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Bemutatkozó 

 

Mihalik Csaba vagyok, 1955. 10. 06.-án születtem Balmazújvároson.  

Már kora gyermekkoromban édesapám lepett meg 
bennünket bátyámmal, egy nyári nagyszülőnél töltött 
vakációt követő hazaérkezésünkre galambokkal. 40-50 db 
minden féle színes, tarka-barka galamb várt bennünket a 
padláson. Ez a galambokkal való találkozás „végzetessé” 
vált mindkettőnkben. Egy életre elköteleződtünk a 
galambok szeretete iránt. Kezdetben minden fajta 
galambbal foglalkoztam, röp-, díszgalamb, közötte 
postagalambokkal is. Balmazújvároson nem volt 
postagalamb egyesület. Rőth Karcsi bácsi Debrecenbe 
hordta be a galambjait.  2 tojást kaptam a postagalambok 

alól, ezeket neveltettem fel, és biciklivel hordtam őket a faluba ahová csak mentem. Örültem, 
hogy mire hazamentem otthon voltak. 

Az áttörés a postagalambok röptetésében akkor következett be, miután 1976-ban. Orosházára 
költöztem. Akkor sem azonnal, hanem 4 év múlva, amikor berepült hozzám egy „fáradt 
vándor”, és el kezdtem keresni a gazdáját. Így ismerkedtem meg Győri Pali bácsival a nagy 
„Délkerület” versenybizottsága elnökével, Kituljak Pállal, Bányik Jánossal és sorolhatnám 
tovább.  
 
1983. évben léptem be P02.  Orosházi Postagalambsport Egyesületbe, és az óta is aktív tagja 
vagyok, jelenleg az egyesület elnöke. 
 
Végzettségemet a tekintve kereskedelmi üzemgazdász vagyok, vállalati pénzügyekkel, 
számvitellel, árképzéssel, adózással foglalkoztam, illetve tanácsadóként nyugdíjasként is 
teszem. Harmincas éveim elejétől fogva, különböző vállalkozások közép-, és felsővezetői 
tisztségét töltöttem be. A szövetkezeti típusú gazdasági szervezetek taggyűlésein történő 
közreműködés során sajátítottam el a nagy létszámú szervezetek demokratikus irányítási 
rendszerét. A megszerzett tapasztalatot ültettem át és használom a mai napig a különböző 
szintű postagalambász szervezetek fórumain. 
 
1996-tól a – Csongrád-Csanád, és Békés megye postagalambászait tömörítő- Dél-Tisza Kerület 
elnökségi tag tisztségét töltöttem be, 2012. évi szétválással létre jött 15. Békés Tagszövetség 
megalakulásáig. A megalakulást követően a Békés Tagszövetség elnökségi tagjaként veszek 
részt a szervezet irányításában. 
 
A Dél-Tisza Kerület és az orosházi P02 Egyesület tagjai már régóta kedvelik a hosszú-, és 
maraton távú versenyek röptetését, ezért 2006. évtől a 10. Hajdú Kerülettel és a romániai 
határ menti postaglambászokkal együtt 800 km feletti közös versenyeket szerveztünk. 2009. 
évben Megalakítottuk a Pannon Maraton Klubot. Induláskor a klub titkára megbízatását 
vállaltam el, majd később a klub elnöki tisztségét töltöttem be, és jelenleg is irányításom 
mellett működik a szervezet. 
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2014. évbe választottak meg a Magyar Postagalamb Sportszövetség küldöttei a szövetség 
elnökségi tagjává, a mandátum lejáratát követően, a tisztségújító küldöttgyűlésen újra 
indultam a megmérettetésen, és újra a szövetség elnökségi tagjává választott a küldöttgyűlés. 
A 2019. évi küldöttgyűlésen megválasztott az új elnökség célul tűzte ki, hogy a szövetség és 
tagszervezetei, illetve a tagszervezetek természetes személy tagjai működését, és 
sporttevékenységét szabályozó szabályzatit, a szabályzat harmonizációs munka indításával, a 
hatályos törvényekkel, - PTk; Sport-, és Civil törvény-, és jogszabályokkal, valamint a 
megalkotott szabályzatok egymással történő összhangot megteremtse. 2020. évben elkészült 
és elfogadásra került a módosított szövetségi alapszabály, 2021. évben pedig valamennyi más 
szabályzat. Az e tevékenység irányításával és összehangolásával bízott meg az elnökség, és a 
munka végeztével a küldöttek elé történő terjesztéssel. 
 
Hiszem és vallom, hogy a szervezetirányítás és a postagalambsport eredményes folytatása 
nem zárja ki egymást, de nem is feltétlen jár a kéz a kézben. E gondolatok szem előtt tartása 
mellett, is tudom hasznos tagjaként segíteni galambász közösségünket, ezért fogadtam el az 
alelnöki jelölést. Amennyiben az új tisztségviselő választó küldöttgyűlésen, a szövetség jogi 
személyiségű tagjai sorából választott, és küldöttgyűlésen megjelent küldöttek a tisztségre 
megválasztanak a ciklus végéig legjobb tudásom szerint kívánom ellátni a feladatot, mint 
ahogy tettem eddig is. Az alapszabályban rögzített, tisztség betöltéséhez szükséges 
feltételeknek, eddig végzett munkám, és gyakorlatom lehetővé teszi jelöltségem elfogadását. 
 
Orosháza, 2021. február 02. 
 
 
 
       ……………………………………………….. 
        Mihalik Csaba 
                  postagalambász 
 
 


