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Pintér László elnök

2500 Esztergom,
Zsolt Nándor u. 5.
30/667-5542

www.29kiralyivarosok.hu
pinter-laszlo@vnet.hu

Tisztelt Sporttársak!

Tagszövetségünk története: Kezdetben volt az Első 
Magyar Rövid és Középtávú Klub Budapesten. Később ala-
kult a SOLVA-95 Rövid és Középtávú Klub. E két egyesület-
ből alakult meg a 29. számú tagszövetség, de az önállósá-
gunk többször veszélybe került. Segítségünkre volt a 11. 
Győri, a B III. majd a 12. Tatabányai Tagszövetség, a 06. 
Dunakanyar, s’ így folyamatosan tudtunk versenyezni. 
Köszönet érte!

A SOLVA 95 Klub taglétszáma jelentősen megnőtt, a 100 
fő létszámot is jelentősen meghaladta. E létszámból hoztuk 
létre a G-04, G-05, G-10, G-11,G-12, G-13, G-14 egyesülete-
ket. Így a G-02 Egyesületen kívül a már említett egyesületek-
kel folytattuk most már önállóan versenyeinket.

Versenyeinket 1994 óta ugyanabból az irányból, csaknem 
megegyező starthelyekről folytatjuk.

2010 évben egyesületi és taglétszámunk bővült. Az Y-01, 
Y-03, a D-09, D-02 egyesületek közös akaratból kérték tag-
felvételüket.

Versenyútjaink szinte változatlanok maradtak.
Egy jó kollektíva alakult ki, mely egymás segítésén 

sporttársiasan alakult.
Sporteredményeink jól alakultak. Az OLIMPIÁN a Közép-

Európai (DORTMUND – KATOVICE) Kupán kerületünkben 
versenyző sporttársak galambjai is részt vettek.

A tagszövetség fejlődése biztosított. Célunk, hogy a 
galambok a galambversenyek, a tagság jó közérzete a spor-
tunk iránti elkötelezettség legyen a meghatározó tagszövet-
ségünk életében.

Törekedünk a társ tagszövetségekkel a jó kapcsolat 
elmélyítésére, ill. kialakítására.

Tagszövetségen belül külön kiemelem a Várpalotai egye-
sületnek a galambok szállításában végzett kiváló munkáját.

Valamennyi sporttársamnak eredményes versenyzést 
kívánok!

Pintér László
Tgsz. elnök

Bátor Antal

Várpalota, Resán u. 6.
06-30-9468-309

Tisztelt Sportbarátaim!

Az elmúlt másfél évtizedben két kihagyástól eltekintve 
folyamatosan szerepeltem az évkönyvben. Az egyik kiha-

gyás 2010 volt, amikor egyetlen távon sem kerültem az élre. 
A tavalyi évben az üldöző szerepe jutott, az idén fordult a 
kocka és középtáv kivételével élen végeztem. Végig kemény 
küzdelmet vívtunk a tavalyi bajnok Izer László barátommal, 
a véghajrá most nekem lett sikeresebb. 

A korábbi évekre jellemző volt, hogy a hosszútáv és az 
általános táv mellett a többin számomra nem termett babér. 
Környezetem és jómagam is elkönyveltem, hogy a rövidebb 
távok nem az én versenyformám. 2011-ben az előbbiek mel-
lett először nyertem rövidtávon és a fiataloknál tagszövetségi 
bajnokságot. Peller József kiváló tenyész-anyaggal látott el 
és meggyőzött, hogy változtassak a több évtizedes verseny-
zési gyakorlatomon. A tavalyi évben ennek hatása még nem 
érvényesült, mert nehéz volt a régi beidegződésektől meg-
szabadulni. 

Az állományom döntő többsége Peller Jóskától hozott 
galambokra épül, melyek az általa eredetiben behozott 
Janssen, van Loon, Hermes és Wanroy x Aarden galambok 
vagy a nálam kelt leszármazottaik.

Néhány kiemelkedő eredményt szeretnék bemutatni:
Tagszövetségi verseny: Champion

általános hím 1. 97-13-93900 11 út 11 hely
(ez a hím 2010-ben is champion volt 11 helyezéssel)

általános tojó 1. 98-13-18354 11 út 10 hely
hosszútáv hím 1. 97-13-93900 4 út 4 hely
hosszútáv tojó 1. 97-13-93414 4 út 4 hely

Országos versenyek:
Szuper Kupa csapat   orsz. 9.
champion hím   08-13-18389 orsz. 3.
champion tojó   08-13-18354 orsz. 8.
Magyar Kupa hosszútáv csapat  orsz. 4.
champion hosszútáv hím  97-13-93900 orsz. 4.
Kállai Emlékverseny zóna   csapat 1.
zóna   09-D-231023 egyéni 1.
országos    csapat 7.

Az idén elért eredmények bizonyítják, hogy a 2010-es 
kényszerű tagszövetségi váltás nem volt felesleges, mert a 
fogadó tagszövetségben nyugalom van, a bosszúhadjárat 
lecsengett, végre a versenyekre lehetett összpontosítani.

A szövetség által 2012-re tervezett versenyprogram előre-
mutató, mérsékeli a gyűlölködés és a kirekesztés lehetősé-
gét. Azzal, hogy az országos értékelésű bajnokságok galamb 
és versenyzői száma csökkentésre került, igazságosabb 
eredmények születhetnek.

Végezetül megköszönöm Peller Józsefnek azt a sok 
segítséget, melyet a galambászatban és a körülöttünk kiala-
kult gyűlölködés lecsendesítésében tett.

Valamennyi sporttársunknak kívánok jó egészséget, sok 
örömet a versenyzésben.

Bátor Antal

1. röpcsoport 
hosszútávú bajnoka

Bölcsik Tibor G-10 

Tisztelt Sporttársak!

29. sz. Klubbok Tagszövetsége 2011. évi versenylistái
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Bölcsik Tibor 64 éves vagyok. Dinnyésen lakom, és 1977-
óta galambászok versenyszerűen. Jelenleg a 29. 
Tagszövetségben a G-10 egyesületben versenyzek. 
Galambjaim meghatározó alapját a 13. Tagszövetség köz-
tiszteletben álló Versenybizottság vezetőjétől, Nagy Bélától 
kaptam. Ezek Marcel Desmet, és Aarden vérvonalú, hosszú 
távú galambok 1994-es évi leszármazottjai. 

Az utód galambok sok szép említésre méltó helyezést 
repültek. Volt olyan aki Criwicból országos 5. helyezett lett, 
és számtalan champion született nálam az utódaiból. Ezt az 
alap állományomat 2005-ben kereszteztem Rakovics Tibortól 
kapott Marcel Desmet x De Bare -val. 

Ezek a vérfrissítések rövid és közép távon ugyan eredmé-
nyesek voltak, de nem tudtam tartósan az élvonalban 
maradni velük. Így 3 éve ismét frissítésre került sor. Ekkor 
került hozzám Csenki Sándor sporttárstól és kedves galam-
bász barátaimtól, Dénes Ferenctől, és Lendvai Zsolttól 
kiemelkedő eredményeket repülő galambjaim. Ezen kívül 
László Endrétől kaptam még galambokat.

A 2011-es versenyszezonban csapatban, és egyéniben 
egyesületi szinten kellemes meglepetést okoztak. Rövid, 
közép, hosszú és általános távon első helyezést értem el. 
Tagszövetségünk 1. csoportjában ebben a verseny szezon-
ban csapatban hosszú távon is 1. lettem. Itt is igen sok jó 
versenygalamb van, és bárki elérheti ugyanezt az ered-
ményt. Meggyőződésem hogy a felkészítés, az egészségi 
állapot, a technikai háttér, és talán a szerencse is nagyon 
sokat nyom a latba.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket és a következő évad-
ban minden kedves sporttársamnak hasonló eredményes jó 
versenyzést kívánok. 

Bölcsik Tibor

1. röpcsoport Rövid és 
Középtáv bajnoka

Csorna Ferenc
Szabadbattyán, 
Ady Endre u. 13.  
Tel:00-36-20-9321-665

Tisztelettel köszöntök min-
denkit!

Csorna Ferenc vagyok, 38 éves Ács-tetőfedőként dolgo-
zom.

Feleségemmel, Edittel,12 éves Dzsenifer,15 éves Ferenc gyer-
mekeimmel Szabadbattyán Ady Endre 13 u. szám alatt lakom.

2011 évben 29. Tagszövetség Általános bajnokságban a 
4. helyen végeztem

Rövid távon a 4. helyen
Középtávon a 4. helyen
Hosszú távon a 9. helyen végeztem.
A tagszövetség 1-s röpcsoportjában Rövid és Középtávon 

az első helyet hosszú távon 2. helyet, általános bajnokság-
ban 1. helyet  érték el galambjaim.

1985-ben díszgalambokkal kezdtem. Jelenleg G-11-es 
egyesület elnökeként egy jó közösségben, barátias társa-
ságban postagalambászom.

Kezdetekben Portisch Árpádtól, „Imperial Dúc” Juhász 
Istvántól, majd Balázs Józseftől (Hódmezővásárhely) sze-
reztem be galambokat. Ezek Janssen - Gerc, Jos-Ritye, 
Marcel Desmeth, Desmet M. Melyek a maratonon illetve itt 
rövid-középtávon is nagyon jól beváltak.

Írom és vallom egy igazi barátság alakult ki tőlem 140 
km-re Vácon lakó Bacskai Sándorral, akitől első találkozá-
sunkkor még idegenként, már ajándékba ragyogó galambo-
kat kaptam, aztán folyamatosan, amiből kérek-kapok. 
Köszönöm Sanyi! Ezek Anker – Verstrate - 132-s Fábry - Piet 
Manders vérű Sanyi által kitenyésztett galambok. Hozzájuk 

nagyon jól keresztezhető Arló községben lakó Antal Gyula 
72 éves barátomtól kapott Wan-Roy - Rode Aarden vérű 
galambjai.

Továbbá próbálkozom még beilleszteni állományomba 
Pintér László „Solva-Aardenjait” melyekkel a 2010 – 2011 évi 
Maraton versenyeken sikeresen versenyeztettem. Maratonos 
távra erősítésként újból Pintér Laci-bácsitól, Solva dúc- sze-
reztem be eredeti Ben - Hendrix Wanroy galambokat. Juhász 
Ernő Janssenjait, Bárdos Istvántól kapott Wan-Royokat és 
Angyalfi Jóska galambjait.

Sajnos munkám miatt 6-18 óráig dolgozom, egész héten 
nem vagyok otthon Ez jó is, mert van miből, de rossz is, mert 
nincs rá időm, de szeretem őket főként a hűségüket.

Mindenkinek kívánok jó egészséget és versenyzést a 
2012-es évre.

Középtávú csapatbajnok

Izer László

8200 Veszprém, 
Csalogány u. 8.
T: 06 20 9245 056

Nagyon örülök, hogy ismét az évkönyvből köszönthetem 
a Sporttársakat! 

A fő versenyeken a Tagszövetségi középtávú csapatbajnok-
ságot sikerült megnyernem, a többi csapatbajnokságban, máso-
dik helyre szorított Bátor Antal barátom, akinek ezúttal is gratulá-
lok az eredményeihez. A rövidtávú csapat második helyezés 
országos szinten magyar Kupa csapat 8. helyezést hozott, ezzel 
nagyon elégedett vagyok. Lehet, hogy lassan hinnem kell a 
számmisztikában. 2010-ben a Magyar Kupa Országos Középtávú 
csapatbajnokságban 5. helyezést értem el, úgy látszik kibérel-
tem ezt a helyet, mert 2011-ben ismét 5. lettem. Az egész 
Magyar Postagalambász mezőnyben, középtávon, két évben, 
egymás után csapat 5. helyezés, azt hiszem nem rossz ered-
mény. Remélem ezek után, a lottón is lesz egy ötösöm. 

Minden Sporttársnak jó egészséget, jó eredményeket, 
meg egy lottó ötöst kívánok!

Tisztelettel:
Izer László

Fõprogram
Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból betlivel 5 befutóval

1. Bátor Antal 1.cs. Y03 55 h. 1331.42 p
2. Izer László 1.cs. Y01 53 h. 1213.27 p
3. Csenki Sándor 1.cs. D09 54 h. 1172.39 p
4. Csorna Ferenc 1.cs. G11 50 h. 1076.19 p
5. Portisch Árpád 1.cs. G11 47 h. 990.97 p
6. Hanák István 1.cs. Y03 50 h. 990.84 p
7. Kardos Róbert 1.cs. D12 48 h. 955.33 p
8. Horváth László 1.cs. D12 46 h. 944.03 p
9. Jancsek Ferenc 1.cs. D02 47 h. 917.57 p

10. Turner Ferenc 1.cs. D09 47 h. 910.55 p
11. Székely László 1.cs. D02 47 h. 869.58 p
12. Kiss István 1.cs. D09 45 h. 844.23 p
13. Sallai László 1.cs. Y03 40 h. 814.89 p
14. Bölcsik Tibor 1.cs. G10 41 h. 812.76 p
15. Drágán Sándor 1.cs. Y03 43 h. 803.70 p
16. Kővári József 1.cs. Y01 40 h. 778.24 p
17. Bere Károly 1.cs. Y01 41 h. 757.90 p
18. Szalai László 1.cs. Y01 40 h. 687.08 p
19. Szili Károly 1.cs. Y03 36 h. 674.47 p
20. Molnár Sándor 1.cs. D09 36 h. 625.40 p


