
Üdvözlöm a kedves látogatókat! 

1982-ben születtem. Szentistvánon élek feleségemmel és gyermekeimmel. A családunkban már három 

generációs hagyomány, hogy galambokat tartunk. Gyermekkoromtól tudtam, hogy állattartással 

szeretnék foglalkozni, ezért az általános iskola után mezőgazdasági szakközépiskolába mentem 

továbbtanulni, ahol az érettségi mellett Középfokú Mezőgazdász végzettséget szereztem. A 

postagalambászattal itt ismerkedtem meg.  Az első postagalambokat Sztankovics Attilától a biológia 

tanáromtól kaptam 1996-ban. 

A középiskola után Gödöllőn lettem Gazdasági Agrármérnök, majd a takarmányiparban helyezkedtem 

el, mint üzletkötő 2005-ben. Az elmúlt években szerencsém volt több kiváló szakemberrel együtt 

dolgozni itthon és külföldön is. Jelenleg szaktanácsadóként dolgozom Magyarország egyik 

meghatározó takarmányozási vállalatánál, illetve termékfejlesztőként a saját vállalkozásomban. 

Az elmúlt 24 évben galambász pályafutásomban sok mindent megéltem a legnagyobb sikerektől a 

kudarcokig. A bajnoki cím elérése nem nagyon motivált, sokkal inkább lenyűgöztek a nagy 

teljesítményű galambok. A versenykerületek által szervezett programok, és azok lebonyolítási menete 

nehezen volt összeegyeztethető a magánéletemmel és a munkahelyi kötelezettségeimmel, már már 

azon gondolkodtam, hogy abbahagyom a versenyzést és csak kedvtelésből tartok postagalambokat. 

Ekkor álmodtam meg azt a rendszert, amit barátaimmal és kollégáimmal megalkotni szándékozunk. 

Nevezetesen egy olyan postagalambok részére kialakított versenyistállót, mely elsősorban a galambok 

értékeire koncentrál, a madarak teljesítményének kibontakozását szolgálja, miközben mi galambászok 

élményeket, sikereket, tapasztalatokat, és elismeréseket szerezhetünk, úgy is, hogy nem kell 

választanunk a család és a hobbink, a munkahelyi és a galambászat elfoglaltságai között. 

Az elmúlt években figyelhettem, hogy az egyes gazdasági állatfajok miként képesek egyre nagyobb 

teljesítmények elérésére a szakma kívánalmai szerint. Azzal, hogy egy nagy létszámú versenyistállót 

hozunk létre, ahol az eltérő genetikai alapú egyedek egyforma feltételek mellett mutathatják meg 

képességeiket, remélem, hozzá tudunk járulni ahhoz, hogy kiválogathassuk azt a genetikai alapot, 

melynek megfelelő tenyésztésével jobb, szilárdabb, eredményesebb állományokat alakíthatunk ki.  

A gondviselésnek hála együtt galambászhattam Cseh Bálinttal és Hegedűs Csabával, akiknek a 

postagalambászatban és az állattenyésztésben kiemelkedő eredményeik vannak, országos, de 

megkockáztatom nemzetközi viszonylatban is, mindemellett emberileg is megbízható és lelkiismeretes 

munkával tudják segíteni a fenti célok megvalósítását. Szakmai támogatásukkal építjük fel és terveim 

szerint működtetjük ezt a víziót, mely remélem a kedves olvasó számára is kedvező lehetőséget nyújt 

arra, hogy hódolhasson a postagalambászat szenvedélyének, és fejleszthesse állományát. Személyem 

szerepe a rendszer operatív működtetésében, szervezésében és a gazdasági stabilitás 

megteremtésében fog érvényesülni. 

 

Köszönöm, hogy időt szánt életéből gondolataimra! 
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