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Gyõr-Rába 11. sz. Tagszövetség 2011. évi versenylistái
Scheily Gábor elnök
9012 Győr
Hegyalja u. 1/a
30/528-5804
www.gyorgalamb.fw.hu
gyorgalamb@gmail.com 

Titkár: Földing Norbert
VB elnök: Markó Dezső
Egyesületek száma: 15
Taglétszám: 255

Tagszövetségünk a nagy Nyugat kerület három részre 
szakadásából (Győr, Nyugat-Pannónia, Szombathely) ala-
kult meg. Az első évtized tétova lépései után 1987-ben kez-
dett fejlődni. Az országban elsőként lettünk jogi személyek, 
ezzel megteremtve a tagszövetség önálló gazdálkodását.

Ekkor az egyesületek száma 8, a tagok létszáma 125 fő volt.
Az önálló gazdálkodáshoz való jog lehetőséget adott 

saját tulajdonú új gépkocsi és felépítmény vásárlására. A 
továbbiakban sem álltunk meg a fejlődésben, ötévente gép-
kocsinkat újra cseréltük.

Jelenlegi szállítási kapacitásunk egy 12 tonnás IVECO 
tgk, valamint egy öt tonnás pótkocsi. Melyekre új felépítmé-
nyeket készíttettünk.

Anya kocsi:  144 konténer 4500 db
Pótkocsi:  70 konténer 2100 db
össz.    6600 db
A korszerű szállítás megteremtése megalapozta fejlődé-

sünket így mára az alakuláshoz képest dupla a tagszövet-
ség létszáma.

Versenyeink nagy részét a cseh medencéből, a hosszútá-
vot pedig Németország Keleti részéből rendezzük.

Tagságunk azt szeretné, ha hosszú távú utakon vissza 
lehetne térni a Dunántúli Bajnokság megrendezéséhez.

Sajnos a jelenlegi Szövetségi versenyzési formák az 
összefogást nem segítik elő.

Szerintem a fejlődést az segítené, ha a tagszövetségek 
önállóan 12-13 rövid és középtávú utat tudnának rendezni, 
a hosszútávot pedig több Tagszövetség összefogásával 
ötből hármas befutóval rendeznék meg. Természetesen, aki 
a hosszútávot favorizálja, több galambot is küldhetne.

Ez a versenyzési forma lehetőséget adna a szakosodásra és 
galambjainkat csak a nekik megfelelő távra kellene küldeni.

Így lassan megerősödnének az állományok és a tenyész-
tők nagy részének nem kellene minden évben újra kezdeni 
a versenycsapat építését.

Nem utolsó szempont az sem, hogy a rövid és középtá-
von díjrepülésre képes galambjainkat egész szezon folya-
mán megfelelő állapotban tudnánk versenyeztetni.

Képzeljék maguk elé a sporttársak az előző középtávon 
díjat repült galambjukat egy nehéz hosszútáv után borzasan 
a súlyát elvesztve. Vége a galamb versenyszezonjának!

Meggyőződésem, hogy a szakosodás és a díjrepülő galam-
bok előtérbe helyezése a galambsport fejlődését szolgálná.

Ennek megvalósításához az kellene, hogy a Tagszövetségi 
vezetők is felismerjék, összefogás nélkül nincs előrelépés.

Németországban, Lengyelországban, Belgiumban, 
Hollandiában, Csehországban és Szlovákiában ezt felismer-
ték, és a hosszútávokon közösen versenyeznek.

Végezetül szeretnék minden magyar galambásznak és nem 
utolsósorban galambnak eredményes újesztendőt kívánni.

Scheily Gábor
Tgsz. Elnök

Hosszútávú bajnok

Földing Norbert és Apja, F-30

9086-Töltéstava, Kossuth L. u. 10.
Tel.:+36-20/3466-266

Köszöntöm Sporttársaimat!

Az elmúlt évek kisebb-nagyobb sikerei után galambjaink 
ismételten megörvendeztettek egy bajnoki címmel. 2005., 
2008., 2009. évi háromszori hosszútávú harmadik helyezé-
seket követően 2011-ben sikerült a dobogó legfelső fokára 
állni. Édesapámmal (Ő tőlem 6 km-re lakik Győrben, és 3 
éve versenyez) Földing József és Fia, valamint Földing 
Norbert és Apja néven versenyzünk. Mindkettőnk tenyész-, 
és versenyállományának „gerincét” ugyanazon galambok 
képezik, melyek felkészítését közös erővel igyekszünk tudá-
sunkhoz mérten a legmagasabb szinten végezni.

Ugyan én a közép-, és általános bajnokság megnyerésé-
nek lehetőségét elveszítettem, mikor az órám meghibásodá-
sa miatt kiestem a prágai versenyről, de édesapám bajnok-
esélyes volt az utolsó útig. Galambjaink a Tagszövetségi 
Hosszútávú Bajnokság megnyerése mellett más kiírások-
ban is sikereket hoztak:

Középtávú Bajnokság 3. hely, 
Általános Bajnokság 6. hely, 
Kisalföld Bajnokság 5. hely, 
Lovosicéből Egyéves Derby versenyen I. zóna csapat 1. díj,
10-D-265865 H Egyéves Derby verseny, I. zóna egyéni 

Derby 1. díj, Lovosice 3./5011 g.,
10-D-312635 H Egyéves Derby verseny, I. zóna egyéni 

Derby 2. díj, Lovosice 4./5011 g.,
10-D-312635 H Középtávú Champion 1. díj,
10-D-265816 H, és a 10-11-57728 H, Tagszövetség 1.,2. 

Legjobb Egyévese,
10-D-265833 H Szuper Kupa – Magdeburg, Országos 8. 

/7910 g.,
08-D-186942 H Szuper Kupa – Magdeburg, Országos 10. 

/7910 g.,
08-D-186942 H Kállay Ferenc emlékverseny, Országos 

Derby Champion 9. hely, 
Fiatal Galambok Csapatbajnoksága 4. hely,
11-D357959 T Humpolec, 3000 g. 1. díj, 11-D357976 H 

Humpolec, 3000 g. 2 díj

Állományunk vérvonalának megőrzése érdekében a leg-
sikeresebb galambjaink, és leszármazottjaik folyamatosan 
tenyészdúcba kerülnek. Rokontenyésztés és keresztezés 
mellett az újabb vérfrissítések is egyaránt sikeresen bevál-
tak, melyek eredményei egyre jobbnak bizonyulnak.

Az idei évben felkészítési módszerünk annyiban válto-
zott, hogy neveltetés nélkül száraz özvegyen küldtük hímje-
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inket. Magántréningek számát minimálisra csökkentve, és az 
egészségi állapot lehető legmagasabb szinten tartásával 
igyekeztünk a legjobb eredményeket elérni.

Befejezésül gratulálok minden Sporttársamnak, és továb-
bi szép sikereket kívánok nekik!

Földing Norbert

Általános Csapatbajnok

Viglidán Péter

9081 Győrújbarát,
Erzsébet út.13.
06-20-4821-333
viglidan1@t-online.hu

Kisalföld bajnokság
Csapat I. hely

Üdvözlöm a sporttársakat!

Új lakhelyemen és új egyesületemben 2010. évi tagszö-
vetségi fiatalok csapat I. hely után 2011-ben sikerült meg-
nyernem a tagszövetségi általános bajnokságot, mely úgy 
gondolom minden galambász álma.

1977-ben születtem, egy kimondottan galambász család-
ból származom. Jelenleg is aktív versenyző nagybátyám 
Viglidán György, bátyám László és unokaöcsém Ágoston.

Győrújbaráton lakom feleségemmel, Mónikával és kisfi-
ammal, Mátyással. Az F-13-as Győr-Ménfőcsanaki egyesület 
tagja vagyok.

Galambjaim ebben az évben is természetes módszerben 
versenyeztek és ezen a jövőben sem szeretnék változtatni. 
Továbbra is a hangsúlyt a hosszútáv és a maraton verseny-
zésre teszem, tenyésztésemet is ebben az irányba terelem. 
Jelenlegi állományom gyökerei úgy 10-13 évre nyúlnak visz-
sza, ma ezen galambok sokadik generációja hozta meg 
számomra a sikert.

Kiemelném a 36001 kt galambomat, mely 3 éves korára 
33 helyezést ért el és közel 13000 dkm-t repült össze, több 
champion címmel rendelkezik. 11 felmenője volt eredmé-
nyes az én dúcomban.

Sok sikert kívánok a Sporttársaknak!
Viglidán Péter

Rövid- és Középtávú
csapatbajnok

Csordás Károly F-25

8500. Pápa, 
Kandó Kálmán u. 31.
Tel.: 30-9461868

Tisztelettel köszöntöm sport-
társaimat és sportbarátaimat! 

Nagy örömet jelent számomra, hogy közel tíz év eltelté-
vel, ismét a bajnokok táborába léphettem.

Kényszerpályám a 11-es Tagszövetségbe, a szanyi F-25 
egyesületbe vezetett. Fejlődő egyesületi tagságunk már 
most is figyelemre méltó eredményeket produkál. 

Összesen 23 alapnevezett hímmel sikerült megnyernünk 
a 11. Tagszövetség 2011. évi rövid- és középtávú bajnoksá-
gát. Galambjaim tízszer a tagszövetségi lista első öt helyén 
végeztek. Ezen élhelyezések következménye a Nemzeti 

Bajnokság Rövidtávú összetett országos csapatverseny 4. 
helye lett.

A magyar átlaghoz képest kis létszámmal dolgozom. 
Özvegy hímekkel versenyzek. Dúcom maximum 15 pár 
tenyészgalamb, 40-45 fiatal és 20-25 özvegy hím tartására 
alkalmas.

Régi galambjaim mellé 2008-tól Louis van Loon, Hans 
Dekkers, D. Matthys, Schaerlaekens, Steven van Breemen és 
Janssen véralappal rendelkező, Szappanos István, 
Grampsch István és Tóth Imre (Balatonkenese) által tenyész-
tett galambok érkeztek. Belőlük alakuló állományom ered-
ményességen túl biztonságot, továbblépési lehetőséget 
kínál. Önzetlen segítségüket ezúton is köszönöm!

A lehető legteljesebb ellátást próbálom biztosítani. Egész 
szezonban a belga Jovati International Zoontjes misungját ete-
tem. Egész évben Jovati emésztőket használok. Közülük külön 
is kiemelve „Emmer Allerlei” márkanevű vödrös terméküket.

Egészségügy területén évek óta teljes megelégedettség-
gel a Giantel készítményeket alkalmazom. Meglepően kevés 
készítménnyel, meglehetősen egyszerűen, megelőzésre 
összpontosítva, elfogadható áron képesek biztosítani 
galambjaim egészségének fenntartását.

Minden sporttársamnak és valamennyi sportbarátomnak 
jó egészséget és sikerélményekben gazdag, örömteli 
galambászatot kívánok!

Csordás Károly

Fiatalok bajnoka

Süveges András – Rácz Róbert

Tisztelt Sporttársak!

Nagy örömre szolgál, hogy közel tíz év kihagyás után a 
2011. évi fiatalok bajnokságában már a győrszentiváni dúc-
ból tudtam versenyezni. Több évig közösen „Rácz-Süveges” 
néven versenyeztem társammal a koroncói dúcból, majd az 
idei fiatalok bajnokságában „Süveges-Rácz” néven a 
győrszentiváni dúcból.

Az idei évben kellő energiát merítve újra telepítettem a 
régi padlás-dúcomat, és az évek során felgyülemlő tartás-
technológiára vonatkozó terveimet most megvalósítottam. A 
fiatalok bajnokságára galambjaimat a Magyarországon ez 
idáig kevesek által használt sötétítéses technológiával készí-
tettem fel. Ennek következtében versenyidőszakra a nagy-
vedlésen már túleső kész galambokkal tudtam versenyezni. 
Ennek és a felkészítési módszeremnek, valamint a befekte-
tett munkának köszönhetően több úton is csapatosan száll-
tak élgalambjaink.

A bajnokság 5 útjából jellemzően dél, dél-keleti szélben 3 
úton a csapatverseny 1-2. helyezését, egy úton pedig a csa-
patverseny 2-3. helyezését értük el, annak ellenére, hogy a 



60

kerület berepülési vonalához képest a keleti „hátrányos” 
oldalon helyezkedünk el. Reménykedünk, hogy az eredmé-
nyek tenyészállományunk genetikai erejét mutatta.

Sajnálom, hogy galambjaink érkezését nem láthattam, 
mivel szállításukat még én végzem. Ezért sok támadást kap-
tunk, de a szabályszerű berakodás, a megfelelően biztosított, 
ellenőrzött feleresztési helyre történő szállítás és engedés 
reméljük megnyugtatta a kétkedők jelentős részét. Azt sajnos 
nem reméljük, hogy a mai magyar postagalambsport társa-
dalmában ezt mindenki elfogadja. Itt szeretném megköszönni 
azon sporttársaknak az önzetlen, szabadidejükből biztosított 
időt, amellyel kísérőként részt vettek a versenyeken. 

Minden sportbarátunknak és galambjaiknak jó egészsé-
get, eredményes versenyzést kívánunk a jövő évre.

Tisztelettel:
Süveges András és Rácz Róbert

Szuperhosszútávú bajnok

Rasztovich Gyula

Csorna

Tisztelettel köszöntök min-
den Sporttársam!

Rasztovich Gyula vagyok, 1944-ben születtem Csornán 
és jelenleg is itt élek családommal. Vállalkozóként, divatáru 
kereskedőként tevékenykedem.

Fiatalabb éveimben már versenyszerűen űztem a postaga-
lamb sportot. Üzleti és egyéb elfoglaltságom miatt sajnos egy 
jó ideig nélkülöznöm kellet a galambok társaságát, melyek 
csak-csak hiányoztak. 1999-ben újra kezdtem ezt a szép hob-
byt és visszatértem a postagalambászok nagy táborába.

Felkerestem Jakab Sándort, korábbi klubtársam, akkor 
már neves postagalambászt, akitől remek galambokat és 
sok jó tanácsot is kaptam. Rá kellett jönnöm a kihagyott 
évtized alatt óriásit fejlődött a postagalamb tartástechnológi-
ája, versenyre való felkészítése stb.

Így volt mit bepótolnom.
A legjobbakból akartam és kaptam a híres „ALI” gyereke-

it, egyik legjobb testvérét a „2092”kh-et, mely szintén kiváló 
karriert futott be. Hozzám került, legalább akkora klasszissal 
rendelkező „KOZÁK” vörös hím is. Az Ali és a Kozák utódok 
ötvözete remekül sikerült, hiszen a jelenlegi győzteseim 
jórészt ezek leszármazottjai. Szívós, kitartó, mondhatom 
minden távon, még a maraton versenyeken is helytálló ver-
senyzőket kaptam.

Igaz azt el is várom, hogy útról útra helytálljanak minden 
távon, cserébe a tőlem telhetően mindent megadok és meg-
teszek értük.

Néhány év elteltével a tatai Pintér Imre állományából frissí-
tettem, melyekből néhány egyed szintén kiválóan épült be az 
alap állományba. Egyik remek versenyzőmet a csornai 
Kovács Imre barátomtól kaptam, melyet ezúton is köszönök.

Számomra a galambászat kikapcsolódás, galambjaim az 
évek alatt rengeteg örömet, felejthetetlen élményt, győzel-
met szereztek.

Az elmúlt évben kisebb nagyobb sikerek mellett, meglep-
tek egy Országos győzelemmel, Nemzeti Derby 1. díjjal.

A 2011 évet is felejthetetlenné tették számomra mikor 
megtudtam, elnyertük a Szuperhosszútávú Bajnokság első 
helyét, aminek nagyon örülök.

Végezetül kívánok minden Sportbarátomnak hasonló 
sikereket, jó egészséget és jó versenyeket a jövőt illetően.

Rasztovich Gyula

Fertőparti röpcsoport Általános távú csapatbajnokai
Szigethi Sándor - Kalmár Károly - Rábensteiner Zoltán 

2. hely        -        1. hely        -        3. hely

Főprogram
Brno, 2011.04.29. 07:00
Indult 13 egyesület 161 tenyésztő 4248 galambbal

1. Csordás Károly 1.cs. F25 HU 09-D-230218 H 1405,73
2. Csordás Károly 1.cs. F25 HU 09-11-49156 H 1405,11
3. Csordás Károly 2.cs. F25 HU 10-11-59708 H 1404,80
4. Csordás Károly 0.cs. F25 HU 10-11-59763 H 1404,64
5. Adrián Arnold 2.cs. F16 HU 07-11-23371 H 1404,57

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
1. Csordás Károly 2.cs. F25 5 h. 244,00 p
2. Csordás Károly 1.cs. F25 5 h. 243,10 p
3. Szabó László 1.cs. F16 5 h. 237,14 p

Velké Mezirici, 2011.05.01. 06:40
Indult 13 egyesület 154 tenyésztő 3834 galambbal

1. Csordás Károly 1.cs. F25 HU 07-D-162618 H 1242,61
2. Csordás Károly 2.cs. F25 HU 09-11-49134 H 1242,41
3. Bedő László 1.cs. F33 HU 07-11-19878 H 1230,52
4. Németh Lajos 2.cs. F25 HU 10-11-59892 H 1229,14
5. Rum János dr. 1.cs. F16 HU 08-11-33970 H 1227,87

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
1. Csordás Károly 1.cs. F25 5 h. 243,90 p
2. Csordás Károly 2.cs. F25 5 h. 239,34 p
3. Szabó László 2.cs. F16 5 h. 225,76 p

Humpolec, 2011.05.08. 06:30
Indult 13 egyesület 167 tenyésztő 4476 galambbal

1. Farkas Imre 1.cs. F05 HU 09-11-41899 T 1837,33
2. Szabó József 1.cs. F25 HU 08-11-36570 H 1832,19
3. Csordás Károly 1.cs. F25 HU 09-11-49141 H 1827,01
4. Bendes Péter 2.cs. F25 HU 09-11-49751 H 1824,51
5. Rasztovich Gyula 0.cs. F05 HU 09-M-121381 H 1820,26

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
1. Németh József 1.cs. F05 5 h. 224,11 p
2. Rasztovich Gyula 2.cs. F05 5 h. 221,14 p
3. Zámolyi Zoltán 1.cs. F25 5 h. 220,86 p

Benesov, 2011.05.14. 06:15
Indult 13 egyesület 165 tenyésztő 4443 galambbal

1. Szabó László 1.cs. F16 HU 10-D-265586 H 1239,58
2. Lenzsér Gyula 2.cs. F16 HU 10-11-56637 H 1236,76
3. Adrián Arnold 1.cs. F16 HU 09-D-229000 H 1231,17
4. Takács Gábor 2.cs. F16 HU 09-11-46316 H 1231,14
5. Papp László 1.cs. F16 HU 09-11-45972 H 1228,59

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
1. Adrián Arnold 1.cs. F16 5 h. 245,14 p
2. Papp László 1.cs. F16 5 h. 239,62 p
3. Magyari Zsolt 1.cs. F13 5 h. 237,23 p
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már neves postagalambászt, akitől remek galambokat és 
sok jó tanácsot is kaptam. Rá kellett jönnöm a kihagyott 
évtized alatt óriásit fejlődött a postagalamb tartástechnológi-
ája, versenyre való felkészítése stb.

Így volt mit bepótolnom.
A legjobbakból akartam és kaptam a híres „ALI” gyereke-

it, egyik legjobb testvérét a „2092”kh-et, mely szintén kiváló 
karriert futott be. Hozzám került, legalább akkora klasszissal 
rendelkező „KOZÁK” vörös hím is. Az Ali és a Kozák utódok 
ötvözete remekül sikerült, hiszen a jelenlegi győzteseim 
jórészt ezek leszármazottjai. Szívós, kitartó, mondhatom 
minden távon, még a maraton versenyeken is helytálló ver-
senyzőket kaptam.

Igaz azt el is várom, hogy útról útra helytálljanak minden 
távon, cserébe a tőlem telhetően mindent megadok és meg-
teszek értük.

Néhány év elteltével a tatai Pintér Imre állományából frissí-
tettem, melyekből néhány egyed szintén kiválóan épült be az 
alap állományba. Egyik remek versenyzőmet a csornai 
Kovács Imre barátomtól kaptam, melyet ezúton is köszönök.

Számomra a galambászat kikapcsolódás, galambjaim az 
évek alatt rengeteg örömet, felejthetetlen élményt, győzel-
met szereztek.

Az elmúlt évben kisebb nagyobb sikerek mellett, meglep-
tek egy Országos győzelemmel, Nemzeti Derby 1. díjjal.

A 2011 évet is felejthetetlenné tették számomra mikor 
megtudtam, elnyertük a Szuperhosszútávú Bajnokság első 
helyét, aminek nagyon örülök.

Végezetül kívánok minden Sportbarátomnak hasonló 
sikereket, jó egészséget és jó versenyeket a jövőt illetően.

Rasztovich Gyula

Fertőparti röpcsoport Általános távú csapatbajnokai
Szigethi Sándor - Kalmár Károly - Rábensteiner Zoltán 

2. hely        -        1. hely        -        3. hely

Főprogram
Brno, 2011.04.29. 07:00
Indult 13 egyesület 161 tenyésztő 4248 galambbal

1. Csordás Károly 1.cs. F25 HU 09-D-230218 H 1405,73
2. Csordás Károly 1.cs. F25 HU 09-11-49156 H 1405,11
3. Csordás Károly 2.cs. F25 HU 10-11-59708 H 1404,80
4. Csordás Károly 0.cs. F25 HU 10-11-59763 H 1404,64
5. Adrián Arnold 2.cs. F16 HU 07-11-23371 H 1404,57

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
1. Csordás Károly 2.cs. F25 5 h. 244,00 p
2. Csordás Károly 1.cs. F25 5 h. 243,10 p
3. Szabó László 1.cs. F16 5 h. 237,14 p

Velké Mezirici, 2011.05.01. 06:40
Indult 13 egyesület 154 tenyésztő 3834 galambbal

1. Csordás Károly 1.cs. F25 HU 07-D-162618 H 1242,61
2. Csordás Károly 2.cs. F25 HU 09-11-49134 H 1242,41
3. Bedő László 1.cs. F33 HU 07-11-19878 H 1230,52
4. Németh Lajos 2.cs. F25 HU 10-11-59892 H 1229,14
5. Rum János dr. 1.cs. F16 HU 08-11-33970 H 1227,87

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
1. Csordás Károly 1.cs. F25 5 h. 243,90 p
2. Csordás Károly 2.cs. F25 5 h. 239,34 p
3. Szabó László 2.cs. F16 5 h. 225,76 p

Humpolec, 2011.05.08. 06:30
Indult 13 egyesület 167 tenyésztő 4476 galambbal

1. Farkas Imre 1.cs. F05 HU 09-11-41899 T 1837,33
2. Szabó József 1.cs. F25 HU 08-11-36570 H 1832,19
3. Csordás Károly 1.cs. F25 HU 09-11-49141 H 1827,01
4. Bendes Péter 2.cs. F25 HU 09-11-49751 H 1824,51
5. Rasztovich Gyula 0.cs. F05 HU 09-M-121381 H 1820,26

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
1. Németh József 1.cs. F05 5 h. 224,11 p
2. Rasztovich Gyula 2.cs. F05 5 h. 221,14 p
3. Zámolyi Zoltán 1.cs. F25 5 h. 220,86 p

Benesov, 2011.05.14. 06:15
Indult 13 egyesület 165 tenyésztő 4443 galambbal

1. Szabó László 1.cs. F16 HU 10-D-265586 H 1239,58
2. Lenzsér Gyula 2.cs. F16 HU 10-11-56637 H 1236,76
3. Adrián Arnold 1.cs. F16 HU 09-D-229000 H 1231,17
4. Takács Gábor 2.cs. F16 HU 09-11-46316 H 1231,14
5. Papp László 1.cs. F16 HU 09-11-45972 H 1228,59

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
1. Adrián Arnold 1.cs. F16 5 h. 245,14 p
2. Papp László 1.cs. F16 5 h. 239,62 p
3. Magyari Zsolt 1.cs. F13 5 h. 237,23 p




