
Devecser Y-12 PGSE
Egyesületünk 1992-ben alakult. Alapító ta-

gok: Horváth Antal egyesületi elnök, Eichinger 
Nándor, Takács Jenő, Scheily József, Szabó La-
jos, Holczer Géza, Oszkó István. E cikk írója 
1998-ban lépett be az Y-12-be. 

Sajnos az alapító tagok közül Holczer Géza, 
Horváth Antal és Oszkó István már nincsenek 
köztünk.

Horváth Antal halála után Mátyás Zsolt vet-
te át az egyesület irányítását. Zsolt egészségi 
állapota időközben megromlott, valamint a 
vörösiszap-katasztrófa is tönkretette galamb-
házát, egyúttal gyűjtőhelyünk is megsemmi-
sült. Az önkormányzat jóvoltából azonban a 
helyi tűzoltó-szertár melléképületét megkap-
tuk, melyet ezúttal is köszönünk. 

A múlt évben Mátyás Zsolt lemondott el-
nöki posztjáról s engem ért a megtiszteltetés, 
hogy az egyesület megválasztott elnökének. 
Köszönöm a bizalmat. 

Egyesületünket a devecseri önkormányzat 
minden évben 30.000 Ft-tal támogatja, vala-
mint Dr. Tóth Géza állatorvos nagy segítséget 
nyújt, galambjaink egészsége érdekében. Ez 
úton is köszönet önzetlen munkájáért!

2010-ben egyesületi csapatversenyünkben 
mind az öregek, mind a fiatalok versenyét 
Eichinger Nándor nyerte. Galambász életútját 
tekintsük át saját bemutatkozása alapján.

„1941-ben születtem, egy gyermekem van 
és két unokám. Pusztamiske, Béke utca 10-ben 
lakom. Galambom hat éves koromtól van. 1957 
májusában vettem két pár postagalambot, s el-
kezdtem szaporítani őket. 1964-es nősülésemet 
követően, 1965-ben megpróbáltam áttelepíteni 
galambjaimat Szöcről Pusztamiskére, de ez ak-
kor nem sikerült. 1965 májusában szintén vettem 
két pár galambot, ezúttal Paksról, melyek sike-
resen szaporodtak nálam. 1988-ban beléptem az 
ajkai Y04 egyesületbe.

1990-ben Németországból vettem két pár ga-
lambot; Hermanns V-le Cahors 91 x m-maneguin 
és egy Roger Desmet-Mathijs-t hoztam. 1991-
ben hoztam J. Forstertől 18 db tojást, amiből 
hat darabot sikerült felnevelni. Jannsen, Hvom, 
Riel, Mulemans törzseket tenyésztettem. 1992-
ben Devecserben megalapítottuk az Y-12 Egye-
sületet és a fiatalok versenyét már egyesületünk 

keretében szerveztük meg. Fiatal galambjaim 
kerületi 1. és 2. helyezést értek el csapatban, a 
14-es kerületben. 1994-ben főversenyen kerületi 
champion lett a 9822 skcsh. galambom. 1995-
ben kerületi champion a 0273kkh. 1996-ban a 
fiatalok versenyén kerületi 2. lett a csapatom, 
úgy, hogy az utolsó úton nem stoppoltam. Kerü-
leti versenyen többször volt 1. befutó galambom. 
Egyesületben többször voltam fiatalok bajnoka. 
2010-ben főversenyen egyesületi 1. voltam 48 
helyezéssel. 2009-2010-ben a fiatalok 1. helye-
zését szereztem meg 30-30 helyezéssel. 2006-ban 
hoztam frissítésnek 3 db galambot Németország-
ból, Delbar x Janssen H., Fábri x Janssen T., 
Mesterke H. Sajnos a ragadozó madarak sok 
galambomat megfogják. 2009-ben 48 db-ból 8 
db-ot ejtettek el, illetve sebesítettek meg. Októ-
ber 10-én galambjaimat lezárom és csak márci-
usban engedem ki őket. Galambot nem gyógyí-
tok, már a fészekben selejtezek. Paramixo ellen 
minden galambot leoltok. Minden sporttársnak 
jó versenyzést kívánok!”

Egyesületünk jelenlegi tagjai:
Oszkai Attila egyesületi elnök, Szabó Lajos 

pénztáros, Takács Jenő versenybizottsági elnök, 
Kurucz Károly, Németh Tibor, Benke Balázs, 
Scheily József, Mátyás Zsolt, Bedő Gábor. 

Egyesületünk a Nyugat-Dunántúl 14-es ke-
rületében versenyez több-kevesebb sikerrel. 
Kerületünk 16 egyesületből áll, nagy területi el-
oszlása miatt nem a legjobb helyen vagyunk és 
a tömegvonzás sem kedvez nekünk. A kerületi 
vezetőségnek köszönhetően több mint tíz éve 
nem volt katasztrófa utunk. Az egyéves galam-
boknak külön sprintprogramra van lehetőség, 
melyet tapasztalatgyűjtés szempontjából jónak 
tartok. A főversenyeken is olyan utak vannak 
kijelölve, melyeken bárki kipróbálhatja a ga-
lambjait, rövid, közép és hosszú távon is. Egye-
sületünkben champion hím Eichinger Nándoré, 
a tojó Mátyás Zsolté, a fiatal champion pedig 
Kurucz Károlyé. Lehetőségünk van Körmen-
den a Napsugár Teszttelepre fiatalokat küldeni. 
A múlt évben Takács Jenő küldött galambot és 
ért el szép eredményt általa. Minden galam-
básznak jó versenyzést kívánok a közeli s távoli 
jövőben egyaránt!

Oszkai Attila Y-l2 elnök
Takács Jenő

Y-12 egyesület tagsága

Takács Jenő galambja a Napsugár
Teszttelep útjain elért eredményei:

Jihlava 83g-ból 3-ik
H. brod 77 g-ból 2-ik
Ricsany 75 g-ból 5-ik

Eichinger Nándor, Champion hím
galambjával


