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Mint sok mas tenyésztő, én is grer-
mekkorom óta.foglalkozom galamb-
tenyésztessel. Eletem soran tobbfele
galambot tartottam, de leginkabb a
postagalarnbokat és az amerikai órias-
postákat kedveltem.
Miutan a székesfehérvári egyesiilet
kiállítasan, majd a dabasi Nemzeti
Galamb- és Dísnnaűr Kiállíáson
megismertem a mawaí díszposta
galambfajta egyedeit, elhatíxoztam,
hogy beszerzek néhany párat és meg-
próbálkozom e tetszetős, számomra
ideálisnaktiínő és markiillemre is tötrb

haszrosítasú fajta tenyésáésével . 20U.
éy tavaszán vásároltam kétkét par
űszposá Varga Andras és Polgm Béla
tenyészóktől.Mfu az első év ulán na-
gyon megkedveltem őket és elhatfuoz-
tam, hogy az amet'.kar órásposta
törzsallományom rovásáta az ő szá-
mukat növe]ni fogom. Ugy döntöttern,

hogy ha nálam is baonyílak a róluk
mondott jó tulajdonságokat, akkor
hossá ávon elkötelezem magam a
magyaí dís4posta tenyésztése mellett.
A kétezres évek elejen sajnos kevés
szalanai uryag álk még a fajtáv a| kap-
csolatban a tenyésztők rendelkezésére.
Egyik az MGKSZ 2003. évben kiadott

,ltíagyar Galainbfajtak" című könyv
volg me\öen még, mint ,,fajtajelölt''
szerepelt. (Az al.yag megtekinüeó a
könyv 89-90 oldalan.) Masik pedig
Polgar Béla tenyészkí írasa volt, mely a
Galamb és Kisállat Magazinbarr jelent

meg2üM. évben. A cikk írója a fajta
kialakulasával kapcsolatban két felté-
telezést ír le. En azon véleményével
értek egyet, hogy a faját a postaga-
lamb, a római galamb és a magyar
paraszt gatyás keresztezéséből te-
nyesáhettek h,t. Ezzel kapcsolatban
esetleg eg;l később me§elentethető
cikkben részletesen kifejtan vélekedé-
semet. Az altalam említett íras elérheó
q j aksaj-diszposta.hu honlapon.
Es arra, hogy nekem is van jogom e

témában szót emelni, álljon itt a
bizonlék:
Galambjaim sikeresen szerepeltek
E$,esíileti-, Fajtaklub- es Nerrrzeti kiál-
lítasokon. 2009. évben N}ifan a Szár-
nyas, Galarrű, Madár, Nyul és Kisrag-

csálók Errrópa Szövetség (továbbiak-
barr: EE) kiállítason bemutatott galam-

bolí<al elnyertem az Ewőpa Mester
címet és azEwőpa Szövetség plakett-
jét. Ez utóbbi a galambtenyésnők
száméra adhaó legmagasabb űj.
Ezpn a kiállítason másik nagy megle-
petes is ért, amikor megleftany afajta,
klub hmom nyelvű kiadvanyát mely-
ben az jelent meg egy fénykep
alákésakent" hogy ,}arga Andras és

Polgar Béla a fajíakJteílyésztő1" .
Eú. az első percektől kifogasoltarn,
mivel ez csak az olvasóh tenyésztők
felrevezetésére volgált. A kiállíást
köveóen a Törökszeníniklóson meg-
tartrott fajtaklub gyűesen szővá tettem,
hogy a kiadvanyban tevesen szerepelq
hogy ne-
vezeff. te-
nyésztők
tenyésztet-
ték ki a
magy aí
díszpostat.
Oket ter-
mészete-
sen elis-
merés illeü
ffi€g, hi-
SZen neve-
zettek ket-
ten ismer-
tették el a
magyar
szövetség-
nél ezt a
faját. A
szakmá-
ban jártas
tenyésztők
i smerik,
hogy egy
új falta
elismerte-
tése ko-
moly szak-
mai mun-
kával jár.

A gyűlé-
sen éles
vita kelet-
kezett a
hozzásző-

lasomból, de úgy gondoltarr1 hory a
fajtaklub vezptői belá§ak tevedésiiket.
Sajnos nem íry t<irtént. Az éirntatt
vezptők később több kiadvanyban is
uryanúry leközolték a fenykepet és

annakaláirását.
Mindezek arra ösáönöúek, hogy
magam is utána jaíJ* a kérdésneh
tegyek lepéseket az eredet nszlrAz^aía.
Vettem a faradságot és sámos Békés
meryei idős tenyésáőt is meglátogal
tam és kikérdeztem őket, hogy ki mit
tud a fajtaval kapcsolatban. Egy idős,
80 év feletti tenyésúő, akivel hang-
felvételt is készítettem, - mely náIam
bármikor meghallgatható -, örömmel
mondta el több él,tizedes tapas^a-
1aát.
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Tár5r: A. ,}íagy.ar diszposta galamb" felvétele a Fötdmüvelesügyi Minisztórium
Agazati Ertéktárába

Ti§.lst' Ja'§t Jór.ü§ Úf !

Örömmel uíjókoáátoí& hogy a Földművelésügyi Minisxériumba (FM) érkezett

javaslarábaa foglaltak alapján a ,,Magyar dí§zpo§ta galamb" megfelel a magyaí

nernzeti átekekről és a lrurrgaritrrmokról szóló 2012. éyi XXX. törvóny 1. § {1)
bekezdés j) pontja szerinti nemzgú érlókre vonatkozó meghatr4roás&rat ezért

felv&elre ieriilt az FM Ágazati Értéktárába.

Budapes! 2015. m;íjus ,",tl,",
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A üsszaemlékező ál]l.rlt4 hogy Ó
több mint 50 éve tenyészti ezt afqát.
Hómezővásárhelyen, akkor nagyon
sok 1ó tenyésaő volt. Eú, a galathot
annak idején még Horváth-fele
galambnak csúfoltak, csak később
kapta meg a magyar díszposta nevet.
Nagyon jó állomrányaik voltak abban

az időben a Hódmezővasarhelyiekne(
pélűu1 Szabó. Lindner és Héja te-
nyesaőknek akiknek a kereszfirevére
már nem emlékszr]<. bár hozzáfuzte,
hogy akkor még ksebb tesniek voltak
ezek a galambok
,,Jó1 ismerem a gl,r,rlai \,'arga Bandit, ő
tőlem vitte az első 15 pár díszposáját.
Ennek van talán mar 20-25 éve is,
Törökszentmiklósra is vittek tőlem
sarga színűeket."-mesélte.
Mzsgáljuk meg a kerdést egy masik
olda]ról, mely a mas/aí díszpostának
sikertörténete is egrben. Az MGKSZ
elnöksége 23 12005 . szánní határozaá-

val ismerte el a magyar díszpostat
önálló magyarfajtaként. A Szövetség
felterjesztése alapján az Ország-
5.tílés 3212004 (rV.19.) OGY hatá-
rozatáv aI a maw aT díszpostát őshon-
os magyar állatfajtínil< ismerte el.
AzEE Standard Bizottsága (ESKT)
Linfuen, 2009. szeptemberi ülésén
jegyezte be a fajtat az EE Fajta-

jegyzékbe a 36-os lajstrom sámmal.
A V-093 sz. Galambtenyésaő Egye-
sület Nagydorog előterjesztése
a|apján a Földművelésügyi Minisz-
térium 2015. május l8-án a magyar
díszposta,galambot felvette az FM
Agazati Eííéktárába. Tudomásom
szerint ez a fajta került be elsőnek
az FM Eííéktárába, mely tovább
növeli elismertségüket és rangju-
kat.
Mindezeket áttekinwe tényként álla-
pítha!'uk meg hogy a faját nem két
személy tenyésztette ki a közelúltban,
hanem őshonos magyr fajtanak kell
tekinteni.

A leírtak alapján ugye tisztáaődott a
Tisáelt Olvasóban is a kérdés, hogy
kik tenyésztették ki a magyar dísz-
postat. Hihető-e az, amit a Magyar
Díszposta Fajtaklub vezetői a kiad-
ványaikban áIlitottaL{
Aá üszont jó lenne tudni, ho$, a faj-
taklub volt vezetése a kiadvanyok
elkészítésekor nem volt t'lsz+ában a
magyaí űszposta galambok eredete-

vel, va5, mas cél vezérelte őket a
hamis dolgok állltísáb an.
En reménykedem abban, hogy a
megújult, jelenlegi klub vezetés
tisztáaza a korábbiak tévedéseit.

Jaksa János egyesületi elnök
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A MAGYAR MEZÓGMDA§ÁGIMÚZEUM És rÖNYwÁnenH

,, F i llérekből fari ntakat"

GRUB(CZY GÉZA SZEREPE A MAG)YAR BAROMF]TENYESZTES
FEJLESZTÉSÉBEN

zubor Ferenc etőadása

N1VEMBER 22.. iZERDA 16 ÓRA

Grubiczy Géza az 1B8O-as évek végéiól a
Földmúvelésügyi Minisztérium ménesuradalmi,
ma,jd á|laiienyésztési osztályáh dolgozott, Az
elméieii és gyakodati szakember ana tórekedett,

hogy az ágazat |egkorszerúbb ismeteteihez - a
nyugat-európai pé|dához hasonióan - a magyal
baromfitenyósziők is hozzá]ussanak, A modern
magyar baromfigazdálkodás úttörőjekénl a íenti
célok előmozdítását az e]ső hazai
baromfitenyésztósi szaklap megalapitásával és
szerkesztésével, illetve iöbb szakkönyv
megirásáva| is szolgálni kívánta, Az 1874-ben

megjelent ,,A tyúkászat" cimű gazdagon illusztrá|t

munkájái a kortársak és az utókor is sokáig
t^-^-LL^lUl9dtló,

HELY§Z|N : MAGYAR M EZOGAZDA§AG| MUZEUM E§ KONWTAR
MEZőGAZDA§Á§ KöNYVTÁR, BUDAPE§T l,, AmLA úT 93.
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