
Tiszakécske N-14 Szőke Tisza PGSE
Fiatal egyesület, öt éve alakult és mára a 

Hírős Tagszövetség egyik stabil meghatá-
rozó egyesületévé nőtte ki magát. Húszfős 
taglétszáma biztos alapot biztosít a verse-
nyek lebonyolításában! 

Fontos megjegyezni, hogy a baráti han-
gulat, a kiegyensúlyozott gazdasági helyzet 
a vezetőség jó munkáját tükrözi. Az elmúlt 
öt évben kétszer rendezte meg a közösség a 
tagszövetség kiállítását, felújították a szállí-
tó felépítményt, és a versenyek kiértékelé-
sét is tagunk Sándorné Erika készíti el nagy 
pontossággal. Munkája elismeréseként a 
Postagalambsportért Érdemérem ezüst fo-
kozatával tüntették ki! 

Az elnök, aki személyében a tagszövet-
ség pénztárosa is, jól szervezi az egyesület 
munkáját, melyből aktívan kiveszi a részét. 
Sokat jelent, hogy az elnök Hegedűs József 
személye nem megosztó, inkább közösség-
formáló! A 2010. év közepesre értékelhető, 
volt jobb évünk, de volt már rosszabb is.

A versenyeken legeredményesebb csapatok:
N-14 egyesületi rövidtávú csapatbajnokság:

1. Tabáni Tibor 1. csapat
2. Andrusik István 1. csapat
3. Varga András 1. csapat

N-14 egyesületi középtávú csapatbajnokság:
1. Varga András 1. csapat
2. Tabáni Tibor 1. csapat
3. Tabáni Tibor 2. csapat

N-14 egyesületi hosszú távú csapatbajnokság:
1. Tabáni Tibor 2. csapat
2. Sáfrány Tamás 1. csapat
3. Tabáni Tibor 1. csapat

N-14 egyesületi általános csapatbajnokság 
külföld:

1. Tabáni Tibor 1. csapat
2. Tabáni Tibor 2. csapat
3. Varga András 1. csapat

Rövidtávú egyesületi Champion bajnokság:
Hímek:

Tanács János HU 07-21-71700
Tojók:

Andrusik István HU 07-21-71418

Középtávú egyesületi champion bajnokság:
Hímek:

Varga András HU 08-21-83598
Tojók:

Sáfrány Tamás HU 08-21-83016
Hosszú távú egyesületi champion bajnokság:

Hímek:
Varga András HU 08-17-D8708

Tojók:
Tabáni Tibor HU 08-05-67505
Általános távú egyesületi champion baj-
nokság:

Hímek:
Varga András HU 08-17-D8708

Tojók:
Tabáni Tibor HU 08-05-67505

Fiatal galambok bajnoksága: 
Andrusik István

Tiszakécske bajnoka: (külföldi, belföldi 
csapatbajnokság összesítése) 

Tabáni Tibor
Sáfrány Tamás

06-20/258-2660

Díjkiosztó ünnepség a hajdúböszörményi T-12 PGSE-ben
Megtisztelő meghívásnak tehettem eleget 

hajdúböszörményi T-12 egyesületi 2010. 
évi ünnepségén. A korábban még a 10. Haj-
dú-tagszövetséghez tartozó tagok 19-en úgy 
döntöttek, korábban, hogy alakítanak egy új 
egyesületet és felvételüket kérik a Szabolcs 
Tagszövetségbe. Így alakult ki a mostani 
helyzet és korábban a környékhez tartozó 
tagokból állt össze egy aktív, mondhatom 
eredményes egyesület. 

A 2010. évi eredményekre méltán lehet-
nek büszkék a tagok és arra pedig kiváltkép-
pen, hogy a rendezvényen a családtagokkal 
együtt 73 fő vett részt az ünnepélyes díjki-
osztáson és az azt követő vacsorán. A ve-
zetőség Szabó Sándor elnök, Erdős László 
vb. elnök és Balogh Mihály szervező kitűnő 
feltételeket teremtettek az ünnepléshez. Volt 
kitűnő zenekar, tombola, kifogástalan min-
den igényt kielégítő ételsor. Az eredmények 

elemzése is sorra került. Szóba kerültek 
a nehézségek, a kiszámíthatatlan időjárás 
okozta veszteségek.

A kerületi rövidtávú versenyek a kezde-
tekkor nem sikerültek, az első útra szerve-
zési hiba miatt az egyesület galambjait nem 
tudták elküldeni. Ez a végelszámolásnál 
erősen hátrányosan jelentkezett.

A középtávon aztán már rendbe jöttek a 
dolgok. Balogh Mihály az előkelő második 
helyen végzett.

A hosszú távon sem sikerült dobogós helye-
zést szerezni, de szégyenkezésre semmi ok. 
Keményen küzdöttek az egyesület tagjai.

A teljesség igénye nélkül álljon itt a 2010. 
év kiemelkedő eredményei:

Egyesületi rövidtávú csapatbajnokság: 
1. Balogh Mihály  12 helyezés, 218,40 pont
2. Kiss Gábor 11 helyezés, 197,96 pont
3. Kozma Tibor 11 helyezés, 165,44 pont

Középtávú csapatbajnokság: 
1. Balogh Mihály 24 helyezés 434,69 pont
2. Macz István 18 helyezés 303,13 pont
3. Kiss Gábor 16 helyezés 281,21 pont

Hosszú távú csapatbajnokság: 
1. Macz István 14 helyezés 253,41 pont
2. Balogh Mihály  12 helyezés 222,13 pont
3. Czégény Antal  9 helyezés 145,89 pont

Általános bajnokság
1. Balogh Mihály  36 helyezés 656,82 pont
2. Macz István 32 helyezés 556,54 pont
3. Kiss Gábor 24 helyezés 414,39 pont

T-12 egyesület kupa győztesei: 
Bodnár Kupa:  Kiss Gábor 
Kovács Kupa: Kiss Gábor
Mikó Kupa: Macz István.

Lejegyezte: fogarasi


