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Miért szomorkodnak a magyar díszpostá(so)k?

Amennyiben egy gyakorlott galambtenyész- az eredeti szövegben, Ebben az eset- táson bírálók ezt mién nem veszik észre.!|''|'

tőolvassaírásomcímét azfuóje|behelyezett uen a totkenő csupán "..oi 'J', 
FentiekalaPjándÖntseelaTiszteltolvasÓ'

szótag nélkül is sorolja a lehetséges oko- Í"gy 
" 
p"ri"g"rurntoitu;tuÜaratu" hogY szükséges lenne-e a fajtaleírás módo-

kat. Elsőként valószínűieg arra gyanakszit, ;n;s siín mJghatározás, Ezért kellett sítása?

hogy betegek. Sorolja tovább, hogy belső .riu,orugkie§észíteni, ézzük meg a fajtaklub által jóvahagyott

vagy külső élősködők rrr"^áiát'riJg ot",, +. v"r,át,5"áb6ájavaslataimazérték, ideálrajzotis,

és azok sanyargatásának hatására Szomor_ *e,a kurr,*i j,gv,k, va]amint a sú_ Afajtaleírás a:t íria:

kodnak, De a rossz tartási körülmények is irá, rrrt"t .oo.iá.le,-,.t ,{|l"rririra a.'/ á ,,Iábszfuán jól fellett sarkanryú tollak"

közrejátszhatnak abban, hogy nincs megfe- ;á]: ;ffib*;Üi;;;;it""i"-pr" lájhat9k],A 
raizól ezek miér-t maradtak le?

lelő életkedvük. Az o1vasó bizonyára tovább miss,umok Születtek, Meg kel1 nézni a csatoit fényképeken látha-

bővíti abúslakodás esetleges okáinak korét. sujno, -*uotak a mai napig meg nem ol- tó dlszposták lábait' milyennek kellene lenni

Teljesen más a helyze' rr"l ,ir?i.ru." aro d"i , ;;;.;Ú;és kiegésziljst igénYlő téte- a sarkantYÚ tollaknak a raizon'

szótaggalegyútt olvassuk a címei. Igen ne- 1.k, .*;i;il; k tisztűásfuarobÜ;"" ;;; b./ ,,A siembőr két soros" A rajzon én csak

künk magyar díszposta tenyésztó.knek ,is ou*"#"]r#"ir.**,[* t"*iir* egy sort látok, Talán én tévedek?

meg vannak az okaink u ,^.o.ioaar.u. .q., Néhányat ezek közül: Ji "e ra,a csőrkáva hegye kissé lehajló"

elmúlt hónapokban egymás után jelentek . "f';ffi;i;; u t9*1i. lábtollak mé- Én ezt nem 1átom a rajzon. Javasiom' hogy a

meg a különbö ző magyargalambfajtak ide.- reteit'konkrétan hatÍxozza..g ,-rrl. Tisztelt olvasó hasonlÍtsa Óssze a fényképen

il'rajzatamagazinhátlapjan,melyafajtákgu,,agu27.30cm,.hossza31-.40cm.ésaraizonlévőfeieket.
szempontjábólújabbelőrelépéstjeient._ .. ilffi;y,ől a farok_veg^ei!',,.";u_ e nér]á",, felvetés után szabad_e csodálkoz_

Sajnos mi magyar díszpostá tenyésztók hi- áo" er-á, "l"ton ".Őr, 

-3-Í.Á horr- ni azon. irogy a bizottság nem fogadta el sem

ábavénaánkazideáIrajzmegjelenésére,hi- ,rJár*tói áiló.,.". Ezekke1 szem- aleírást. semaraizot' mivel azoknemfele'-

szen a Szövets ég 2o16ott,1i.-én kelt .eve- l". 
" 
,ia-v"t hosszára vonatkozóan nek meg a valósáPnak és az EE elŐÍrásoknak'

lében értesítette a fajtaklubot, hogy az á|ta- u t*"at"rá szerepel ,,. k;;;i;"i - BÍzonyka sokan"meglepődnek azon' hogy

luk beadott fajtaleírás szövegét, melynek iJ 
"eg"r,JLm. 

l .m-J róvidebúek," itt most megkÖszÖnÖm Kajzer Antal tiszte-

meg kellett voina felelnie az ÉE előírások- úie*'n". lehet elfogadni ;;;. ;;;.' ietbeli elnoinek a decemberi magazinban

nak és az ideá1 rajzot nem fogadta el. Az el- "gv.jg"r*rt 9, u ,i"-ytoilr'"rrrá' jegyzett cikkét' Gratulálok neki' hogy visz-

utasítás átvétele óta közel másfél év telt el, *"t""L!' cm-ben, 
",t 

i' aÖh;;- iiÁ",rt a fajtaklub vezetésébe, annak elle-

de nincs róla tudomásom, hogy a fajtaklub rozzuk meg? 
- 

nér.e, hogy nóm tudom mi a feladat_ és jog_

vezetói tettek volna újabb lépéseket a hiá- . i-rr.^ ,ámgytirú ,§arancs színŰ- a kÖre? I1Yen tisztséget ugYanis a MŰkÖdési

nyosságok megszüntetésére. Szemboltok páh,,ru-o.uk'' NézzÜk Szabál.vzat nem tarlalmaz! Nem tudom azt

Nézzük meg mi történt a fajtaklub híaa tá- " 
,)..t"r, Úfel"zést. A boltív kife- se. hog,v a tasság titkos szavazással válasz-

sán. 
L fajtaklub *u 

,'*. r.rJri ", 
epr,erátuőt -ind.ntiJót ir- totta-e me_g. 

"uag*v .sx valaki (vaiakik) ki-

Miután megkezdtem a fajta tenyésztését #;.'H;;Í ;;.;íz"n mit .Ű; i;"; nevezték. Úinaón esetre konektebb és ered-

pontíól pontía átnéztemaz akkor érvényes bolt szó 
-úrqernl, p.n "r". '.- 

* ménYesebb munkát kívánok neki' mint ami-

fajtaleííást. Ezmegta'áIbatóazMGKSZá\- áá--.rut sejtem.-ElŐvettem a So- .,'etelnÖkkéntnYÚjtott'

ta1 2003 évben kiadott ,,Magyar Galambfaj- tx ara jól ismert 
-p, 

i)ti., iu:"' Áz iltalam.emlÍiett Újságcikkben az van le-

ták,,címú könyvben a 90_dik oldalon. A faj_ .öaá^t:ái*" ",n, ry"|"" á,_ írva, mármint rólam "nem 
kell senkivel vi_

taleírásbantöbbszakmaitévedéstéspontat- iy:", r"jrrt"claiás 110O, á'veú,n ua- tatkozni a módosításokról, jellegrajzokról,

'anságot 
állapítottam meg. Már 2006 évben ik'k .;;ii...r"l"rozoi.o]áuton ír akár évente kétszer változtathat" KÖszÖ-

beadtam a MGKSZ_hez javasiatomat a fajta " 
ir.Áa 1allsorat1 

Úi.;"iJ..t nÖm,.hogy.elŐre visszaigazolta' hogy tÖbb-

1eírás módosít ásíxa. Ezta Szövetség eluta- rő|. Ez a szó ott nem ,"Ü'ilrJá-.g. szilr is p?uarcozhm a módosításokkal' de

sította azzal,hogy várjuk meg vele a fajta- iú"grerl* . u"gy* NÖi;J;;- azt elutasították. Idézek még egY mondatot

klub megalakítását, A megalakulást követő- )á-'rr.dta,ar,ott sá tutálturr,,? re.- ,,Itt kívánom még megjegyezni' hogy" a faj-

en (2008 máj.18.) még közel egy évig tar- áer..,rrogy szabad-e"giiuirur.i*' taklub a,továbbiakban semmiféle felvetés-

tott, míg a legfóbb pontok módJsítására sor iá,'"iy"" '.ro, hasrnáiii, ioety"t u re VagY cikkre nem kíván reagálni"' Ebból

került. Ezek a következők voltak: szakiro'dalom e, u *ugy*'n},i,i n" u rnoiáutUot kiderül, hogy nem tartjak ma-

1. Az eredeti leírásban nem volt megha- használ? gukat a nyílt színen vitaképesnek, az Újság

titrozva,hogy a galamb hosszát hon- Nerruillpa*,"zamos" szót. A fajtaleirást iasábjain-keresztiil annak érdekében' hogY

nét,meddigkellértelmezni.Különbö_ kérr;e bJ";rá.u u*u goná;.k, ;";r; egyeztethessük álláspontjainkat, A cikkben

ző fajt(knáImás és más hosszméretet ,^*;űrű T.rú részének-, -"1; ;i;;Ó. siáreplő, eevéb rosszinduiatú gondolatokra

határoznak meg a leírások. így kerúlt ,""'''|*ol"j;fi o*ffiil;'k;rr"r. i.irl n"^ kíuá"Ói 
'"agálni,hiszen 

tele van igazta-

be a leírásba, hogy a hosszméret ,,csőr 
" 

f.J.Jú;;l, il nem 1ehetséges,',-""r " 
r..] lan állÍtásokkal, csúsztatásokkal' Ezér1 csu-

hegyétől a farok végéig,, értendő. In ,oi á,i.:t"i"iá, a7yriun2pv.,,.i"á", i.""y pán arrakérem a T, o1vasót, hogy minden_

és a fajta leírásban még más helyen is bJ.;'y;;; ír. ,, Bgv uűirÁi,iuwiia ti saját meglátása szerint minősítse az ott 
'e-

az én hibámból is ,,a farok" szó szere_ tó, ati ienoszeresen Áinősíti a magyas dísz_ lnata,t

pel ,,kormánytollak,,helyett. p"rráű-;;; évek óta :*^"r.i,-iágy *" Javaslom 
,az 

űl, Iétszámában megerósödött

2. Az eredetiszövegben az volt leírva, d";í;rk u}á3o r"i.ar,,.* rrá-"*^'ri"r^p vezetésnek, hogY a Szovetség iránYÍtásával

hogy a ,,lábak combján jól fejlett sar_ .,^" r)Jr^ri., bírílná ag"l"il;;;;áó" kérjenek fe1 szakembereket, akik helyettiik

kantyútollak u''nui.,,. Természetes, r.:"t r. t.lt*. pontoznia*. nrr."uJi.r"ii u rri el iudjak készíteni a valÓsághű fajtaleírást'

hogy nem a combokról, hanem a láb_ bák';;gy; kirfuJ1"5.r*3,u" o,i]"", i"r, és az ideá1 rajzot is, Kérem a szövetség el_

szánól nőnek ki ezek a tollak. így ke- ni.'ő-JLá ukifogásolással "J- árr,-},irr* nÖkségét.is, hogy ebben adjanak Segítséget

rült ez kijavítás ,u.-'-' *ú, t üv nem á galambok fejével van a a fajtaklubnak,

3. Szín és rajzoiatok: ,,Elfogadott min_ p.o'tüÁ"'"gy,égesJn, t,un"m a fajtaleírás JaksaJános

den postagalamb színben", szerepel ".;l;'dr?";;;, 
hogy a Nemzeti Kiállí_ szakbíráló


