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Kolumbia Sport Klub Tagszövetség

Tagszövetségünk 1990 év végén alakult. Az akkori B-III. 
kerületből kivált egyesületek fogtak össze, hogy létrehozza-
nak egy új, minden tag igényét a lehető legjobban kielégítő 
versenytársulást. 1991 tavaszán egy 18 éves „AVIA”-val vág-
tunk neki a szezonnak, mely egy kiszolgált, öreg konténert 
cipelt. A lelkesedés és sportbarátság feledtette velünk 
sanyarú körülményeinket. Idővel kiderült, hogy egyesek 
önös érdeküket kívánták előtérbe helyezni, így 1995-ben a 4 
budapesti egyesület kivált sorainkból. 80 főre lecsökkent 
létszámmal, de még nagyobb lendülettel igyekeztünk stabi-
lizálni tagszövetségünket. Abban az időben sokan, sok 
mindent elkövettek, hogy lehetetlenné tegyék önálló műkö-
désünket. Tagságunk azonban teljes bizalommal az eltökélt 
vezetőség mögé állt, s néhány év alatt az ország egyik leg-
jobban működő, tagszövetségévé fejlődtünk.

Taglétszámunk 2002-re elérte a 150, 2004-re a 200 főt. 
2005 óta 220-230 között stagnál. 12 egyesületünk 
Budapesttől D-DK-i irányban, a 4-es és 5-ös utak mentén 
helyezkedik el. Jelenleg 2 kitűnő tehergépkocsink és egy 
utánfutónk van. Szállítási kapacitásunk kb. 6300 galamb. 
Szükség is van rá, hiszen tagjaink lelkesen röptetnek. A 
tavaszi és a fiatal tréningekre 6000-7000, a rövid- és közép-
távú versenyekre hetente 4000-5500 madár kerül bekosara-
zásra. Jelenleg az egyik régi 70 ketreces konténer leváltásá-
ra egy új, 96 ketrec befogadására alkalmas konténert épí-
tünk, s ezzel további 800 darabbal nő a szállítási kapacitá-
sunk. 13 versenyből álló főprogramunk mellett 13 sprint, és 
5 fiatalversenyt rendezünk. Úgy gondolom irigylésre méltó, 
hogy a galambok begyűjtése nálunk 2,5 óra alatt megtörté-
nik a 12 egyesületből.

Szerencsére megtaláltuk azokat az embereket, akik lelki-
ismeretesen végzik munkájukat, hogy sporttársaink és 
galambjaink a legjobb kiszolgálást kapják. Köszönet jár 
gépkocsivezetőinknek, kísérőinknek, hiszen ők mindent 
megtesznek versenyzőink kényelméért. Kiemelten ügyelünk 
a versenyek startjára, s ennek is köszönhetően sok-sok éve 
nem volt katasztrófa versenyünk. Eredményszámolónk az 
ország egyik legjobbja. Azon kevesek közé tartozunk, akik a 
verseny után 2-3 nappal, már böngészhetik a listát!

Biztos vagyok benne, hogy a korrekt „szolgáltatás” jó 
eredményeket és jó hangulatot szül. Szerencsére ma már 
csak homályos emlékeimben élnek a viharos értekezletek, 
közgyűlések, amikor szinte mindegy volt, hogy miről, hogy 
kivel, de heves viták alakultak ki. A megtalált közös út és 
közös cél, és természetesen az eredményesség elcsitította 
ezeket a szócsatákat. Rájöttünk, hogy az összefogás visz 
előre, nem a parttalan vita. Maradjon is így!

Tagjaink között sok a sikeres, eredményes versenyző. 
Több országos-, zóna- és Budapest bajnokot, olimpikont 
tudhatunk sorainkban. Főként az utóbbi néhány évben 
jelentős módon javultak versenyeredményeink. Jól tükrözik 

ezt az országos listák és a kiállítási sport kategóriákban 
aratott sikerek. Az erős konkurencia miatt nálunk nem köny-
nyű bajnoknak maradni. Az utóbbi 10 évben mindig más 
állhatott a képzeletbeli dobogó legmagasabb fokára, dup-
lázni, azóta senkinek sem sikerült! Természetesen a rövid-, 
közép-, hosszútávú és sprint kategóriákban, valamint a fiatal 
versenyeken többen is szereztek bajnoki címet. Szerencsés 
földrajzi elhelyezkedésünknek és a relatív kis területünknek 
köszönhetően bármely szegletéből lehet nyerni. Évek óta 
nincs olyan egyesületünk, ahol ne nyertek volna egyéni, 
champion és csapatbajnoki díjat. Így van ez jól, hiszen a 
galambok szeretete mellett a győzelem dicsőségének lehe-
tősége, sportunk mozgatórugója.

Mészáros János
Tgsz. elnök

Középtáv- Hosszútáv és 
Általános csapat bajnoka

Márkus István A-60 Gyál

Tel. : 06-334-1213

Tisztelettel köszöntöm a sporttársakat és olvasókat. 
Bemutatkozásom, előző években többször is megtörtént, 
mivel 2012-ben lesz 40 éve, hogy versenyszerűen galambá-
szom. Az utóbbi 20 évben általában az élvonalban sikerült 
kedvenceimmel szerepelni. A tőlem elszármazott galambok 
más tenyésztőknél is megállják a helyüket, a visszajelzések 
szerint. A 2011-es év, csúcs év számomra, galambjaim felül-
múlták addigi teljesítményeiket. Ez évi eredményeimről, az 
oda vezető útról és a mindennapokról szaklapunk novem-
beri számában részletesebben is olvashatnak sporttársaim. 
Galambjaim igen erős mezőnyben tudtak többször is kerüle-
ti első díjat nyerni.

Melk 1. 305km 2608 g. 1-15-26-29-41-51-56-57
Melk 2. 305km 2260 g. 1-17-21-26-45
Melk 3. 305km 1856 g. 1-3-7-8-9-22-25-28
Regensburg 550km 2339 g. 2-7-8-16-34-52-57
Magdeburg 1. 358km 2548 g. 1-2-3-4-11-12-26-48-50
Sopron 200km 3273 g. 1-5-8-19-20-37-38

Versenyzési formám: Totál özvegység melyben a tojóim 
teljesítménye kimagasló:

20114 KT Kerületi 1. champion
85291 KKT Kerületi 2. champion
90011 KKT Kerületi 3. champion

Ezen felül a 4 tagszövetség, B1, B2, B3 és Kolumbia által 
létrejött Budapest bajnokságot is sikerült megnyerni. Már 
csak hab a tortán, hogy 2011-es Maraton Kiel-i versenyén az 
M119515 KT nemzeti 4. helyezett, aranygyűrűs 1. helyezett. 
És immár számomra másodszor nyerték meg galambjaim 
az 1 milliós fődíjat.

Kívánom sporttársaimnak, hogy ismerjék meg ezt az 
érzést.

Tisztelettel: Márkus István
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Rövidtávú csapatbajnok

Szabó János A-60

Tisztelettel köszöntöm 
Sporttársaimat, Sportbarátaimat!

55 éves vagyok, gyermekkorom óta galambászom. Az 
eltelt pár évtizedben kisebb-nagyobb sikereim voltak. Inkább 
a hosszútáv rajongója voltam és ott értem el sikereim nagyobb 
részét. 2006-ban olyan dolog történt, mely teljesen megvál-
toztatta galambász életemet. Közeli barátságba kerültem 
Horváth Károllyal és tőle vásároltam 10 db tenyészgalambot. 
Ezek kiváló alapanyagnak minősültek és ennek következté-
ben eredményeim felfelé íveltek rövid és középtávon.

Teljesen más gondozást igényeltek ezek a madarak. 
Özvegységi módszerrel versenyzem, tojóval, hímmel egyaránt.

Ezúton szeretnék köszönetet mondani Karcsinak a sok 
önzetlen segítségért, jó tanácsaiért és a kiváló galambokért!

Családomnak – Áginak – nagyon nagy része van eredmé-
nyeim megvalósításában.

Egy kis visszatekintés az elmúlt 5 szezonra:
2007. B-III. Tagszövetség: Általános csb. 11., általános 

champion 1., hosszútávú champion 2.
2008. B-III. Általános csb. 3., rövidtávú csb. 3., középtávú 

csb. 3., hosszútávú csb. 14.
sprint csb. 6., fiatal csb. 4. általános champion hím: 1., 4., 

tojó: 4.egyéves hím: 1., 2., tojó: 1., 6.
2009. B-II. Tagszövetség: Általános csb. 3., rövidtávú csb. 

4., középtávú csb. 4., hosszútávú csb. 11.
általános champion hím: 5., tojó: 2., 4. rövidtávú champion 

hím: 2., tojó: 2. középtávú champion hím: 5., tojó: 1. 
hosszútávú champion tojó: 2.

2010. B-II. Általános csb. 17., rövidtávú csb. 5., középtá-
vú csb. 20. rövidtávú champion hím: 8.,

2011. Kolumbia Tagszövetség: Rövidtávú csb.: 1. közép-
távú csb.: 8. általános csb.: 10. sprint csb.: 4.

általános champion tojó: 10., rövidtávú champion hím: 8. 
hosszútávú champion tojó: 1.

Az öt év alatt több kerületi és országos egyéni díjat nyer-
tek galambjaim.

Köszönöm a lehetőséget, hogy bemutatkozhattam!
Eredményes versenyzést kívánok minden sporttársam-

nak a 2012-es szezonra!
Tisztelettel: Szabó János

Fiatal csapatbajnok

Pintér Zsolt A-52. 

2365 Inárcs
Tel.: 06 70 283 5333
pinterpigeon@upcmail.hu
www.pinterpigeon.com

Tisztelettel köszöntök min-
den olvasót!

Nagy örömömre szolgál, hogy a tavalyi év után idén is 
ragyogóan teljesítettek galambjaim és kiérdemelhettem, 
hogy az évkönyvben szerepeljek. Az előző évi szinte tökéle-
tes szezon után 2011-ben egy mindent magában foglaló 

versenyévadot zártunk. Ebben az évben volt eső, hát- és 
szembeszél, szinte minden, ami előfordulhat. Ebben az idő-
járásban is ragyogóan teljesítettek galambjaim, ami nagy 
büszkeséggel tölt el. Számomra a legnagyobb és egyben 
legszebb sikere a 2011-es évnek Al Capone nevezetű 
galambom teljesítménye volt. Mondom ezt mindazok ellené-
re, hogy 2011-ben galambjaim elnyerték Magyarország leg-
jobb középtávú galambásza címet. Mind a Magyar Kupában, 
mind pedig a Nemzeti Bajnokságban Országos 1. helyezést 
szereztem középtávon. Al Capone fiatalon, egyévesen és 
kétévesen is repült tagszövetségi díjat. 2011-ben 4 x 1, 1 x 
2, 1 x 3, 2 x 5. helyezést repült. Tagszövetségi díjat repült 178 
km-ről (a saját fia és egy másik galambom előzte meg) és 
tagszövetségi díjat repült 700 km-ről is! Talán a legszebb 
győzelme az idei év legnehezebb és legreálisabb versenyé-
ről volt, amikor is nagy melegben 1100-as métersebesség-
nél több mint 8,5 perces előnnyel Budapest 1. díjat repült 
közel 8000 galambból! Al Capone fia a legjobb egyéves 
galambom volt 2011-ben. Mindezek után úgy gondolom, 
hogy nem döntöttem rosszul, hogy a versenyek után több 
tojóval is párba tettem Al Caponét. A belőlük született fiata-
lok fele a Pintér és Fiai dúcot, a másik fele pedig a saját 
dúcom tenyészállományát fogják erősíteni. Külön öröm szá-
momra, hogy testvéremék (Pintér és Fiai) legjobb galambja 
tőlem származik. Harvard 4 x 1 és 1 x 3. díjat repült egyéve-
sen és ami még figyelemre méltóbb, hogy apai féltestvére az 
Al Caponénak. Mind a két galamb apja a Piet nevű 2008-as 
születésű szuper tenyészgalambom, akinek 2009-2010 után 
2011-ben is tagszövetségi első díjas gyereke született. 
Továbbra is 12 pár tenyészgalambom van és ezt a számot 
nem szeretném túllépni. Nem a mennyiséggel, hanem minő-
séggel igyekszem jó eredményt elérni.

Egy-két eredmény 2010-2011-ből:
Melk 316 km 1937 g.: - 1, 19, 60... 3/3 
Aurach 700 km 1333 g.:  - 4, 7, 11, 17, 19, 76, 87... 16/11 
Aurach 700 km 1475 g.: - 4, 12, 19, 20, 48, 49, 120... 10/7 
Melk 316 km 2235 g.: - 1, 5, 6, 7, 12, 34, 50, 52, 64... 18/16 
Regensburg 561 km 2390 g.: - 1, 6, 9, 23, 46, 64, 113... 20/11 
Straubing 534 km 2434 g.: - 1, 2, 3, 9, 26, 27, 52,66, 122.... 20/15
Haag II. 368 km 1925 g.: - 1, 2, 6, 8, 9, 10, 29, 80, 106, 117,... 20/19
Rajka 178 km 2654 g.: - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 20, 21, 22,... 46/26
Rajka 178 km 3219 g.: - 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 19, 33, 42, 48, 64,... 29/24 
Melk 316 km 1758 g.: - 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 21, 23, 24, 34,38,39,... 19/19

2011. év legszebb Országos eredményei:
Magyar Kupa Középtáv   I. hely
Nemzeti Bajnokság Középtáv  I. hely
Magyar Kupa Középtáv   I. ászgalamb
Egyéves Derby verseny Zn.  I. hely csapat
Egyéves Derby verseny Zn.  I. hely egyéni
Anker Alfonz Bajnokság  III. hely
Magyarország Élversenyzője  IV. hely
Gratulálok a győzteseknek és sikerekben, díjakban gaz-

dag versenyszezont kívánok mindenkinek!
Üdvözlettel: Pintér Zsolt

Sprint bajnok

Orosz László A-60. 

2360 Gyál. Tóth Árpád 28. 
tel: 06 20 385 34 99

laszloorosz@freemail.hu


