
Üdvözlöm a kedves látogatókat! 

 

  Hegedűs Csaba 47 éves állattenyésztő agrármérnök vagyok. Gyermekeimet a 15 éves 

Csongort és a 2 éves Csengét párommal Évával Poroszlón nevelgetem, terelgetem. 

Köszönettel tartózom Évának, mert mindamellett, hogy meghitt otthont biztosít számunkra a 

galambok gondozásában is tevőlegesen részt vesz, segítve, hogy munkahelyi elfoglaltságaim 

mellet is művelhessem ezt a szép hobbit.  

   Állattartással foglalkozó családban nevelkedtem, így soha nem volt kérdés számomra, hogy  

állattenyésztő szeretnék lenni, ameddig csak visszaemlékszem mindig a teheneken és a 

galambokon járt az eszem. Holstein-fríz szarvasmarha tenyésztés és tejtermelés lett a 

munkám. Szerencsémre szakmámban nagyon sok pozitív dolgot elértünk kollégáimmal. 

Telepünk évek óta 12 600 kg átlagos laktációs termelés felett teljesít, néhány egyed termelése 

a 18 000 kg-t is meghaladja. Legmagasabb napi tej mennyiség 86 kg volt. 9 db tehenünk érte 

el a 100 000 kg-os életteljesítményt, közülük egy az igazán ritka 130 000 kg-t is elérte. 

Kiállításokon is sikeresen szerepeltünk, 2016-ban a legrangosabb hazai kiállításon Matild 

nevű állatunk Grand Champion lett, bezsebelve minden köztes díjat és a kiállítás legszebb 

tőgye elismerést is. Ezen termelési és kiállítási eredményeknek köszönhetően a Holstein-fríz 

Tenyésztők Egyesületének Mestertenyésztő díját is kiérdemeltem. Lehetőségem volt 

munkahelyemen telepirányítási szoftver fejlesztésében és egy saját tervezésű fejőház 

kivitelezésében részt venni. Napjainkban a termelés mellet a fő energiáinkat egy embriózási 

programba fektetjük, melynek egyik első részsikere, hogy megszületet  Multiton Oxterril 

Margó53-ET, akinek genomteszt eredménye alapján termelési tenyészértéke  3millió egyedes 

bázison top 10-ben van.  

   A mindenféle galambból, 12 éves koromban egyik rokonunk Balsánszki Mihály látogatása 

után lett postagalamb. Következő alkalommal, amikor jött kaptam tőle 10 db-ot, szüleim nagy 

örömére, alakíthatunk ki új helyet a nemes galamboknak. Tanulmányaim és munkám miatt 30 

évig csak elméleti galambász voltam, de mindig volt kapcsolatom a postagalamb sporttal. 

Középiskolában az iskola területén volt a helyi egyesület gyűjtése-bontása, Nagy Ottó tanár 

úrnál is sok délutánt eltöltöttünk. Főiskolás koromban is örök téma volt a galamb, addig-addig 

amíg arra nem vetemedtem, hogy a szakdolgozatom témájának is a postagalambot 

választottam. Amikor Nyírtelken dolgoztam, akkor Csizmarik Jánosnál segítettem napi 

szinten a galambok gondozásában. 4 éve kezdtem versenyezni, Gergő barátom és a 

szentistváni Z40  egyesületben tapasztaltak hatására. A teszttelep ötletére Gergőnek rögtön 

igent mondtam, fantasztikus dolognak tartom állattenyésztői szempontból ezt a lehetőséget, 

hogy olyan egységes körülmények között versenyeztetünk galambokat, ahol reális esély van 

rá, hogy a genetika jelenti a különbséget.  

    Kinek tudom jó szívvel ajánlani, hogy küldjön galambot?  

Azoknak az eredményes tenyésztőknek, akik bizonyítani akarják galambjaik minőségét a 

kétkedőknek. Azoknak az átlag galambászoknak, akik nem tudnak minden feltételt (anyagiak, 

szabadidő) biztosítani kedvenceiknek. Azoknak, akik, eredményességtől függetlenül 

belefásultak a napi rutin feladatokba, de szeretett hobbijukat nem adnák fel teljesen. Olyan 

sporttársaknak, akik kisebb létszámmal szeretnének ütőképes állományt építeni és így több 

visszaigazolást szeretnének a szelekcióhoz kapni és az örök kíváncsiaknak. 

    Várom mindenki szíves megkereséseit és kérdéseit. 
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