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Mindig érdeklődéssel olvastam más galam-
bászok bemutatkozását, de soha nem gondol-
tam volna, hogy egyszer én is ilyen nagyszerű 
lehetőséget kapok, ezért nagyon örültem, mi-
kor az egyesületi elnök és egyben nagyon jó 
barátom is Kovács Attila értesített, hogy lehe-
tőségem nyílik itt bemutatkozni, mint egyesü-
leti bajnok.

Én 40 éves vagyok, galambszeretetem már 
kiskorom óta tart, de galambász pályafutásom 
7 éve indult, mikoris Pintér János barátom no-
szogatására beléptem a 27-es Tagszövetségbe. 
Kiemelkedő eredményt 2009-ben is sikerült 
elérnem, amikor az egyesületem rövidtávú 2., 
középtávú 1., hosszú távú 1., általános távú 1. 
lettem, és egyben ezzel az eredménnyel a Tag-
szövetségben általános 5. helyre felkerültem.

2010-ben szintén elég jó eredményeket ér-
tem el, ugyanis az egyesületben rövidtávú1., 
középtávú 1., hosszú távú 5., általános 1. he-
lyekre kerültem, és aminek nagyon örülök, 
hogy  a 27-es tagszövetségben középtávú baj-
nok lettem. Rövidtávon mindkét csapatommal 
sikerült jól szerepelnem a 2. és 3. helyen sike-
rült végeznem, a középtávon az 1. mellett a 4. 
helyet is megnyertem.

Nagyon örülök az elért eredményeimnek, mi-
vel úgy érzem, hogy mindent meg is teszek értük.

Galambjaimat totál özvegység módszerrel 
röptetem, amiben a tojók jobban teljesítenek, 
mint a hímek. Ezért a főcsapatom legtöbbször 
tojók alkotják.

Immár 3. éve, hogy a tagszövetségben a rövidtá-
vú champion tojó kategóriában enyém az 1. hely.

2010-ben két tojóm is remekül szerepelt, az 
egyik 08-27-09238 KKT a kerületben a rövid-
távú champion 1., középtávú champion 3., és 
általános champion 2. helyet érte el 9 helye-
zéssel. Ennek a galambnak mindkét szülője 
Kerecseny Györgytől származik, apja Janssen, 
anyja Plastron. 

A másik tojóm a 09-27-16057 KT a kerü-
letben a rövidtávú champion 3., középtávú 
champion 2., általános champion 1. 10 út, 10 
helyezéssel. És ezzel az eredménnyel a kerület 
legjobb tojója lett az egy évesek között. Ennek 
apja is Kerecseny Gyuri bácsitól van: Aarden 
x Fulgoni. Anyját a mórahalmi teszttelepen 
vásároltam, ez egy Kancsár tojó.

Tenyészállományom 80%-át Kerecseny 
Györgytől származó galambok alkotják. Itt 
meg kell említsek egy törött szárnyú hímet 06-
50-53125 KKH, amely különböző tojókkal, 4 
championt is költött és igen bevált míg egy má-
sik hím 04-50-01256 KKH, amit Tintér Kálmán-
tól vásároltam, amely önmagában is nagyon jó 
versenygalamb volt. Hiszen 1 évesen 7 útból 7 
helyezést ért el, 2 évesen 12 útból 11 helyezést 
ért el. Tenyészértékét is bebizonyította 2009-ben 
röptettünk Halle-t 805 km ahonnan kerületi 1 dí-
jat repült egy 1 éves lánya 08-27-09155 KKT.

Dúcaimat magam építem, és bár szerény ki-
vitelűek, de szem előtt tartom, hogy a galam-
bok jól érezzék magukat benne. Földszintes, 
déli fekvésű, elől nyitottak.

Általában 80 db körüli versenygalambot 
szoktam tartani.

Galambjaimat kötelező védőoltásban része-
sítem, már januárban. Aztán február vége felé 
párosítok minden pár felnevel 1-1 fiatalt majd 
szétválasztom őket, és versenyhez időzítve 
újra letojnak, és 10 napos tojással özvegyitek, 
így indul a versenyszezon.

Versenyző galambjaim minden reggel és este 
is repülnek 1-1 órát. Az egészséget Vétek János 
által forgalmazott Giantel termékekkel őrzöm 
meg. A versenyről érkező galambjaimat mindig 
Elektrolittal várom, egyik héten trichomonasis 
ellen Cocci-Tricho-val kezelek, míg a másik 
héten légzőszervire Ornistop-DS-el.

Kosarazáskor mindig összeengedem a párokat 
és körülbelül 5-10 percig együtt hagyom őket.

Érkezés után pedig együtt lehetnek, akár 
egész délután, a versenytől függően.

Versenyszezonban heti 1-szer, 2-szer 40-60 
km-es tréninget is alkalmazok. Aminek még 
nagyon örülök, hogy a kerületünkben már 
évek óta nem volt, katasztrófa út, és ennek kö-
szönhető, hogy minden jó galambom megvan. 
Így az évek alatt összegyűlt az egy-két csapat-
ra való jó galamb, amelyikkel akár bajnoksá-
got is lehet nyerni.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani, azok-
nak a galambászoknak akik segítségemre voltak, 
abban, hogy ezeket az eredményeket elérhettem.

Többek között Vasas Józsi bácsinak, aki 
bevezetett a totál özvegység rendszerének rej-
telmeibe. Kerecseny Gyuri bácsinak a sok jó 
galambokért. 

Vétek Jánosnak aki segített a galambjaim 
egészségét megőrizni. Végül de nem utolsó 
sorban barátomnak Kovács Attilának, akivel 
mindig mindent megbeszélünk.

Minden sporttársamnak sok sikert és egész-
séget kívánok.

Marinka József

08-27-09238 KKT
2010-es évi Tagsz.-i rövidtávú 1. champion
2010-es évi Tagsz.-i középtávú 3. champion
2010-es évi Tagsz.-i általános 2. champion 9 hely

07-27-00661 KKT
2008. évi rövidtávú Tagsz.-i 1. champion

08-27-09222 VKT
2009. évi rövidtávú Tagsz.-i champion 1.

09-27-16057 KT
2010-es évi Tagsz.-i rövidtávú 3. champion
2010-es évi Tagsz.-i középtávú 2. champion
2010-es évi Tagsz.-i általános távú 1. champion
2010-es évi Tagsz.-i legjobb 1 éves tojó 10 út 10 hely


