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a kocsi!” Ez valamiféle nimbusszal bír. Az nem érdekes, hogy 
60-80 db galambot pakolnak. Amikor fizetni kell, akkor pon-
tosan ők a legnagyobb kritikusok.

Biztosak vagyunk abban, hogy a jelenlegi kilátások a 
költségeket illetően sokkal okszerűbb döntésekre kényszerí-
tenek minket. Nem sorolom fel, de ha csak az üzemanyag, 
takarmány, gyógyszer árakat vesszük figyelembe, a 2012-es 
évre, sok – ha nem a legtöbb – galambász számára vízvá-
lasztó lesz a teherbírás szempontjából.

Saját magamról röviden. 65 éves vagyok. Az élet úgy 
hozta, hogy 26 éves koromtól választott vezetőként dolgoz-
tam. Így hamar megtanultam, hogy a megfelelésnek több 
oldala van és a „sánta kutya” hamar bejön. Természetesen 
más a gazdasági tevékenység és egészen más galambá-
szokat irányítani. Ami párhuzam van: az a következetesség, 
döntésképesség, előre tervezés a tapasztalatok alapján, 
hitelesség. Tapasztalatom szerint többen felcserélik ezeket a 
hangerővel, „háttérbeszélgetésekkel”. Véleményem szerint 
korunkban nem az a megfelelő vezető, akin keresztül megy 
minden keréknyom. 

Tokajban lakom, 2002. óta galambászom újra. Előtte volt 
20 év kihagyás – katonaság, munkahely, stb.

Rövidtávú kerületi bajnok kétszer voltam. A legutóbbi 
évek nem a reményeim szerint sikerültek, de az okokat nem 
a külsőkben kerestem.

Nagyon szeretném, ha jönnének a fiatalok és a stafétabo-
tot átadva, mutatnák meg, hogy nyugodt, békés körülmé-
nyek között várhatom a hazatérő galambjaimat.

Dr. Tóth Lajos
Tgsz.Elnök

Rövid és Általános távú csapatbajnok
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„Az állat, úgy a postagalamb is, egy rendkívül finoman 
idegzett élő szervezet, s tenyésztése olyan hangszer, melyen 
nem könnyű játszani. Azoknak, akik ilyen koncertben vesznek 
részt, nagyon sokat és örökösen tanulniuk kell ahhoz, hogy a 
zenekarban teljes értékű tagok, sőt szólisták lehessenek.” 

/Anker Alfonz/

A MESTER szavaival köszöntünk minden kedves sport-
társat.

Mivel bemutatkozásunk a 2008-as évkönyvben megtör-
tént, ezért ettől eltekintenénk.
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3910 Tokaj,
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30/955-7468
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A 27. sz. Észak-Kelet Tagszövetség bemutatkozása

Tagszövetségünk 2003. évben alakult. Taglétszámában, 
az egyesületek számában 2005. évben érte el azt a szintet, 
amit a szövetség alapszabálya előír. Az elismerést 2007-ben 
kaptuk meg. Ezekben az években folyamatos volt az erős 
ellenszél, ami a mai napig is alig csillapodik. Ilyen körülmé-
nyek között tanultunk meg talpon maradni és megfelelni a 
legkülönbözőbb szabályoknak, határozatoknak. Mi nem 
engedhetjük meg magunknak azt, amit a bennünket körül-
vevő háztáji kerületek. 

Magyarország Észak-keleti csücskében helyezkedünk el. 
A honlapunkon látható térképen bejelöltük az egyesületek 
elhelyezkedését. Itt látható, hogy Csenger-Sárospatak-
Szerencs háromszögben helyezkednek el az egyesületek. 
Az is kitűnik az adatokból, hogy a galambász sűrűség igen 
ritka. Van olyan egyesületünk, amely 6-7 település galambá-
szaiból tevődik össze. Érdekesség: van olyan tagunk, akinek 
a Felsőszölnök feleresztési hely 502 km!

Tagszövetségünk központja Kisvárda. Az országos ren-
dezvényeken való részvétel legtöbbször igen nagy nehézsé-
geket okoz a tisztségviselőinknek. Közlekedési szempontból 
egyáltalán nem biztos, hogy egy napon belül meg lehet 
járni, különösen az őszi, téli közlekedési viszonyok között. 
Az utóbbi években ezen sokat segített az elektronikus kap-
csolati lehetőség. 

Versenyeinket a tagság igénye szerint alakítjuk. 
Tagszövetségünk K-NY-i irányú kiterjedése 100 km-t is meg-
haladja, amíg É-D-i irányban 30-35 km az átrepülés. Rövid 
történelmünk során megpróbáltuk a területi elhelyezkedé-
sünknek a legjobban megfelelő röpirányokat, feleresztési 
helyeket kipróbálni. Így északról a lengyel utakat, ami a 
domborzati adottságok miatt okozott gondot. A déli irányból 
való röptetéskor 520-540 km-ig síkságon jönnek a galam-
bok, 650 km-ig pedig nincs számottevő hegy az útjukban. 
Viszont ennél az iránynál más egyéb, de nem jelentős prob-
lémáink adódtak. Ebből az irányból egy szezonban csak két 
alkalommal volt 1400 m/perc sebességű versenyünk. A 
többi alkalommal nagyon meg kellett dolgoznia a galambok-
nak a kukoricáért.

Egy alkalommal ún. katasztrófa utat is kifogtunk, annak 
ellenére, hogy a meteorológiai jelentésekből, állapotból semmi 
nem utalt erre. Ebből az egy esetből a „jóakaróink” olyan 
messzemenő „szakmai” következtetéseket vontak le, hogy a 
déli irányból való röptetés zsákutca. (Most számolja össze a 
kedves olvasó, hogy egy-egy ilyen nehézségű út után van-e 
olyan irány, ahonnan nem fordult elő hasonló eset – akár az 
idén is.) Egyébként az ezt megelőző években a szokásos és 
„jól” bevált irányból nem egy versenyünk volt, ahol két kézen 
meg lehetett számolni az aznapos galambokat. 

A szétszórtságunkból adódóan a begyűjtési idő rövidíté-
se érdekében a gyűjtőpontokra való ráhordást már alkal-
mazzuk. Ez nem mindenütt népszerű, mivel: … „ide jöjjön ki 
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A 2008-as évben a Fiatal csapatbajnokság I-II. helyét 
nyertük, 2009-ben Rövid távú és Fiatal tagszövetségi csapat-
bajnokok lettünk, a 2010-es év fele-másan sikerült, de 2011 
meghozta számunkra és galambjaink számára a sikert. Ez 
évben Rövid és Általános távú csapatbajnokok lettünk. Évek 
óta totál özvegységi módszerrel versenyzünk. Állományunk 
nagy része az évek folyamán kicserélődött. Az állomány 
döntő többsége SZIRÁCSIK ERVIN barátom által tenyésztett 
galambokra épül. Ervin barátom az idén a Maraton klub 
csapatbajnokságában 2. helyezést, a zónabajnokságban 1. 
helyezést ért el. Köszönetet szeretnék mondani Ervinnek, 
hogy a tőle kapott galambok gyerekeinek a segítségével 
sikerült kimagasló eredményt elérnünk.

A bajnokság megnyeréséhez 16 galambunk hozta a leg-
több helyezést és pontot. A teljesség igénye nélkül sorolnék 
fel belőlük, hogy a többi sporttársnak is maradjon hely.

- 10-27-24030 KH - 10 helyezés - 3 egymást követő hét-
végén két 1., és egy 2. hely, Általános távú csapat bajnok-
ság 3. hely, legjobb 1 éves hím

- 09-27-16643 KKT - 9 helyezés, hosszú távú champion 1 
hely

- 09-27-16667 KKT - 9 helyezés, rövidtávú champion 1 hely
- 08-27-10021 SCSH - 9 helyezés, általános táv 5. hely
Az idei évünk mindent vitt, mert sikerült megnyernünk a 

tagszövetségben a galambász társadalom álmát az Általános 
Távú Csapatbajnokságot.

Ezúton kívánok minden kedves sporttársnak és családjá-
nak, áldott karácsonyt és örömökben, sikerekben gazdag 
boldog új évet.

Iváncsik Duó

Középtávú bajnok

Ast János

Ast János vagyok, 47 éves, nős, 2 gyermekes családapa. 
Vállalkozóként dolgozom lakóhelyemen, Nyíregyházán. A 
T-18-as egyesület elnökeként tevékenykedem, amely a 
Kisvárdai Kerülethez tartozik. 

Az állatok iránti szeretetemet édesapámtól örököltem, aki 
állatorvosként praktizált. Gyerekkoromtól kezdve a galam-
bok fontos részei az életemnek. 10 évig tenyésztettem deb-
receni pergőket, amelyek sok nemzeti és nemzetközi kiállí-
tás díjaival ajándékoztak meg. 

2005-ben megvásároltam egy modern, emeletes galamb-
házat, számos kiváló eredményt elért postagalambbal. Így 
kezdőként 2008-ban 2 éves galambjaim már sok jó helye-
zést repültek, ezzel nagy örömet szereztek nekem. 
Galambjaim Szabó Imre, Nagy Pál László, Pilisi X és több 
más élversenyző sporttársaimtól származnak. Kerecseny 
György, Várhegyi István és Dr. Bánhídi László barátaimtól 
kapott galambok állományomba való beépítése még színvo-
nalasabbá tette versenyzésemet, ami 2011-ben középtávú 
bajnoki címet eredményezett.

Meghatározó törzseimet a következők képezik: FULGONI, 
STICHELBAUT, DELBAR, VERMOTA, CATTRYSSE, AARDEN, 
MARCELL DESMET, DESMET MATTHIJS és JANSSEN. 

45 darab özvegy hímmel versenyzem végig az éves prog-
ramot. Azt tapasztalom, hogy madaraim kiemelkedően telje-
sítenek a nehéz utakon, amit az idei jagodinai katasztrófaút 
is igazolt, ahol élversenyző társaim galambjai megtizedelőd-
tek. Ezen az úton mindkét csapatom az élvonalban teljesí-

tett. Nagyon boldog vagyok, hogy a tagszövetségben a 
középtávú champion hímek közül enyém volt az első (08-22-
02888 KH) és az ötödik (06-22-90009 KKH) galamb. 
Presevoból 645 km-ről 07-22-98512-es hím szintén kerületi 
első díjat repült.

Minden sportbarátomnak sok sikert, jó egészséget és 
békés, nyugodt életet kívánok.

Hosszútávú bajnok

Tóth Tibor

06-20-481-4522

57 éves vagyok. A 27-es tagszövetség T-02-es egyesüle-
tében versenyzek, 1998-óta. Galambokkal gyerekkorom óta 
foglalkozok. A versenyzéssel a 70-es években már aktívan 
megismerkedtem. Elfoglaltságom miatt hosszú ideig nem 
röptettem. Az újrakezdéshez Dócs Gyulától, Vágó Istvántól 
és Iváncsik Józseftől szereztem be galambokat. Az ered-
mény azt igazolja jó választás volt. Nagyon kevés időt tudok 
a galambászkodásra fordítani, ezért természetes tartásmód-
ban röptetek. Bravúros dolognak érzem, hogy mindezek 
ellenére 2011-ben sikerült hosszútávú tagszövetségi bajnok-
ságot nyernem.

Köszönöm mindenkinek, akik a sikerhez vezető úton 
közvetve, vagy közvetlenül a segítségemre voltak. Kívánom, 
minél több sporttársamnak legyen hasonló élményekben 
része.

BUÉK 2012

Csapatbajnokságok
Tagszövetségi hosszútávú csapatbajnokság

1. Tóth Tibor 1.cs. T02 14 h. 333,48 p
2. Göncz András 2.cs. T02 14 h. 308,00 p
3. Dócs Gyula 2.cs. T02 14 h. 305,68 p
4. Iváncsik Duó 1.cs. T02 12 h. 295,88 p
5. Vágó István 1.cs. T02 13 h. 290,33 p
6. Babincsák Ferenc 2.cs. T09 14 h. 279,10 p
7. Szkiba Ernő 1.cs. T18 13 h. 277,22 p
8. Sós Sándor 1.cs. T14 11 h. 248,21 p
9. Kerecseny György 1.cs. T18 13 h. 244,27 p

10. Fidler István 3.cs. T09 10 h. 241,13 p
11. Csernyik Mihály 3.cs. T18 9 h. 197,20 p
12. Juhos Árpád 1.cs. T17 9 h. 187,04 p
13. Dócs Gyula 1.cs. T02 8 h. 176,66 p
14. Boda József 1.cs. T02 8 h. 167,93 p
15. Kurilco Iván 1.cs. T14 8 h. 166,79 p

Tagszövetségi középtávú csapatbajnokság
1. Ast János 2.cs. T18 19 h. 394,59 p
2. Szkiba Ernő 1.cs. T18 20 h. 390,19 p
3. Iváncsik Duó 1.cs. T02 17 h. 374,62 p
4. Kovács Attila 2.cs. T09 19 h. 359,99 p
5. Fidler István 3.cs. T09 17 h. 311,67 p
6. Szilágyi Gyula 1.cs. T18 17 h. 303,27 p
7. Iváncsik Duó 2.cs. T02 15 h. 302,69 p
8. Szikszai Gábor 1.cs. T09 15 h. 292,76 p
9. Vágó István 4.cs. T02 16 h. 290,06 p

10. Göncz András 2.cs. T02 16 h. 288,87 p
11. Dócs Gyula 1.cs. T02 15 h. 284,64 p
12. Tóth Tibor 1.cs. T02 16 h. 282,88 p
13. Sós Sándor 1.cs. T14 14 h. 280,60 p
14. Babincsák Ferenc 2.cs. T09 14 h. 277,59 p
15. Vágó István 1.cs. T02 15 h. 273,24 p
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