Ahol nincsenek teóriák!
Cikket írni egy kiemelkedő eredményről mindig kihívást jelent, hogyan
és mit emeljünk ki a sok részletből...
Elsőként talán a legfontosabb az ember, akinek
egyre többen ismerjük a nevét, Fodor István a
Derby Klub 2015-ös Bajnokok Ligájának 2.
helyezettje.
Örömmel indultam Érdre, mert bár voltam már
egyszer pár percet Istvánnál, de nem vagyok az a
típus aki ajtóstól ront a házba és rögtön mindenről
tudni akar.
Most viszont úgymond hivatalból lehettem nagyon
kíváncsi. Érdekes dolog a motiváció, Istvánnak sem
az ablakon lapátolták be a versenyszellemet és a
küzdeni mindenáron jellemet. Már a szülőházban is
naponta galambokat látott, mert édesapja
galambászott a Tolna megyei kis településen Tevel-en.
Később pedig 72-től a kétezres évek elejéig Németjuhász kutyákat tenyésztett előbb
küllemi majd munka kutyának. Tette ezt olyan magas színvonalon, hogy hosszú ideig
a Magyar Honvédség és Rendőrség beszállítója és hivatalos kiképzője is volt! Ezeket
hallva már egyértelmű, hogy a recept megvolt a
sikerhez. (és ez nem a "Dolgozz keveset, nem érhet
baleset...")
2003-ban fia átvette a nehéz munkát amit a kutyák
jelentenek, így új kihívás után nézett, amihez nem is
kellett sokat gondolkoznia, mert legjobb Német
barátai postagalambászok. Villámgyorsan ellátták őt
legjobb galambjaik utódaival és pár kiemelkedő
eredeti tenyészgalambot is beszerzett: " ha már
lúd..."
Ezek közül a leginkább említésre méltó egy Original Meulemans galamb amelynek
vére máig is jelen van a dúcban!
Pár év és jöttek is az eredmények, díjak és bajnokságok, így hamarosan a B-2
tagszöv. kiemelkedő versenyzőjévé vált. Úgy mondja 10 éves Szövetségi szereplés
után csak a Derby Klub versenyeiben látja a szakmai kihívást. Fejlődni akar és ezt a
fejlődést nem egy szép új spakli vásárlásában látja,
a régit egyébként minden nap hajnali 5 órától
koptatja a verseny és tenyészdúcban.
A dúc meglepően egyszerű, tágas, fa szerkezetű és
borítású, tiszta, száraz, jól szellőző, elöl minden
helység előtt kis volierrel. A belső berendezésekre is
ugyanez a praktikus egyszerűség a jellemző. Amiért
leginkább tetszett az a jól átgondolt rendszer.
Rendszer... ez az a szó ami leginkább jelen van Fodor
István galambászatában.
Ami megtehető és elvárható az állomány egész éves
kezelésében azt maradéktalanul és a megfelelő időben megteszi, és még többet is...
Galambjai élénk szemű, jó vitalitású erős madarak. Nekem nem tűnt igazán

egyöntetűnek az állomány, de ő nem is kimondottan rokontenyészt.
Mint a címben írtam: nincsenek teóriák! Ami igazán számít: jön vagy nem jön
és akkor marad vagy nem marad.
A tenyész és fiatal galambokat nem gyógyszerezi,
viszont több bio cuccot használ, talán nem
véletlenül említette többször is beszélgetésünk alatt
az Usne Gano (Röhnfried) terméket, ami gondolom
bevált neki a tricho elleni harcban.
A jelenlegi versenygalambjai a barátjától Berthold
G.-től hozott Belga Rompaey galambok lettek
keresztezve előszört a már említett Meulemans
majd később a szintén Német Felix Bone-tól hozott
De Clerck galambokkal. Ez utóbbi tenyésztő Roger &
D i r k S p e y b r o e c k é s M a r c Po l l i n g a l a m b o k
keresztezésével kreálta a kiemelkedő állományt.
A napokban hozott új erősítést a már amúgy is
kemény állományhoz. Németországból G+I Kersting-től származó Heremans
fiatalokkal fogja erősíteni, gyorsítani a jelenlegi hármas vonalat.
Pár szóban beszéltünk a módszereiről is, például
soha nem ad a versenygalamboknak hüvelyes
magokat. Csak borsó nélküli Extra takarmányt etet,
a legfontosabbnak tartja takarmányozást és ellátást.
Hetente 1-2 magántréninget csinál 40km-ről, és
szinte minden héten kezel felváltva légútra és
egyebekre, de csak röviden 3 alkalommal.
A dúcban is bőven akad motivációs lehetőség amit
alkalmaz is, legutóbb például kinyitotta az eddig
bezárt üres fészkeket, a hímek ettől teljesen
beindultak. Versenyek előtt sosem mutatja meg a
tojót a hímeknek, csak tréningen vagy
hazaérkezéskor találkoznak.
Minden évben hagy fiatalokat a versenygalambok alól, majd a második tojásról
özvegyít és egy két hétig óvoda módszerrel nevel elkülönítve mindkét nem.
A tenyésztett 80 fiatalját többször is egyesével felengedve tréningezi 25-30 km-ről,
ezt még a versenyszezonban is megteszi párszor.

Remélem többet tudtak meg egy nagyszerű versenyzőről, aki nem véletlenül került az
élvonalba ezt bizton állíthatom. Sok-sok dúcban megfordultam már, de kevés az olyan
hasonlóan egyszerű, nyílt, őszinte ember, mint Fodor István, aki pedig bőven
megtehetné, hogy flancoljon. Örülök, hogy itt versenyez velünk Halásztelken a Derby
Klubban.
István mottójával zárom a cikket, a galambászat kikapcsolódás kell, hogy
legyen.
Ungyi Attila

