
Szárnyalnak a Magyar Díszposták 
 

A magyar nyelvkincs adatságait kihasználva adtam ezt a címet írásomnak. Igen, szárnyalnak, 
vagy ha úgy tetszik szárnyra kelnek ezek a szép madarak, ha tenyésztőik megadják nekik ezt 
a lehetőséget. 

A 2011 január 8-9.-én Székesfehérváron megrendezett fajtaklub kiállításon derült ki, hogy 
több tenyésztő külterjes körülmények között tartja az állományát. Szabad tartásban is jól 
érzik magukat, egészségesek, jól költenek. Zárt, intenzív körülmények között szinte egész 
évben költenek. 

Mindezek figyelembe vételével nem véletlen, hogy a magyar díszposta ma már a sláger 
galambok közé tartozik. Van olyan tenyésztő, aki már az összes eladásra szánt galambját 
értékesítette. Sikeres és szárnyal a még alig 3 éve megalakított fajtaklub is. Hiszen a 
közelmúltban 4-en kérték felvételüket. 

A fajtaklub tagjai a klubkiállításon 111 db galambot állítottak ki, mely úgy gondolom, hogy 
figyelemre méltó egyedszám. A székesfehérvári kiállításon sok érdeklődő is megtekintette 
ezeket a szép tetszetős, hármas hasznosítású  galambokat. 

Egy tenyésztő, aki másfajták mellett tart néhány pár díszpostát is, de  nem fajtaklub tag, 
megdöbbenésének adott hangot, amikor megtekintette a kiállított galambokat. Elmondta 
véleményét, hogy azt nem gondolta volna, hogy néhány év alatt ilyen fejlődést lehet elérni 
egy fajta tenyésztésében. Számottevően nőtt a galambok test nagysága, egységesebb az 
állomány mint néhány évvel korábban, egyre kevesebb az eltérő típusú galamb. Míg 
korábban szép számmal előfordultak zömök, lapos állású, rövid nyakú galambok, vagy ennek 
az ellenkezője, vékony, hosszú, túl meredek állásúak, ilyenekkel ezen a  kiállításon alig 
lehetett találkozni. 

Az elmúlt évben a fajtaklub vezetése 

5 színcsoportban sorolta a galambokat. A kiértékelésemet ennek alapján teszem meg. 

A  tenyésztők  30 db egyszínű galambot állítottak ki. Ebben a csoportban láthattuk a 
fehéreket, feketéket, egyszínű sárgákat,  vöröseket és  barnákat. Közülük 6 db kapott kiváló 
minősítést a vörös és sárga színekből. A feketék és a fehérek voltak a gyengébbek. 

Szalagos  színcsoportban állították ki a legtöbb galambot, 63 db-ot. Ebben a színcsoportban 
volt a legtöbb kiemelkedően szép galamb. Elsősorban a szalagos sárga fakók között. Majd 
őket követték a fekete szalagos kékek. Közülük lett az egyik hím a fajta győztes. Egy-két 
kistestű, gyenge fejű galamb még akadt ebben a színcsoportban. 

 Megítélésem szerint a kovácsolt színcsoportban kiállított galambok képviselték az  átlagos 
színvonalat. Közülük 4 kiváló lett, de volt 3 db 90 pontos is. 

A dereseknél volt a legnagyobb szóródás. annak ellenére, hogy volt 4 db kiváló minősítést 
kiérdemlő galamb, 3 db kapott 90 pontot. A deresek között kevés a szép, arányos 
mintázatú  galamb. Ennél a színcsoportnál úgy minőségben, mint színben sok a javítani való. 



Tarka és az minden más színű színcsoportban csupán 4 db galamb lett kiállítva. Közöttük egy 
kapott kiváló minősítést. 

A kiállítás színvonalát bizonyára rontotta, hogy 2 tenyésztő társunk haláleset és betegség 
miatt nem tudta elhozni a nevezett 10-10 db galambot. A kieső madarak helyett a többi 
kiállító hozott galambokat melyek nagy része bizonyára már nem élvonalbeli galamb  volt. 
Ezért köszönet és elismerés illeti meg az áldozatokat felvállaló tenyésztőket. Ez a szolidaritás 
viszont alátámasztja azt, hogy  jó csapat szellem uralkodik a magyar díszposta fajtaklubban, 
mely további szárnyakat ad a sikerek eléréshez. 

 

A kiállítás időszaka alatt tartotta klubgyűlését az egyesület. A szokásos napirendi pontok 
megtárgyalása után került sor az esedékes vezetőség választásra. A klub tagsága elnöknek 
Kajzer Antalt, titkárnak Orbán Ernőt, pénztárosnak Jaksa Jánost, szakmai vezetőnek Polgár 
Bélát választotta meg. 



Az egyebek napirendi pont keretében szakmai egyeztetésre is sor került. Az egyik tenyésztő 
felvetette, hogy a kiállított galambok között viszonylag kevés tojó kapott kiváló minősítést és 
ez nem először fordul elő. Mások a fiatal galambok háttérbe szorítását vetették fel. A 
szakmai vita, illetve eszmecsere elkezdődött, de az idő előre haladtával nem fejeződött be. 
Bizonyára a kérdéssel kapcsolatos eszmecsere folytatódik.  

Nagydorog, 2011 jan.11.            

                                                                                    Jaksa János 

Ez a cikk a Galamb- és kisállat magazin 2011. márciusi számában jelent meg. 

  

 


