
Bemutatkozás 
 
Magamról röviden: 1957-ben születtem Szolnokon, 19 éves koromig egy 5000 lélekszámú 

településen, Kengyelen éltem. 
Édesapám és nagyapám is galambászott, ezért egész gyerekkoromat a galambok között 

töltöttem, nem csak szemlélőként, hanem rendszeres feladataim voltak velük kapcsolatban. Talán 
ekkor szerettem meg a galambokat, bár alapvetően 7-12 éves korom között nyulaim voltak.  

Végzettségemet tekintve, híradásipari üzemmérnökként végeztem 1980-ban, majd későbbiekben 
államigazgatási főiskolán igazgatásszervező, majd Debreceni Egyetemen szociálpolitikusi 
végzettséget szereztem. 

Nyugdíjas vagyok, előtte voltam települési jegyző, majd 21 évig Szolnok Polgármesteri 
Hivatalban dolgoztam osztályvezetőként. 

Galambászat bár fiatal koromban jelen volt az életemben, de a főiskola alatt ez a kapcsolat 
folyamatosan csökkent és hétvégékre korlátozódott. A főiskola elvégzése után a munkahelyi 
feladatok és családalapítás miatt nem volt lehetőségem galambászni. Édesapám 1991-ben 
bekövetkezett halála után több mint egy évtizedre eltűntek a galambok az életemből.   

A galambászatott 2003-ban kezdtem, talán mondhatom, hogy újra, texán és amerikai óriásposta 
galambokkal. 

Az Abonyi egyesületbe 2005-ben léptem be, 2007-tól vagyok a texán fajtaklub és voltam az 
amerikai óriásposta fajtaklub tagja. 

Az amerikai óriásposta tenyésztést munkahelyi elfoglaltságaim miatt 2017-ben abbahagytam, de 
édesapám és nagyapám emlékére, kis egyedszámmal szolnoki bagdetták kerültek a kiürülő dúcba, 
hisz mind a ketten tartották ezt a fajtát, 2019 óta vagyok a fajtaklub tagja. 

Az Abonyi egyesületnek 2009-től voltam a vezetőségi tagja és 2018 februárja óta az elnöke, a 
Texán Fajtaklubban 2013-tól titkári feladatokat láttam el és 2020 óta elnöki tisztséget töltök be.  

Az elmúlt évtizedben közreműködtettem az első Német Díszposta Európa kiállítás 
előkészítésében és megrendezésében, a 2019-ben Nyáregyházán megrendezett Texán Fajta 
Európa Kiállítása megszervezésében és megrendezésében és legutóbb 2022. november 10-13 
között a Gyomaendrődi Egyesület kiállításának keretében a Texán Fajtaklub 50 éves jubileumi 
kiállításának megszervezésében és lebonyolításában. Ez utóbbi kiállításon a magyar tenyésztőkön 
kívül francia, német és szlovák tenyésztők is jelen voltak. 

Az Abonyi V227. sz. Egyesülettel közel 45 éve minden évben rendezünk kiállítást, ahol 
folyamatosan növekvő egyedszámmal vesznek részt tenyésztők, az elmúlt évben 1430 egyedet 
mutattak be a szűkebb és tágabb régió kisállatok iránt érdeklődő lakosainak. 

 
Abony, 2022. december 14.  
 

Deák Sándor 


