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SZAKMn ÖxÉLETRAJZ

Köszöntöm Önciket!

Néhány fontosabb, személyes adattal kezdeném a bemutatkozásomat.

Malatyinszki Róbertnek hívnak' 43 éves vagyok, Békéscsabán élek, dolgozom és
galambászom. Párommal együtt 2 gyermeket nevelünk.
A családom sokadik generációs galambászként tevékenykedik. Nagyapám a család
húsellátására tenyésztett galambokat, míg később édesapám az ÁpÉsz részére tenyésztett és
értékesített húsgalambot.
En abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy a galambtenyésztés a hobbim.

I991'-től vagyok szervezett galambász, ezen aZ utamon Borbola Lász|ő és Török István
indított el, akik a mai napig is szoros szakmai kapcsolatot ápolok.
A V155-ös békéscsabai egyesületben tettem meg első lépéseimet' mint galamb kiállító. Ennek
az egyesületnek feloszlásáig elnöke is voltam. A békéscsabai egyesületek egyesítése után
munkámat a V52-es számu egyesületben folytattam, aminek a mai napig is tagja vagyok. Az
első pillanattól kezdve páva és king galambokat tenyésztettem párhuzamban, nagyon
szerettem mindkét fajtát' Nagyon sok barátra tettem szert e fajták tenyésztői kozül. 15 év
tenyésztés után a kingek sajnos kiszorultak a dúcomból. A pávák egyeduralkodóvá váltak
galambházamban. Igaz nincs olyan kiállítás, ahol a king kollekciót ne nézném át töviről
hegyire, kíváncsian figyelve merre tart a tenyésztés' A 2000-es évek elején sikeres bíráIőt
vizsgát tettem tollszerkezetes galambok bírálatábőL Azőta rendszeresen bírálok egyesületi,
később országos kiállításon. Jelenleg ,,B'' kategóriás bíráló vagyok.
Alapító tagja voltam a Borbola LászIő által l994-ben életre hívott tollszerkezetes galambokat
tenyésztők fajtaklubjának, míg 2008-ban Szűcs Gyula és Gáspár Csaba vezetésével meg nem
alakítottuk apávagalamb tenyésztők fajtaklubját. Ennek a klubnak megalakulása óta vagyok a
szakelőadója. Nagyon céltudatos a fajtáétt tenni akaró és tudó gárdával kell versenyezni
minden évben. Így is sikerült már több alkalommal szín gyoztes és fajta győztes egyedeket
tenyésztenem és bemutatnom. Az utóbbi években rendszeresen VeÍSenyzek a fajta Európa
Kiállításain sikeresen. A legújabb szakmai kihívás számomra a budapesti rövidcsőní fajta
tenyésztése. Néhány éve már érlelődcitt a gondolat bennem, hogy magyar emberként illene
valamely magyaÍ fajta tenyésztésben részt váIlalnom, így esett a váIasztásom a budapesti
rövidcsőrűre. Jelen pillanatban ez afajta állít nem kis szakmai kihívás elé'

Röviden ez lennea galamb tenyésztéssel kapcsolatos eddigi é1etutam.

Kö szönöm érdeklődő figyelmüket'
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