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Czékus János elnök és felesége Ancika

6760 Kistelek, Kossuth u. 103
Tel: 30/965-4288  web: www.deltisza.hu

e-mail: balintka48@t-online.hu

A Dél-Tisza Tagszövetség földrajzilag Csongrád- Békés-, 
valamint kis részben Bács-Kiskun megye területén helyezkedik 
el, jelenleg az ország egyik legnagyobb kerülete 310-350 fővel.

Egy kis történelmi visszatekintés: 
Az 1960-as években Dél-Kerület néven, Palócz Lajos elnök-

ségével működtünk, majd 1971-ben a Dél-Kerület átvette a 
jelenlegi Dél-Duna, ill. Pécs és környéke kerületet, melynek 
eredményeképpen egészen Szigetvár – Kaposvártól, Duna-
földvár, Kecskeméten keresztül Sarkad – Gyuláig egy óriási 
földrajzi területet körbeölelő, fél országnyi kerületté vált. 1974-
1997 év végéig Rucz János vezetésével működtünk. Ebben az 
időszakban óriási jelentőségű volt Anker Alfonz tagsága, útmu-
tatása, személyéből kisugárzó intelligenciája, szaktudása, 
melyet kész volt bármikor megosztani az egyszerű galambá-
szokkal. A Repülő Keresztrejtvény határainkon kívül is óriási 
sikert arató könyvét a szegedi Kocsis János segédletével sike-
rült nyomtatni, ill. forgalmazni. Ebben az időszakban 4 országos 
kiállítást szerveztünk Szegeden, ahol tagjaink nem csak bírói, 
hanem tartástechnológiai képzéseken is részt vettek Anker 
Alfonz tanításával, ill. vizsgabiztosi tevékenységével. 

1981-ben újbóli szétválás következett, mely Dél-Tisza és 
Dél-Duna Kerület néven működött tovább.

Legutóbbi átalakulásunk 1997 év végére következett be, az 
ezt követő időszak egyúttal szervezeti és versenyzési reformo-
kat hozott magával: az irányítást az1 személyi kerületi elnök 
helyett egy 6 tagú (3 békés- és 3 csongrád megyei elnökség) 
vette át, ahol ők maguk közül választják a kerületi elnököt. Egy 
másik fontos reformunk, hogy rövid- közép- és hosszútávra 
szakosodtunk, a korábbi általános bajnokság megszűntetésé-
vel. A szakosodás eredménye tagjaink költségkímélőbb ver-
senyzése, senki nincs rákényszerítve az általa nem kívánt ver-
senyformákban (legyen az rövid- közép- és hosszútáv) részt 
vegyen. Legkedveltebb talán a párhuzamosan a közép- és 
hosszútáv mellett rendezett 9 utas rövidtáv.

Úgy tűnik az utóbbi tízen pár év távlatából, hogy az akkori 
reform gondolatok és tettek helyesek voltak, mára már szinte az 
egész ország átvette valamilyen formában ezt a gyakorlatot.

Nagyon várunk egy letisztult, nem minden évben változó 
versenyzési feltételeket és formákat követő Nemzeti Bajnokságot, 
amire ismételten rá lehetne építeni a jelenleg is formálódó, nyu-
godtabb versenyzést, galambászkodást ígérő jövőnket.

Czékus János
Tgsz Elnök

Hosszútávú bajnok

Bőkúti László
6640 Csongrád Fő u. 11

Rövid-, Középtávú és
Általános Bajnok

Sós Bálint

6800 Hódmezővásárhely,
Tölgyfa U. 37

Tel: 62/233-236,
20/538-3057

Tisztelettel Köszöntöm A Sporttársakat!
Örülök, hogy ismét sikerült bajnokságot nyernem. A 2011 

év még sikeresebb lett, mert már voltak kettőéves tojók, 
amik remekül teljesítettek a versenyeken. 35 hím és tojó 
özvegyen és néhány párnélküli éves állókáról repült. 

Röviden a módszerről. Márc. 15 párosítás, fiatalnevelés 
és a második letojás után öt nappal özvegyítés. Tojóknak-
hímeknek reggel-este egy óra ház körüli tréning. Versenyek 
közben heti egy-két 30 km-es tréning mindkét nem számá-
ra, külön viszem a tojókat és hazaérkezés után a hímeket. A 
reggeli házkörüli tréning után etetés - itatás és du. 15 óráig 
sötétítés. A tojók fészekre vannak zárva, hogy ne pározza-
nak el egymással. Pakoláskor a párok nincsenek megmutat-
va egymásnak, mert hét közben a tréning alkalmával talál-
koznak és így nyugodtabbak bepakoláskor. 

Az idei évben nagyobb hangsúlyt fektettem a galambok 
egészségének magas szinten tartására, ezért a versenysze-
zonban megelőző gyógyszeres kezeléseket végeztem a hét 
elején (Giantel készítményekkel trichomonas ellen Baytril és 
Doxigal antibiotikumokkal egyéb betegségek ellen.) A fiata-
lok versenye nagyon rosszul sikerült, az első verseny után 
ADENO COLI-val fertőződtek meg és nagy veszteségeim 
lettek, fele elmaradt. Sok tenyésztőtől hallottam hasonló 
tüneteket ezért a jövőben úgy gondolom, hogy nagyon oda 
kell figyelni ennek a betegségnek a megelőzésére. 
Sikereimhez nagyban hozzájárult két támogatóm NYITRAI 
FERENC és A VERSELE-LAGA takarmány és vitaminkészít-
ményeivel. Takarmányozás saját keverésű diétás szerdáig, 
utána Tiszakécskei özvegykeverék és a VERSELE-LAGA 
különböző keverékei, pakolás napján ismét diétás keverék. 

Az állományom alapja fő támogatómtól Nyitrai Ferenctől 
Janssen-van Loon és Huben, Németországból Jozef 
Varnskülertől Baranyai Antal által behozott Janssen és 
Martin van Zoon galambok 8 db. Új behozatal Eijerkamptól 
2 db Mister Bond unoka és 1 db Heremans – Ceusters vona-
lú madár. A régebbi galambjaimat (Matthijs - Rijckaert - M. 
Desmet - Wegen) keresztezem az új behozatallal. Mindkét 
Dortmundi Olimpiás galambom Nyitrai Janssen x Martin van 
Zoon vérvonalú. Az idei évben hosszútávon is sikerült előre-
lépnem, de még van mit javítani az eredményeken.

Sportbaráti üdvözlettel:
Sós Bálint

Általános Bajnokság
1 Sós Bálint 1.cs. U01 2511,34p
2 Sós Bálint 2.cs. U01 2399,58p
3 Kovács Mihály és András 1.cs. U01 2367,87p
4 Marton Péter 1.cs. U01 2281,85p
5 Onozó István 2.cs. U03 2152,59p
6 Kovács Lászlo és Fia 1.cs. U03 1932,16p
7 Nyitrai Gabriella 1.cs. U12 1879,74p
8 Onozó István 3.cs. U03 1856,97p
9 Megyeri Sándor 1.cs. U01 1846,53p

10 Kotymán Imre 1.cs. U02 1820,98p
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