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Egy sikeres fiatal galambász bemutatkozása
Szabó Zoltán galambjai sikeresen szerepeltek a 36. Postagalamb Olimpián Poznanban. Zoli 2001-ben lépett be a kunmadarasi postagalambsport egyesületbe. Az első években
a törökszentmiklósi tagszövetségben, majd az egyesület átigazolásával a 26-os Tisza-tó tagszövetségben „keseríti el”
versenyző társait. Kitartó munkával ma már egyesületének,
tagszövetségének egyik erősségévé fejlődött.
2016-ban kezdtek megjelenni az első eredményei, előbb
a fiatalok versenyein, majd 2017-ben már a főversenyeken
is sorra jöttek az élhelyezések.
Zoli két kisgyermek édesapja, kisfiát a galambász rendezvényekre rendszeresen magával viszi, a díjakat - ami
nem kevés - legtöbbször a kislegény ragyogó arccal veszi
át. Reméljük, az élmények sokáig a galambászok táborában
fogják tartani.
Zoli a kezdeti ösztönös galambászból már tudatos tenyésztővé versenyzővé vált.
Legfontosabb eredményei:
- 2017-ben a rövidtávú csapatbajnokságban 6., a középtávú csapatbajnokságban 7., a hosszútávú csapatbajnokságban 6., az általános csapatbajnokságban 5.
- 2018-ban a rövidtávú csapatbajnokságban 6., a középtávú csapatbajnokságban 3., a hosszútávú csapatbajnokságban 5., az általános bajnokságban 3. - eközben egyesületében szinte mindent megnyert.

- A fiatal galambok versenyein egyesületi és
kerületi bajnok.
- A champion bajnokságban középtávon a
125403-as tojó 2., az általános távon a 64606-os
tojó 1.
- Standardban a 64614-es tojó országos 2.,
ezzel olimpiai csapattag Poznanban, ahol 90
galambból 45.
- A 129409-es standard hím Poznanban 38.
- Fiatal standard hím kategóriában az országos kiállításon 2., Poznanban 37.
Az olimpiára sikerült kiutaznia Zoltánnak,
ahol csodálatos élményekben volt része, fantasztikus galambok, nagyszerű rendezés , fantasztikus standok, magas minőség.
Rendszeresen részt vesz a Pannon Maraton
Klub versenyein.
Legjobb galambjaiban Kecskeméti Zsolt, Ökrös Kálmán, Peller József, Szirácsik Ervin és Somogyi Zoltántól kapott galambok vére is megtalálható. Sok segítséget kapott Nagyhegyesről
Kovács Józseftől a galambok takarmányozásában.
Köszönettel tartozik egyesületi sporttársainak, a tagszövetség vezetésének, a kunmadarasi
városi önkormányzatnak, akik segítsége nélkül
nem érhette volna el eredményeit.
Jövőbeni tervei között természetesen az első
helyen áll továbbra is sikeresen szerepelni a
tagszövetségi és Pannon maraton versenyeken
és az Európa-kupa rendezvényeken.
Szirmai József
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Fontos döntések az új elnökség első ülésén
A 2019. március 23-án megválasztott új
elnökség megtartotta első, alakuló ülését. Ezen Mihalik Csaba beszámolt a választási bizottság munkájáról, az elnökség megtárgyalta az éves feladatokat.
Gál Ottó ismertette a versenykerületek
és tagszövetségek 2019 éves versenyprogramját. Az elnökség megtárgyalta
a sportszövetség szakmai feladatait.
Gál Ottó, a versenybizottság elnöke
javaslatot tett a versenybizottság tag-

jaira a kerületek és a tagszövetségek
ajánlásai alapján, a névsort az elnökség
egyhangúlag elfogadta.
Az új FCI szabályok ismertetése
után Gál Ottó javaslatot tett az érvényben lévő versenyszabályzat kiegészítésére, módosítására. A változások a
honlapon olvashatók az elnökség döntése alapján.

A Nemzeti Bajnokság díjazására
tett javaslatát az elnökség egyhangúlag
megszavazta.
Ezt követően Tóth István, a bíráló
bizottság elnöke javaslatot tett a bíráló bizottság tagjaira a kerületek és a
tagszövetségek javaslata alapján. Az
elnökség a javaslattal egyetértett, ellenszavazat nélkül megszavazta.
Az elnökségi ülésen dr. Schindler
Gábor bemutatta a TOPigeon elektromos rögzítő rendszert, amelynek ma-

ségünk nemrég távozott főtitkára megállapodás keretében vállalta a 2019. évi
eredmények felvitelét a galambom.hu
honlapra.
Minden évben fontos esemény,
hogy a szövetség és a versenyszervezők
között aláírnak egy megállapodást.
Ennek tervezete a kerületek, tagszövetségek felé április 15-i határidővel
kiküldésre kerültek. Azóta valamennyi
dokumentumot az érintettek aláírásukkal hitelesítettek.

gyarországi bevezetéséhez az elnökség
egyhangúlag hozzájárult.
Szó esett még a Magyarországon fejlesztés alatt álló új rögzítő rendszerről
is. A prototípus elkészülte után a tagságnak ez a rögzítő rendszer is bemutatásra kerül.
Az elnökség az alapszabály aktualizálására ad-hoc bizottságot hozott
létre Mihalik
Csaba vezetésével, tagjai: Mészáros
János,
Scheily Gábor,
Pintér Zsolt, dr.
Deim Zoltán,
dr. Gerencsér
Ferenc és Hegyi
György.
Az
eredményszámolás
az új elnökségre
nagy feladatot
ró. A versenybizottsági elnök
és a sportügyi
alelnök a felelősei a számolásnak. Pethő
Attila, szövet-

Az elnökség úgy döntött, hogy a főtitkári posztra pályázatot írnak ki. Az
iroda biztonságos működéséhez a gazdasági vezetői munkakör került meghirdetésre.
A március-áprilisi szaklap kivételesen összevontan készült el. A tartalmas, pontos megjelenést a jelenlegi
főszerkesztő garantálja.
A Derby Klubbal a kapcsolatok tartására az elnökség Mészáros Jánost bízta meg.
Egy másik fontos téma is szóba került, hiszen a jövőben is szeretnénk
magas színvonalon megrendezni az
országos kiállításokat. Az elnökség
döntése értelmében Tóth István és dr.
Deim Zoltán feladata az országos kiállítás helyszínének kiválasztása, munkájukról az augusztusi elnökségi ülésen számolnak be.
Tóth István további feladata a bírálók továbbképzésének megszervezése,
bíráló tanfolyamok szervezése.
Tisztelt Sporttársak! A feladatokat
szétosztottuk, sok a tenni való. Kérem,
hogy mindenki a legjobb tudása szerint végezze a kapott feladatát!
Hegyi György
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FŐTITKÁRI ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Magyar Postagalamb Sportszövetség pályázatot hirdet
FŐTITKÁRI munkakör betöltésére.
A munkaviszony időtartama: határozatlan.
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: 1076 Budapest, Verseny u. 14.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
A Sportszövetség Alapszabályában foglaltaknak megfelelően a főtitkár
a) vezeti és irányítja a Sportszövetség alapvető feladatainak
megvalósítása érdekében szükséges sportszövetségi ügyintézést, a
Sportszövetség minden ügyviteli tevékenységét, észrevételeivel és
javaslataival elősegíti és támogatja a sportszövetségi szervek erre
irányuló munkáját;
b) jóváhagyásra megszerkeszti és elkészíti a Sportszövetség
működéséhez szükséges összes szabályzatot, illetve azok szükség
szerinti módosítását, az azokban foglalt rendelkezéseket megtartja
és megtartatja, törvény- vagy szabálysértés esetén a felelősségre vonásra javaslatot készít, illetve tesz;
c) figyelemmel kíséri a hatályos jogszabályok megjelenését, azok
szabályzatba foglalására intézkedik;
d) a főfoglalkozású dolgozók munkáját irányítja, együttműködik
a gazdasági irányítással;
e) gondoskodik az előírt okmányok és nyilvántartások (számítógépes nyilvántartás) vezetéséről, az éves pénzügyi terv és zárszámadás elkészíttetéséről, továbbá mindezek tárolásáról, megőrzéséről,
gondoskodik a szövetségi nyilvántartások vezetéséről;
f) utalványozza a pénzügyi terv keretében kiadásra kerülő ös�szegeket, a kiadások jogosságáról meggyőződik, a kifizetéseket ellenőrzi, továbbá pénztárellenőrzést hajt végre;
g) ellenőrzi a költséggazdálkodás menetét, a bizonylatok könyvelés által időbeni rögzítését, és gondoskodik a Sportszövetség mindennemű követeléseinek időbeni behajtásáról;
h) őrködik a sportszövetségi vagyon kezelése, felhasználása felett, elősegíti annak gyarapítását, irányítja a vagyon karbantartási,
leltározási és selejtezési munkálatait, javaslatot tesz a leltározott tárgyak kezelőjének személyére vonatkozóan;
i) felbontja a Sportszövetség postaküldeményeit, azokat az illetékeseknek továbbítja, a Sportszövetség iratait, leveleit, adatszolgáltatását – a belső szabályzatban meghatározott ügyekben – aláírja, illetve aláírásra előkészíti, az abban foglaltakért felelősséggel tartozik;
j) tevékenyen elősegíti a Sportszövetség minden testületi ülését,
munkájukhoz segítséget nyújt, szükség szerint azokon részt vesz és
tájékoztatást ad, a Sportszövetség elnökével közösen gondoskodik a
sportszövetségi szervek küldöttközgyűlési tagjai megbízólevelének
kiadásáról, illetve a megjelentek számbavételéről;
k) szervezi a küldöttközgyűlés, az elnökség és a szakbizottságok
határozatainak végrehajtását;
l) gondoskodik a küldöttközgyűlés és az elnökségi ülések jegyzőkönyvének elkészítéséről, őrzéséről, a határozatok nyilvántartásáról;
m) előkészíti az elnökség üléseit;
n) tájékoztatja a hírközlő szerveket a Magyar Postagalamb
Sportszövetség tevékenységéről;
o) fogadja a tagegyesületek, testületi szervek vezetőit, képviselőit, a felmerülő problémákat rendezi, illetve az illetékeseknek továbbítja, vagy a szükséges segítséget megadja;
p) ellátja mindazokat a feladatokat, amelyeket a sportszövetségi
szabályzatok számára előírnak; feladat- és hatáskörébe tartozó tevékenységéért felelősséggel tartozik;
q) a beérkezett fontosabb levelekre – az elnök jóváhagyása alapján – 30 napon belül válaszol;

r) az egyesületekre vonatkozó hatályos jogszabály alapján elősegíti és támogatja a postagalambsport egyesületek Sportszövetségbe
való felvételét, a tagegyesületek szabályszerű működését, ehhez elvi
és gyakorlati segítséget ad;
s) megbízásra képviseli a Sportszövetséget külső személyekkel
szemben, az esetenként szükséges tárgyalásokhoz és egyeztetésekhez szervezési segítséget nyújt, illetve ezeken személyesen is részt
vesz.
Illetmény és juttatások: megállapodás szerint.
Pályázati feltételek:
• legalább középiskola végzettség
• tárgyalóképes angol nyelvtudás
• számítógépes felhasználói ismeretek (MS Office)
• B kategóriájú jogosítvány
• magyar állampolgárság
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• a postagalambsport ismerete
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• postagalambász múlt
• további – elsősorban német – nyelvismeret
• közvetlen EU-s vagy hazai pályázatok elkészítésében és megvalósításában való jártasság
Elvárt kompetenciák:
• együttműködés
• precizitás
• problémamegoldó készség
• empátia
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
- részletes szakmai önéletrajz
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- az iskolai végzettséget igazoló iratok másolata
- GDPR nyilatkozat (jelentkezés esetén kikérhető a Sportszövetségtől)
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje:
2019. május 15. – 2019. június 15.
A pályázat benyújtásának módja:
Levélben a 1076 Budapest, Verseny u. 14. címre.
Egyéb:
A munkaviszony 6 hónap próbaidő kikötésével tölthető be.
A Magyar Postagalamb Sportszövetség az álláspályázati jelentkezések keretében megadott személyes adatokat a pályázat elbírálásig kezeli. A Sportszövetség munkatársai vezetői munkaköri
feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben,
az ahhoz szükséges mértékben a személyes adatokhoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.
A személyes adatok kezelésének, védelmének, valamint az ezzel összefüggő jogorvoslatnak törvényben és saját szabályzatban
rögzített szabályairól a Sportszövetség honlapján (https://postagalambsport.hu) a „Szabályzatok” menüpontban szerepel részletes
tájékoztatás.
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Új olimpiai kategóriák 2019-ben
OLYMPIC SPORT CATEGORIES
within 2 years
Category

From km

To km

Nr of races

Minimum
Km

Fancier

Pigeons

Prizes

Tolerance
5%

Nr.
Pigeons

A Speed

100

400

10

1500

20

150

1/5

yes

3

B Middle Distance

300

600

8

2800

20

150

1/5

yes

3

C Long Distance

>500

6

3300

20

150

1/5

yes

3

11

1750

20

150

1/5

yes

3

20

150

1/5

yes

D All Round
Fm 100 to 400

E

Extreme Long
Distance

3 to 5

Fm 300 to 600

2 to 6

20

150

1/5

yes

>500

1 to 3

20

150

1/5

yes

Fm 700

4

20

150

1/5

no

3

2800

within 1 years
Category

km

Nr of races

Minimum
Km

Fancier

Pigeons

Prizes

Tolerance
5%

Nr.
Pigeons

>100

3

300

20

150

1/5

yes

3

G Yearling

>100

5

500

20

150

1/5

yes

3

H Grown up

>300

6

1800

20

150

1/5

yes

3

>500

3

1800

20

150

1/5

yes

3

Prizes

Tolerance
5%

Nr.
Pigeons

F

I

Youngster

Long Middle
Distance

OLYMPIC STANDARD CATEGORIES
within 2 years
Km

Minimum Km

Year before
Olympiad

Fancier

Pigeons

males

>100

2500

>30%*

20

150

1/5

yes

5

females

>100

2000

>30%*

20

150

1/5

yes

5

Km

Minimum Km

Nr of races

Fancier

Pigeons

Prizes

Tolerance
5%

Nr.
Pigeons

male (youngster)

>100

300

3

20

150

1/5

yes

3

female (youngster)

>100

300

3

20

150

1/5

yes

3

TOTAL

16

within 1 years

*>15% for the countries who could only organize 50% of their races.

WORLD BEST PIGEON
within 1 years
Category

From km

To km

Nr of races M i n i m u m
Km

Fancier

Pigeons

Prizes

Tolerance
5%

Nr.
Pigeons

A

Speed

100

400

5

750

20

150

1/5

yes

3

B

Middle Distance

300

600

4

140

20

150

1/5

yes

3

C

Long Distance

>500

2

1000

20

150

1/5

yes

3

6

1500

20

150

1/5

yes

3

D All Round

E

Extreme Long
Distance

Fm 100 to 400

2 to 3

20

150

1/5

yes

Fm 300 to 600

2 to 3

20

150

1/5

yes

>500

1 to 2

20

150

1/5

yes

20

150

1/5

YES

3

TOTAL

15

Fm 800

2

1600

6
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Módosítások a Nemzeti Bajnokság kiírásában
A Nemzeti Bajnokság kiírása a januári újságban megjelent. A
2019. április 23-án tartott elnökségi ülésen az alábbi pénzdíjazást fogadták el.
Magyarország Nemzeti rövidtávú bajnoka
Díjazás bruttó:
1. hely
100.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
2. hely
70.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
3. hely
50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
Magyarország Nemzeti középtávú bajnoka
Díjazás bruttó:
1. hely
100.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
2. hely
70.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
3. hely
50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
Ujházy Péter Emlékverseny
Magyarország Nemzeti hosszútávú bajnoka
Díjazás bruttó:
1. hely
100.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
2. hely
70.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
3. hely
50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
Magyarország maraton bajnoka
Díjazás bruttó:
1. hely
50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
2. hely
30.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
3. hely
20.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
Magyarország Fiatal Galambok bajnoka
Díjazás bruttó:
1. hely
50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
2. hely
30.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
3. hely
20.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
Magyarország Bajnok Galambjai
Díjazás:
1. hely
50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
2. hely
30.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
3. hely
20.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
Junior Kupa
Díjazás:
- serleg és a szaklapban bemutatkozás
Anker Alfonz Bajnokság
Díjazás bruttó:
1. hely
100.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
2. hely
70.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
3. hely
50.000 Ft + szaklapban bemutatkozás
Komlódy Ferenc Emlékverseny (Szuper Kupa)
Feleresztési hely: Magdeburg
Díjalap: bruttó 400.000 Ft
Díjazás:
- Szuper Kupa Magdeburg egyéni az összes indult galamb
alapján, az első 10 galamb (serleg, oklevél).
- Szuper Kupa egyéni pénzdíjazás.
- Szuper Kupa Magdeburg csapatverseny, tenyésztőnkét az
első 10-nek gyűjtött galambból 3-as befutó (1-5. csapat
serleg, oklevél).
- Szuper Kupa Magdeburg az első 10 csapat pénzdíjazás.

Feleresztési hely: (Lipcse) Taucha
(I. és II. zónában értékelve)
Díjalap:
- I. zóna bruttó 400.000 Ft
- II. zóna bruttó 600.000 Ft
Díjazás:
- Szuper Kupa Lipcse-Taucha egyéni az összes indult galamb
alapján az első 10 galamb (serleg, oklevél).
- Szuper Kupa zóna egyéni pénzdíjazás a két zónában.
- Szuper Kupa Lipcse-Taucha zónánkénti csapatverseny,
tenyésztőnként az első 10-nek gyűjtött galambból 3-as
befutó (1-5. csapat serleg, oklevél).
- Szuper Kupa Lipcse-Taucha csapatverseny, tenyésztőnként
az első 10-nek gyűjtött galambból 3-as befutó, a galamb
által a saját zónájában elért koefficiensek alapján. Az első
10 csapat pénzdíjazás.
Derby versenyek – Kállay Ferenc Derby verseny
Bruttó díjalap: 1.500.000 Ft
Nemzeti gyűrűs galambok pénzdíjas versenye
Bruttó díjalap: 1.500.000 Ft
Egyéves galambok Nemzeti Versenye
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
Fiatal nemzeti színű gyűrűs galambok versenye
Díjazás bruttó:
A nemzeti színű gyűrűs galambok részére a versenykerületek a
2019. évi nemzeti gyűrűk vásárlása után kapják meg a díjazásra
fordítható összeget (600 Ft/gyűrű), amelyből minimum az első
1-10. helyezett galambot díjazni kell.
Díjátadás: a zóna díjkiosztó ünnepségeken.
Bíró József Emlékverseny
Díjazás: serleg
Nyitrai Ferenc Emlékverseny – Élversenyzők bajnoksága
Díjazás: a család által felajánlott bruttó: 500.000 Ft.
Nemzet Élversenyzője:
1. hely
100.000.2. hely
60.000.3. hely
40.000.4-10. hely
20.000.A Nemzet Junior Élversenyzője.
1. hely
40.000.2. hely
20.000.3. hely
20.000.Nemzet Senior Élversenyzője:
1. hely
40.000.2. hely
20.000.3. hely
20.000.Díjátadása az országos díjkiosztón.
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A 2019. évi Nemzeti Bajnokság kiírásában
további módosításokra került sor. A teljes, érvényes kiírás a szövetség honlapján (www.postagalamb.hu) elolvasható,
minden esetben az a mérvadó. Kérjük a
sporttársakat, hogy a nemzeti bajnoksáég kiírását figyelmesen olvassák el. Esetleges kérdéseikkel az országos versenybizottságot keressék meg.
n A versenyek szervezésére minden évben új megállapodást kell kötni a szövetség és a versenyszervezők
között, a megállapodás megkötése, annak betartása, valamint a Sportszabályzat és az adott évi Nemzeti Bajnokság kiírásának a versenyszervező részéről történő
teljes betartása alapfeltétele a szervező által rendezett
versenyek hivatalos versenyként való elismerésének! A
versenyszervező közösségeknek egyértelműen ki kell
jelölni a startereket, akik a versenyek esetleges változtatásaiért meghatalmazottak és felelősek.
n Hivatalos díjlista csak az FCI előírásának megfelelő tenyésztő/galamb létszámú versenyekről készíthető. Hivatalos versenyeket kiírni csak hétvégi időpontra lehet (péntek, szombat, vasárnap). A verseny kiírt
időpontjának a megváltoztatása csak akkor lehetséges,
ha azt az időjárási körülmények alaposan indokolják.
(Egyértelműen kedvezőtlen előrejelzés esetén a verseny
előre hozható, vagy halasztható.)
n Magyarország Nemzeti Rövidtávú Bajnoka, Magyarország Nemzeti Középtávú Bajnoka, Magyarország
Nemzeti Hosszútávú Bajnoka: versenyenként minimum
40 versenyző és 800 galamb részvétele szükséges. Magyarország Maraton Bajnoka: minimum 40 versenyző
és 500 galamb részvétele szükséges.
n Magyarország Maraton Bajnoka: mindenkinek a
két legjobb versenye számít.
n Egyéves galambok Nemzeti Versenye 2019: Prága-észak 2019. július 20. A kiírásból kimarad: „A versenyen készül 1 éves egyéni derby gyűrűs lista, és 1 éves
egyéni nemzeti gyűrűs lista külön díjazással!”
n Anker Alfonz Bajnokság - általános szabályok:
valamennyi olyan hivatalos nemzeti, zóna, régiós, kerületi, vagy röpcsoporti versenyen elért eredmény használható, melyeken minimum 40 tenyésztő, minimum
800 galambbal vett részt. További kikötés, hogy egy
tenyésztő eredményénél csak egy, előre kijelölt röpcsoporti eredmény vehető figyelembe. A versenyszervezőknek úgy kell kialakítaniuk az Anker Alfonz Bajnokságban figyelembe veendő röpcsoportokat, hogy azok
induló létszáma a fenti kritériumoknak megfeleljen és
minden tenyésztő csak 1 röpcsoportba legyen besorolva. A galambok egyéni jobb koefficiens elérése céljából
az élversenyzőre (élversenyzőkre) alakított csoportok
eredménye az Anker Alfonz Bajnokságban sem számolhatóak.

7

n Valamennyi gyűjtésen és bontáson 5 versenyző
fő jelenléte kötelező, saját galambjai gyűjtésében senki, semmilyen formában nem vehet részt. Akkor számít hivatalosnak a gyűjtés/bontás, ha azon egy helyen,
egy időben, azonos versenyre gyűjtő/bontó 5 tag jelen
van! Senki nem képviselhet más személyt, még meghatalmazással sem. Az azonos címre bejegyzett dúcból
versenyző közeli hozzátartozók (szülő-gyermek, nagyszülő-unoka, házastársak), egy dúcból közös néven
versenyző társulások, e tekintetben 1 személynek minősülnek, külön – külön nem számíthatók az 5 főbe.
Ugyancsak nem számítható be a 14. életévét be nem
töltött személy. Amennyiben előre nem látható módon
a gyűjtés/bontás kiírt időpontjára nem jelenik meg az
5 versenyző tag, az egyesület/civil társaság a versenyszervező által előre kijelölt gyűjtőhelyen, vagy a hozzá
legközelebb eső szomszédos egyesületnél végezheti el
a gyűjtést/bontást. A versenyekkel kapcsolatos dokumentumokat (gyűjtési/bontási jegyzőkönyv, jelenléti
ív) csak az adott versenyen résztvevő tagok írhatják alá.
n Kötelező ellenőrizni versenykerületi, illetve szövetségi szinten az élversenyzőket, az olimpiai várományosokat. Az ellenőrzések jegyzőkönyveit az ellenőrzést követő
8 napon belül kell juttatni eljuttatni a szövetségbe.
n Valamennyi hivatalos verseny szállítókonténerébe
csak a versenyen hivatalosan részt vevő galambok pakolhatóak be az öregek és a fiatalok versenyén egyaránt.
Ezen szabály megszegése a verseny törlését vonja maga
után! Vélelmezve a versenyszervezők szabálykövető
magatartását, a teljes verseny törlésétől el lehet tekinteni, ha az ellenőrzés során csak 1-2 darab, a hivatalos
versenyre nem nevezett galambot találnak az ellenőrök
a szállítmányban. (Például hét közben beült idegen galambot tesz be valaki.) Ez ugyancsak tilos és ha megállapítható, hogy mely egyesület/civil társaság gyűjtőhelyén került be a galamb, akkor csak az adott egyesület/
civil társaság eredményét kell törölni.
A nyomon követhetőség miatt a kísérőnek és a gépkocsivezetőnek tudnia kell, hogy mely gyűjtőhelyen
hová pakoltak. Célszerű egy pakolási rend táblázat
használata, mely bizonyítja, hogy mely egyesület, mely
ketreceket használta az adott versenyen.
A gyűjtőhelyeken a galambok bepakolásakor az adott
hivatalos versenyen résztvevő galambok gyűjtési jegyzőkönyveinek 4. példányát lezárt, ragasztásnál aláírt,
lebélyegzett borítékban át kell adni a gépkocsivezetőnek,
vagy a kísérőnek. A borítékok a szállítás teljes időtartama alatt a gépkocsiban kell, hogy legyenek. Azokat a
hazaérkezést követően a versenybizottságnak kell átadni.
n A galambszállító autók konténereinek élőállat
szállításra alkalmasnak kell lennie, meg kell felelnie a
hatályos szabályoknak. A szükséges állategészségügyi
igazolásoknak (vakcinázási napló, az állatorvos által
kiállított belföldi és külföldi, érvényes igazolások) a
versenyre szállítás során a szállító járművön kell lenniük. A sofőrök, illetve kísérők, fuvarozók szükséges
állatszállítási vizsga papírjaikat ajánljuk megszerezni.
Ennek felelőse a versenyeket szervező versenykerület,
egyesület, klub. (Konténerek állapota.)
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Mágneses mező vagy szaglóérzék?
A postagalamboknak szenzációsan jó a
tájékozódó képességük. Évek óta vitatkoznak arról a tudósok, hogy ez hogyan
működik, mivel magyarázható. Akinek
gondjai vannak a tájékozódási képességgel, csak csodálja a postagalambokat. Miként képesek arra, hogy messziről is haza találjanak?
A tudósok is foglalkoznak ezzel már
évtizedek óta, s gyakran olyan vehemenciával kelnek ki egyik vagy másik
vélemény mellett vagy ellen, ami nagyon ritka egyébként a nyilvános viták
esetén. A vita egy nagyon egyszerűnek
tűnő kérdés körül forog: a postagalambok vajon a szaglószervüket használják
a tájékozódáshoz?
Számos tanulmány tör lándzsát
ezen elv mellett, de számos elgondolás
mindennek ellent mond. A vitát még
komplikáltabbá teszi, hogy nagyon sok
tudós, aki a szagok/illatok orientáló
erejét ugyan nagyon
fontosnak tartja, az
illatanyagok
relevanciáját ebben a
kérdésben mégis vitatja. A kutatók egy
csoportja úgy véli,
hogy ezek az illatanyagok az állatok
egyéni navigációs
rendszerét
ugyan
aktiválják, de a tényleges orientálódás
szempontjából nincs
jelentőségük.
Az okokról egy
olasz-német kutatócsoport jelentetett
meg cikket a Journal
of Comparative Physiology A című folyóiratban. Ebben az
írásban nagyon határozottan kiállnak
két következtetés mellett: igaznak vélik
azt az állítást, hogy a postagalambok
a szaglóérzékükkel tájékozódnak, de
nem fogadják el, hogy az illatanyagok
nem specifikus módon aktivizálják a
navigációs rendszert, hanem azt állítják, hogy közvetlenül orientációs segítséget nyújtanak a madarak számára.
Olasz tudósok már 1972-ben ennek
a feltételezésnek adtak hangot.
Anna Gagliardo és Enrica Pollonara,
mindketten a Pisai Egyetemről, illet-

ve Martin Wikelski a Max Planck Intézet (MPI) Ornitológiai Intézetéből,
Radolfzellből 63 postagalamb tájékozódó képességét tesztelték. Különböző
körülmények között több mint 50 kilométeres távolságra vitték őket a lakhelyüktől, s onnan kellett haza találniuk.
Egyes postagalamboknál röviddel a
feleresztés előtt egy cinkszulfát oldatot
vittek fel az orrnyálkahártyára, s ezzel
blokkolták a szaglásukat. Az így kezelt
állatok nehezebben tudtak tájékozódni, mint a kontrollcsoport tagjai, akiket egyáltalán semmilyen módon nem
manipuláltak. Ebből arra a következtetésre jutottak a szerzők, hogy a szaglásnak döntő szerepe van.
A madarak egy harmadik csoportját olyan „dobozokban” szállították,
melyekből előzetesen eltávolították a
hazai levegőt, s egy idegen, mesterséges illattal helyettesítették. Ha a szaganyagok a navigációs képesség aktivi-

olasz kutatók, illetve az MPI kutatói
állítottak fel. Ezen feltételezések szerint a postagalambok a hazájukról egy
illattérképet állítanak fel. Bizonyos
illatanyagok összetevői alapján már
messziről felismerik, hogy hol van az
otthonuk.
De ezek a tényezők nem győzik
meg azokat kritikusokat, akik elvetik a
szag alapú navigációs rendszer létezését. Roswitha és Wolfgang Wiltschko a
Frankfurti Egyetemről egy szerkesztői
cikkben úgy vélekedtek, hogy a postagalambok közötti különbség inkább
mennyiségi, mint minőségi. „Szerintünk az illatok nem befolyásolják a
tájékozódási képességet” – nyilatkozta
Roswitha Wiltschko. „A szag alapján
történő tájékozódást nem tudtuk sem
a saját dúcunkban, sem más frankfurti
dúcokban igazolni”.
Cordula Mora, a Bowling Green State University egyetem kutatója szerint

zálásához hozzá tudnak járulni, akkor
ezeknek a postagalamboknak minden
probléma nélkül haza kellett volna találniuk. De a kísérlet ennek pont az ellenkezőjét bizonyította. Az ebbe a csoportba tartozó postagalambok találtak
a legnehezebben vissza. Ez megcáfolta
a szag általi aktiválásra vonatkozó hipotézist - jelentették ki a szerzők. „Erre
vonatkozóan nincs semmilyen utalás” mondta Martin Wikelski.
A mostani kutatási eredmények
illeszkednek abba a képbe, amit az

nincs bizonyíték az előbbi végkövetkeztetésre. Véleménye szerint a szaglószerv manipulációja nem csak a szaglószervet kapcsolta ki, hanem egyúttal
blokkolta a föld mágneses mezőjének
érzékelését, mely vélhetően szintén az
orrnyálkahártyában található. „Ennek
következtében ez az eljárás nem csak
az illatokkal kapcsolatos információkat, hanem a navigációval kapcsolatos
receptorokat is blokkolta.” Wikelski véleménye szerint ez az érvelés csak arra
szolgál, hogy a „régi elképzeléseket ad
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hoc megmentsék”.
A mostani szerkesztői cikk szerzőivel
csak egyet tudunk érteni abban, hogy
az évek óta tartó vitát szemlélők ezen
a ponton teljesen meg vannak már zavarodva, s kíváncsian várják, hogy ez a
vita végül milyen irányban dől el.
Vannak olyan sarokpontok, melyekkel kapcsolatosan egymással egyetértenek a postagalambokkal foglalkozó
kutatók. Vitathatatlan, hogy a madarak bizonyos optikai képeket, a nap
állását, illetve a föld mágneses mezejét
is használják a tájékozódáshoz. De már
ennél a pontnál is jelentkeznek vitás
kérdések: hogy észlelik a postagalambok a föld felszíni viszonyait? 2004ben Mora a Nature szaklapban megjelentetett egy tanulmányt, melyben
úgy vélekedett, hogy a föld mágneses
mezejének receptorai a csőr felső részében vannak (s egyben, szinte teljes
egészében kizárta annak a lehetőségét,

A tudósok az elmúlt években erősen
próbálkoztak azon, hogy a vita konstruktívan kerüljön lezárásra.
De miként ezt számos jó szándékú
próbálkozás esetén már tapasztaltuk,
ezek a próbálkozások nem mindig járnak sikerrel. Amerikai és olasz kutatók
negyven évvel ezelőtt indítottak egy
közös kutatást a postagalambok navigációs rendszerének feltérképezésre.
Az amerikai kutatók tagadták a szaglás
alapú navigáció lehetőségét, az olaszok
viszont mellé álltak. Az együttműködési törekvés azonban csak addig a
pillanatig tartott, mikor közös nyilatkozatot kellett volna nyilvánosságra
hozniuk az adatok interpretálásra vonatkozóan. Így végül, a nyilatkozat két
egymástól elkülönülő, és egymásnak
ellentmondó részből áll, „ami elvileg
igencsak egyedülálló a tudományos életben”, miként ez a szerkesztői cikkben
szerepel.

diszkrepanciát a korábban nyilvánosságra hozott ithakai és pisai eredmények között.”
Egészen nyilvánvaló, hogy jó orientációs képességük mellett a postagalamboknak van még egy egészen kiváló adottságuk, az, hogy zavarba tudják
hozni a tudósokat. Azért is nehezítik a
tudósok életét, mert a viselkedésük az
egyes tartózkodási helyeken különbözően alakul.
Elképzelhető, hogy a postagalambok eltérő elvek alapján tájékozódnak az Egyesült Államokban, mint
Olaszországban? A Cornell Egyetem
részéről Charles Walcott ezt elképzelhetőnek tartja, erről a szerkesztőségi
cikkben így nyilatkozik: „Arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy a postagalambok opportunisták.”
A különböző egyedek a fejlettség
különböző stádiumában, különböző
földrajzi helyeken eltérő orientáci-

hogy a szaglóérzéknek is szerepe legyen a navigációs képességekben).
A csőrben lévő receptorokat ettől
a pillanattól kezdve adottságként kezelték, egészen addig, míg nyolc évvel
később egy másik kutatócsoport meg
nem tette azt a bejelentését, hogy a
csőrben található, mágneses mezőre
érzékeny receptorok esetében semmiképpen nem beszélhetünk neuronokról, hanem az immunrendszerhez tartozó sejtekről. Továbbra sem tudjuk,
hogy hol találhatók ezek a receptorok.
Mora, és más tudósok azon az állásponton vannak, hogy az orrnyálkahártyán vannak.

A két diszkusszió első mondatai is
jelentős mértékben jelzik, hogy milyen
éles a szembenállás a két tábor között.
A mostani tanulmány lényegében annak a diszkrepanciának a bemutatására szorítkozik, ami a korábbi, Ithacából
és Pisából származó eredmények közötti különbséget mutatja be - írták az
olasz kutatók a Pisai Egyetemen kutató
Floriano Papiról.
Közben a New York államban található Ithaca Egyetem részéről az amerikai biológusok úgy nyilatkoztak William Keetonról, hogy „a mi véleményünk
szerint a most nyilvánosságra hozott
eredmények nem mutatnak alapvető

ós stratégiákat használnak. Roswitha
és Wolfgang Wiltschko is arra a következtetésre jutottak, hogy érdemes
egy madarat több helyszínen is tanulmányozni. Ugyanakkor nem remélik, hogy ezek a kutatások bármilyen
egyértelmű választ eredményezzenek
a kérdéseikre. „Csak reménykedhetünk
abban, hogy egy ilyen megfigyelés nem
vezet hasonló végkifejlethez, mint a
Papi és Keeton közötti együttműködés.”
Karton Blawat
fordította: Tordy Éva
megjelent a Süddeutsche Zeitungban
2018. július 31-én
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Győr

Kapuvár

Breclav

Breclav

Brno-Slapanice

Humpolec I.

Benesov I.

Louny

Zemplén
10.

Hajdú

11.

Győr-Rába

12.

Nitra

Észak II.

Velke Mezirici II.

Tatabánya

13.

14.

Nyugat-Dunántúl

15.

Békés

16.

Esztergom

17.

Kolumbia Sport Klub
Bicske

19.

Törökszentmiklós

20.

Délnyugat-Dunántúl

21.

Komárom

Mór / Sárvár

Trnava

Holic

Velke-Mezirici I.

Benesov

Trnava

Holic

Velke-Mezirici I.

Benesov

Győr I.

M.óvár

Breclav I.

Breclav II.

Rajka

Kuty

Brno I.

Havlicku-Brod I.

Pestimre

Pannonhalma I.

M.óvár I.

Velké Nemcice

Kuty

Hustopece

Polna

Benesov

Hustopece

Cihovice

Prága I.

Prága II.

Louny

Velke Mezirici I.

Velke Mezirici II.
Bicske

Győr

M.óvár I.

Mödling I.

Hírös
Pannonhalma II.

23.

Karancs

25.

Szigetköz-Lővér

26.

Tisza-tó

27.

Észak-Kelet

28.

Közép-Tisza

29.

Klubok
Tagszövetsége

30.

Aranyhomok

31.

Fertőparti
versenykerület

43.

HPSE

Gyöngyös

Gödöllő

Sz.fehérvár I.

Veszprém I.

Szentgotthárd I.

Nagyigmánd

M.óvár I.

Rekawinkel

Melk

Wels

Rajka

Breclav

Velka Bites I.

Humpolec I.

Rican I.

Komárom

Rajka I.

Malacky

Kuty

Velka Bites I.

Melk

Dickerldorf I.

Passau

Straubing I.

Regensburg I.

Gyöngyös

Gödöllő

Komárom

M.óvár I.

Maraton
Pannon Maraton
Kuty
55.

Jihlava I.

Benesov

Teplice I.

Jihlava II.

Verebély I.

Verebély II.

Brno I.

Verebély III.

Derby Klub

2019 május
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junius 01-02.
Prága Dubec

június 08-09.
Radeburg

június 15-16.

Halle I.

Jihlava II.

Halle I.

Kuty I.
Jihlava I.

Radeburg-Észak

június 22-23.

Polna III.

június 29-30.

július 06-07.

Polna IV.

Halle II.

Jihlava III.

Halle II.

Kuty II.

Hegyeshalom I.
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július 13-14.

július 20-21.

Polna V.

Taucha (Lipcse)

Jihlava IV.

Taucha (Lipcse)

Kuty III.

Hegyeshalom II.

Hegyeshalom III.

Hegyeshalom IV.

Brno-Slapanyice I.

Kuty III.

Brno-Slapanyice II.

Rajka

Cihovice

Kuty IV.

Brno-Slapanyice III.

Taucha (Lipcse)

Jihlava I.

Chomutov I.

Melnik

Chomutov II.

Jihlava II.

Cheb

Jihlava III.

Kuty V.

Velka Bites I.

Prága

Velka Bites II.

Chomutov

Jihlava

Cheb

Velka Bites III.

Taucha (Lipcse)

Pannonhalma III.

Pannonhalma IV.

M.óvár II.

Pannonhalma V.

M.óvár III.

Pannonhalma VI.

M.óvár IV.

Pannonhalma VII.

Hustopece II.

Humpolec II.

Hustopece III.

Humpolec III.

Hustopece IV.

Humpolec IV.

Taucha (Lipcse)

Kladno II.

Radeburg
Kladno II.

Cihovice

Halle I.

Sopron I.
Velka Bites I.

Halle I.

Humpolec III.

Halle II.

Humpolec IV.

Taucha (Lipcse)

Hustopece II.

Mikulasov II.

Hustopece III.

Mikulasov III.

Hustopece IV.

Mikulasov IV.

Hustopece V.

Slany I.

Velka Bites II.

Louny

Velka Bites III.

Döbeln

Velka Bites IV.

Taucha (Lipcse)

Döbeln

Szombathely

Slany II.

Döbeln

Breclav II.

Slany II.

Louny II.

Prága észak IV.

Szenc II.

Slany I.

Sopron II.

Slany I.

Velka Bites II.

Prága észak I.

Döbeln

Szenc III.

Louny

Sopron III.

Louny I.

Trnava II.

B.gyarmat III.
Chomutov II.

Magdeburg I.
Benesov II.

Prága észak II.

Chomutov III.

Wittenberge I.
Benesov III.

Grimma

Grimma I.

Prága Cista II.

Velka Bites II.
Chomutov

Grimma I.

Prága II.

Grimma I.

Grimma II.

Benesov V.

Grimma II.

Dessau

Benesov VII.

Magdeburg

Humpolec II.

Dessau

Humpolec III.

Magdeburg

Velka Bites IV.
Prága III.

Dessau

Velka Bites V.
Benesov

Magdeburg

Prága Cista IV.

Magdeburg

Velka Bites IV.
Prága Cista III.

Dessau

Velka Bites V.

Jihlava

Prága

Breclav

Chomutov

Sopron

Cheb

Sopron

Taucha (Lipcse)

Benesov II.

Radeburg

Benesov III.

Halle I.

Humpolec III.

Halle II.

Benesov IV.

Taucha (Lipcse)

Jihlava I.

Radeburg

Jihlava II.

Halle I.

Velke-Mezirici II.

Halle II.

Jihlava III.

Taucha (Lipcse)

Jihlava I.

Kuty I.

Jihlava II.

Kuty II.

Velke-Mezirici II.

Kuty III.

Jihlava III.

Kuty IV.

Jihlava II.

Taucha (Lipcse)

Havlicku-Brod III.

Taucha (Lipcse)

Humpolec II.

Jihlava I.

Brno II.

Rican I.

Breclav III.

Rican II.

Breclav IV.

Rican III.

Győr II.

Cheb I.

Győr III.

Cheb II.

Győr IV.

Melnik I.

Havlicku-Brod II.

Melnik II.

Brno III.

Teplice

Velka Bites I.

Prága

Velka Bites II.

Chomutov

Jihlava

Cheb

Velka Bites III.

Taucha (Lipcse)

Pannonhalma IV.

M.óvár II.

Pannonhalma V.

M.óvár III.

Pannonhalma VI.

M.óvár IV.

Pannonhalma VII.

Radeburg

Havlicku-Brod I.

Halle

Havlicku-Brod II.

Cheb

Havlicku-Brod III.

Taucha (Lipcse)

Kuty
Chomutov I.

Magdeburg I.

Kuty II.
Chomutov II.

Wittenberge I.

Mödling I.

Regensburg

Prága észak I.
Amstetten I.

Vilshofen I.

Kuty III.
Chomutov III.

Wittenberge II.

Amstetten II.

Vilshofen II.

Prága észak II.

M.óvár II.

Kuty IV.
Louny

Magdeburg II.

Mödling III.

Taucha (Lipcse)

Prága észak III.

M.óvár III.

M.óvár IV.

Slany I.

Tatabánya

Louny

Sz.fehérvár II.

Döbeln

Veszprém II.

Slany II.

Vilshofen

Krems

Cheb I.

Velke Mezirici I.

Cheb II.

Velke Mezirici II.

Velke Mezirici III.

Taucha (Lipcse)

Rican II.

M.óvár III.
Grimma I.

Rican III.

Velka Bites II.
Velka Bites II.

Neumarkt I.

M.óvár IV.
Grimma II.

Humpolec II.

Velka Bites III.

M.óvár V.
Dessau

Humpolec III.

Magdeburg

Melnik

Cihovice I.

Comutov

Cihovice II.

Cheb

Cihovice III.

Taucha (Lipcse)

Rajka II.

Rajka III.

Rajka IV.

Rajka V.

Rajka VI.

Rajka VII.

Rajka VIII.

Neumarkt II.

Regensburg II.

Rottendorf I.

Straubing II.

Rottendorf II.

Regensburg III.

Aschaffenburg

Breclav

Slany II.

Slany I.

Velka Bites

Sopron II.

Louny

Dickerldorf III.
Sopron III.

Döbeln

M.óvár II.

Sopron IV.

Kiel

Rendsburg

Homberg-Efze

Szentgotthárd II.

Velka Bites IV.

Dickerldorf II.
Sopron I.

Hamburg

Prága észak IV.

Brno

M.óvár II.

Stendal

Humpolec IV.

Pannonhalma III.
Cihovice

Hamburg

Magdeburg II.

Benesov VI.

Velka Bites III.
Prága Cista II.

Prága észak III.
Wittenberge II.

Velka Bites III.

Velka Bites II.
Chomutov

Grimma II.

Slany II.

B.gyarmat IV.

Benesov IV.
Prága Cista I.

Hustopece V.

Humpolec II.

B.gyarmat II.
Chomutov I.

Halle II.

Radeburg

Szenc I.

július 27-28.

Magdeburg

Dickerldorf IV.

Heide
Braunschweig

Teplice II.

Grimma

Jihlava III.

Halle

Jihlava IV.

Kriwitz

???

Magdeburg

Brno II.

Brno III.

Verebély IV.

Brno IV.

Verebély V.

Brno V.

Verebély VI.

Brno VI.

Hamburg

2019 május
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Postagalambsport

Sportunkról közérthetően (2)
Pályázatot nyújtottunk be, hogy a postagalambtartást szövetségi szinten a
kulturális örökség részének nyilvánítsák. 2016 júliusában szövetségünk a
paderborni egyetemről értesítést kapott egy rendezvényről, melyet a kulturális örökség témakörben szerveztek
Bonnban. Miután erről az informatív
rendezvényről beszámolót tartottam,
az elnökség azzal bízott meg, hogy,
készítsem elő kérvényünket arra vonatkozóan, hogy a postagalamb tartást a szövetségi tartományban felvegyék a kulturális örökségek listájára.
A jelentkezést 2017 szeptemberében
nyújtottuk be. Most arról szeretnék
beszámolni, hogy mit jelent ez a pályázat, illetve mi van a törekvés mögött.
(Előző lapszámunkban közölt cikkünk
második, befejező részét közöljük.)
Kilépés a nyilvánosság elé. Mint az
előző cikkem végén megjegyeztem, a
benyújtott kérelmünk sorsa nagymértékben attól függ, miként tudjuk a
nyilvánosságnak
bemutatni a postagalambsportot.
Nagyon nagy szerepe van annak,
hogy ennek során
milyen nyelvezetet használunk,
hogyan fejezzük
ki magunkat.
Mire hat a
nyelvezet? Milyen
hatása van annak
a nyelvezetnek,
amit a kommunikációhoz használunk?
Egészen bizonyosan nagyon
ritkán tesszük fel
magunknak ezt a
kérdést. Pedig a
nyelv egy nagyon
fontos elem, nem csak azért, mert segítségével tudjuk megértetni magunkat, hanem azért is, mert a nyelvvel
benyomást keltünk magunkról másokban, vagy szimpátiát, vagy antipátiát ébresztünk. Ezt mindig szem
előtt kell tartanunk, s ennek megfelelően kell kifejeznünk magunkat.
Hogy ez mennyire fontos, azt a következő példával próbálom megvilágí-

tani. Mindeddig ragadozómadarakról
beszéltünk, ez egészen addig tartott,
amíg a ragadozómadarak védelmezőinek sikerült a velük szimpatizáló
média segítségével olyan fogalmat találni, amely sokkal pozitívabb kicsengésű. Ez azt eredményezte, hogy ezeket, a társadalmunkban mindeddig
nagyon elutasított madarakat most
már nemcsak elfogadják az emberek,
hanem védelmükbe is vették. Ugyanezt tapasztaljuk jelenleg a farkasok
ismételt betelepítésének kérdésében.
A farkasok barátai teljesen tudatosan
most már nem ragadozókról beszélnek, hanem a rágcsálókat pusztító
állatról. A nyelvészek ezt a tudatos
tendenciát „ameliorációnak”, szépítésnek, nevezik.
Fel kell tennünk magunknak azt
a kérdést, hogy az általunk használt
nyelvezet alkalmas-e arra, hogy szimpátiát ébresszen a hobbink iránt, vagy
épp ellenkezőleg, taszítja azokat, akik
nem ismerik ezt a sportot.

hanem a mi postagalambjaink versenyeznek egymással. Tehát mi a postagalambjainktól várjuk el a teljesítményt, ez olykor a laikusok számára
még sem könnyen követhető. Éppen
ezért alkalmas a postagalamb-tartás
mint fogalom arra, hogy ezt az esetleges negatív viszonyulást el tudjuk
kerülni.
Még rosszabb a helyzet, ha olyan
fogalmakat használunk, mint özvegy,
özvegység, veszekedés, szelekció stb.
Egészen bizonyos, hogy ezekkel a fogalmakkal nem lehet szimpátiát kelteni a sportágunk iránt. Az általunk
űzött sport agresszívnak, és taszítónak tűnik a kívülállók számára.
Éppen ezért tudatosan egy más beszédstílust kell kialakítanunk. Olyanra gondolok, hogy az „özvegy” helyett
használhatnánk „a kedvenc postagalamb” kifejezést, vagy az „özvegység”
helyett a „kíméletet”. Minden negatív
töltetű kifejezés helyett találunk pozitívan csengő alternatívát. Erre mu-

Milyen nyelvet használjunk mi postagalamb-tenyésztők? Rögtön a legelején szeretnék a „postagalambsporttal”,
mint fogalommal foglalkozni. Maga a
„sport”, mint kifejezés, alkalmas arra,
hogy az emberek a konkurenciára, a
teljesítménykényszerre gondoljanak,
függetlenül attól, hogy egy kívülálló is
felfogja, hogy ebben a sportban nem
mi, tenyésztők vagyunk a sportolók,

tatott rá Horst Ludwig sporttársam
a 2011-ben írt cikkében, amelyn a
„Helytelen szavak a postagalambsportban” volt a címe.
Az általunk használt nyelvnek meg
kell jelenítenie a postagalambok iránt
érzett pozitív érzelmeinket, illetve a
gondoskodást. Próbálják csak ki! Meg
fogják látni, sikerülni fog! Ha következetesek vagyunk, mi is elérhetjük,

Postagalambsport
hogy megszépülnek, enyhülnek ezek
a kifejezések.
Kilépés a nyilvánosság elé. Amint
kiderül, hogy kérelmeztük a postagalambtartás felvételét a szövetségi
szinten nyilvántartott nemzeti kulturális értékek körébe, egészen bizonyosan elindul a média érdeklődése
a téma iránt. Ha elérkezik ez az időszak, akkor át kell mennünk offenzívába és aktívan támogatnunk kell ezt
az ügyet. A szövetség ezt teszi a következő DBA alkalmával, Dortmundban. De minden alkalmat, legyen szó
politikusokkal, médiamunkássokkal
való találkozásról, kiállításról, ünnepi estélyekről, arra kell használnunk,
hogy nyilvánosan kiálljunk ezen ügy
mellett.
Ennek során hallatlanul fontos,
hogy közös hobbinkat pozitív színben tüntessük fel. Írjunk mindig
postagalamb-tartásról, s ennek során
hangsúlyozzuk ki az állat gondozását
és felügyeletét. Tegyünk meg mindent
azért, hogy érezhető legyen az a lángoló szeretet, amit a postagalambok
iránt érzünk.
Természetesen beszélnünk kell a
távröpülésekről, illetve azok eredményeiről. Nagyon fontos azt kihangsúlyozni, hogy ezek a versenyek nagyon
képzett emberek vezetésével történnek, s semmi olyan teljesítményt nem
várunk el a madaraktól, amire ne lennének alkalmasak, képesek. Sokkal
inkább azt kell kiemelni, hogy milyen
gondosan, időt sem kímélve készítettük fel a kedvenceket.
Ha egy kiállításon érintkezünk kívülállókkal, akkor gondoljunk mindig arra, hogy a postagalamb maga is
alkalmas több fogalom bemutatására,
tisztázására. Egy kiállítás során alkalom nyílik arra, hogy bemutassuk,
mennyire bájos tud lenni egy postagalamb.
Nagyon fontos, hogy a postagalamb-nevelést úgy tüntessük fel, mint
szenvedélyt. A tenyésztés célja, hogy
felneveljünk egy postagalambot, mint
kulturális örökséget. A versenyekre és
a kiállításokra feltétlenül szükségünk
van annak érdekében, hogy fel tudjuk
mérni munkánk eredményét. Az itt
felmutatott eredmények alapján tudjuk elmondani, hogy melyik madárral
értük el a tenyésztési célokat, hogy jó
teljesítményt mutató és jó tájékozódó
képességgel rendelkező állataink legyenek. Ilyenkor látjuk, hogy ki köze-
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líti meg legjobban ezeket a célokat. A
kitüntetések és a díjak arra alkalmasak, hogy az egyes tenyésztők kezében
legyen bizonyíték arra vonatkozóan,
hogy milyen szinten érték el a céljaikat.
S gondoljanak mindig arra, amihez már én is hozzászoktam, hogy
amikor a nagy madarakról beszélnek,
akkor mindig a ragadozómadár kifejezést használják, ha arról beszélnek,
hogy milyen veszélyek leselkednek a
postagalambokra. Nyelvi eszközökkel is védekezzünk, ha úgy érezzük,
hogy valaki árt a mi kedvenceinknek.
Használják tudatosan a nyelvet, hogy
felkeltsék a hallgatóság szimpátiáját!
Milyen esélyeket hozhat a jövő? A
kérelem következtében figyelem és
érdeklődés mutatkozhat a hobbink
iránt. Rajtunk múlik, hogy ezt miként
tudjuk kihasználni. Meggyőződésem
szerint erre csak akkor van lehetőség,
ha a nagyon merev, megkövesedett
szabályainkat elfelejtjük, s nyitottak
leszünk az újításokkal szemben. Erre
már csak azért is nagy szükség van,
mert a folyamatosan csökkenő létszámú tagsággal nem fogjuk tudni fenntartani ezt a sportot.
Akkor tudunk kívülállókat a hobbinkba bevonni, lelkesíteni, ha a sport
szépségeiről és a postagalambok képességeiről beszélünk nekik. Próbáljunk meg valós érdeklődést kelteni,
mert ha időközben értesül az illető
azokról a reális körülményekről, következményekről, melyek a postagalamb tenyésztéssel függnek össze, ennek időigényéről, anyagi vonzatáról,
akkor ez nagymértékben csökkentheti benne az eltökéltségét, sőt, esetleg
kiolthatja azt. De ha próbáljuk ezt az
érzést melegen tartani, akkor lehetséges meggyőzni őket ennek a sportnak
a szépségeiről.
Sürgetően fontos, hogy ezt a középpontba állítsuk, s a postagalambtartás
lehetőségének megteremtésében segítsük azt a tenyésztőt, aki érdeklődik
iránta. Figyeljünk arra is, hogy a nem
túl becsvágyó tenyésztőket is részesítsük elismerésben. Erre sokszor nagyon nagy szükség van.
2014-től kezdődően egészségügyi
okok miatt nem tarthatok otthon postagalambot. Bár tagja vagyok egy csoportnak, a napi feladatokban aktívan
már nem veszek részt. Éppen ezért a
szövetségen belüli eseményeket néha
kicsit távolságtartással tudom meg-

13
tekinteni. Ha innen nézem, akkor azt
kell mondanom, hogy ebben a sportban túl sok a vesztes. S ezeket a veszteseket bizony mi is elveszítjük hosszú
távon.
Mi kell ahhoz, hogy ezt megváltoztassuk? A „nagyoknak” sokkal komolyabban támogatniuk kell a „kicsiket”
a sportágon belül. Ha mostanság az
idősek versenyének közepe táján a
tenyésztők fele abbahagyja a versenyzést, akkor ezt nem szabad ennyiben
hagyni. Ezeknek a tenyésztőknek valamilyen alternatívát kell kínálnunk!
Miért nem szervezünk további rövidebb távú versenyeket a bajnokság
mellett? Miért nem szervezünk kisebb
bajnokságokat kisebb díjakkal? Miért
nem rendezünk kisebb ünnepélyeket?
Lépjünk ki a kényelmi zónánkból és
próbáljunk ki valami újat!
Csak ötletre és jó szándékra van
szükség ahhoz, hogy egy kellemes
együttműködést és barátságos társaságot hozzunk létre! Ha ezt megtes�szük, akkor „otthont” nyújtunk az
igazi sporttársak számára, olyan otthont, amely szerethető, mely kapcsolódik a természethez.
Végül még egy szó a közösségünkhöz tartozó fiatalokhoz! Hozzatok el
másokat is magatokkal, s dolgozzunk
együtt! Tegyetek le javaslatokat az
asztalra, s küzdjetek értük! Ne vonuljatok vissza, ha nem sikerül rögtön minden az elején! Hozzátok el a
partnereteket, a gyerekeiteket! Ez a ti
jövőtök is!
Végül, zárásként egy kérdés. Milyen
előnyöket hoz a mi közösségünk számára az általunk benyújtott kérelem,
azért, hogy a postagalambtartást elismerjék kulturális örökségnek?
Természetesen nem várhatunk
pénzügyi, anyagi segítséget. De ez a
dolog nem is erről szól. Sokkal inkább
arra számíthatunk, hogy minket, s a
kis kedvenceinket is pozitívan fogadja
majd a nyilvánosság. Minden nyilvános szereplés során hivatkozhatunk
erre a kérelemre.
A legfontosabb: ha ez sikerül, akkor a postagalambtartás UNESCO
védelme alá kerül. Ez konkrétan azt
jelenti, hogy teljesen kizárt, hogy ebben az esetben a postagalambsportot
bármilyen szinten korlátozzák, ne adj
Isten, betiltsák.
Horst Menzel tiszteletbeli elnök
fordította: Tordy Éva
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2018-ban a Nemzeti Bajnokság Junior
Kupa csapat II. díj: Zsákai Norbert
A Duna-Tisza közében Szolnokon él
szerető családja nyújtotta biztonságban
a 18 éves ifjú postagalambász. A története rendhagyó. Édesapja, Zsákai Zsolt
védőszárnyai alatt kerítette hatalmába a
postagalambász naponta megújuló tennivalókban bővelkedő hobbija. Apa és
fia kertes családi házban élnek, ellenére
mindezeknek egymástól elkülönülten
galambásznak. Norbert, ezen írás főhőse
a kertben felépült galambházban, míg
Zsolt, az apa a közelben lévő tanyán építette ki a maga galambász birodalmát.
Zsolt 2010-ben döntött úgy, hogy felhagy a díszgalambok tenyésztésével, s
újdonsült hobbija a „galambok királya,
a postagalamb tenyésztése, versenyeztetése az új irány”. A Cegléden élő Zsákai
Imre unokatestvér megajándékozta néhány galambbal, a Molnár Károly halála
után hozzákerült 4 galamb utódaival.
Hozott a házhoz barátaitól: Polyák
Zoltántól (Jászárokszállás), Marosán
Lászlótól (Szajol) tenyésztésre fiatalokat. Az R-01 Szolnok egyesületben kezdett röptetni 2014-ben. Meglepetésre a
HU-11-OL-09115 KK t nemzeti hos�szútávon champion 1. díjat nyert. Ekkor még Zsákai-Pálszabó néven versenyeztek.
Ha úgy tetszik, még Zsolt is kezdő
galambásznak tűnhet. Norbert két jelentős értékre koncentrál: a tanult szakmájára (hegesztő) és a mindent felülíró
postagalambokra!
Az állomány gerincét édesapja adta
át neki. Szolnokon az R-01-ben 2017ben kezdett röptetni. A galambok akkori egészségi állapotában kódolva volt
az eredménytelenség, az első csalódás
azonban nem szegte kedvét. A galambok egészségi állapotára fokozott figyelemmel, jótanácsok elfogadásával igyekezett odafigyelni.
Következett a 2018-as versenyévad.
Egyéves galambokkal indult az öregek
versenyén. A szerencse az arcát mutatta:
Komáromból (164 km, indult 3600 galamb) a kerületben a HU-17-D-307211
K t első díjat nyert az évesek között és
harmadik champion lett az R-01-ben. A
hetedik versenyútnál megállította a galambokat, mert nem akarta túlterhelni
az éveseket.
Egy rövid fejezet végét, egy új kezdetét

jelentette a fiatalok versenye. Nagy odafigyelés mellett kiemelt figyelmet kapott
a fiatalok egészségi állapota. A fiatalok
kerületi versenyein a siker újfent ráköszönt: Mosonmagyaróvár II-ből (229

közeledtén megnézte a galambokat, és
rámutatott egy-egy galambra, miközben csak ennyit mondott: „Ezektől most
ne várj eredményt.” A galambok teljesítménye Robi bácsi éleslátását igazolta.

km) kerületi 1-2. díj a HU18-D-389332
SK t és a HU18-D-389333 SK t révén - a
két galamb testvérek. A kerületben volt
1., 2., 3. díjas galambja is. A nem várt
nagy meglepetés: a Nemzeti Bajnokságban a Junior Kupában csapat II. díj,
amelyet nagy örömmel Lajosmizsén, a
Tanyacsárdában megrendezett ünnepi
díjkiosztón vehetett át. Kerületi csapat
6. és egyesületi 1. Olybá tűnt, a család
minden tagja örül Norbert és galambjai
sikerének.
A riport közben kiderült, hogy Szolnokon az R-01-ben Pásztor Róbert országosan és határokon túl is ismert és
elismert „nagymester postagalambász”
is jószándékkal közelít a jövő az ifjúság
felé.
- Édesapám és Pásztor Róbert között
tetten érhető a jó kapcsolat. Robi bácsi
sok hasznos tanácsa mellett kitűnő tenyészgalambokat is ajándékozott terveim megvalósíthatósága érdekében.
Nagyon tisztelem a szakértelme párját
ritkítja, ezért minden szavát, mondatát
megőrzőm és beépítem a postagalambászatomba. Megtörtént, hogy a gyűjtés

Édesapám a tanítómesterem, mindenkor és mindenről konzultálunk, s
évente 30-40 fiatalt gyűrűz nekem. Jelen helyzetben a galambjaim gondozása, megfigyelése, versenyeztetése az én
tisztem. A tenyésztés, amihez jó megérzés, sok-sok gyakorlat szükséges, talán
nem fog sokáig váratni magára, előbbutóbb rám marad. Tökéletesen tisztában vagyok azon egyszerű ténnyel,
hogy ez idáig senkinek, így nekem sem
sikerülhet átugrani az árnyékom. Meg
akarom tanulni a postagalamb eddig
tetten ért titkait.
Szeretnék köszönetet mondani
unokabátyámnak, Zsákai Imrének,
édesapám barátainak, Polyák Zoltán –
Marosán László sporttársaknak a sok
hasznos tanácsért és a galambokért,
amikből épül a jövő. Minden hasonló
korú és kezdő postagalambásznak azt
kivárom, vegyék körül hasonló önzetlen sporttársak. Ha érik is időnként kudarcok őket, ne adják fel, megéri ezt az
egyedülállóan szép hobbit befogadni –
tovább vinni.
Száraz György
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Ifjabb Zsíros István: egy új pár első
tojásából országos első helyezett galamb!
Tavaly az év legnagyobb teljesítményű
tojója Zsíros István dúcában ette a kukoricát. A HU-2015-D-892002-es tojó
13 versenyen összesen 6520 díjkilométert repült össze, ami kiemelkedő teljesítmény.
- A galambok iránti szeretet még a
családi háznál ivódott belém Ceglédbercelen. Édesapám és nagybátyám
még a hetvenes években kezdet el galambászni. A család méhészettel is
foglalkozott, illetve foglalkozik a mai
napig is, ami egybevág a versenyszezonnal, ezért sokszor én voltam megbízva hétvégente a galambok stoppolásával, amit örömmel csináltam
- mondja István.
A galambászat egyéb okok miatt
felszámolásra került a 90-es években,
majd a kétezres évek elején újrakezdték immár Zsíros-dúc közösség néven.
- 2007-ben megnősültem és Monorierdőre költöztem, családot alapítottam. A köztes időszakban édesapám és
nagybátyám is önálló galambászatba
kezdett, ami a mai napig is tart. A Zsíros név nehogy a homályba vesszen,
nem tétlenkedtek. Édesapám a Pannon
Maraton Klubban nyerte a díjakat és
bajnok is volt, míg nagybátyám szintén kimagasló eredményekkel hívta fel
magára a figyelmet. Sőt! Mindkettőjük
elmondhatja magáról, hogy már olimpikon a galambsportban.
A régi versenycsapat galambjaihoz
jól beilleszkedtek a világ elitdúcaiból
importált egyéb galambok is.
- A családi háznál felhívta magára a
figyelmet egy hím még a régi verseny
állományból, szám szerint a HU0221-76970 h (képen a kezemben) a tenyésztésben, aminek nem csak a gyerekei, hanem még a távoli generációs
utódai is megcsillantják kiváló tulajdonságaikat, díjakat és championságokat érnek el. Ez a galamb később került
hozzám Monorierdőre a családi házhoz, és az állományom 90 %-ának ő az
alapja. Büszkén elmondhatom, hogy
az öregnek már két közvetlen gyereke
is képviselte Magyarországot olimpián, legutóbb a 143785-ös.
E remek madár nagy sikerhez segítette Zsíros Istvánt: utódaival a Kolumbiában bajnok volt 2017-ben.
- Csak kiváló genetikával és sportértékkel rendelkező galambokból

tudunk valamire való galambokat
tenyészteni. Miáltal nálam a galambok szinte mindegyikében fellelhető
a fentiekben nevezett bázishím, ezért
el kellett gondolkodnom azon, hogy
valamilyen idegen vért kell rávinnem
az alapcsaládra. Így Leo Heremans féle
fiatalokat importáltunk. Jó döntés volt,
mert a nagy öreggel az egyik fiatal tojó
egyből olimpikont keltett.
Magyarország 2018. évi legnagyobb
teljesítményű galambja a 892002-es

erjét (sajnos őt utolérte a galambsors),
másik testvérük egyéves ász tojó volt.
A 892002-es egy 76970-es gyerekkel
került párba a versenydúcban, ebből a
párosításból is került már ki díjnyerő
galambom.
Magyarország legnagyobb teljesítményű galambja (2018) totálözvegységi módszerben szerezte meg ezt a
címet, mivel az elmúlt években galambjai versenyeztetése így történik.
- 2018-ban gondoltam egy nagyot és

tojó viszont két idegen galamb keresztezéséből született, aki mondhatni,
három éves korára érett be eme dicső
címre. Származását tekintve egyik
részről Burucs Józseftől korábban megvásárolt 14311-es klasszis versenyző,
aki Ajka környékén történelmet írt.
Másik részről egy Pintér Zsolt féle hím
(felmenőiben olimpiás galambjainak a
szülei találhatóak meg). A 892002-es
az első pár tojásukból született.
- Fészektestvére a legjobb egyévesem volt, díjakkal megspékelve karri-

a Derby Klubban röptettem a galambjaimat. Eredményeim a Derby honlapján megtekinthetők. Amire igazán
büszke vagyok, az az, hogy az olimpiás
galambnak a fészektestvére is első díjat repült az egyik versenyen. A szezon
olyannyira jól sikerült, hogy sikerült
átrajzolnom Budapest határait, agglomerációs körzetét.
István a galambászatot mindig próbálja a tőle telhető legmagasabb szinten művelni, erre fog törekedni 2019ben is - tette hozzá.
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Részletes versenyprogram (1)
Ez a cikk 2011 áprilisában jelent meg a
sportszövetség újságjában! Azóta is sok
kérés érkezik felém versenyprogramokkal kapcsolatban, mikor, mivel, miért
kérdésekkel. Nem árt, az ismereteket
újra felfrissíteni, és a sok év alatt szerzett
tapasztalatok alapján a gyakorlatban
használható tanácsokkal kibővíteni.
Sok cég ajánlását, részletes gondozási tervét ismét áttanulmányoztam,
megismertem. Ezekből próbálom azt
az esszenciát leírni önöknek, ami szinte minden programban szerepel. Kicsit
orvosi szemmel megvizsgálva, ahol lehet, élettani alapokkal megvilágítva.
Ellentétben az előző verzióval, készítmények, gyártók nem lesznek megemlítve, ki-ki a saját pénztárcájának megfelelően válasszon a kínálatból.
Miért is adunk gyógyhatású készítményeket adunk napról-napra?
Kezdjük a hazaérkezés napjával,
ahol főleg az elektrolitokról lesz szó.
Galambjaink hétről hétre jelentős
sporttevékenységet végeznek. A mozgás során, fizikai munka végzésekor
a szervezet nagyobb erőt fejt ki, több
energiát használ fel, fokozódik a hőtermelése. Ezt a plusz hőmennyiséget leadja, folyadékot veszít a túlmelegedés
elkerülése, a hőegyensúly fenntartása
érdekében.
A folyadékvesztés során sok ásványi
anyag és nyomelem, valamint vízoldékony vitamin is távozik szervezetből. A
legnagyobb mennyiségben a nátrium,
valamint kálium, klór és magnézium.
Az elvesztett folyadékot, elektrolitokat
pedig pótolni kell.
Nyári melegben, intenzív mozgás
során hamarabb jelzi a szervezet a folyadék iránti igényét szomjúságérzet
formájában, azonban hidegebb időben
is figyelni kell rá. A hidegben történő
mozgás nehezíti a légzés általi folyadékveszteség felismerését.
Amennyiben a vízveszteség mértéke
a testtömeg 2 %-t meghaladja, romlik a
sportoló teljesítménye, ennél nagyobb
fokú folyadékvesztés (dehidráció) súlyosabb következményekkel járhat:
emelkedik a testhőmérséklet, gyengeség, görcsök, szapora légzés léphet
fel. A szapora légzés miatt a szervezet
vegyhatása lúgos irányba tolódik el, s
akár életet veszélyeztető állapot is kialakulhat.

A dehidráció veszélye miatt fontos
tehát a kellő folyadékpótlás, amely a
víz mellett kellő mennyiségben elektrolitokat (ásványi sókat) is tartalmazzon.
Kérdés, hogy mennyit, milyen formában és milyen összetételben? Mi alapján
döntjük el, azt, hogy mivel várjuk haza
madarainkat?
Elsősorban az út hossza, a verseny
nehézsége határozza meg, hogy men�nyi energiát, vizet és ásványi anyagot
veszít a madár.

re is. Ha nincs megfelelő mennyiség,
akkor rossz a szervezet kedélyállapota,
nő a dekoncentráció.
Az agy számára az egyedüli energiaforrás a szőlőcukor. Ha megfelelő
mennyiség áll a rendelkezésére, akkor
tud jól gondolkodni. Emellett segíti a
tanulási és emlékezési folyamatokat is,
ami postagalamboknál elengedhetetlen!
Nézzük át a lehetőségeket!
Olcsó, de jó megoldás: a citromlé,
méz és szőlőcukor adagolása a vízben.

A könnyű útról hazatérő galamb
főként vizet és energiát veszít, ásványi
anyagokat és fehérjét kevésbé! Csökken a vízoldékony vitaminok (elsősorban a C-vitamin és a B-vitaminok)
szintje.
A C-vitaminról néhány gondolat. A
galambok szervezetében is keletkezik,
segíti a porcképződést és a hőstressz
hatásainak kivédését; javítja az immun
válaszkészséget és a sperma és a tojásfehérje minőségét, valamint növeli a
tojáshéj szilárdságát is!
Ilyenkor elegendő a lehet a tiszta víz,
vízoldékony vitaminok adagolásával!
Hosszú, kimerítő utakról hazatérő
madár esetében szinte minden tartalékát felhasználja. A víz és az ásványi
anyagokon kívül megnő a fehérje és a
szénhidrátok felhasználása. Jelentős a
vitaminigény a szervezet részéről.
Elektrolitos víz, multivitamin készítményekkel kombinálva, szőlőcukor, és aminosav készítmények, fehérjék szükségesek. Károsodik a bélflóra,
probiotikumot is kapjon a galamb!
Mindenki tudja, hogy fáradt, megfelelő energia nélküli szervezet nehezen
végzi el a feladatát. Az energiahiány kihat a gondolkodásra, az agyműködés-

Itt szeretném megjegyezni a citompótló nem egyenlő a valódi citrommal!
A citrompótló borkősavat, citromaromát és kukoricakeményítőt tartalmaz,
szerves savakat és nyomelemeket viszont nem!
A szőlőcukor adagolásával is vigyázni kell! Tartós és nagy adagokban történő bevitele a szervezetben
csökkenti az étvágyat, renyhíti a bélmozgást és erjedéses folyamatokat is
kialakíthat, kedvezve egyes baktériumok szaporodásának, például E. coli!
Szőlőcukorral csak üres energiát kap
gyorsan a szervezet, alkalmazkodóképességét lassítja.
Drágább, de szintén jó megoldás
a gyári készítmények adása. Ezeknél
egyetlen dolgot kell mindig szem előtt
tartanunk, a pontos adagolást!
Remélem cikkem megjelenése sok
galambásznak nyújt még mindig hasznos segítséget!
Keressék honlapunkat a www.galambpatika.hu címen.
dr. Berta Krisztián,
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,
galambász
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Viusid Avis – egy speciális táplálék-kiegészítő
Az évek során ritkán írtam konkrét termékekről cikket. Abban az esetben tettem kivételt, ha a termék hiánypótló készítmény vagy konkrét hatékonyságáról
jómagam is meggyőződtem. A Catalysis
S.L. spanyol cég egy olyan, az állatorvosi gyakorlatban használható termékcsaládot fejlesztett ki, melynek termékei
a hatékonyság fokozása érdekében egy
speciális molekuláris aktiválási folyamaton mennek keresztül.
Ennek köszönhetően a hatóanyag
gyorsabban fejti ki a hatását, ehhez
alacsonyabb koncentrációra van szükség, mellékhatásai nincsenek és más
hagyományos kezelésekkel együtt is
alkalmazhatók.
Ez lényegében egy olyan kiegészítő
terápia, mely mellékhatásokat okozó
kémiai anyagokat nem tartalmaz, és
hatásmechanizmusa az antioxidánsok
szabad gyökök elleni hatásán alapszik
Mik is azok a szabad gyökök?
Egy kis rövid kémia!
A szabad gyökök olyan részecskék,
amelyek egy másik elektront keresnek,
hogy új párt hozzanak létre. Károsító
hatásukat azzal fejtik ki, hogy testünk
ép sejtjeiből igyekeznek elvenni a keresett elektront. Tehát a szabad gyökök
az elvesztett elektronjaikat a környező
szövetekből próbálják pótolni, ezzel

különféle biológiai molekulákat (zsírokat, fehérjéket és a genetikai állományt, a DNS-t) károsítva. E folyamatok eredménye a sejtek szétesése és a
szövetek károsodása lehet.
A szabad gyökök szerepének megértése valóságos forradalmat jelentett
az orvostudományban, és alapjaiban
változtatta meg a betegségek kialakulásával és kezelésével kapcsolatos orvosi felfogást.
A természet azonban gondoskodott
megoldásról is. Az antioxidáns vegyületek képesek a szabad gyököket hatástalanítani. A szervezet az antioxidánsok egy részét nem tudja előállítani,
ezért azokat külső forrásból, elsősorban a táplálékból vagy mesterségesen,
táplálékkiegészítőkből pótolhatja.
A Viusid Avist olyan magas energiaigényű madarak számára állították
elő, mint a verseny postagalambok,
énekesmadarak. Növeli aktivitásukat,
javítja a teljesítményt, és revitalizál.
Hatásai sokrétűek!
Tenyészállományokban:
1. Növeli azok ellenállóképességét a
vírusos betegségekkel szemben. Gondoljunk bele, hogy galambjainknál a
cirkovírus, a herpeszvírus és az adenovírus milyen problémákat okoz.
2. Igen kedvező hatású a tojások termékenységére.

3. Csökkenti az embriókori mortalitást.
A gombatoxinokkal terhelt takarmányozás mellett jól jöhet egy termékenységfokozó készítmény.
4. Növeli a tojások héjszilárdságát és
a naposkori testtömeget!
5. Kiegyenlítettebb és egészségesebb
növekedést biztosít.
Erős immunmodulátor, ami azt jelenti, hogy a galambok immunrendszerét pozitív irányban befolyásolni
képes. A vakcinázásokat megelőzően
és azokat követően erősíti az immunreakciókat!
Májvédő hatású azáltal, hogy stabilizálja és erősíti a májsejtek membránját! Méregtelenítő, étvágyjavító hatású.
Kifejezett vírusellenes hatású, gátolja a vírusok sejtekhez való kötődését és
azok szaporodását a sejteken belül.
A szállítás, a versenyek, illetve a
környezet változásai okozta stressz negatív hatásainak enyhítésére kiválóan
alkalmas.
Remélem írásom felkeltette az érdeklődésüket, a készítmény kapható a
Galambpatikában!
dr. Berta Krisztián,
a Magyar Állatorvosi Kamara
galambspecialista állatorvosa,
galambász
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Apróhirdetések

A szikszói Z-26 Postagalamb Sportegyesület tagsága mély
megrendüléssel tudatja mindazokkal akik szerették és
tisztelték, hogy CSERVENYÁK LÁSZLÓ sporttársunk,
barátunk, egyesületünk vezetőségi és alapító tagja életének 77. évében 2019.március 16-án, rövid ideig tartó,
türelemmel viselt, súlyos betegségében elhunyt. Temetésén a kegyelet virágai mellett galambok feleresztésével
búcsúztunk tőle. Emlékét megőrizzük! Szikszói Z-26 postagalamb tagsága

Szövetségi információk
Szövetségi iroda nyitva tartása, ügyintézés:
hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 9.00 - 13.00
Elnöki fogadónap:
minden hónap első keddje
Szövetségben kapható könyvek:
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 programrendszeren keresztül folyamatosan, versenyutanként a szövetség
szerverére
június 30.
- a 2020. évi gyűrűrendelés, gyűrűbefizetés

Postagalambsport

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 címre. A hirdetés szövegéért a hirdető felel!

l Egészségügyi okokból állományomat felszámolom. Vérvonalak : Kurucz
Attila féle Meulemans, Bruin 220, Boronyák. Bakon János, 30/441-4633.
Betegségemből
eredően
eladó
minőségileg jó 15 pár tenyészgalamb,
amik 3-4 éves díjas galambok – Koopmann (beltenyésztett Bukta vonal),
Boremans, Verstraete, Roothoff és
Romi (Van Dirk), illetve ez évi fiatal
leszármazottaival. Joci barátom „kinek
jó keze van”, kerületi bajnokságot nyert
2018-ban. Érd.: esti órákban 20/4331808.

Szerkesztőségünk
új email címe:
postagalambsport@
postagalambsport.hu

HONLAP:
www.
postagalamb
.hu

POSTAGALAMBSPORT. Felelős kiadó: Magyar Postagalamb Sportszövetség (1076 Budapest, Verseny utca 14.) Telefon:
+36-1/3424-522. Fax: +36-1/3424-364. E-mail: info@postagalamb.hu. Honlap: www.postagalamb.hu. Főszerkesztő: Kakas Tímea - tel.: 70/321-6431, Furucz Zoltán - tel.: 20/373-0580. Lapelőkészítés: Proxa Kft (2167 Vácduka, Petőfi u. 28.).
Nyomtatás: Multiszolg Bt (2600 Vác, Lemez u. 2.) Megjelenik havonta. HU ISSN 0133-1175 III/SPL/1987.
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2018-ban a legnagyobb teljesítményű tojó:

ifjabb Zsíros István
HU-2015-D-892002 KK
13 útból 13 helyezés

