zoltán beadványa megtámadható, ezért a
határidőn belül a jogi lépéseket megtették.
A második napirendi pontban Gál
Ottó, az országos versenybizottság elnöke adott tájékoztatást a korábbi elnökségi ülésen elhangzott javaslatok
alapján átdolgozott, 2020-tól érvényes
versenyzési tervekről. Több elnökségi
tag újabb észrevételeket tett, ezért a
grémium úgy döntött, hogy az OVB
folytassa tovább a tervezet finomítását

és az így összeállított anyagot terjessze
majd az elnökség elé.
Októberben kellett volna megtartani
az elnökség és a tagszövetségi vezetők
közös tanácskozását is, ám a bírósági
döntés nyomán kialakult helyzet miatt
ezt most bizonytalan időre elnapolták.
Az elnökség úgy foglalt állást, hogy a
közös tanácskozáson is meg kell majd
vitatni a versenybizottság terveit.
Befejezésül Tóth István, az országos
bírólóbizottság elnöke tájékoztatta a
jelenlévőket a januárra tervezett országos kiállítás szervezésének helyzetéről.
Elmondta, hogy a szerződéseket aláírták, így biztosnak látszik, hogy a rendezvénynek ismét Gödöllő ad helyet.
Lehetőség lesz a távolabbról érkezők
esetében szállás foglalására is, erről
szintén előzetes megállapodás született a szövetség és a helyszínt biztosító
cég között.

Közlemény a Magyar Postagalamb Sportszövetség
2019. október 22-i rendkívüli ülésének 1. napirendi pontban
megtárgyalt, Japport Zoltán által a Fővárosi Törvényszékre
beadott, a Sportszövetség 2019. március 23. küldöttgyűlése
összes határozatának és választási eredmények törlésére
vonatkozó keresetlevélre kiadott bírósági meghagyás
tárgyában hozott határozatáról
Az ülésen megjelent elnökségi tagok,
a jelenlévő ellenőrző bizottság elnökével és fegyelmi bizottság elnökével
együtt, megvitatta keresetlevélben
leírtakat, a bírósági meghagyás tartalmát és annak indoklási részét. A
kifejtett vélemények alapján meghozott egyhangú, 11 szavazat alapján a
bírásági meghagyásba biztosított ellentmondással kíván élni a szövetség,
ennek értelmében felhatalmazza az
érvényesen megválasztott, törvényszéken bejegyzett szövetségi elnököt,
Hegyi Györgyöt, hogy a szövetség
jogi képviselőjével és a megválasztott
ideiglenes bizottsággal, a nyitva álló
határidőn belül, 2019. október 25-ig
érdemi ellentmondással éljen.
A különböző internetes felületeken
megjelent híresztelések ellenére a szövetség a meghagyás jogerőre emelke-

désének, illetve az érdemi ellentmondás bírsági jóváhagyása esetén beálló
peres eljárás lefolytatását követő végzés jogerőre emelkedésig a szövetség
minden megválasztott bizottsága és
annak vezetője és tagja törvényesen
működik.
A Japport Zoltán keresetlevéleben,
elsődlegesen a szövetség 2019. március
23-i küldöttgyűlés alapszabályellenes
összehívását, a meghívott küldöttek
számának megállapítását kifogásolja,
és ezért kérte a küldöttgyűlési határozatok, valamint a választási eredmény
törlését új közgyűlés összehívásával, s
új választás lebonyolítását.
A szövetség minden jogi személyiségű tagjának – tagszövetség, kerület,
egyesület - soraiban lévő és versenyző, tisztességes postagalambászok
megnyugtatása érdekében közöljük,

hogy készüljenek a kiállításaikra, az
átigazolási időszakban rendezzék új
tagjaik helyzetét, állítsák össze az
egyesületi és a tagszövetségi adatlapokat a korábbi éveknek megfelelően
és küldjék meg határidőre a szövetségi irodásba.
Az elnökség, a versenybizottság,
valamint a bírálóbizottság megkezdte az országos kiállítás és díjkiosztó
szervezését. Minden híresztelés ellenére a szövetség működik. A szövetség minden megválasztott tisztségviselője és alkalmazottja tisztességes és
áldozatkész munkával végzi a rábízott
feladatot, a szervezettség és kiszámíthatóság, az alaptevékenység folytatása
érdekébe.
Magyar Postagalamb Sportszövetség
Elnöksége
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Történelmet írt a kiskunhalasi egyesület:
80. születésnapját ünnepelte a közösség!
Jeles évfordulót ünnepelt október végén a kiskunhalasi N-05 egyesület. Az
adatok szerint az idén 80 éve, 1939-ben
alapították meg a településen élő galambászok az első szervezetet. A kezdeti évekről nagyon kevés információ
maradt fenn, Szalai Károly, a közösség
elnöke viszont egy kis kiállítást is rögtönzött oklevelekből és más dokumentumokból.

sikeres a Szalai-Vén páros, az utóbbi idő- szinte egész héten Budapesten van,
ben pedig Forgó Károly a favorit.
édesapja segít a dúcvezetésben. DiHosszú a sikeres galambászok listá- áktársai is egy kicsit elcsodálkoznak,
ja, a sikerekre büszkék is a kiskunha- amikor a hobbijáról mesél, amolyan
lasiak. Akik valamit
nagyon jól csinálhatnak, hiszen olyan
fiatal galambászok
is erősítik soraikat,
mint Tóth Kata. Az
állatorvosi egyetem
A postagalambászok Értesítőjének első éves hallgatója
1947-es számában arról írnak például, nem csak szereti a
hogy tisztújítást tartottak a kiskun- galambokat, hanem
halasi galambászok. Azóta persze sok sikeresen versenyez
minden történt, ám a közösség egyik is.
fő jellemzője az állandóság és a válto- 2013 óta foglalzás. Tagok jönnek-mennek, de például kozom postagalamSzalai Károly már 1994-től elnöke az bokkal versenyszeegyesületnek.
rűen - mondta Kata
A rendezvényen kiderült: az ötve- lapunknak. - Öt-hat
nes évektől a mai napig 25-30 között évesen édesapám
mozgott a taglétszám. Azóta legalább elvitt egy kiállítás200-an versenyeztek az egyesületben. ra, ahol tombolán
Az ötvenes években katonagalambok nyertem pergőket.
leszármazottaival próbálkoztak, akko- Egy pár évig díszriban Richter László vezette a listákat. A galambokat tartot- Tóth Kata édesapjával. Állatorvosnak tanul
hatvanas-hetvenes években aztán már tam, majd néhány
megjelentek új bajnokok is, a nyolc- év múlva többet elcseréltem postaga- csodabogárnak tartják.
vanas esztendőktől Pintér Antal volt a lambokra. Később Forgó Karcsi bácsi- Állatorvosként majd szeretnék a
favorit. 1966-ban Zsigmond Károly ke- tól kaptam öt párat, azok szaporulatát galambok irányába is elindulni, de ez
rületi 2. lett, akkoriban ez nagy szó volt. már felgyűrűztem és ezzel kezdődött még egy kicsit odébb van - teszi hozAz utóbbi években aztán már többen versenyzői pályafutásom.
zá Kata, aki nagyon hálás segítőinek,
is megmutatták hozzáértésüket, az egyeAz idén rövidtávon két első dí- hiszen nagyon sok galambot kapott,
sület élversenyzői rendszeresen dobogó- jat nyertek galambjai, de szíve vágya és minden segítséget megadnak neki,
ra állhattak a kerületben is. Különösen a hosszútáv. Mivel az egyetem miatt hogy sikeres legyen.
A kiskunhalasi ünnepen - amely az idei
díjkiosztó is volt egyben
- Hegyi György, szövetségünk elnöke köszöntötte
a közösséget és átadott
egy oklevelet, valamint
egy serleget. Bárdos István, az FCI elnöke pedig azt emelte ki, hogy
nem csak idehaza, hanem a világban is ritka
az a galambász közösség,
amely ilyen hosszú múltra tekinthet vissza.
Gratulálunk a kiskunhalasiaknak és még
legalább nyolcvan évet
kívánunk nekik!
Furucz Zoltán
A Szalai család, ahol mindenki galambász: a nagyszülők, a szülők és a gyerekek is
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Ellenőrizték a bajnokot és nem történt meglepetés
Ellenőrzést tartott Pintér Ferencnél,
a fiatal galambok nemzeti bajnokánál
a szövetség. A két ellenőr Gál Ottó, az
országos versenybizottság elnöke és
Mátyók György, az OVB tagja volt. Tapasztalataikat Gál Ottó foglalta össze.
Pintér Ferenc a fiatalok versenyén
kiemelkedő eredményeket ért el. Különösen a szeptember 21-én megrendezett Kuty II. verseny hozott olyan
szenzációs sikereket, amelyre az országos versenybizottság is felfigyelt. Ezen
a versenyen az első 55 az övé volt az
indult 2857 galambból. Egy ilyen fantasztikus eredmény mellett már a versenybizottság sem mehet el szó nélkül.
A következő verseny ellenőrzésének
a szervezése azonnal elkezdődött. Az
OVB tagja, Mátyók György az OVB elnökkel való megbeszélés után Bácskai
Istvánnal a B-I. kerület versenybizottságának elnökével és Gruden Dezső

ném megjegyezni, hogy a fórumon
való hangulatkeltés a legrosszabb, ami
ilyenkor történhet. Sajnos elfajultak a
dolgok.
Pedig mindenkinek adva van a lehetőség, hogy ilyen esetben meggyőződjön az eredmények hitelességéről.
Nem kell mást tennie, mint jelentkezni
versenyellenőrnek. Nagyon szívesen
kiállítok egy megbízást, hiszen mindig
hiány van olyan sporttársakból, akik
veszik a fáradtságot és elmennek ellenőrizni.
A következő verseny szeptember
29-én Hustopece volt. A galambok
gyűjtését a már említett sporttársak
végezték, mégpedig a B-26 egyesület
gyűjtőhelyén. A klubszett sem a Ferié
volt, hanem a B-26 egyesületi anyaórát
használták. Minden galambra pluszban gumigyűrű is került.
A szállító autót is végigkísérte egy
másik autó, egészen a feleresztési he-

tyók György várta Pintér Ferencnél. A
galambok érkezését Gyuri élő egyenes
adásban közvetítette a Facebook oldala
segítségével. Itt bárki megnézheti még
ma is.
Egyszerre 33 galamb érkezett és
mind igyekezett a lehető legrövidebb
idő alatt a dúcba jutni. Ez 31 másodperc alatt sikerült nekik és így megszerezték az adott versenyen az első 33
helyezést. Pedig itt is indult 1853 db
galamb.
Az érkező galambokon a gumigyűrűk mind rajta voltak. Szúrópróbaszerűen 6 db galambon a számok is
ellenőrzésre kerültek a verseny után.
Minden a legnagyobb rendben volt.
Így járt a gratuláció a tenyésztőnek az
újabb nagyszerű eredményéhez.
A galambok várása közben megemlítettem Ferinek, hogy írhatna egy
cikket, amelyben bemutatja az általa
használt sötétítéses módszer lényegét.

sporttárssal egyeztette a gyűjtés ellenőrzését.
Sajnos időközben az internet segítségével egy rágalomhadjárat is elindult Feri ellen. Sokan voltak, akik
tisztességtelen eredmények elérésére gondoltak és ebbéli gondolatukat
megosztották másokkal is. Itt szeret-

lyig, ezzel kizárva, hogy menet közben
bárki belenyúljon a leplombált ketrecekbe. Mert igen, a ketrecek le voltak
végig plombálva, megakadályozandó
az idegen kezek beavatkozását.
A start rendben lezajlott, időpontja
8 óra 40 perckor volt. A galambokat
az OVB elnöke, Gál Ottó és tagja, Má-

Bízom benne, hogy egyszer eleget tesz
ennek a kérésnek és mindenki számára
érthetővé válik ennek a módszernek az
előnye. Egyébként egyre többen használják már ezt az ország különböző
részein, ezért bízom abban is, hogy
lassan mindenkihez eljutnak az információk - írja Gál Ottó, az OVB elnöke.
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Pintér Ferenc egy évig
folyamatos ellenőrzést kér
Az egyik internetes galambász fórumon egy szűk csoport folyamatosan
olyan állításokat tesz közzé, amelyek
sértik mások tisztességét, mindezeket
úgy, hogy az információk ellenőrizetlenek és könnyen cáfolhatók. A legnagyobb baj, hogy a fórumnak nincs egy
határozott adminisztrátora, aki garantálná, hogy csak korrekt vélemények
látnak ott napvilágot.
A vádaskodásokra egy, a szövetségnek küldött levélben reflektált Pintér
Ferenc.
„Az elmúlt napokban olyan szintű
hangulatkeltés és uszítás kampány indult ellenem, ami a becsületemet, jó
hírnevemet próbálja lejáratni, a tisztességes úton és szabályos módszerekkel elért eredményeimet hiteltelenné tenni. Hozzászoktam már ahhoz,
hogy visszahallok csalózást, valamint
doppingolással kapcsolatos vádakat,
hiszen az első ilyen vádak már 1992től elindultak ellenem, vagyis az akkor
még együtt versenyző Pintér család
ellen. Sajnos ez a sportunk velejárója,
hogy a kiemelkedő eredmények elérőit mindig kikezdi egy kisebb csoport.

Hogy ezt irigységből, vagy mi okból
teszik, nem tudom, nem is tisztem
kideríteni. Így történt ez már régen is
Kotymánnal, Elefántival, Csordással.
Grampschsal, stb...
Ezt egy szintig el kell viselnie egy élgalambásznak, hiszen az emberek egy
kisebb része nehezen emészti meg a
kiemelkedő eredményeket.
Ami most folyik ellenem, illetve
most már velem kapcsolva édesapámmal és öcsémmel szemben, az túlmegy
az elfogadható és elviselhető határon.
Bár becsületemet és eredményeimet
már közel 100 ellenőrzés alkalmával
volt szerencsém hitelesíteni és büszkén
vállalom, hogy Magyarország talán
legtöbbször ellenőrzött versenyzője
vagyok, ahol soha semmilyen problémát nem találtak, most olyan szint alá
süllyedtek néhányan, hogy győzködik
az embereket arra, hogy ne versenyezzenek ellenem, azt sugallva, hogy
tisztességtelen eszközökkel érem el az
eredményeim.
Éppen ezért arra kérem a tisztelt
országos versenybizottságot, hogy
mától kezdve legalább egy éven ke-

Postagalambsport
resztül minden versenyem összes
fázisát (gyűjtés, szállítás/feleresztés,
érkezés és órabontás) a Villám Klubtól független, külsős ellenőrök ellenőrizzék.
Kérem továbbá a sportszövetséget, hogy minden versenyemen (nem
csak szúrópróbaszerűen néhányon)
doppingmintát is szíveskedjenek venni a galambjaimtól, mivel a hangulatkeltés egy része is a nem megengedett
szerek használatára hegyeződik ki.
Nem tudom, mennyibe kerül ennek
a költsége, de a családommal egyeztetve 100.000 Ft-ot tudunk elkülöníteni erre a célra a szövetség részére.
Remélem, hogy a legnagyobb hangú
felbujtók szintén beszállnak és a fennmaradó részt önként vállalva fogják a
szövetség részére biztosítani.
Hogy kétség se merülhessen fel a
mintavétellel kapcsolatosan, ezért
kérem hogy a minták vételekor az
alább felsorolt tenyésztők valamelyike is legyen jelen: Nagypál László,
Csóri Csaba, Pálos Tibor, Angyalos
Péter, Nagy Varga Viktor, Szirácsik
Ervin, Zsákovics István” - írja levelében Pintér Ferenc mesterversenyző,
s még hozzáteszi: „Bár a hozzászólások elsősorban nekem cimződtek,
édesapámmal és öcsémmel egyeztetve ők is vállalják az akár minden utas
ellenőrzési procedúrát is.”
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Az FCI váci teszttelepe záróversenyének listája (2019. szeptember 14.)
hely.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

tenyésztő
Krajcik Daniel & Andrea
Kerekes Mihai
Josef Kusser
Ferencz Zsolt
Márkus Miklós
Komáromi Bettina
Nanu Paraszkevula
Herold Attila
Wang Bao Li
Zérczi József
Szücs András
Lach Adrian
Bődi József
Erős Ignác Zoltán
Erős Ignác Zoltán
Tripó István és Balázs
Tar Balázs
Fenyvesi Balázs & Norbert
Szigetfalvi József
Harrie van Boxmeer
Márkus István
Dabrowski Pawel
Poprac & Horváth
Paul Popovici
Szalma Attila
Ács András - Rimóczi
Kovács József
Kovács József
Gönczöl Ferenc
Márkus Miklós
Ferencz Zsolt
Zeke Zsolt
Krizsai József
Krizsai József
Bődi József
Tóth & D.Z.
Bagdal József
Végh Mihály
Varga Péter & Kottsár Barna
Dr. Rétvári Bence
Cristian Cojocaru
Talmácsi Dúc
Kókai Zsolt
Márkus István

45 Rudorfer Michael

ország
Slovakia
Romania
Germany
Hungary
Hungary
Serbia
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Poland
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Netherlands
Hungary

gyűrűszám
SK 01106-19-256
RO 19-363025
DV 05138-19-2856
HU 19-R-183309
HU 19-17-23914
SERB 19-022915
HU 19-02-69265
HU 19-D-472512
HU 19-R-176872
HU 19-06-42155
HU 19-13-31443
PL 023-19-4419
HU 19-D-469108
HU 19-R-183325
HU 19-D-455723
HU 19-D-456473
HU 19-D-510414
HU 19-D-483961
HU 19-D-494344
NL 19-1059565
HU 19-17-24016

érkezés
14.09.2019 13:19:07.69
14.09.2019 13:19:10.17
14.09.2019 13:19:14.13
14.09.2019 13:19:19.88
14.09.2019 13:19:26.80
14.09.2019 13:23:22.27
14.09.2019 13:24:43.93
14.09.2019 13:25:02.29
14.09.2019 13:28:49.19
14.09.2019 13:34:21.36
14.09.2019 13:34:23.29
14.09.2019 13:34:23.78
14.09.2019 13:34:34.79
14.09.2019 13:34:40.92
14.09.2019 13:34:49.64
14.09.2019 13:34:52.06
14.09.2019 13:35:03.36
14.09.2019 13:35:04.63
14.09.2019 13:35:13.19
14.09.2019 13:36:49.30
14.09.2019 13:36:52.14

sebesség (m/s)
1292.4389
1292.2980
1292.0731
1291.7467
1291.3541
1278.1347
1273.6133
1272.6011
1260.2238
1242.5321
1242.4308
1242.4051
1241.8273
1241.5058
1241.0488
1240.9221
1240.3305
1240.2640
1239.8163
1234.8116
1234.6643

Poland
Slovakia
Austria
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Hungary
Romania
Hungary
Hungary
Hungary

PL 19-DERBY-457545
SK 01802-19-147
AUT 602-19-1373
HU 19-R-156175
HU 19-06-43826
HU 19-D-498425
HU 19-D-498341
HU 19-D-464756
HU 19-17-23915
HU 19-R-183316
HU 19-12-62704
HU 19-26-93532
HU 19-26-93528
HU 19-D-469159
HU 19-P-28275
HU 19-23-01032
HU 19-12-66072
RO 19-965492
HU 19-R-158775
RO 19-373527
HU 19-R-182044
HU 19-D-507381
HU 19-17-24027

14.09.2019 13:36:55.61
14.09.2019 13:36:57.74
14.09.2019 13:37:43.03
14.09.2019 13:38:28.57
14.09.2019 13:38:29.96
14.09.2019 13:38:38.43
14.09.2019 13:41:11.11
14.09.2019 13:41:14.24
14.09.2019 13:41:15.68
14.09.2019 13:41:16.88
14.09.2019 13:41:18.30
14.09.2019 13:41:18.31
14.09.2019 13:41:18.69
14.09.2019 13:41:20.41
14.09.2019 13:41:21.16
14.09.2019 13:41:22.48
14.09.2019 13:41:22.49
14.09.2019 13:41:22.83
14.09.2019 13:41:25.57
14.09.2019 13:43:25.53
14.09.2019 13:43:42.57
14.09.2019 13:43:43.24

1234.4844
1234.3740
1232.0313
1229.6846
1229.6131
1229.1777
1221.3811
1221.2224
1221.1493
1221.0884
1221.0164
1221.0159
1220.9967
1220.9094
1220.8714
1220.8045
1220.8040
1220.7868
1220.6479
1214.5985
1213.7440
1213.7105

Austria

AUT 906-19-67

14.09.2019 13:43:49.77
14.09.2019 13:45:38.47

1213.3834
1207.9642
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Közgyűlést és díjkiosztót tartott a Maraton Klub
A tisztújítás után nagy lendülettel vágott bele a versenyszezon megszervezésének a Maraton Klub új vezetése.
Munkájukat nehezítette, hogy azzal
szem,besültek, hogy fontos dokumentumok és nyilvántartások hiányoznak,
vagy ha mégis megvannak, akkor azok
hiányos adatokat tartalmaznak. Éppen
ezért az idei, Lajosmizsén, az Öreg Tanyacsárdában megrendezett díjkiosztójukat egy közgyűlés előzte meg, amelyen elfogadták a klub új alapszabályát.
A szezonról és a közösség helyzetéről J. Varga Attila elnök készített egy
összefoglalót.
„A versenyutakat a januári közgyűlés határozata alapján szerveztük meg.
Ebben az évben ígéretemnek megfelelően a bajnoksági formát az egy nevezett – egy befutós rendszerben értékeltük.
A közgyűlés által elfogadott változásokat két lépcsőben vezetjük be. Az
ezévi versenyeinkben lévő első változtatás a három zóna módosítása volt,
amit a feleresztési hely és a dúctávolság mértéke határozott meg. A nyugati
útirányba való eltolódást már az előző
évben elkezdtük, de az idei versenyszezonban fejeztük be. Így a szezon végi
versenyeredmények értékelése után,
egyértelmű lett a pozitív változás.
A zónákban több eredményes tenyésztő tudta bemutatni galambjait és
ami ennél is fontosabb: dúcának átfogó értékét. Megváltozott kicsit az eddigi Győr és környéke „mindent nyerő”
látképe is.
Azonban én személy szerint ezzel
még nem vagyok elégedett, növelni
szeretném a Maraton Klub mindhárom versenyzónájában az eredmények
szétoszlását, hogy minél több versenyzőtársunk örüljön eredményének. Ehhez minden értékelhető javaslatot szívesen fogad vezetőségünk. Ezért kérek
minden maratonos tagtársunkat, hogy
a közgyűlésen minél nagyobb létszámban vegyen részt, hisz a többség határozza meg a klub útját.
Azért mindenképpen meg kell jegyeznem, hogy az azóta már elhunyt
Bors Lászlón kívül Szabó Attila tudta egymás után második alkalommal
elérni a bajnoki címet és ehhez rendkívüli galambok és rendkívüli maratonos versenyzési tudás kell! Természetesen mindenki nem lehet bajnok,

de a kis célok elérését is értékelni kell!
Mindhárom úton és mindhárom
zónában növeltük az „aranygyűrűs”
díjazott versenyzők számát és díjazását. Sajnos a lehetőségeink korlátozottak, ezért csak a fődíjat hagyhattuk
eredeti értéke szerint, a második és a
harmadik díjat nagymértékben csökkentenünk kellett, hogy az utankénti
és zónánkénti díjak megfelelő értékben kioszthatók legyenek. Ezért súlyos
kritika érte a vezetőséget, nyilván ezt
át kell értékelnünk.
Mint eddig is és mint minden évben, első versenyutunkon vett rész a
legtöbb galamb. A második úton ez
mérséklődött, majd a záróversenyre

hogy nem volt tragédiautunk és ezt a
következő években is szeretnénk így
megoldani.
Gazdasági szempontból megvizsgálva, elmondhatjuk - annak ellenére, hogy szlovák sporttársaink hat
versenyszezonon keresztüli sikeres
együttműködésünk után leváltak rólunk -, hogy pénzügyileg veszteségmentesen zártuk az évet.
Engedjék meg, hogy egy kicsit a jövőről is beszéljünk, mivel már különböző rémisztő „pletykák” terjengenek
és ennek szeretném elejét venni.
Igen, a következő versenyévadban
is lesznek változások. Ezek közül néhánnyal kapcsolatban már a korábbi

ismét megnőtt a versenyzők száma,
de sajnos a várt létszám nem jött ös�sze. A zónákban való érdeklődésemre
többféle választ kaptam, két fontosat
megemlítenék: az egyik szerint a tagszövetségi versenyeken elért biztató
eredményt nem merték kockáztatni,
a másik pedig, hogy elfogytak az ide
szánt galambok.
Sporttársaim, ez kicsit elgondolkodtató a tenyésztés szempontjából!
A galambok feleresztésével kapcsolatban nyugtázható - köszönhetően
a modern technikának, a személyes
külföldi kapcsolatoknak és természetesen a zónák eresztő biztosainak -,

közgyűlés döntött, egyről viszont, ami
az eddigiekhez képest teljesen megváltoztathatja a listákat és csak kimondottan a dúcok minőségéről ad reális képet, a következő közgyűlés hoz, hozhat
döntést.
Részletesebben néhány a második
lépcsőből:
- a korábbi közgyűlés már elfogadta a
nevezett nélküli három befutós bajnoksági formát úgy, hogy a három elsőnek
érkező galamb eredménye, aki az országos lista 20 %-án belül érkezik, van értékelve - ha csak kettő vagy egy érkezik,
akkor azok eredménye is számít, ebből
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lesz a bajnoki lista hirdetve,
- változtatni szeretnénk a holtidő reálisabb számításával kapcsolatban, erre
a legreálisabbnak tűnő megoldást a ve-

A taglétszám fogyása elsősorban az
utánpótlás hiánya miatt következett
be. Komoly befolyásoló tényező az is,
hogy a tagság idős kora miatt nem tud-

zetőség feladata megvizsgálni és a közgyűlés feladata lesz eldönteni,
- javaslatot teszek a csapat létszámára, az egy tenyésztő – egy csapat elvét
vallom, az értékelés a fentiek szerint,
de a három vagy kevesebb befutó átlag
koefficiense értékelésével,
- a vezetőség teret ad a tagság
útirányt változtató szándékának és teret
ad a start időpontok változtatásának is,
de ezt elsősorban részletes megtárgyalás
után, közgyűlési határozatnak kell érvényesíteni.

ja ellátni a megfelelő feladatokat a dúc
körül, így kényszerből feladja. Nagy
részvéttel kell meglátnunk, hogy az
egyre szaporodó elhalálozások egyre
gyakrabban tizedelik sorainkat. Saját
példámat tudom említeni, édesapám

A galamblétszám elvesztésével kapcsolatban figyelemmel kell kísérnünk
a bolygónkat érintő drasztikus környezetváltozásokat. Figyelnünk kell úgy a
hőmérséklet nagyfokú és felgyorsult
emelkedésére, mint a jelenleg végbemenő pólusváltásra, aminek kezdete
lassan egy évtizede tart. Sajnos a tudósok sem tudják megjósolni, hogy ez
mikor fejeződik be.
Ez bődületesen befolyásolja egyes
galamb családok alkalmazkodó képességét. Nem szabad erőltetnünk
azokat a nagy múlttal rendelkező,
akkoriban értékes törzsek utódait
versenyeztetni, inkább figyeljük meg
azokat a kiemelkedéseket, hogy mely
családok képesek alkalmazkodni és
ezeket tenyésszük, ezekből szelektáljunk.
Akik áttekintették az idei friss Maraton Magazint, azok már láthatták,
hogy a nevezett galambok bajnoksága
lehetőséget ad a tenyésztőknek arra,
hogy megméressék „tudásukat” és szerencséjüket. A Maraton Magazinban
megjelenik az egy nevezett – egy befutó bajnokság a megfelelő díjazással
együtt, de a bajnokok hirdetése nem
ebből történik.

- aki szinte haláláig nagy segítségemre
volt galambjaim ellátásában - a közelmúltban való elvesztése miatt csak hiányosan tudom ellátni galambjaimat,
ebből adódóan sajnos rányomja a bélyegét az eredményekre.

Irányadónak egyenlőre talán ennyi
lenne, de természetesen a közgyűlés
dönti majd el, hogy ebből mi valósul
meg és hogy milyen újabb javaslatokat
kell előterjeszteni” - írja J. Varga Attila,
a Maraton Klub elnöke.

Ezeket az irányokat nem én, vagy a
vezetőség találta ki, ezek többségében
már működnek nálunk fejlettebb postagalambsporttal rendelkező országokban. Sajnálattal kell felismernünk,
hogy már szinte mint mindenben, a
szomszédos országok postagalambsportja jó magasan és távolságtartóan
elhúzott előlünk. Legfőbb ideje tennünk valamit, hogy elsősorban utolérjük őket és lépést tartsunk velük!
Ennek első döntéseit érzékelhettük
idei versenyeinken. Kérek mindenkit,
hogy egy versenyévad működése után
ne ítélkezzen, kell idő, hogy az események kiforrják magukat és a vezetőség
alkalmas arra, hogy felismerje a hibás döntést és eléggé rugalmas ahhoz,
hogy ezen változtasson, valamint stabilizálja a jónak bizonyuló döntést. Ez
mindannyiunk közös érdeke.
Néhányan a változások miatti nagy
számú taglétszám elvesztésére és a küldött galambok elvesztésére mutatnak.
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GYULAI JÓZSEF: Megemlékezés Anker
Alfonz halálának 40. évfordulójáról (1)
Negyven év nagyon hosszú idő! Ennyi
alatt megkopnak az emlékek és egy-egy
régi barátunkra, ismerősünkre, tanítókra már alig emlékszünk. Ha nagynéha eszünkbe is jutnak, konkrétumokat már alig tudunk róluk felidézni.
Galambász barátunk is nagyon sok volt,
akik már az égi dúcaikból versenyeznek
és nekem is csak ritkán jut eszembe egy
Aradi Laci, vagy Bajusz Pisti, akik pedig mindig olyan közel álltak hozzám.
Egyetlen kivétel van, akivel kapcsolatban nem homályosultak el az emlékeim, ez a Tanítómesterem: Anker Alfonz.
Az évtizedek során többször írtam
róla, sőt az „Anker Alfonz, a zseniális
postagalambtenyésztő levelei tükrében”
című könyvemben mint galambászt
és mint annyiszor igazságtalanul megbántott embert igyekeztem bemutatni.
Nincs olyan nap, hogy ne gondolnék rá, sőt éjszaka is gyakran megjelenik álmomban, mivel időnként a
galambgenetikai problémákat jó lenne
vele megbeszélni. „De nincs már! Jaj,
összedőlt a kincstár” – mondja a költő,
és tényleg nincs, aki választ adna kérdéseimre.
Galambászként tehát úgy nagyjából – felületesen – ismerjük, de azt
csak kevesen tudják róla, hogy az állattenyésztés több ágában is nagyszerű
eredményeket produkált. Éjjel és nappal törte a fejét, hogy miként lehetne
jobb gyapjúminőséget előállítani a juhászatokban; hogyan lehetne nagyobb
szaporaságú, jobb nevelőképességű,
kiválóbb húsminőséget előállító sertéseket tenyészteni; hogyan kell kitenyészteni a nagyobb teljesítményű
sportlovakat, stb…
A hatvanas évek végén még a húsgalamb tenyésztésbe is belekezdtünk:
neki 600, nekem 100 húsgalambom
volt, amit csak azért említek, mert
mostanában újra kezdődik a húsgalamb-tenyésztés, most nálunk Gábor
fiam foglalkozik velük (háromezer
hibrid húsgalambja van).
Nos, ennyi bevezetés után rátérek a
lényegre: levettem néhány szakkönyvet szobánk könyvespolcairól, és ezúttal tudósok, genetikusok, kutatók,
tanárok, Anker Alfonz munkásságát
jól ismerő, „hiteles” emberek vélemé-

Anker Alfonz 1925. november
26-án Budapesten született. Régi ka-

dolgozott. Itt a lovaglás mellett a lipicai
fajta származását és tenyésztési módszereit vizsgálta. Hazatérte után a tataremeteségi ménesbe került, és intenzív
geneológiai munkába fogott. 1952-ben
Alagra került. Ekkor már számos dolgozatot írt. Később a mátai ménesnél
dolgozott, ahol származástani kutatásokat végzett, s új populációgenetikai
eljárásokat alapozott meg. Munkáját
az akkori általános átszervezések, a lótenyésztés jövőjének bizonytalansága
félbeszakították. Mátai tevékenységét
befejezve Ohatra helyezték át.
1962-ben a kaposvári Mezőgazdasági Technikum tudományos kutatónak hívta meg. Tudományos tevékenysége rendkívül szerteágazó volt.
Mélyrehatóan foglalkozott több háziállatfaj — ló, juh, baromfi, s egy életen
át tartó szenvedélye, a postagalamb —
tenyésztési, genetikai, populációgenetikai, hibridizációs stb. vizsgálatával. A
lótenyésztés iránti erős vonzalma családi indíttatású volt. E témában több
mint tíz dolgozata jelent meg, melyekben foglalkozott a tenyésztőképesség
öröklődési viszonyaival, örökléstani

tonacsalád sarja. Ősei öt generáción
keresztül mind lótenyésztéssel foglalkozó szakemberek voltak. Apja a komáromi méntelep parancsnoka volt,
s az ő nyomdokait követve Anker Alfonz is méneskari tiszt szeretett volna
lenni. A háború viszontagságai azonban terveit megváltoztatták. Németországba került, hadifogságba esett,
majd a bécsi Spanyol Lovasiskolában

megfigyelésekkel, a vér és küllem szerepével a tenyésztésben, a fedezőmének természetszerű tartásával, a lovak
rideg felnevelésével, a hortobágyi kis
nóniusszal stb. Kutatási eredményeit
az oktatásban is hasznosította, 1977ben jelent meg a hallgatók számára
írt „Genetika a lótenyésztésben” című
tankönyve. Bár viszonylag rövid ideig másfél évtizedig - dolgozott a sertéste-

nye alapján próbálom Anker Alfonzot
bemutatni.
Magyar Agrártörténeti Életrajzok
A–H (45-46-47. oldal)

Postagalambsport
nyésztés területén, eredményei mégis
országos jelentőségűek lettek.
1968-ban a kaposvári főiskola vezetői és kutatói hozzáfogtak a mai modem nagyüzemi követelményeknek
megfelelő hibridsertés előállításához.
így jött létre a KA-HYB hibridsertés,
melynek kitenyésztésében elsősorban
Anker Alfonz nemesítőé az érdem.
Tíz év alatt a KA-HYB sertés mind a
hazai, mind a külföldi tenyésztésben
jelentős tényezővé vált. A hibridsertés
előállításáról részletesen beszámolt a
FEZ (Állattenyésztők Európai Szövetsége) versailles-i konferenciáján 1971ben, páratlan sikert aratva, de a hazai
elismerés sem váratott sokáig magára: 1976-ban megkapta az Eötvös-díjat. A sertéstenyésztéssel foglalkozó
több mint félszáz dolgozata zömmel
a hibridizáció problémakörét boncolja. Foglalkozott a mangalica termelékenységének fokozásával, az ohati
mangalicával is. Ezen a téren kifejtett
munkássága nem érte el a kellő célt,
mert a mangalica a mai kor követelményeinek kevésbé felel meg, a köztenyésztésből teljesen kiszorult, már
csak mint védett háziállatfajta egy-egy
tenyészete található meg.
Ohati munkássága során a juh- és
baromfitenyésztés bizonyos kérdéseivel is foglalkozott. így a juh gyapjúirányú szelekciójával, az alkalmazott
módszerekkel, valamint a baromfiak
bőséges tojástermelésének feltételeivel.
A postagalambtenyésztés, a postagalambsport iránti szenvedélye gyerekkorában kezdődött. Első galambjait
még nyulakért cserélte. 1948 óta közös
állományt tartott fenn Kottek Károl�lyal. Anker a tenyésztés feladatait,
Kottek a versenyzés ismereteit tartotta szem előtt. Kimagasló eredményeiknek köszönhetően nemcsak hazai,
hanem számos külföldi igényt kellett
kielégíteniük: NDK, NSZK, Ausztria,
USA, Kanada, Lengyelország, Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia különböző területeiről rendeltek galambokat. Több mint száz dolgozatban
foglalkozott a postagalamb tenyésztésével, melyek hazai és külföldi szakmai berkekben nagy sikert arattak.
Belgiumi és hollandiai látogatása után
tudását magasztaló írások jelentek
meg a külföldi szaksajtóban. Harminc
év galambásztapasztalatát négyéves
munkával „Repülő keresztrejtvény”
című könyvében foglalta össze. Művében arra törekedett, hogy minél több
gondolatot, ismérvet adjon a tenyész-
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tőknek. Új, mindenben korszerű gondolatait következetesen
— sok esetben vitába
szállva az addigi nézetekkel — adja elő,
és vallja, hogy e vélemény kialakítását
„minden esetben az
határozza meg, hogy
genetikusként ennek
a tudománynak elméleti ismeretanyagát
a specialista szintjén
kötelező ismernem,
emellett gyakorlati nemesítőként jóval több,
mint százezer állat
született a kezeim között”.
Anker Alfonz tehetségét és rátermettségét mutatja, hogy
mezőgazdasági diploma nélkül küzdötte
fel magát a hazai állattenyésztés oszlopos
tagjává. Kivételes érzékét az állattenyésztés iránt beszédesen
igazolják azok az eredmények, amelyeket több állatfaj tenyésztésében (ló,
sertés, postagalamb) elért.
Anker Alfonz 1979. november 1-jén
hunyt el Kaposvárott.
Főbb munkái:
l A repülő keresztrejtvény. Bp. 1972.
346 lap.
l A KA-HYB sertéstenyésztő üzemek termelési eredményei. Kaposvár,
1972. 29 lap.
l A KA-HYB nemesítési metodikája. Kaposvár, 1973. 9 lap.
Irodalom:
l Szaktanácsok. Kaposvár, 1980/2
(Megemlékezés)
Dohy János: Állattenyésztési genetika
Ezt a névmutatót csak azért idézem, hogy lássák: egyetlen kutatóra,
genetikusra sem hivatkozik annyiszor
a szerző, mint Anker Alfonzra. Néhány
idézet:
„A texán húsgalamb fajtában a tojók
rőt, a hímek fehér tollszínűek (autoszex
jelleg). Ennek genetikai magyarázata
az lehet, hogy az X kromoszómában
olyan domináns inhibitor faktor van,
amely csak kettős dózisban, tehát homozigóta állapotban teljes penetranciájú. Így a homogametikus hímek fehér
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toll színűek, míg a heterogametikus
nőivarú egyedek, amelyekben az inhibitor faktor csak egyszeres dózisban
van jelen, rőt színűek. Ez az autoszex
jelleg postagalambokon is gyakran jelentkezik.
A szelekciós munkában nem nélkülözhető az egyes értékmérő tulajdonságok külön-külön értékelése és
mérlegelése, a szelekciós index végeredményben a tenyészállatok rangso-
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rolásához nyújt segítséget.
Ismételten le kell szögezni: bármilyen módszerrel szelektálunk, a
tenyészkiválasztás hatékonyságának
fokozása céljából messzemenően racionalizálni kell a kiválasztás alapjául
szolgáló tulajdonságokat, fokozottan
juttatva érvényre a gazdasági szempontból legdöntőbb tulajdonságot.
A rokontenyésztés hatékony eszköze a képzett és kitartó nemesitőnek,
de kétélű fegyver a dilettáns kezében.
A rokontenyésztés eszközével ugyanis
mind a kívánatos, mind pedig a nem
kívánatos géneket felhalmozhatjuk,
illetve homozigóta állapotban fixálhatjuk a populációban.
A rokontenyésztés elméleti és gyakorlati kérdéseivel behatóan foglalkozik Anker Alfonz és Horn Artúr,
akiknek széleskörű tapasztalataihoz a
következő elméleti megfontolásokat
tartom érdemesnek e fejezet keretében
hozzáfűzni.
A szülő x ivadék és az édestestvér x
édestestvér párosítás – jóllehet mindkettő esetében F=25 %, az ivadékgeneráció beltenyésztési együtthatója egyedi szinten nem tekinthető azonosnak,
ezt Anker a gyakorlatban tapasztalta.
A tényleges rokontenyésztettség
megállapítása annál fontosabb feladat,
minél komolyabban veszik a vonaltenyésztést és a speciális vonalak kombinációjában rejlő lehetőségek kiaknázását. Erre vonatkozóan ismét utalok
Anker munkájára, amely világos érveléssel és tényekkel támasztja alá ezt a
megállapítást.
E fejezet keretében nem foglalkozom részletesen az u.n. folytatható
(kontinuens) és nem folytatható (diszkontinuens) hibridizáció egymáshoz
viszonyított előnyeinek és hátrányainak felsorolásával, mert Anker ezt kimerítően ismerteti.
A fajtákon belüli részpopulációk
genetikai differenciálásához ugyancsak segédeszközül szolgálhat az immunogenetika alkalmazása. A sertéstenyésztésben kialakított vonalak
differenciálására
felhasználhatók
a vérfehérje- és enzimpolimorfizmus-vizsgálatok eredményei is. Ezen
az alapon hasznosítják a KA-HYB sertéshibridizációban a vércsoport-vizsgálatok eredményeit.
Anker Alfonzról röviden
(1925-1979)
Dr. Hecker Walter „Híres versenylo-

vaink” című könyvében emlékezik meg
Anker Alfonz. elsősorban lótenyésztésbeli – munkásságáról. 37. fejezet:
A magyar versenylótenyésztésről,
kiemelkedő versenylovainkról szóló
könyv nem lenne teljes Anker Alfonz
említése nélkül. Alakja magányos,
megkerülhetetlen
sziklatömbként
emelkedik ki a háború okozta zűrzavaros események hullámveréséből.
Egyrészt az ő példáján
válik igazán érthetővé,
egyértelművé, hogy a
kíméletlen osztályharc
hogyan bánt el igazi
értékeinkkel,
másrészt rajta keresztül
válhat sokak számára
nyilvánvalóvá, hogy
az angol versenylótenyésztés megfigyelései
nyomán felhalmozott
genetikai
ismeretek
mennyire értékesek,
milyen eredményesen
használhatók más állatfajok nemesítésében
is.
Anker Alfonz 1925ben született Budapesten. Édesapja, Anker Sándor méneskari
tiszt, alezredesi rangban a komáromi méntelep
parancsnoka.
Anker Alfonz számára
teljesen világos, hogy
édesapja nyomdokait követve méneskari tisztként a magyar lótenyésztést
kell szolgálnia.
Anker Alfonz a Ludovika Akadémia hallgatójaként végzett, s hadnag�gyá avatását követően társaival együtt
Németországban angol hadifogságba
esett, ahonnan megszökött. Családjával Ausztriában találkozott, majdnem egy teljes évet dolgozott az ekkor
Welsben lévő Bécsi Spanyol Lovasiskolában. Érdekelte a lipicai fajta kitenyésztésének módszere, s a lipicai
törzsmének származásának alapos
elemzésével meg is fejtette azt a titkot,
hogyan sikerült Lipicán a kis populáció ellenére a törzsek különbözőségét évszázadokon át megőrizni; ezzel
együtt úgy érzi, nem a lovaglás, nem a
lóidomítás az életcélja.
1947 januárjában hazatért, és a Tataremeteségi Ménesben kezdett dolgozni, mely korábban a tatai Esterházy család tulajdonában állt. Innen az
Alagi Ménesbe került, ahol a háború
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zivatara után részben a nyugatról hazahozott, részben az itthon előkerült
telivér lovakkal indult meg a versenylótenyésztés. Ez a hely lehetett volna
igazi otthona, itt lehetett volna igazán
a helyén a fiatal szakember, hiszen
olthatatlan tudásszomja révén ekkor
már az angol telivér tenyésztésének
történetét, és az elérhető német, angol,
francia és magyar nyelvű szakirodal-

mát nem csak „megette, hanem meg is
emésztette.”
Telivértenyésztésünk feltámasztásában sokat segíthetett volna egy kitűnően képzett genetikus. De esetében
a szakértelem, a rátermettség kevés
volt. Egy méneskari alezredesnek egy
osztrák bárónőtől született fia, akit
hadnaggyá avattak a Ludovikán, osztályellenségnek számított. A lótenyésztési szervezet személyzeti osztályának
főnökasszonya Hortobágyra száműzte
a fiatal lótenyésztőt.
Hortobágyon ekkor, 1952-ben, éppen a mezőhegyesi nóniusz fajtának,
a Hortobágyon kialakult könnyebb,
nemesebb, a „sziki nóniusz” változatának helyreállításán fáradoztak. A
lótenyésztés irodalmának ismereteiből felhalmozott tudásával és kiváló
megfigyelőkészségével sikerült három
kiváló mén (Debrecenváros-Kozák,
Debrecenváros-Lurkó és Debrecenváros-Nótás) ivadékainak kombinációjával – a szervezeti szilárdságáról és
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kiemelkedő munkakészségéről híres
– hortobágyi nóniuszt, a rá jellemző
meggypej színváltozatban kitenyészteni. Amikor a ménes állományának
radikális csökkentése, majd Ohatra
helyezése ezt az alkotását is lehetetlenné teszi, a mangalica nemesítésével,
valamint juh- és baromfinemesítéssel
foglakozik.
1962 áprilisában dr. Guba Sándor
meghívta Kaposvárra, a Kaposvári
Egyetem előfutáraként létrejövő Mezőgazdasági Felsőfokú Technikumba.
Dr. Guba Sándor ebben az időben „fehér hollónak” számító, kiváló, egyenes
jellemű, bátor vezető volt, akit csak a
tudás és képesség érdekelt, ezek szerint értékelte az embereket, és mások
politikai véleménye döntéseiben nem
befolyásolta.
Itt teljesedhetett ki Anker Alfonz
genetikai tudása és a postagalambtenyésztés során felhalmozott tapasztalata is. A juh- és baromfitenyésztésben végzett nemesítő munkája mellett
a legnagyobb sikert, a megérdemelt
általános nemzetközi elismerést a
KA-HYB, a kaposvári hibrid sertés
kitenyésztése hozta meg számára.
Első külföldi tudományos útjára, a
Schönmuth professzor által 1969-ben
Berlinben szervezett Nemzetközi Állatgenetikai Konferenciára – miután
mezőgazdasági diplomával nem rendelkezett – turistaként kellett kiutaznia. 1971-ben Versailles-ban, a X. Európai Állattenyésztési Kongresszuson
már sertéshibridizációs eredményeiről
számolhatott be. Kitűnő képességeivel,
kiemelkedő tájékozottságával és csillogó humorával mindenütt nagy sikert
aratott.
Az 1971-ben még csak kéziratként
olvasható „Repülő keresztrejtvény”
címmel a postagalambtenyésztő szakma számára írt kitűnő genetikai jegyzetét 1996-ban a Gazda kiadó könyv
formájában is kiadta. 1977-ben Kaposváron egyetemi jegyzetként jelentették
meg „A genetika lóvátétele” címmel lótenyésztéssel kapcsolatos gondolatait.
Rendhagyó gondolkodását az egyetem
szigorú urai nem sokáig tűrték, és a
jegyzet címét „Genetika a lótenyésztésben”-re változtatták. A jegyzet utolsó bekezdése nagyon jellemző Anker
gondolkodására: „Az igazi tenyésztőnek talán legkedvesebb munkája mind
között párosítási terveinek megérlelése.
Jó párosítást csak alapos érleléssel, a
tenyészállataink alapos megfigyelése és
értékelése, megfelelő genetikai szemlé-
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let, a tulajdonságok öröklésmenetének
ismerete, azok összefüggéseinek és mindennek a párosítási munkába való bevonása eredményezhet.”
Ha alkotótevékenységének, rendkívüli állatnemesítői teljesítményének
titkát keressük, ha valós képet szeretnénk kapni erről a kiváló emberről, ezt
a leghitelesebben saját írásainak mondataival vázolhatjuk fel:
„Én mindig legbelülről fakadóan tenyésztő voltam, akit többnyire még éjjel
is az ezzel kapcsolatos gondolatok szórakoztattak. Szinte mindennapos eset,
hogy valamikor éjjel felébredek, pár percen belül eszembe jut valamelyik fontos
tenyészállat – legyen az sertés, juh, vagy
galamb –, és pillanatok alatt olyan érdekes gondolatokba merülök velük
kapcsolatban, hogy nem tudok újra elaludni. Sokszor villannak ilyenkor az
ember agyába olyan felismerések, ötletek, melyeket esetleg hónapokon keresztül keresett, s adott esetben a megoldást
jelenthetik.
Állatot nemesíteni, jobb, nagyobb
képességű egyedeket tenyészteni csak
az tud, aki képes mélyen beleereszkedni a dolgokba. Akiben megvan a
kitartás, hogy éveken, évtizedeken, keresztül minden legkisebb észrevételt is
feljegyezzen, rendszerezzen tenyészállatairól. Azért, hogy minél mélyebben
megismerje őket egyenként, minél többet tudjon róluk. Még olyan dolgokat is,
melyeknek feltehetően nem sok jelentősége van a teljesítmény szempontjából,
mivel ezek később még fontos jelekké
válhatnak.
A gazdasági állattenyésztés területén
a nemesítő nem engedheti meg magának a szellemi köszvényt. A genetika
tudománya naponta óriási léptekkel
fejlődik. Itt nincs megállás, aki nem
akar lemaradni a mindenkori világszínvonaltól, az nem ülhet a babérjain
egy percet sem, szinte megszállottan kell
űznie magát a holnap céljainak elérése érdekében. Gondolataiban mindig
a holnap követelményeit kell látnia, s
ezek minél gyorsabb megvalósításáért
nagyon sokat kell tennie, mert az igazi tenyésztő mindig aggodalmas, vajon
nem marad-e le? Persze ezt csak kevesen tudják érzékelni.
Könyvemben arra törekszem, hogy
minél több gondolatot adhassak tenyésztőtársaimnak a tenyésztés széles
területén. Véleményemet minden kérdésben bátran, minden taktikázástól
mentesen – adott esetben ellenvéleményeket is számításba véve – írom le,
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úgy, ahogyan bennem azok meggyökeresedtek. Véleményemet a tenyésztői
kérdésekben az alapozza meg, hogy
genetikusként ennek a tudományágnak
elméleti ismeretanyagát a specialista
szintjén ismerem, emellett gyakorlati
nemesítőként jóval több, mint százezer
állat született úgyszólván a kezeim között. Tenyésztésükkel kapcsolatban párosítási elképzeléseket alakítottam ki,
a párosításokat, majd az utódok teljesítőképességének értékelését is magam
végeztem. Konzekvenciákat vontam le,
melyekkel tökéletesítettem a következő
lépéseket. Tenyésztői véleményem kialakulásában tehát hivatásom és az a
körülmény esik latba, hogy egész életemet az állatnemesítés szolgálatában
élhettem le.
Önmagamat a könyvemben sem tagadom meg. Egész életemben szeretetet
és segíteni vágyást éreztem magamban minden iránt, ami kicsi, védtelen
és gyenge, de szenvedélyesen szálltam
szembe mindig az erőssel, ha igazságtalannak éreztem, még akkor is, ha tisztában voltam azzal, hogy a gyengébb
én vagyok. Könyvemben sem azt írom,
amit illik, hanem keresem az előre vivő
utat, számos oppozíciót is előre érezve.
Azt írom le, ahogyan a dolgok kialakultak bennem, ahogyan én látom őket.
Mindezt abból a meggyőződésből, hogy
ha egyes kérdésekben nem is értene meg
ma mindenki, az idő az itt leírt felfogásoknak érvényt szerez majd.”
A szenvedélyes munka, a folyamatos támadások elleni küzdelem felőrölte egészségét, mindössze 54 évet ért
meg. Elégedett volt életével, ezt saját
szavai is igazolják: „Ha újra kezdhetném, újra csak ezt csinálnám, azzal a
biztos tudattal is, hogy nyugodtabb körülmények között 20-25 évvel tovább
élhetnék.”
Valószínűleg még ma sem kapja
meg a neki járó elismerést, megbecsülést. Erre utalhat az a tény, hogy 2010.
január 8-án nemzetközi részvétellel
emlékülést rendeztek a Gödöllői Szent
István Egyetemen „Emlékezés Anker
Alfonz nemzetközi hírű genetikusra”
címmel. Az ülésen többek között szívet melengetően emlékezett meg kedves kollégájáról dr. Horn Péter akadémikus is. A magyar lovastársadalom
azonban nem tudott a rendezvényről,
így őket nem képviselte senki. Úgy tűnik, kell még egy kis idő, mire a valódi
értékek a helyükre kerülnek.
(folytatjuk)
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A Magyar Postagalamb Sportszövetség
emlékünnepséget szervez

Anker Alfonz

halálának 40. évfordulója alkalmából.
Tisztelettel meghívjuk Önt a rendezvényre.
A helyszín:
KAPOSVÁRI EGYETEM (7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.)
(Új tanügyi épület,170-es előadóterem)
Időpont: 2019. november 16. szombat
A tervezett program a következő:
11:00: - Hegyi György MPS elnök megnyitó beszéde
- prof. Dr. Horn Péter akadémikus megemlékező beszéde
- Gyulai József megemlékező beszéde
- Gyerkó Tibor megemlékező beszéde
13-14:30-ig: ebéd
14:30-15:30-ig: - Mihalik Csaba megemlékező beszéde
(Anker Alfonz Hagyatéka Alapítvány)
- Sümegi József megemlékező beszéde
(K01 Postagalambsport Egyesület, Kaposvár)
- Berkes László megemlékező beszéde
(K01 Postagalambsport Egyesület, Kaposvár)
15:30: Anker Alfonz sírjának megkoszorúzása
Az eseményről videófelvétel
és egy A5 méretű emlékkiadvány is készül.
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Az állomány-egészségügy és a vakcinázás
jelentősége galambjaink védelmében
Írta: dr. Sáfár János, dr. Hegedűs György-Tamás
Galambegészségügyi Laboratórium (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.)
Tel.: 06-70/286-0668 * info@galamblabor.hu * www.galamblabor.hu
Állataink egészségének megőrzéséért
mindannyian igyekszünk a lehető legtöbbet megtenni, melynek alapvető feltételei
a megelőző intézkedések, a betegségek
mielőbbi felismerése, illetve a már kialakult betegségek kezelése. Míg egy-egy
állatnál mindez egyedre szabható, addig
a galambállományok – mint minden csoportban tartott állat - esetén szükséges
a jól átgondolt állomány-egészségügyi
program kialakítása.
A galambállomány-egészségügyi
program kidolgozása kulcsfontosságú,
ugyanis az egész állomány jólétét, illetve a kiemelkedő szaporodásbiológiai
és versenyteljesítményt csak az összehangolt megelőző és ellenőrző intézkedésekkel lehet biztosítani.
Ezek alapján a legelső lépés a galambállomány egészségi állapotának felmérése. Ez egyrészt jelenti a tenyésztőtől
kapott minél részletesebb tájékoztatás,
valamint az állomány, illetve annak
tartási és takarmányozási körülményeinek részletes vizsgálata során
tapasztaltak elemzését, másrészt néhány alapvető laboratóriumi vizsgálat
elvégzését. Az állapotfelmérés során
fontos kitérni az állomány méretére,
hasznosítási irányára (pl. sportgalambok, díszgalambok, vagy hústermelő
galambok), az állományban jelenleg,
vagy korábban előforduló megbetegedésekre, az elmúlt időszakban elvégzett megelőző vagy gyógykezelésekre,
illetve olyan megelőző intézkedésekre,
mint pl. a vakcinázás. A laboratóriumi
vizsgálatok közül elsősorban a bélsár
parazitológiai (kokcidiózis és orsófér-

gesség) és bakteriológiai vizsgálatának
(szalmonellózis) van jelentősége az állomány egészségi állapotának felmérése során. Ugyanakkor a tapasztaltaktól
függően a legkülönfélébb bakterioló-

lépés tehető. A kokcidiózis és orsóférgesség esetén bizonyos feltételekkel alkalmazhatóak a megelőző programok,
viszont a bakteriális megbetegedések
esetén csak a célzott, laboratóriumi

Gyakori elváltozások a cirkovírus okozta fertőzés következtében kialakuló
szájfekélyek sárgás felrakódással fedve. Ez a madár egyúttal Trichomas
okozta megbetegedésben is szenved. (Dr Colin Walker: The flying vet’s pigeon health and management, 2000., 67. o.)
giai, virológiai, parazitológiai, szerológiai, szövettani és kórbonctani vizsgálatok segíthetik a lehető legpontosabb
állapotfelmérést.
Ha már ismert az állomány egészségi állapota, annak javítása, illetve megőrzése érdekében számos megelőző

vizsgálattal alátámasztott gyógykezeléssel érhetünk el eredményeket.
A galambokat azonban a fentieken
túl néhány vírusos betegség is fenyegeti, úgymint a herpeszvírus, adenovírus, poxvírus, paramyxovírus, illetve
a cirkovírus. A vírusos betegségekkel

16

2019 október

Postagalambsport

szemben csak a járványvédelmi szabá- tegedett állatokból izolált kórokozók okozta, galamb AIDS-nek is nevezett,
lyok betartásával és vakcinázással lehet képezik, melyet laboratóriumunkban az immunrendszert támadó betegvédekezni, utóbbira a paramyxovírus megfelelő körülmények között elsza- ségkomplex. Sajnos a cirkovírusokkal
esetén (verseny- és élelmiszertermelő porítunk és inaktiválunk, majd adju- szemben jelenleg nem kapható vakcigalambokra is) jogszabály is kötelezi váns (hatáserősítő segédanyag) hozzá- na, így ez esetben is a járványvédelmi
és higiéniai szabályok megtartása az
az állattartót. A paramyxovírus mellett adásával vakcinát készítünk belőle.
jelenleg csak a poxvírus (galambhimA vakcina készítésén kívül az izolált egyetlen védekezési lehetőség.
A vírus főként cseppfertőzés útján
lő) ellen létezik a kereskedelemi forga- kórokozók antimikrobiális érzékenylomban lévő vakcina.
sége is meghatározható, melynek segít- terjed, de a fiókák a begytejen keresztül
Az utóbbi évtizedekben egyre ko- ségével célzott kezelésben részesíthető is fertőződhetnek. A perorális (szájon
molyabb gondot jelent a cirkovírus az állatállomány. Ezzel nem csak idő át) vagy aerogén (levegőn keresztül)
okozta, galamb AIDS-nek is nevezett, és pénz takarítható meg, de egyúttal fertőzés után a vírus a véráramba tör és
az immunrendszert támadó betegség- csökken a szükségtelen antimikrobiá- ún. viraemiát okoz. Ezután szinte minkomplex. A vírus a fiatal galambok fe- lis szerek használata miatti reziszten- den szervben szaporodni (replikálódni) kezd, különböző intenzitással. Leghérvérsejtjeit fertőzi, elsősorban a thy- cia kialakulásának esélye is.
musban és bursában, ezzel tönkretéve
Az autovakcinák alkalmazásával nagyobb mértékben a fiatal galambok
a galambok immunrendszerét és utat hatékony és állományra szabott véde- fehérvérsejtjeit fertőzi, elsősorban a
nyitva számos másodlagos fertőzésnek (baktériumok, gombák, paraziták és egyéb vírusok).
A vírus a fentiek mellett
szaporodik a hámsejtekben, így a bélben is,
emiatt óriási mennyiségben ürül a bélsárral,
ezzel tovább fertőzve az
egész állományt. Sajnos
a cirkovírusokkal szemben jelenleg nem kapható vakcina, így ez esetben is a járványvédelmi
és higiéniai szabályok
megtartása az egyetlen
védekezési lehetőség.
Az egészséges galambállomány fenntartásához létszükséglet a
fertőző betegségek megelőzésére
alkalmazott
vakcinák
használata.
Első ránézésre triviáliA tolltüszők cirkovírus okozta fertőzés miatt rendellenes tollképződés látható. Az ilyen
san egyszerű a vakcinák
alkalmazása, de érdemes gyulladt tolltüszők által termelt tollakat visszamaradó tollhüvely, illetve a tollcsévébe terjea témát jól körbejárni,
dő vér és szövettörmelék jellemzi. Az ilyen tollak könnyen kihúzhatók a tolltüszőből.
mert sok szempont be(Dr Colin Walker: The flying vet’s pigeon health and management, 2000., 67. o.)
folyásolhatja a sikeres
vakcinációt, mely aztán jelentős hatással lehet a galambok kezési programot lehet megvalósítani thymusban és bursában, ezzel tönkreegészségén túl a súlygyarapodásra az állományban. Mivel az autovakcina téve a galambok immunrendszerét és
vagy éppen versenyteljesítményére is. az adott gazdaságban megbetegedést utat nyitva számos másodlagos fertőBizonyos kórokozók, így például a okozó kórokozótörzsből készül, így zésnek (baktériumok, gombák, paragalambok herpeszvírusa esetén, ha nem biztosabb védelem érhető el, mint a ziták és egyéb vírusok), mely nagyban
áll rendelkezésre, vagy nem hatékony máshol izolált törzsekből készülő ke- meghatározza a kórfolyamatot. A vírus
a kereskedelmi forgalomban kapható, reskedelmi vakcinákkal. Ezáltal már a fentiek mellett szaporodik a hámsejtörzskönyvezett vakcina, abban az eset- rövid távon is költséghatékonyabb vé- tekben, így a bélben is, emiatt óriási
mennyiségben ürül a bélsárral, ezzel
ben készíthető úgynevezett inaktivált dekezés valósítható meg!
tovább fertőzve az egész állományt.
telepspecifikus vakcina, vagy más néven
A cirkovírusról
A vírus a legnagyobb problémát abautovakcina. Az autovakcina egy teljes
ban az esetben okozza, ha fiatal (néhány
mértékben az adott gazdaság állatálloAz utóbbi évtizedekben egyre ko- hetes vagy hónapos) galambokat fertőz.
mányára szabott készítmény.
Az autovakcina alapját a megbe- molyabb gondot jelent a cirkovírus A kórlefolyást a fent említettek szerint
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a fehérvérsejtek hiánya és az ezzel járó
gyenge ellenállóképesség következtében kialakuló másodlagos fertőzések
(baktériumok, gombák, paraziták vagy
egyéb vírusok) határozzák meg, így
tehát az azokra jellemző tünetekkel találkozhatunk. (Erre jó példa a képeken
is látható elváltozás, ahol a cirkovírus
okozta fertőzöttség esetén a Trichomonas paraziták okozta fertőzés tünetei láthatók.) Ennek megfelelően például, ha
Salmonellával fertőződik az állat, akkor
kóros soványság, letargia, híg bélsár,
illetve a boncolás során megfigyelhető
gócképződés lesz a vezető tünet, míg
paramyxovírus fertőzés esetén a vírusra
jellemző idegrendszeri tünetekkel fogunk találkozni. Mivel a vírus a galamb
immunrendszerét bénítja meg, így igen
sokszor banális kórképekben pusztulnak el a galambok. Nem számít ritkaságnak a testszerte jelentkező daganatképződés sem.
Mindemellett gyakorta olyan kórképekkel is találkozhatunk, melyek ellen az állományt vakcináztuk (pl. himlő, paramyxovírus). Ennek oka, hogy
az elégtelenül működő immunrendszer képtelen megfelelő immunválas�szal reagálni a vakcinázásra. Emiatt az
egyébként jól működő, kiemelkedő
minőségű vakcinák és a gyártók által
javasolt vakcinázási protokollok sem
vezetnek kellő eredményre. Ez esetben
tanácsos a kétszeri (három hetes időközzel végzett) vakcinázás bevezetése a
cirkovírussal fertőzött állományokban.
Az idősebb galambok immunrendszerének felépítése már eltér a fiatalokétól. Ennek köszönhető, hogy a vírus
fő szaporodási helye a csontvelőre és
a hámképletekre lokalizálódik, így a
kialakuló kórkép is eltérő. A csontvelőben való szaporodás eredményeképpen a galambok fehérvérsejtszáma
nagymértékben lecsökken a szervezetben. A fehérvérsejtek közül az NK
(ölősejtek) sejtek fogyása a legnagyobb
mértékű, így a generalizált (testszerte
jelentkező) daganatképződés a legjellemzőbb megjelenési forma.
A daganatképződés a legfurcsább helyeken is törtéhet, így igen meghökkentő
kórképek is előfordulhatnak. A laboratórium egyik legemlékezetesebb esete az
volt, amikor egy csonttá-bőrré lesoványodott állat került vizsgálatra. A tulajdonos arról számolt be, hogy jó étvágya
van a galambnak, de a felvett takarmányt
„kihányja”. A kórbonctani vizsgálat során derült ki, hogy a begy alatt elhelyezkedő, cirkovírus által indukált daganat
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elzárta a takarmány útját, így az nem
tudott a béltraktusba eljutni.
A hámképletekben történő szaporodás miatt tollképződési rendellenességek keletkeznek. Ez különösen tollváltáskor szembeötlő, amikor is nagy
mennyiségben jelennek meg a csévébe
„ragadt”, zászlóhiányos vagy éppen
kibontatlan tollak. A tollcsévében és
a környező hámképletekben történő
vírusszaporodás miatt gyakori a környező szövetek gyulladása, melyben
másodlagos baktériumok játszanak.
A másodlagos fertőzések és a hámpusztulás miatt gyakoriak a vérzések,
melynek köszönhetően véres tollak jelenhetnek meg az állaton. Ezen tünet
differenciál-diagnosztikailag fontos,
hiszen a tolltüsző-atka fertőzéskor is
láthatunk hasonló problémákat.
A hagyományos kórbonctani vizsgálatokkal csak a cirkovírus-fertőzés
gyanúja igazolható, ugyanis a vírus
biztos kimutatásához speciális laboratóriumi vizsgálatokra van szükség.
A vírust agresszív szaporodásának
köszönhetően a fertőzött galamb minden szövetéből (máj, lép, vese, thymus,
tüdő stb.) ki lehet mutatni. Erre a célra
speciális technikák alkalmazása szükséges, úgymint a PCR-vizsgálat vagy
elektronmikroszkóp segítségével. Bár
utóbbival a vírus láthatóvá tehető,
idő- és erőforrás-igényes vizsgálatról
van szó. Ezzel szemben a PCR-vizsgálat ma már elérhető áron, akár néhány
órán belül eredményt ad, sőt a vírus
vérből és bélsárból való kimutathatósága miatt akár élő állatok vizsgálatára
is alkalmas. A legelőnyösebb és legegyszerűbb a cirkovírus bélsárból való kimutatása, mivel a mintavétel egyszerű
és a mintaszállítás sem igényel különös
feltételeket, ugyanis a cirkovírus nagyon ellenálló és nagy mennyiségben
ürül a bélsárral.
A sertések cirkovírusa ellen már
évek óta sikeresen védekeznek vakcinákkal, de hosszú ideje dolgoznak a
tudósok a galambok cirkovírusa elleni
oltóanyagon is. Sajnos jelen pillanatban sem hazánkban, sem a világ más
táján nincs vakcina a cirkovírusos betegségkomplex megelőzésére. Azonban bizakodóan számolhatunk be
arról, hogy laborunk már öt éve részt
vesz egy ilyen vakcina kifejlesztésében. Várhatóan az első kísérleti vakcinák 3-6 éven belül olyan stádiumba
kerülnek, amelyet a törzskönyvezést
követően kereskedelmi forgalomban is
lehet majd kapni.
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A fentiek miatt tehát különös hangsúlyt kap a klasszikus járványvédelem,
melyet a következőképpen lehet összefoglalni.
A cirkovírustól mentes állományokban esetén a mentesség fenntartása a
cél. Ennek érdekében az új egyedeket
karanténozni szükséges (minimum 21
nap), azaz külön légtérbe kell elhelyezni, az állomány többi egyedétől távol!
A karanténozás ideje alatt sem az új
egyed sem annak bélsara, tolla vagy a
vele érintkezésbe került tárgyak (etető,
itató) nem kerülhet az állomány többi
egyedéhez. A vad, illetve idegen galambokat ki kell rekeszteni a dúcból!
A karaténozási időszak alatt feltétlenül
el kell végezni az új egyed(ek) szűrését,
mivel egyetlen egy fertőzött galamb
is könnyedén tönkreteheti a teljes állományunkat, de legalábbis nagyban
megnehezítheti a jó teljesítményű galambállomány fenntartását.
Cirkovírussal fertőzött állományok
esetén a cél a veszteségek mérséklése. Minthogy a cirkovírus jelentősen
csökkenti a galambok ellenállóképességét, elsősorban az ilyenkor előforduló másodlagos fertőzések (baktériumok, gombák, paraziták vagy egyéb
vírusok) megelőzésére és más egyidejű
immunszupresszív hatások (parazitás
fertőzöttség, stresszhatások) kiküszöbölésére kell nagy hangsúlyt fektetni.
Mivel a cirkovírus miatt legyengült
immunrendszer nem képes megfelelő
immunválasszal reagálni a vakcinázásokra sem, így a gyártók által javasolt
vakcinázási protokolloktól eltérően évi
kétszeri védőoltással tudunk hatékonyan védekezni más megbetegedések
ellen. Mindemellett sokat tehetünk a
fertőzött állományért azzal, ha a lehető
legjobb tartási és takarmányozási körülményeket biztosítjuk számukra.
Összességében tehát elmondható,
hogy a cirkovírussal fertőzött állományok esetén körültekintően kialakított
állomány-egészségügyi programot kell
alkalmazni. Ennek magában kell foglalnia az állományt ellenállóképességét veszélyeztető minden kórokozó és
stresszhatás folyamatos, laboratóriumi
vizsgálatokkal alátámasztott ellenőrzését, a megfelelő időben történő kezeléseket és vakcinázásokat, valamint
a járványvédelmi szabályok, beleértve
a karanténozás teljeskörű betartását.
Mindezek figyelembe vételével a cirkovírussal fertőzött állományok esetén
is jó teljesítmény érhető el.
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Apróhirdetések

Az N-10 Postagalambsport Civil Társaság mély fájdalommal tudatja, hogy BÁNYAI JÁNOS MIHÁLY sporttárs
2019. augusztus 20-án méltósággal viselt, hosszan tartó, súlyos betegségben, 72 éves korában csendesen elhunyt.
Búcsúzik tőle családja, barátai, galambász társai.
Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy HODOSSY ERNŐ, az F-10 Postagalamb Civil Társaság tagja életének 79. évében elhunyt. A galambokat
már gyerekkora óta szerette, ami halála napjáig elkísérte. Közel negyven
évig versenyzett kisebb-nagyobb sikerekkel. Személyében egy pótolhatatlan sporttársat veszítettünk el. Temetésén galambok feleresztésével vettünk
végső búcsút tőle. Ernő, nyugodj békében! F-10 Civil Társaság Abda

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.

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

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:

A szövetség
e-mail címe:
info@
postagalamb.hu

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.-
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postagalamb.hu
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MARATON KLUB 2019
1 NEVEZETT + 1 BEFUTÓ ALAPJÁN ORSZÁGOS BAJNOK
3-AS BEFUTÓ ALAPJÁN SZÁMOLT ORSZÁGOS BAJNOK

SZABÓ ATTILA

Képünkön: Páva Zoltán, a Maraton Klub titkára, Szabó Attila és j. Varga Attila elnök
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