
 

 

                                                                      Bemutatkozó   

 

Tárgy: Magyar Postagalamb Sportszövetség alelnöki feladatra. 

 

Köszöntöm a Sporttársakat! 

Takács Gábor vagyok, 1975.09.05-én születtem Mosonmagyaróváron. 

Két fiammal, és feleségemmel Lébényben lakom, ahol 

építőipari vállalkozóként dolgozom.  

A galambászat gyerek koromban kezdődött. Falusi 

gyerekként szinte minden állat megtalálható volt az 

udvarunkban. 8 évesen már önállóan láttam el saját 

galambjaimat, melyekkel még édesapám versenyzett a 70-es 

években. Mivel szüleim nem tudtak támogatni ezért nyulakat 

hizlaltam, és azokból származó bevételből szereztem be a 

szükséges dolgokat.1983-ban a szomszéd tenyésztővel 

közösen versenyeztettük galambjaimat. Az a különleges 

izgalom, ami a galamb megérkezésével, a gumigyűrű blokkolásával járt az örök életre a 

testembe ivódott. 1988-ban 13 évesen végre hivatalosan is tag lehettem az F-16 Lébény-i 

egyesületben. Szerencsémre igazi nagy tenyésztők vettek körül, mint pl. Dr Rum János, 

Czank Sándor, Adrián Arnold, Mitring Imre. Óriási érzés volt, ha sikerült legyőzni őket. 

2003-ban Dr Rum János engem javasolt az egyesületi elnöki posztra, melyet az óta is én 

töltök be. 

Ez idő tájt már jártam a közeli neves tenyésztők dúcait, hogy minél többet tudjak meg a 

galambászatról. 

Scheily Gábor dúcánál töltöttem a legtöbb időt. Talán ennek is köszönhető, hogy több dolgot 

is rám bízott a kerületi életből. Kis idő elteltével már néhány ötletem is a kerületi program 

része lett. 

2017-ben engem javasolt győri kerület élére, amit a tagság el is fogadott. Szerencsés 

helyzetben voltam, mert Scheily Gábor egy jól működő szervezetet adott át a vezetés kezébe. 

Célom volt, hogy tovább fejlődjünk, ezért új kamiont vásároltunk. Kialakítottunk egy komoly 

versenyprogramot, ami mind a rövid, közép, hosszú táv kedvelőit kiszolgálja.             

Az országos vezetésben is szeretném magam megmérettetni, hátha sikerül egy kis pluszt vinni 

a magyar postagalambászatba. Vannak dolgok, amik véleményem szerint változást 

igényelnek. 

Néhány dolgot megemlítek, még ha nem is választanak meg, de lehet így elgondolkodnak 

rajta. 

 

1. Országos kiállítás helyszíne. 

2. Újságunk, ami véleményem szerint jobb lenne, ha 3 havonta jelenne meg, de nagyobb 

tartalommal, sokkal több ember megszólításával. Ehhez javaslom a Galambaukció és a Like 

Pigeon cikkíróinak bevonását. 

3. Tagságunk gyorsabb tájékoztatása. 

4. Országos díjkiosztó komolyabb színvonalra emelése. Olimpiai galambok díjainak átadása 

az országos díjátadón, nem a zsivajban a kiállítás sarkában. 

5. Országos összefogás 

6. Szabályzatainkat a vezetők is tartsák be. 

 

Sok sikert kívánok minden Sporttársamnak mind magán életben, és a hobbink területén! 

 

Tisztelettel Takács Gábor  

 

Lébény, 2022.02.17                                                                                                                                                        


