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Erdélyi Gyula elnök

2700 Cegléd,
Külső Pesti út 0257/3 hrsz

20/933-6673

dokrimo@flash-net.hu

Tagszövetségünk 1994-ben alakult, a régi Kelet I. verseny-
kerületből. Elnevezése többször változott az aktuális szerveze-
ti formációknak megfelelően (kerület, club, tagszövetség). 
Területi bázisa Dél- és Kelet Pest megye, valamint Jász-
Nagykun-Szolnok megye É-ÉK-i része. A földrajzi határok 
több ízben változtak a tagszövetségek közötti átigazolások 
következtében. Szomszédos tagszövetségek: Kolumbia, 
Hatvan és Környéke, Jászság, Hírös és Törökszentmiklós. 
Ezek közül a Hírös, Törökszentmiklós illetve a Dél-Duna tag-
szövetségek azok, melyekkel hagyományosan jó kapcsolat 
és együttműködés alakult ki a közös érdekek figyelembe 
vételével, a versenyszervezés és lebonyolítás területén. 
Hosszútávú versenyeinket évről évre közösen bonyolítjuk le.

Tagegyesületeink száma kilenc, regisztrált tagjaink száma 
megközelíti a kettőszázat. Tagszövetségünk története során 
elnökeink köztiszteletben álló hírneves személyiségek voltak. 
Kronológiai sorrendben: Hertelendy Csaba, Molnár Illés, Farkas 
Béla és Erdélyi Gyula, aki jelenleg is betölti ezt a tisztséget.

A szervezet gazdasági vezetője Pálszabó András és 
Bernhardt István versenybizottsági elnök, immáron 1996-óta 
megszakítás nélkül látják el megbízatásukat.

Vezetésünk kapcsolata a Szövetséggel konstruktív. 
Szerződéses kötelezettségeinket mindenkor határidőre teljesít-
jük. A szabályzatokban és etikai kódexben foglaltakat maradék-
talanul betartjuk. Építő jelleggel megfogalmazott kritikával, javas-
latokkal igyekszünk segíteni a közös célok megvalósulását.

Büszkék vagyunk hagyományainkra, nagy múltú régi és 
reményteljes új generáció kiemelkedő országos és nemzet-
közi versenyeredményeire minden kategóriában. 
Versenykiírásunk hosszú évek óta rövid, - közép, - hosszú, - 
összetett általános távú, 100-400 km közötti távokról „Sprint” 
illetve ősszel fiatal galambok részére csapatbajnokságot 
rendezünk. Ez évben első ízben önálló maratoni távú ver-
senyt is rendeztünk a Hírös Tagszövetséggel közös szerve-
zéssel és szállítással Magdeburgból, mivel a Pannon Maraton 
Klub elzárkózik a közép-magyarországi régió befogadásától. 
(Az FCI előírásával (700 km) ez a diszkriminatív eljárás véle-
ményünk szerint nem összeegyeztethető. Reméljük ez a 
felfogás előbb-utóbb változni fog!)

A Nemzeti Bajnokságban, Magyar Kupában, Derby ver-
senyeken, Maraton Klubokban is kiemelkedő eredményeket 
érnek el élversenyzőink. Figyelemreméltóak a kiállítási ered-
ményeink is az utóbbi néhány év óta.

Galambjaink szép eredményeket értek el az Országos 
Kiállításokon és bemutatkoztak az olimpiákon is. Neveket 
nem említek, mert az évkönyvek, katalógusok, valamint az 
írott és elektronikus sajtó ezeket publikálta.

Szervezetünk nonprofit szervezet. Működésünket a tag-
ság által befizetett tagdíjból fedezzük (tagdíjemelés évek óta 
nem történt). „Vagyonunk” két nagy felépítményből áll, ez 
még kiegészül törzsszállítónk 1400 férőhelyes kis konténe-
rével. A rekeszek csereszabatosak, minden felépítményünk-
ben egyaránt használható, mivel azonos méretűek.

Főversenyeinket a közelmúltban a szállítási megtakarítások, 
tagi összefogás, önzetlen sporttársi segítség, önköltségi áron 
végzett munka eredményeként üzembe helyezett korszerű, 
európai színvonalú konténerünkkel bonyolítjuk le. Versenyeink 
Osztrák és Cseh utakból tevődnek össze. Ezek aránya, össze-
tétele a küldöttközgyűlésünk döntésével kerül jóváhagyásra. 

Versenyprogramjainkat racionálisan, a szállítókapacitás, 
és szállítandó mennyiség figyelembevételével igyekszünk 
úgy tervezni és lebonyolítani, hogy az a lehető legjobb és 
leggazdaságosabb legyen.

Ennek köszönhetően versenyköltségeink lényegesen ala-
csonyabbak, mint a legtöbb tagszövetségé, annak ellenére, 
hogy versenytávjaink igen magasak, összesítve meghalad-
ják az 5000-5500 km-t.

Bevált módszereinket szívből ajánljuk valamennyi sport-
társunknak és tagszövetségnek.

Erdélyi Gyula
Tgsz. Elnök

Sprint versenyek bajnoka

Ludasi László R-12
5100 Jászberény, Négyszállás u. 4.

Tel: 06/30-517-9092
laszlo.ludasi@freemail.hu

Köszöntöm a kedves Sporttársakat!

29 éves vagyok. Jászberényben élek kis családommal. A 
2011. év nagyon sikeres volt számomra, hiszen megszületett 
kislányom Jázmin és sikerült megnyernem a 09. Tagszövetség 
sprintverseny 13 utas összesített csapatbajnokságát.

Először is szeretném megköszönni páromnak, 
Adriennek valamint Édesanyámnak a rengeteg támoga-
tást és segítséget. Bár egészen gyermekkorom óta voltak 
galambjaim, ám csak 2000. év elején kezdtem komolyab-
ban postagalambászni. 2011. évben 24 hímet és 24 tojót 
versenyeztettem totálözvegységben, ezt kiegészítve 5 
párral, ami természetes módon repült. Állományom szár-
mazását tekintve elsősorban Berkes István jászberényi és 
Tóth Pál Bp-i páros galambjaira épül. (Edy, Bosi, Pintér, 
Aarden). Ezek keresztezve a következő kitűnő galambá-
szok galambjaival, - Márkus István, Grampsch István, 
Hallgath István és Zsolt, Nagy Varga Viktor és Kis Zoltán. 
Ezúttal is szeretném megköszönni a jó galambokat! Ezen 
kívül szeretnék még további két kiválóságot kiemelni az 
öreg Linburgot és a kék Herbots-ot! Külön köszönet a 
jászberényi R-12 teljes tagságának, valamint külön köszö-
net Birgés Tamásnak aki a munkahelyi elfoglaltságom 
miatt, helyettem elszállította, majd bekosarazta galambja-
imat a középtávú utakra. A jövőt tekintve Fejös Zsolt, 
Jánosi Pál, Greskó Mihály és Vas Zoltán kiválóságait pró-
bálom beépíteni az állományomba. Végezetül néhány 
eredmény az utóbbi évekből. 

Szolnok és környéke 09. sz. Tagszövetség 2011. évi versenylistái
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Rövid-, közép-, hosszútávú, általános bajnok

Erdélyi Gyula
„Kína – Specialista”

Erdélyi Gyula alig 10 éve tartozik a magyar postagalamb-
ászok táborába. Mondhatni üstökösként tűnt fel, hiszen 
2006-tól országos eredményeivel meghatározója a postaga-
lambsportunknak.

Szinte mindent elért már – amit a postagalambsportban 
el lehetett érni.

- 2010. évben a tagszövetség 9 fő versenyútjából 8 ver-
senyt megnyert, a fiataloknál 4 versenyből 3-at
w megnyerte
 a Magyar Szuper kupát
 a Jubileumi kupát
 a Nemzeti Fiatalok Bajnokságát
w a teszt-telepi versenyeken évek óta kitűnően szere-

pel és ezek adták a kínai kapcsolatainak az alapjait.
- 2011. évben tovább bővítette élhelyezései, győzelmei 

számát
w Magyarország élversenyzője 1. hely
w Magyarország élgalambásza 2. hely
w Nemzeti Bajnokság országos 1. hely
w Magyar Kupa országos 1. hely
w Magyarország Derby verseny 1. hely (7352 galambból)
w Magyarország Derby csapat 1. hely
w Anker Alfonz Bajnokság 1. hely
w A tagszövetségi bajnokságban 18 x 1. hely
w A tagszövetségi bajnokságban 14 x 2. hely
w az FCI Grand Prix versenyen 2. hely
w 2006-ban olimpiai csapattag
w 2010-ben olimpiai csapattag

Sokan csodálkoznak, sokan irigylik, pedig senki nem 
tudja milyen hatalmas munkával megteremtett anyagi háttér, 
milyen fantasztikus egyéni munkavállalás, energia befekte-
tés, milyen sokrétű baráti kapcsolat, segítés, tanácsadás, 
milyen rendezett családi háttér jutatta Magyarország leg-
jobbjai közé Erdélyi Gyula sporttársat.

Mint ember következetes és nagyon szigorú. Csak annyit 
követel másoktól is – mint önmagától.

Rendkívül fogékony az új dolgokra, szívesen fogadja a jó 
és kevésbé jó tanácsokat, de nem kapkodva, megfontoltan, 
átgondoltan cselekszik.

Évről évre egyre több barátja van Kínában, de a nevét 
már ismerik a nemzetközi kiállításokon való részvétele és a 
Kínai teszt telepi versenyek eredményei alapján.

Az eredményekhez gratulálunk és további fényes sikere-
ket kívánunk.

Bárdos István

TAGSZÖVETSÉGI ELITKLUB 2011.
  2009 2010. 2011. Össz.:
1. Erdélyi Gyula  A-25 1. 3. 1. 5
2. Gazsi Károly A-36 6. 5. 5. 16
3. Mészáros László A-36 9. 2. 6. 17
4. Katona József A-36 12. 6. 2. 20
5. Fejős Zsolt A-23 19. 1. 4. 24

2009. Pannon maraton nem hivatalos csapatbajnokság 2. 
helyezett; Bamberg I. orsz. 4. 6.9.; Bamberg II. orsz. 2. 23. 
29.; Kiel zóna 2. 

2010.Tagszövetségi Sprint csapatbajnokság III.; Kiel 
(1020 km) zóna 6. 8. 15. 18. 36., csapat 2. 5.

2011 Tsz Sprint csapatbajnokság I.; általános távú hím 1. 6.; 
ált. táv tojó 1. 7. 9.; ált 1 éves hím 1; tojó 1.3.; hosszútávú 1 éves 
tojó 1.; Lipcse orsz. 6.; Aachen (1066 km) orsz 4. 56.; Liege 
(1100 km) zóna 5. 18.

Végezetül Eredményekben és sikerekben gazdag 2012-
es esztendőt kívánok minden Kedves Sporttársamnak!

Üdvözlettel: Ludasi László

Fiatalok versenye bajnoka

Perjési László A-15
Abony

Tisztelt Sporttársak és 
Olvasók!

2011. év a Fiatalok versenyét kis szerencsével nem sok 
különbséggel, de megnyertem. Így szeretnék bemutatkozni. 
Perjési László vagyok, az A-15 Abonyi Egyesület tagja. 1961. 
09. 06-án születtem Kisújszálláson. Nős vagyok, 8 családom 
van 6 fiam, 2 lányom, 3 unokám. Hét éves korom óta galam-
bászom. 1979-ben léptünk be az A-25 Egyesületbe Ceglédre. 
Hatan Abonyiak köztük Farkas Sándor is. 1980-as évben 
megalapítottuk az A-15 egyesületet, ami azóta is működik. 
Nem sokan vagyunk. Imre László az Egyesület elnöke. 
Alapító tag a régiekből már csak én vagyok. Sajnos a galam-
bászat a pénzes emberek sportja. Kőműves a szakmám, 
talán ennek köszönöm, hogy a 8 gyerek és a munkám mel-
lett erre is tudtam áldozni. 2011. év nekem új kezdet. Teljes 
állomány cserét csináltam, mert sokan piszkáltak (mint víz-
hordó) köztük Bajtek Tibi sporttárs is. Talán jó is volt ez, mert 
a 25 db galambból 7 db-ot hagytam, a többit levágtam. 
Rájöttem, hogy új galambokra van szükségem. Így a 2011-
es fiatal galambjaim az új generációm. 47 db fiatal galamb-
bal indultam, 29 db-os állomány maradt az utolsó versenyre. 
St. Pölten-ből 28 db megjött.

Az eredményeimet megemlíteném egy pár szóban:
4 verseny volt:
1. út Győr:     Egy 1. csapat, Röpcsoport 5., Tagszöv 5.
2. út Rajka I.: Egy 2. csapat, Röpcsoport 4., Tagszöv 6.
3. út Rajka II.: Egy 1 csapat, Röpcsoport 3., Tagszöv 4.
4. út St. Pölten: Egy 1.,        Röpcsoport 1., Tagszöv 3.

Így lettem Egyesületi 1., valamint a Champion 5. galamb 
az enyém. Valamint kerületi bajnok és a kerületi Champion 7. 
galamb is az enyém (06861KCSH).

Galambjaim nagy része (mestertől) Bajtek Tibi régi 
egykomámtól 8 db galambot kaptam ajándékba, valamint 
az én galambjaim keresztezése az övével, ebből lett az új 
állományom. A kerületi bajnokságot a galambjaimnak köszö-
nöm. (Egészség, szerencse és jó galamb hívén.) Hozzá 
teszem a felkészítésben senki sem segített. Gyógyszer 
mentesen, egészségesen végig versenyeztem a szezont.

Végezetül még egyet megemlítenék, Bajtek Tibi barátom 
azt mondta nekem „Aki őt megveri, az rossz helyen nem 
végez.” Itt a példa rá.

Tisztelettel: Perjési László


