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Általános, hosszú-, középtáv és 

Fiatal galambok versenyének bajnoka
Rigó Gáspár Z-30

3400 Mezőkövesd, Katalin út 6.
tel.:  30/253-0326; 49/313-760

Üdvözlöm az évkönyv olvasóit.
A 2011 év szép eredményeket hozott számomra, pedig 

nagyon kemény versenyek voltak.
2011-ben déli irányból versenyeztünk. Új irány volt, ennek 

ellenére sikerült megnyernem több távban a bajnokságot.
1969-től tartok postagalambokat, azóta rendszeresen 

figyelem a postagalambsportot, főleg a tenyésztésre figye-
lek oda.

1975-től minden évben részt veszek a versenyeken.
1988-ban megismerkedtem Molnár Benedek füzesabonyi 

sporttárssal, aki személyesen Ankertől kapott un. Anker 
galambokat, melyek – Symons - Marcell Desmet vérvonal – 
voltak. Ezeket a galambokat a mai napig nem tudja felülmúl-
ni egyetlen behozott galamb sem, pedig próbálkoztam Káli 
Sándortól személyesen behozott Janssen, K. van Roy, 
Desmet Matthijs galambokkal. 

A Symons galambok rengeteg díjat hoznak, a versenyek 
felét megnyerik. Nagyon sok galambász barátom van az 
ország minden részéről, akiktől kapok egy-egy galambot, és 
beépítek az állományomba.

Riczko Ferenctől Vecsésről Loósz és Gyerkó galambokat 
kaptam; Dorner Györgytől De Baere; Győrből a Krausz testvé-
rektől, Neményi Jánostól Aarden; Szőlősi Gábortól Nagykátáról 
Matthijs; Nagy Ferenctől Roodhooft galambokat.

Természetesen versenyeztem, különösen a tojókkal 
vagyok megelégedve.

Három galambom képviselte Magyarországot az olimpiákon.

Köszönet jár a dúcgondozó Nyitrai Lászlónak, aki sok 
munkát elvégez helyettem, és Nyitrai Jánosnak, aki a galam-
bok egészségét felügyeli.

Végezetül minden sporttársnak sikeres versenyzést, és jó 
egészséget kívánok:

Rövid táv bajnoka

Víg Zoltán V-35
Eger

Kedves Sporttársak!

Nagy tisztelettel üdvözlök mindenkit, aki e pár sor olvasá-
sára szenteli drága idejének egy részét.

Hatvankét éves vagyok, Egerben élek 9 éves kislányom-
mal és párommal, akiknek erkölcsi és mindennemű támoga-
tása nagyban hozzájárult elért eredményeimhez.

Hat éves korom óta vannak galambjaim. 1977-ben Káli 
Sándor néhai sporttárs segítségével beléptem az egri egye-
sületbe és 1978-ban már részt vettem a Sátoraljaújhelyről 
rendezett fiatalok versenyén. Azóta szinte egyetlen versenyt 
sem hagytam ki és jelenleg is azok közé tartozom, akik álta-
lában végigversenyzik a kiírt programokat.

Ez idő alatt voltak jobb és gyengébb eredményeim, de 16 
alkalommal voltam az egyesület általános bajnoka, 9. vol-
tam a Palóc László irányította nagy kerületben, amikor egri 
díj nem nagyon született, de a 27-es hímem mégis tudott 
egy éven belül egy kerületi 1. és egy 3. helyet szállni. Az 
özvegy módszert alkalmazom, az idei versenyeken repültek 
a tojók is.

Galambjaim inkább rövid- és középtávúak. Állományom 
nagy része DESMET MATTHIJS, WIDEN és a három évvel 
ezelőtt behozott CARBONI Lokomotivjának leszármazottjai. 
Persze próbálkozok másokkal is, mindig vannak kísérleti 
galambok. A kezdetek óta szoros kapcsolatban vagyok 
Kócsó János és Mocsári József sportbarátaimmal, akiknek 
sokat köszönhetek az elért eredmények tekintetében, és 
nem utolsó sorban itt kell említenem Huszti Sándort, aki már 
sajnos nem érhette meg, hogy kerületi bajnok lettem.

A 2011-es egy nagyon rendhagyó, sok problémával tűz-
delt év volt, de az elért

rövidtávú bajnokság 1.
hosszútávú bajnokság 2.
középtávú bajnokság 4. ill az 
általános bajnokság 2. helyének elérése mindenért kár-

pótol, ráadásul a magaménak tudhatom, az idei évben a 
kerület legjobb galambját is, ami egy 1 éves tojó.

Az idén ismét egyesületi bajnok lettem és a fiatalok ver-
senyén is az 1.-2.-3. csapat az enyém. Sajnálom, hogy egy 
katasztrófaút miatt nem folytatódnak a déli feleresztések, 
mert meggyőződésem, hogy csak 1200 m/perc alatti verse-
nyeken lehet felmérni a galambok teljesítőképességét és az 
állomány genetikai színvonalát. 

A 2011-es év sajnálatosan megosztotta a V-35 egyesüle-
tet, így most Egerben az 1 - versenyzői létszámmal küzdő 
– egyesületből 2 működésképtelen egyesület lett, ami 
ebben a formában semmiképp nem szolgálja az itt röptetők 
érdekeit. Erre majd az „ingázók” is rájönnek és remélem, 
hogy minél előbb rendeződni fognak a dolgok. Minden eset-
re az én kapum ezután is nyitva áll mindenki előtt, aki nem 
csak az egyéni érdekeivel törődik, hanem figyelembe veszi 
közösségünk érdekeit is.

Kívánok minden galambásznak sok sikert, erőt, egészsé-
get az elkövetkezendő évadok versenyeihez is!

Sporttársi üdvözlettel:
Víg Zoltán

Elit Club

1. Rigó Gáspár Z30
2. Hundulák Antal Z03
3. Trázsi Imre R17
4. Takács Gyula R17
5. Árvai János  Z03


