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Dakos János elnök
3963 Karcsa
józsef A. u. 4.

20/972-4008

pgzemplen.fw.hu
imre.krajnyak@freemail.hu

Így élünk mi

Tagszövetségünk 11 évvel ezelőtt alakult az akkori „nagy” 
Észak-II. Kerület egyesületeinek egy részéből. Az alapító 
egyesületeket az az elv vezérelte, hogy Kelet-Nyugat irány-
ban nagyon elnyúló Észak-II-ből kilépve egy negyven kilo-
méteres körben olyan önálló szerezetünk legyen, ahol 
viszonylagos esélyegyenlőség mellett versenyezhessenek a 
tagok Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tolcsva, Abaújszántó, 
Encs, Szerencs és Tokaj egyesületeiben egyaránt.

Az alapító egyesületekhez - röpcsoport alakítási szándék-
kal - még négy egyesület jelentkezett az Észak-II-ből, melyek 
közül kettő visszalépett, így a Z-01 Miskolc és a Mezőcsát 
csatlakozott.

A Tagszövetség székhelye Tolcsva, elnökünk kezdettől 
fogva DAKOS JÁNOS, a sátoraljaújhelyi egyesület elnöke. 
Alelnökünk BALÁZSI JÓZSEF a Tolcsva-i Z-37 elnöke. 
Csupán a Versenybizottság elnöki posztján volt változás az 
évek során: GYULAI JÓZSEF után OROSZ MIKLÓS, majd 
KRAJNYÁK IMRE következett.

Éveken át sportszerű keretek között, baráti légkörben 
rendeztük versenyeinket és különböző „barátkozó” rendez-
vényeinket, melyekre gyakran érkeztek vendégeink az ország 
távolabbi részeiből is Kecskeméttől Budapestig, vagy 
Debrecentől Tatabányáig. Ünnepségeinket gyakran tisztelték 
meg személyes jelenlétükkel a Szövetség vezetői is.

Sajnos, mindenütt vannak olyan emberek, akik építeni 
nem szeretnek, de rombolni nagyon tudnak. Ezeknek soha 
semmi nem jó: a galambok zsúfoltan utaznak, a „közeli” 
egyesületek elviszik a díjakat, a vezetők nem jók, stb.… 
Vagyis szét kell verni a Tagszövetséget.

Sokat tett ennek érdekében a megalakult Észak-Kelet 
Tagszövetség néhány vezetője: így Sátoraljaújhely kettévált, 
Sárospatak átigazolt, Tokaj kettévált, Szerencsen rögtön lett 
három majdnem életképtelen egyesület, Mezőcsát és Miskolc 
távozott. Eredményes versenyzők mentek el, bedőltek az ígé-
reteknek, elhitték a rózsaszínűre festett szép új világot.

Aztán eltelt két év és kiderült, hogy akik nálunk az első öt 
között szoktak szerepelni, az új helyen az első ötven közé 
sem fértek be. Megkezdődött a visszarendeződés. Évtizedes 
barátságok szűntek meg, kettészakadt Sárospatak, mások 
kibékültek és kiderült: tudnak is együtt dolgozni. Visszajött 
Szerencs egy része, és mivel most az „Északkelet” van 
boruló félben, az ott alakult több mint harminc főből álló 
erős klub szándékozik a 2012. évi versenyekre társulni.

Mi az Észak-II. Kerülettől nem haraggal váltunk el, azóta is jó 
kapcsolatokat ápolunk, az elmúlt két évben a hosszútávú ver-
senyekre ők szállították galambjainkat és a társulással kölcsö-
nösen elégedettek voltunk. Tagjaink, egyesületeink közül nem 
küldtünk el senkit, nem sértődtünk meg ha máshol is ki akarták 
próbálni tehetségüket és tudásukat. Hozzánk bármikor vissza 
is jöhetnek ha meggondolják magukat, senkinek nem mond-
juk: maradj ott, ha egyszer itt hagytál bennünket.

2011-ben az a megtiszteltetés ért minket, hogy a Szövetség 
egyik kihelyezett elnökségi ülését Tolcsván tartotta, ahol a 

22-24-27 számú Tagszövetségek számoltak be tevékenysé-
gükről. A visszajelzések szerint a vendégek nagyon elégedet-
tek voltak a szervezéssel és a tapasztaltakkal.

2011-ben 14 versenyt írtunk ki, amelyekből 13 került meg-
rendezésre: 10 tavaszi verseny az idős galambok részére, 3 
pedig a fiatalok számára. „Katasztrófa” utunk nem volt, a 
versenyeket elfogadható galambveszteséggel zártuk.

A Zemplén Tagszövetség a 37-es számú út menti város-
okban és falvakban, a gyönyörű Zempléni Hegység által 
körülölelt településeken működik Szerencstől 
Sátoraljaújhelyig és Tokajtól Encsig, immár 11 éve. Ezt a 
tagszövetséget a sporttársiasság, a barátság, egymás köl-
csönös tisztelete és - olyan jó leírni -- a szeretet tartja össze. 
Őszintén remélem: még hosszú éveken át!

Sportbarátsággal:
Dakos János

Tgsz. elnök

Rövidtávú csapatbajnok
Péter József

3922 Taktaharkány, Damjanich út 26. sz.

Szeretettel köszöntök minden kedves sporttársat. Öröm 
számomra, hogy eredményeim lehetővé tették az ismételt 
szereplést az évkönyvben. A bemutatkozástól most eltekin-
tek, mivel pár évvel korában többször megtörtént. Bevallom 
őszintén nem gondoltam, volna, hogy pár év kihagyást 
követően, sikerül bajnokságot nyernem. Véleményem a baj-
noksághoz, sok tényező és véletlen egybeesésre is szükség 
van, természetesen nem nélkülözhetetlen a jó állomány.

A feleségem Jolika nélkül nehezebben lettem volna röv. 
táv. bajnok, ezúton is megköszönöm segítségét és türelmét.

Jó egészséget kívánok minden sporttársamnak.
Tisztelettel Péter József

Általános és 
Hosszútávú csapatbajnok

Krajnyák Imre
3980. Sátoraljaújhely,
Arany J. út 12.

Tel: 20/2797 994

Tisztelettel köszöntök minden sporttársat! Öröm számomra, 
hogy bemutatkozhatok a 2011-es évkönyvben. Az elmúlt idő-
szakban a dobogó minden fokán álltam már, több alkalommal is, 
de az I. helyet, ha csak egy kicsivel is nem sikerült elérnem. 
1956.03.13-án születtem. Felsőbereckibe. Jelenleg 
Sátoraljaújhelyen élek családommal, két felnőtt gyermekem van. 

Állományom dr. Bajusz Árpád, és Szokoloczki Sándor 
galambjaira épül, akik már sajnos nem élnek közöttünk, de 
vannak más helyről is, amik jól kombinálható a régi törzzsel 
Peller J. Bp., Péntek J. Ács, Tóth Imre B.kenese, stb. Totál 
özvegységgel versenyzem. Szerintem csak szigorú szelekci-
óval lehet eredményt elérni, illetve egészséges állománnyal.

A versenyek közül a hosszútávot kedvelem a legjobban, a 
galambjaim itt tudnak igazából eredményt elérni. Az egész 
állományra jellemző, nagyon kezesek, keresik a kapcsolatot.

Minden sporttársamnak eredményes versenyzést kívánok.
Tisztelettel Krajnyák Imre

Zemplén 24. sz. Tagszövetség 2011. évi versenylistái
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Középtávú bajnok

Ramacsa Manasszes dr. 

Én úgy gondolom különös részletességgel, nem kell 
bemutatkoznom, mert merem remélni, hogy az ország pos-
tagalambászainak jelentős része vagy személyesen, vagy a 
média útján ismerik galambász múltamat.

Sátoraljaújhelyen születem 1930-ban 1947-ben már tagja 
lettem a Z-06 Sátoraljaújhely egyesületnek. Az egyetemi 
tanulmányaim elvégzése után Sárospatakon kaptam állást, 
megismerkedtem Simkó József későbbi barátommal, aki 
kért, hogy lépjek be a Z-12 egyesületbe. Néhány évi tagsági 
viszony után az egyesület elnöke lettem. A Magyar 
Postagalambsport Szövetség 100 éves évfordulójára, 1982-
ben emlékplakettel köszönte meg tevékenységemet. 2004-
ben a Magyar Postagalamb Sportért arany fokozat kitünte-
tést adományozta. 2009-ben az adható legrangosabb kitün-
tetésben részesültem, amikor a Magyar Postagalamb 
Sportért érdemérem tulajdonosa lettem.

Sportbaráti tisztelettel:
Ramacsa Manasszes dr.

Fiatal galambok bajnokságának győztese

FEKETE SEREG, alias GYULAI JÓZSEF
3950 Sárospatak, Szántó Kovácsolt u. 4.

Tel: +36-30/285-6421

Azt gondolom, hogy ennek a bajnokságnak az előkészí-
tése három évvel ezelőtt kezdődött, amikor könyvet írtam 
Anker Alfonzról és ehhez kb. 400 Anker-levelet dolgoztam fel. 
Rádöbbentem, hogy Tanítómesterem szerint soha nem lesz 
ütőképes felnőtt csapatom, ha a fiatalokat nem röptetem 
meg alaposan. Az első évben még közel fele elveszett 
galambjaimnak, a második évben már kevesebb volt a vesz-
teség, az idén pedig 15 % a hiány.

Természetesen a tenyésztési elképzeléseimen is változ-
tattam: a tenyészdúcba tettem az elmúlt 10 év 8 legjobb 
versenyhímjét, és egy kilencedik (de elröptetett) hím 6 tojó 
testvérét, a párosítások tervezésénél előnyben részesítve a 
régi, jól bevált SYMONS és AARDEN vérvonalakat.

Rájöttem ugyanis, hogy a saját - eredményes - galambjaim-
ban inkább megbízhatok, mint az agyonreklámozott, méreg-
drága, ismeretlen galambokban, akármilyen gyűrű is legyen a 
lábukon. Kivételek persze vannak: barátoktól lehet jó galambo-
kat kapni, ezért köszönöm Bárdos István, Bajusz István, Hétvári 
József, Silay Ferenc és Jaap Jongedijk segítségét.

A sikerért, a jó eredményekért minden sportágban kemé-
nyen meg kell dolgozni. A fiatal galambokat meg kell tanítani 
arra, hogy mit várunk el tőlük majd a későbbi években. 

Szellemileg és fizikailag is fejlesztenünk kell őket, mindig 
ügyelve a fokozatosságra. Először csak az utca végéig vittem 
el őket, aztán 5-10-20-30 kilométerre. Mire az első kerületi úton 
(60 km) mások galambjaival összeraktam galambjaimat, már 
tizenkétszer voltak kosárban és 110 km-ről mindegyik haza-
jött. Nem részletezem: összesen harminc alkalommal szed-
tem össze őket, és 2800 kilométert futott az utánfutónk a tré-
ningek miatt. Szívesen megmutatom bárkinek, hogy milyen 
izomzatot fejlesztettek ezek a fiatalok. Nézzék meg azokat a 
gyerekeket, akik sportolnak és azokat, akik állandóan a szá-
mítógép előtt ülnek. A galamboknál is ez a helyzet.

A takarmányozásról, az ásványianyag ellátásról, a gyógy-
szeres és takarmány-kiegészítő módszerekről most nem 
beszélek, mert akkor kevés lenne az évkönyv terjedelme, 
viszont a sok szabadidő, a pénztárca és a megfelelő családi 
háttér nélkülözhetetlen ma már a jó eredmények eléréséhez 
a kitartó és következetes, állandó munka mellett.

Nekem ebben az évben szerencsém volt, mindez rendel-
kezésemre állt, igaz: a Drága Feleségem a szezon vége felé 
már számolta, hogy meddig nem csinálok semmit a 
galambászaton kívül.

Kedves Sporttársaimnak azt ajánlom, hogy foglalkozza-
nak jövőre többet a fiataljainkkal, és osztozzunk majd töb-
ben a díjakban és élhelyezésekben.

Sportbarátsággal: Gyulai József

Általánostávú csapatbajnokság
  Egy: Hely.sz. pont
1. Krajnyák Imre  Z-06 47 961
2. Fekete Sereg /Gyulai/  Z-37 43 734
3. Ramacs Manasszes dr.  2.cs. Z-24 38 722
4. Bárány János  Z-24 38 714
5. Scwarcz Ferenc  Z-27 36 628
6. Kovács Dúc 2.cs. Z-24 36 625
7. Zsigus János 2.cs. Z-37 32 598
8. Kolozsi-Lévay  Z-06 31 577
9. Seres Tibor  Z-06 33 536

10. Fekete Sereg /Gyulai/  Z-37 31 529

Rövidtávú csapatbajnokság
1. Péter József  Z-27 16 300
2. Krajnyák Imre  Z-06 17 297
3. Fekete Sereg /Gyulai/ 2.cs. Z-37 19 284
4. Kovács Dúc 2.cs. Z-24 18 277.15
5. Závojszki László  Z-37 18 277.01
6. Péter József 2.cs. Z-27 15 268
7. Schwarcz Ferenc  Z-27 16 238.9
8. Seres Tibor  Z-06 15 238.5
9. Schwarcz Ferenc  Z-27 16 237

10. Varga István  Z-24 13 227

Középtávú csapatbajnokság
1. Ramacsa Manasszes dr. 2.cs. Z-24 15 312
2. Krajnyák Imre  Z-06 15 307
3. Bárány János  Z-24 13 251
4. Kovács Dúc 2.cs. Z-24 13 241
5. Kolozsi-Lévay  Z-06 12 214
6. Fekete Sereg /Gyulai/ 2.cs. Z-37 12 208
7. Ramacs Manasszes dr. 2.cs Z-24 10 200
8. Kajati József  Z-37 12 193
9. Fekete Sereg /Gyulai/ 3.cs Z-37 10 183

10. Schwarcz Ferenc 3.cs. Z-27 11 179

Hosszútávú csapatbajnokság
1. Krajnyák Imre  Z-06 15 357
2. Bárány János  Z-24 12 265
3. Fekete Sereg /Gyulai/ 2.cs Z-24 12 241
4. Zsigus János 2.cs Z-37 11 236
5. Schwarcz Ferenc  Z-27 10 209.45
6. Ramacs Manasszes dr. 2.cs. Z-24 10 209.08
7. Tóth Ernő 2.cs. Z-37 11 206
8. Fekete Sereg /Gyulai/  Z- 37 10 200
9. Kolozsi-Lévay  Z-06 6 137

10. Varsányi Sándor  Z-24 6 125
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