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34. POSTAGALAMB OLIMPIA  

SYMA Csarnok, Budapest – 2015. január 15-18. 
 

   
 
 
A Magyar Posta alkalmi bélyegblokk és kétcímletű sorozat kibocsátásával köszönti a 2015. január 15-
18. között Budapesten megrendezésre kerülő 34. Postagalamb Olimpiát. A sorszámozott, két azonos 
méretű, de eltérő állású bélyegképet tartalmazó blokk egyik címletén egy magyar tenyésztésű, korábbi 
olimpiai bajnok postagalamb, Jr Villám látható háttérben a Szabadság-szoborral, a másik bélyegképen 
pedig a röptetés egy pillanata került megörökítésre, amely jelenet a blokk keretrajzán teljesedik ki. A 
sorozat címletein szintén magyar tenyésztésű, korábbi olimpiai bajnok postagalambok, valamint 
Budapest egy-egy nevezetessége látható. A 115 Ft névértékű bélyegképen First Lady és a Hősök tere, 
a 145 Ft-os címleten pedig Mr Villám és a Halászbástya részlete látható. Az 50 bélyegképet tartalmazó 
ívek ívszélén fent és lent a 34. Postagalamb Olimpia logója ismétlődik. A miniatűr műalkotások Székely 
Kálmán grafikusművész tervei alapján készültek az ANY Biztonsági Nyomdában. Január 16-án jelennek 
meg a Filapostán és az ország nagyobb postáin, de a Posta honlapján keresztül is megvásárolhatók. 
 
A több mint 130 éves múltra visszatekintő Magyar Postagalamb Sportszövetség rendezi a 34. Postagalamb Olimpiát. 
Legutóbb 1975-ben adott otthont Magyarország a rangos eseménynek, így 40 év után ismét ide várjuk a világ 
postagalambászait. A Postagalamb Olimpia kiállítás és egyben vásár, amely a szakmai programok, konferenciák mellett 
a nagyközönség számára is érdekességekkel szolgál. Az Olimpiára várhatóan 50 országból érkeznek delegáltak.  
A postagalambászat világméretű sport és hobbi. Belgiumban, Hollandiában, Németországban több mint 30.000, 
Lengyelországban 50.000, míg Kínában 1.000.000 fő galambászik versenyszerűen. A Sportszövetségnek 
Magyarországon több mint 5.000 regisztrált tagja van. Nemzetközi szervezetük, az FCI (Féderation Colombophile 
Internationale) 58 tagországot tömörít. 
A postagalambok háziasított szirti galambok, melyeket arra tenyésztettek ki, hogy nagy távolságokból is hazataláljanak. A 
galambokat Kr. e. 500 körül már használták hírvivőként, de a postagalambtartás hobbija 1815-25 között Belgiumban 
alakult ki, majd terjedt el később egész Európában. Postagalambokat az első és második világháborúban is használtak. 
A postagalambok gyorsan és kitartóan képesek repülni. A repülési szezon április közepétől szeptember végig tart, ezalatt 
a postagalambászok speciális, szervezett repüléseken vesznek részt galambjaikkal. Előtte a galambot tanítani kell, amit 
maga a galambász vagy a postagalambász egyesületek és szervezeteik speciális „tréning” röptetések keretében 
tehetnek meg. (Forrás: postagalamb.hu, wikipedia.org) 
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