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telefon: 06 70 419 6538                                                        állampolgárság : magyar 

betölteni kívánt tisztség: Díszgalamb Szakosztály elnök 

szakmai tapasztalat: Alapító tagja, majd később titkára is voltam a V-269-es Túrkevei Egyesületnek. 
MGKSZ bírálói szakvizsgával rendelkezem. Alapítója voltam a Szolnoki Bagdetta Tenyésztők 
Fajtaklubjának. A klub kezdetétől tíz évig elnöke, majd ismét tíz éve a szakmai előadója vagyok a 
klubnak. Rendszeresen voltam szervezője egyesületi és klub kiállításoknak.  

tanulmányok: Kisújszálláson szakmunkás vizsgáztam, majd érettségiztem.  

Részt vettem több vezetői képzésen és tanfolyamon. 

anyanyelve: magyar 

EE nyelvek: angol 

digitális készségek: önálló felhasználó, Office programok. 

Egyben nyilatkozom arról, hogy fenti adataim az MGKSZ szaklapjában és honlapján közzétehetőek. 

Szakmai önéletrajz 
Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéből, Túrkevéről származom. Jelenleg a Pest vármegyei 

Nyáregyházán élek családommal. 

Az állatok szeretetét már szüleimtől kaptam. Mint vidéki gyerek udvarunkban mindig voltak 
állatok. Első galambjaimat Édesapám révén kaptam 1991-ben Sass Kálmán ismert texán 
galambtenyésztőtől. Ezek texán, king és postagalambok voltak. Így elindult a padláson a galamb 
tartás. Később szüleimtől kaptam amerikai óriáspostákat. Ezek beszerzése során ismerkedtem meg 
Csízi Péter (német kiállítási galambtenyésztő) és Balázs János (indus, pirók tenyésztő) barátaimmal. 
Ők vittek el Mezőtúrra az első galamb kiállításomra. Itt ismerkedtem meg Csordás László elismert 
szolnoki bagdetta galambtenyésztővel, és rajta keresztül életem fajtájával a szolnoki bagdettával. 

1992-ben már részt vettem a helyi galambtenyésztők közös ülésén, ahol egyesületünk 
megalapítása volt a fő téma, illetve a gyűrűrendelés lehetősége. Ennek az ülésnek folyományaként 
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1993-ban alapító tagja voltam a Túrkevei V-269-es Galamb és Kisállattenyésztő Egyesületnek. Később 
rendszeresen szerepeltem kisebb-nagyobb sikerrel a helyi és környékbeli egyesületek kiállításain, 
majd a szolnoki tenyésztőkkel kialakult barátságok után rendszeresen vettem részt szolnoki 
kiállításokon is. 

A helyi egyesületen belül szívesen vállaltam szerepet kiállítás építésekben, majd később a díjak 
beszerzésében, a kiállítások tervezésében, szervezésében, díjkiosztók lebonyolításában. Ezen időszak 
alatt volt lehetőségem sok mindent megtanulni a kiállítások részleteiről és felépítéséről, valamint a 
galambtenyésztésről Csízi Péter, Balázs János, Tóth Mihály és Sass Kálmán tenyésztő társaimtól. A 
szolnoki bagdetták tenyésztéséről Csordás László barátomtól, és a fajta régi nagy tenyésztőitől 
Debreczeni Sanyi bácsitól, Földi Istvántól, Lengyel Józseftől tanulhattam a legtöbbet.  

Mivel sok ismeretséget sikerült kötnöm a tenyésztők között, és hiányoltam, hogy nincs a fajtának 
klubja, ahol közösen tudnánk haladni a tenyésztéssel, 2001-ben elkezdtem lépéseket tenni a fajtaklub 
megalakítására. Ez a folyamat két évet vett igénybe, amikor is nem csak a klub megalakítására került 
sor, de egyben sikerült megszervezni 2003-ban a szolnoki bagdetta elfogadtatását az Európa 
szövetségben is. 

A klub megalakulásával a tenyésztők megtiszteltek bizalmukkal és megválasztottak a klub 
elnökévé, mely pozíciót 10 éven keresztül láttam el, majd átadtam a lehetőséget, és a jelölésemet 
követően a klubtagok megtisztelő szavazataival már szintén 10 éve látom el a klub szakelőadói 
tisztségét.  

A klub fennállása óta a közös munkánk eredményeként a fajta sokat fejlődött és egységesedett. 
Sikerült egy olyan közösséget létrehoznunk, ahol barátokként találkozunk, szívesen és érdeklődéssel 
fogadjuk egymás galambjait, tapasztalatait és kritikáit, mindezt felhasználva a közös munkában. 

2016-ban Békéscsabán bírálóképzésen vettem részt, mely után sikeres vizsgát tettem a II-es 
fajtacsoportban. Ezután bírálói munkát végeztem több egyesületi és klub kiállításon, valamint 
Nemzeti kiállításon is. Bírálói vizsgám után sokat tanultam Horváth György, Rácz Imre, Farkas Béla és 
Barna István bírálóktól. 

Időközben családi vállalkozásként elindítottuk a Galambok Háza galambász boltot Monoron. Itt 
nem csak sok új ismerősre és barátra tettem szert, de sikerült sokat tanulnom a takarmányozás és 
tartástechnológiáról és az azokban rejlő lehetőségekről. 

Civil pályafutásom során 7 évet szolgáltam a Magyar Honvédség egyik legelitebb alakulatánál, 
ahonnan sok útravalót hoztam magammal, nemcsak a katonai szakmáról, de a fegyelemről, szabályok 
fontosságáról és azok alkalmazásáról. Később dolgoztam néhány évet Írországban, ahol nemcsak 
világot láttam, de sikerült az angol nyelvet is elsajátítanom. Ezt követő munkáimat a mai napig a 
logisztikában és kereskedelemben végeztem, ahol vezetői pozíciókat láttam/látok el, jelentős 
tapasztalatot szerezve a munkaszervezésről. Rendszeresen vettem részt vezetői képzéseken, amik 
szintén sokat segítik a munkám közben az emberekkel való kapcsolattartásban. 

Jelenleg már 32 éve foglalkozom szolnoki bagdetta galambok tenyésztésével. Galambjaim már 
eljutottak az ország minden pontjára, valamint Szlovákiába, Romániába, Ukrajnába, és 
Görögországba is. Emellett megfordultak dúcaimban amerikai óriásposták, magyar szarka keringők, 
szolnoki keringők, indusok, karrierek, dragonok és dán keringők is az elmúlt több mint 30 év alatt. A 
szolnoki bagdetták mellett legközelebb a dudoros galambok, illetve a dán keringők állnak hozzám. 
Jelenlegi célkitűzésem a dudoros galambtenyésztők újabb, érdekegyesítő klubjának létrehozása.   

Gaál Zoltán 


