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Jó gondolatnak tartom, hogy Szövetségünk Elnöke 
Bárdos István sporttárs felkérte a Szövetség 
Tagszövetségeinek Elnökeit, hogy írjanak néhány sort a 
Tagszövetség munkájáról, hétköznapjairól, gondjairól és 
természetesen a sikerekről és eredményeinkről. Támpontot 
adhat a Szövetség jövőterveihez, ami időszerű lehet de a 
pillanatnyi gazdasági helyzet is rákényszerít.

Mint sokak által ismert, Tagszövetségünk a legfiatalabbak 
közé tartozik. Az ötvenes években létrejött Kerületi rendszer-
ben, bár Horváth János ígéretet tett, hogy „ti ott Északiak 
kaptok egy kerületet”, mégis végül a Hatvan környéki Észak I 
Kerületbe soroltak, ami akkor 45o főt számlált. Természetesen 
mi itt a hegyek között soha nem éreztük magunkénak ezt a 
miliőt, amit a földrajzi fekvésből eredő eredménytelenség 
csak fokozott. Volt még egy rövid próbálkozás a Dunakanyar 
Kerületben, de a helyzet nem változott. 

A nyolcvanas évekre az Északi Középhegység 
galambászata erősen leépült. Igaz, ehhez hozzájárult 
Salgótarján „elbérháziásodottsága” is, ami sajnos mai napig 
érezteti hatását. Ekkor néhány lelkes galambász, akik 
továbbra is szerettek volna bekapcsolódni a komolyabb 
postagalambász életbe, elhatározta, össze kell hozni az itt 
élő Szövetségi tagok részére egy önálló Tagszövetséget. 
Nem volt egyszerű feladat, de az elszánt, lelkes csapat, 
Pásztóról Kelemen József, Tari József, Veres Róbert; 
Salgótarjánból Szomszéd István; Szécsényből Mészáros 
Péter és Ferenc, Velenczei Béla; Pétervásáráról Tóth István; 
Hatvanból Kiss József, Hartman István, Dulai László; 
Balassagyarmatról Kecskés Gyula, Sári Boldizsár és még jó 
néhány sporttárs keresztülvitte a tervet és 1995-ben, akkor 
még Karancs-Mátra néven megalakult a 23-as Tagszövetség. 
Külső segítőink is voltak, Malina Ferenc és Kurutz Attila, 
tőlük szakmai és adminisztratív tanácsokat kaptunk.

A Tagszövetség 12 Egyesülettel és 260 taggal alakult 
meg. Hamarosan vásároltunk egy nagyon jó állapotú autót 
Németországból, 100 ketreccel és plusz 100 csereketrecet. 
A nagy begyűjtő terület miatt építettünk egy 30 ketreces un. 
közelítő autót, hogy a begyűjtő utat és időt lerövidítsük. Van 
ezenkívül egy 60 ketreces felépítményünk, amivel az itthon 
maradt galamboknak lehetőségük van egy kb. 250 km-es 
tréningre. Akik még kezdők, vagy fiatalok, azok ezen az úton 
versenyezhetnek is minden héten. Jelenleg van 330 szállító-
ketrecünk, ami csere szavatos, vagyis mindegyik felépít-
ménybe használható.

Alapelvünk volt és maradt a galamb - és galambászbarát 
postagalambsport. Nagy hangsúlyt kapott a felengedési 
fegyelem. Az időjárás figyelés, a biztonságos és körültekintő 
szállítás, a galambok nyugalma, pontos ellátása. Nagyon jó 
partnerekre találtunk a Zóna többi résztvevőiben, Dulai 
László, Kármán Gabi, Kucsera Károly, Morvai Zoltán, 
Mészáros Péter VB elnökünk kollégái.

A közös Zónaversenyek, Hatvan – Jászság – Karancs 
mellett ez évben már közös Zóna kiállítást is szervezünk 

december 10-én Hatvanban, ahol a Zóna legeredménye-
sebb versenygalambjai lesznek felvonultatva.

Tagszövetségünk az elmúlt években számos fórumot 
rendezett, bírói tanfolyamot és vizsgát, szakmai napokat 
előadókkal. Tagjaink közül sokan járnak külföldre kiállítások-
ra, egyéb rendezvényekre. Részt veszünk a Szövetség mun-
kájában. Tóth István Elnökségi tag, Veres Róbert Alapítvány 
Vezetőségi Tag, és rendszeresen küldünk Szaklapunk részé-
re külföldi sporttársainkról bemutatkozó írásokat, szakmai, 
egészségügyi cikkeket.

Jelenleg a főprogramban Ausztriából és Németországból 
röptetünk 11 utat, a rövid programban tíz alkalommal trénin-
gezünk, ill. versenyzünk. A fiatalok versenye ugyanezen 
útirányba történik, 5 alkalommal. Tagjaink közül sokan röp-
tetnek a Dunántúli Maraton Klubban és nagyon jó eredmény-
nyel. Geczkó László, Szirácsik Ervin, Mészáros és fiai, 
Gyetvai István, Demkó Lajos. Többszörös Maraton Bajnokok 
egyéniben, csapatban és élversenyzők.

7 galambunk vett részt az Olimpián: Velenczei Béla 2, Varga 
Antal 2, Diósi Norbert 1, Geczko László 1, Mlinarik János 1. 

Élversenyzőink, Velenczei Béla, Mészáros és fiai, Diósi 
Norbert, Varga Antal, Erdei Róbert, Geczkó László, Szomszéd 
István nem csak a Tagszövetségben teljesítenek kimagasló-
an, hanem a Magyar Kupa, a Nemzeti Bajnokság és az 
Országos Kiállítások mezőnyében is rendszeresen élenjár-
nak. Több sporttársunk Magyar Mesterversenyző címet ért el 
és sokan részesültek Szövetségi kitüntetésben.

A Tagszövetség vezetői, az Egyesületek elnökei és tiszt-
ségviselői az elmúlt 16 évben nagyon jól látták el feladatai-
kat , annak ellenére, hogy ezért semmilyen ellenszolgáltatást 
nem kaptak. Versenyeink jó színvonalon, minden esetben 
Szövetségünk idevonatkozó szabályainak, előírásainak 
megfelelően zajlottak. Az elmúlt 16 évben a Tagszövetségben 
és az Egyesületeinkben a különböző ellenőrzések semmi-
lyen szabálytalanságot nem tártak fel.

Partnerek vagyunk a Szövetség által kezdeményezett 
megújulási elképzelésekben. Résztvettünk a Szövetségünk 
által szervezett megbeszéléseken az élversenyzőkkel és a 
kibővített Elnökségi ülésen. Szét kell tudni választani a jogos 
igényt, amelyek a postagalambsport spontán és tudatos 
fejlődéséből adódnak, az esetleges kisebb érdekcsoportok 
sajátos igényétől, melyek esetenként hiányos szakmai isme-
reteken alapulnak és nem szolgálják a nagy többség jogos 
elvárásait, érdekeit.

Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden magyar postaga-
lambásznak sikeres, eredményes 2012-es verseny szezont.

Varga Antal
Tgsz. elnök

Fiatalok bajnoka 

Bagdal József

Szeretettel köszöntök minden 
postagalambász sporttársat!

Bemutatkozásom az elmúlt évben már megtörtént. Nagy 
öröm számomra, hogy a tavalyi év után ismét sikerült meg-
nyerni a fiatal galambok bajnokságát. A bajnoki cím meg-
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hosszabb úton pedig tagszövetségi 1. és 4. helyezést 
szállt.

Összességében elmondhatom, jó volt 2011-ben is galam-
bászni.

Minden sporttársnak eredményes versenyzést kívánok 
2012-re!

Rövid, és középtávú bajnokság, sprintbajnokság 
győztese

Mészáros és fiai
3170 Szécsény, Bem apó út 29.
06-20/385-9997, 06-20/565-6594.

Tisztelettel köszöntünk minden Sportbarátunkat.
Ismételten egy sikerekkel teli esztendőt zártunk. Az évek óta 

bevált tartástechnológiánkat minden szezonban tovább csiszol-
gatjuk, az eredmények tükrében sikeresen. 18 év óta megszakí-
tás nélkül a közvetlen élmezőnyben végzünk minden versenyév-
ben. Különleges csodaszereket nem használunk, úgy gondol-
juk, hogy azok csak átmeneti eredményekhez segítenek. 
Véleményünk továbbra is az, hogy sok munka, rengeteg áldozat-
vállalás kell a tartós eredményességhez Fontos a rendszeres-
ség, egész évben maximális tisztaság és egészségi állapot, a 
versenyzési és tartási technológia megfelelő összhangja, és a 
szelekció. Minden évben próbálunk új utakat keresni, új párosí-
tásokat, versenyzési, felkészítési fogásokat alkalmazni.

Az eredményességben a saját munka mellett fontos 
tényező az egyesületben zajló tevékenység is. Ezért ahol 
tudunk segítünk kezdő, de akár már nagyon jól versenyző 
sporttársainknak is tanácsokkal, galambokkal is, hogy ők is 
jobb vagy még jobb eredményeket érjenek el, ezzel is tovább 
erősítve az egyesületünk színvonalát.

Jó versenyeket kívánunk minden sporttársunknak.

Karancs Tagszövetség 2011. évi versenyeredményei
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság 
11-1 úttal, 5 befutóval

1. Velenczei Béla 1.cs. E05 50 h. 1933,34 p
2. Velenczei Béla 2.cs. E05 50 h. 1854,88 p
3. Mészáros és fiai 1.cs. E05 49 h. 1843,37 p
4. Diósi-Diósi 1.cs. E13 50 h. 1834,12 p
5. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 49 h. 1745,01 p
6. Simon Róbert 1.cs. E05 49 h. 1735,85 p
7. Tóth István 1.cs. Z35 49 h. 1728,91 p
8. Gyetvai István 1.cs. E05 48 h. 1672,22 p
9. Bagi Róbert 1.cs. E05 50 h. 1672,18 p

10. Mészáros és fiai 2.cs. E05 47 h. 1604,98 p
11. Boda László 1.cs. E13 50 h. 1594,13 p
12. Veres Róbert 2.cs. E08 46 h. 1589,80 p
13. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 47 h. 1588,20 p
14. Dankó Lajos 1.cs. E05 47 h. 1576,50 p

Tagszövetségi totálbefutós értékelés 10 befutóval
1. Velenczei Béla 1.cs. E05 87 h. 3031,24 p
2. Diósi-Diósi 1.cs. E13 93 h. 2862,07 p
3. Mészáros és fiai 1.cs. E05 83 h. 2738,07 p
4. Velenczei Béla 2.cs. E05 80 h. 2657,23 p
5. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 80 h. 2558,86 p
6. Tóth István 1.cs. Z35 76 h. 2423,86 p
7. Gyetvai István 1.cs. E05 72 h. 2262,36 p
8. Simon Róbert 1.cs. E05 68 h. 2220,05 p
9. Bagi Róbert 1.cs. E05 72 h. 2214,25 p

10. Boda László 1.cs. E13 76 h. 2150,23 p

őrzése talán még nagyobb öröm, mint megszerzése. 
Galambjaim korszerű, megfelelő szellőzéssel ellátott kerti 
dúcban vannak elhelyezve. Nagy figyelmet fordítok az 
egészségi állapotra és a dúc tisztaságára, mert a galamb-
jaim jó közérzetét biztosítja. Ennek eredményeképp ez 
évben minimális veszteséggel sikerült zárni a versenysoro-
zatot.

Eredményeim az 5 fiatalok versenyútján:
- 3x tagszövetségi első, 2x második csapat,
- 2x első díj,
- a fiatal championok között 1., 2., 3., 4. helyezések.
Ez alkalomból szeretnék köszönetet mondani azon 

galambász barátaimnak akik az évek során elláttak jó taná-
csokkal és jobbnál jobb galambokkal. Köszönöm a tagszö-
vetség és egyesületem tagjainak a baráti légkörben történő 
versenyzés lehetőségét.

Minden sporttársamnak hasonló körülmények közötti, jó 
egészségben és sikerekben gazdag, eredmény teljes sze-
replést kívánok!

Általános és hosszútávú bajnok

Velenczei Béla
3170 Szécsény, Attila út 8.

Tel.: +36-20/913-4198

A 2010-es évi értékelésben úgy fogalmaztam, hogy egy új 
versenycsapat felépítését kezdtem el, mivel a 40 db verseny-
ző hímből 27 db egyéves fiatal volt. 2011-ben tovább folytat-
tam a megkezdett munkát, amelynek meg is lett az eredmé-
nye, galambjaim megnyerték az általános bajnokságot. 
Külön öröm számomra, hogy a 2-es csapatom is fölkerült a 
dobogó második fokára. Galambjaim a tagszövetség által 
rendezett 11 útból 4-szer nyertek 1. helyezést (2010-ben 
szintén 4 első díjat értek el).

A tagszövetségi első helyezett galambok:
- 2011.05.22. Haag 2300 db, 1. 09-23-29189 kkh,
- 2011.06.05. Straubing 1585 db, 1. 09-23-29116 kkh,
- 2011.07.02. Schwabach 1182 db, 1. 09-23-29129 skh,
- 2011.07.09. Ybbs 1752 db, 10-23-36366 skh.
Az utankénti csapatértékelésben csapataim (három csa-

pattal versenyeztem) négyszer 1., ötször 2., egyszer 3., 
négyszer 4. és egyszer 5. helyen végeztek.

Galambjaim egyéni eredményei:
- Tagszövetségi nonstop champion bajnokság 1. 08-23-

20638 sállyh,
- Tagszövetségi rövidtávú champion bajnokság 1. 08-23-

20611 skh, 2. 08-23-20569 kcsth, 3. 08-23-20638 sállyh.
- Tagszövetségi hosszútávú champion bajnokság 2. 

08-23-19633 skh.
Versenyzési módszeremben az elmúlt években alapve-

tő változás nem volt, ezen a téren csupán finomítottam 
annak érdekében, hogy minél több élhelyezést érjenek el 
galambjaim. Tenyésztésben annyi a változás, hogy az 
eddigi eredményes családok (Góláth, Üdvös, 
Vandenabeele) mellé felnőttek az Andreas Drapától szár-
mazó galambok. Itt ki kell emelnem a 09-23-29129 sk 
hímet, amely 11 úton 11-szer helyezte magát, a két leg-


