
65 éves a Sátoraljaújhelyi  
Z-06 Postagalambsport Egyesület

Tisztelt sporttárasak! 
Kérem gondolatban, vagy Interneten láto-

gassanak el valamikori Zemplén vármegye 
székhelyére, Sátoraljaújhelyre, mely város 
szeptemberben ünnepelte 750 éves évfordu-
lóját. Itt éltek azok a közösséget formáló em-
berek, akik megalapították a Z-06 egyesületet 
1946-ban. 

Létszámuk, tizenegynéhány fő, mely az 
évek során egyre bővül. A 60-as évekre el-
érte a 40 főt. Egyre fokozódik a versenyzési 
kedvük. A galambszállításokat vasúton oldják 
meg, versenyórákat vásárolnak. A verseny-
értékelések és az utánuk következő beszél-
getések, igazi sporttársi hangulatúak voltak, 
– mondja Dudás Miklós korelnökünk, – aki 
az 50-es évek elején, együtt galambászott az 
alapítókkal. Sajnos már egyik sem él közülük. 
Emléküket tisztelet övezi. 

Ha a jelenünkre gondolok, kicsit irigylem 
az elődeinket. Miért? Mert igazi és nem csak 
névleges közösséget hoztak létre és tudtak 
fenntartani. Ma a közösségekért tenni akarók 
száma, egyre kevesebb. Becsüljük meg őket, 
hogy a szórakozásunkhoz biztosítsák a szemé-
lyi és a tárgyi feltételeket. 

Jelen helyzetünkről szólva, elégedettek va-
gyunk. A város vezetése elismeri tevékenysé-
günket, a Zemplénért Civilszervezetek Szö-
vetsége állandó helyiséget biztosít számunkra. 
A város kulturális rendezvényein – Zempléni 
Néptánc Fesztivál – galambokat röptetünk. 
Egyesületünk élete nagyrészt a versenyeken 
(egyesületi, tagszövetségi) nyilvánul meg. 

A területi elhelyezkedés sajnos kevésbé 
biztosítja részünkre az esélyegyenlőséget a 
versenyeknél. Ezért is öröm, ha valamelyik 

sporttársunk az elmúlt években tagszövetségi 
élhelyezést ért el. Az idei év eredményei kima-
gaslóak voltak. Galambjaink, mintha érezték 
volna, hogy az évfordulóhoz jó eredménnyel 
kel hozzájárulniuk. 

Eredményességi mutatók:

KRAJNYÁK IMRE: egyesületi általános 
csapat bajnokság I., tagszövetségi rövt. csb. 
II., tagszöv. középt. csb. II., tagszöv. hoszút. 
csb. I., Tagszövetségi általános csapatbajnok-
ság I. helyezett.

KOLOZSI GYULA: egyesületi ált csapb. 
II., tagszöv. ált csb., VIII., helyezett. 

SERES TIBOR: egyesületi ált csb. III., 
tagszöv. ált csb. IX. helyezett

Fentiek alapján szerényen, de büszkén tu-
dathatjuk magunkról, hogy a Z-06 egyesület 
nem csak van, hanem eredményesen is galam-
bászik.

Kedves sporttársak! 
Ha elolvasták a cikket, megköszönöm meg-

tisztelő figyelmüket a közösségem nevében is.

Seres Tibor

A fotón balról-jobbra:
Kolozsi Gyula, Pósa Marcell, Krajnyák Imre, Lévay László, Dudás Miklós, Békési Pál, Seres Tibor, Zámbor Tibor

Krajnyák Imre - 3980 Sátoraljaújhely, 
Arany János u. 12.

Dudás Miklós - korelnök, aki együtt 
galambászott az alapítókkal


