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Sprint és Fiatal csapatbajnok

Kerék Gábor és Szűcs Károlyné

Tisztelettel köszöntünk minden Sporttársat!
Mint minden évben az erősödő konkurencia ellenében meg-

elégedéssel tudjuk mondani, hogy számunkra ez az év is elég 
sikeresen záródott. Aki az utak eredményeit figyelemmel kísér-
te láthatja, hogy a fiatalok versenyét elég dominánsan nyertük 
meg. Mivel külföldön élek családommal, a munkám végett rit-
kán tudok hazajárni így anyósom lát el minden munkát a 
galambházban, ezáltal nekem sokszor nem sikerül, látatlanba 
az öregek versenyénél a csapatok kiválasztása. Ennek ellenére 
sikerült a sprintet megnyerni. Szerencsére a fiatalok versenyé-
nél többet tudtam hazautazni, és azonkívül az idei párosítás 
nagyon jól sikerült és így sok jó minőségű, erős,egészséges 
fiatal született. Továbbra is a galambjaim vérvonala (Horemans-
Wieden)Van Loon-Visser, Lotterman, Dieter Siebert és Bertus 
Camphus galambokból áll. Természetesen mindig keresem a 
gyorsabb és jobb galambokat, mert a jóból sosem elég.

Még egy pár szóban meg szeretném köszönni Juhász 
Ernőnek egész évi segítségét a galambok tréningezésében a 
takarmány beszerzésében is, nélküle még nehezebb lett volna.

Minden Sporttársnak kívánunk az elkövetkezendő idő-
szakra jó egészséget és jó eredményeket. 

Tisztelettel:
Szücs Károlyné és Kerék Gábor

Hosszútávú Csapatbajnok

Daroczi Csaba

06-30-6826311

Daroczi Csaba vagyok 1975-ben születtem Marosvásárhelyen. 
13 éves korom óta tartok postagalambot, 14-es tagszövetség-
ben versenyeztem majd Budapestre költözésem után 2009-től 
versenyzem a B3 tagszövetségben. 2011-ben Hoszútáv 1., 
Általános táv 2., Budapest Bajnokság 3-ik lettem.

Galambjaim Boronyák András (Y-10) Gál Tihamér (Y-10) 
és Nagypál Lászlótól származnak.

Verseny időszakban valamennyi terméket a Galamb 
Hungária Centrumban vásárolom.

Galambjaim felkészítésében sporttársaim-barátaim 
Nagypál László és Szabó Hornos János segítettek tanácsa-
ikkal.

Üdv: Daroczi Csaba

Guzsik Gábor elnök

1188 Budapest
Bercsényi u. 33/a
20/324-8235

www.b3-postagalamb.hu
galambaszat@t-online.hu

Tisztelt Sporttársak!

A B III Postagalambsport tagszövetség 2011-ben jubileu-
mi évet zárt.

Fennállásának 50. szezonját 151 taggal kezdte, ebből 130 
versenyző volt. Ez 88%-os részvételi arány. Ez a tagszövet-
ség előéletét tekintve jónak mondható. Tagjaink soraiban 
tudhatunk 26 tagszövetségi bajnokot, maraton bajnokot, 
zóna bajnokot, olimpikonokat. Ez tekintélyt parancsoló fel-
sorolás. 

Tagszövetségünk az elmúlt években rohamos pozitív fej-
lődésen ment át. Rendelkezünk 2 db modern új felépítmény-
nyel a hozzá tartozó minden igényt kielégítő szállító kosárral. 
Sikerült elérnünk, hogy a sporttársakat anyagilag nem terhel-
jük meg a röppköltség egyszeri nagy összegű beszedésé-
vel, mert utanként, és csak annyit fizetnek ahány galambot 
kosaraznak. 

A versenyeinket a legnagyobb egyszerűséggel rendezzük 
meg, hogy a galambok lehetőség szerint a legkevesebbet 
töltsék a szállító kosárban. Ezt megpróbáljuk, a gazdasági-
lag igen nehéznek ígérkező 2012-es évben is tartani.

Sporttársi üdvözlettel:
Guzsik Gábor

Tgsz. elnök

Rövid, Közép és
Általános távú
Csapatbajnok

Hajdú István
06-20-9410-883

Üdvözlök minden sporttársat!

Bemutatkozásom már sokadjára történik.
Nagyon örülök, hogy galambjaim ilyen jó eredményeket értek 

el ebben az évben. Idén nagyon sok mindent másképpen csinál-
tam, mint ahogy szoktam, eltértem a régi megszokott dolgoktól 
és kockáztattam, szerencsére bejöttek a számításaim.

Galambjaim 21 db Kerületi díjat repültek, ebből: 11 db 1., 5 
db 2. és 5 db 3. ezeket 210-670 km-ig repülték a galambok. 

Szeretném megköszönni a Versele Laga cégnek a kiváló 
minőségű takarmányt, hat éve versenyzek ezekkel a termé-
kekkel és nagyon meg vagyok elégedve vele. Galambjaim 
stoppolását a kiválóan működő Benzing cég által gyártott 
óra biztosítja.

Mindenkinek jó versenyzést kívánok !
Üdvözlettel: Hajdú István
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