Állattenyésztés

A galambász doktor: Shindler Gábor
Kevés galambász közösség van olyan szerencsés helyzetben, mint Székesfehérvár és közvetlen környéke. Dr. Schindler
Gábor neve galambász berkekben az
állategészségügy témakörében fogalom.
Jómagam már hosszabb ideje ismerem/
elismerem tevékenységét.
Mind a Magyar
Postagalamb
Sportszövetség,
mind a Magyar
Galamb- és Kisállattenyésztők
Országos Szövetsége
(MGKSZ)
tagsága körében kifejtett szakmai tevékenysége példaértékű. A két szövetség
elnökeivel (Bárdos István, Uhrner Antal)
korrekt állategészségügyi-szakmai kapcsolatot alakított ki, ápol, sok segítséget
adva/kapva ezáltal. Közvetlensége sokat
segít abban, hogy a galambászok hozzáforduljanak problémájukkal.
Szinte az első pillanattól együttműködtem vele a tagság meggyőzésében, ami
valljuk be, nem volt könnyű. Először a
paramyxó, később a paratífusz (szalmonella) elleni oltások szükségességének
elfogadtatásában ténykedett. Szerencsénkre nem csak elméleti szakembert
találtunk személyében, hanem olyan
állatorvost, aki gyakorló galambász is.
Hathatósan közreműködött az oltások
kivitelezésében (oltóanyag beszerzése,
oltások elvégzése, adminisztráció). Sokat
segített a madárinfluenza veszély idején
kialakult, kicsit „hisztérikus” hangulat
kezelésében. Nekünk, díszgalambászoknak külön szerencsénk volt vele, a kiállítások körüli problémák kezelése terén,
melyért ezúton is köszönetem fejezem
ki.

Első perctől lelkes támogatója, hírvivője,
ismertetője volt szülővárosunk galambfajtájának, a székesfehérvári bukónak.
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Előadásait rendre, a fajta fényképével
illusztrálta. Több könyv társszerzője. Többek között az általam írt „Székesfehérvári bukó” című könyvbe is volt szíves írni a
galambegészségügyről egy fejezetet.
Galambászéletének
fontosabb állomásai, dióhéjban:
1970-ben Székesfehérvárott született. Postagalambokkal általános iskolás
kora óta versenyszerűen foglalkozik. A
galambok szeretete édesapjától, Schindler Endrétől ered.
1982.: Egyesületi bajnokság megnyerése édesapjával közösen.
1990-1993.: Négy egyesületi és egy
kerületi bajnokság, három kerületi hos�szútávú bajnokság.
1994-2001. között tanulmányai
miatt nem versenyzett. Az Állatorvostudományi Egyetemen szakdolgozatát a
postagalambok versenyteljesítményét
befolyásoló tényezőkről írta, melyet a
dr. Terdik József Alapítvány díjával tüntettek ki.
2001.: Újrakezdés a sajnos azóta elhunyt Komlódy Ferenc sporttárssal közösen, mindjárt a magdeburgi szuperkupa
egyéni 3. díját nyerve több mint 24.000
indított galambból.

2002.: A hajdúszoboszlói teszttelepi
versenyen galambja a hazai galambok
megmérettetésén 2. helyezést érte el. A
galambok egészségügyi megelőző programjának kidolgozása okán Magyar Postagalamb Sportszövetség és a Magyar
Galamb és Kisállattenyésztők Országos
Szövetsége Állatorvosi Bizottságait szervezi meg.
2003.: A Magyar Állatorvosi Kamara
Galamb-egészségügyi specialista képzé-

sének megszervezése. A Magyar Állatorvosi Kamara Galamb-egészségügyi Tagozatának létrehozása.
2005.: Fiatal Galambászok Baráti Körének első nonprofit teszttelepi versenyének sikeres megrendezése. A brüs�szeli székhelyű Nemzetközi Postagalamb
Sportszövetség Állatorvosi Bizottságának tagja lett.
2007.: Az Állatgyógyászati Oltóanyag-, Gyógyszer- és Takarmányellenőrző Intézet munkatársaival a galambok
madárinfluenza elleni vakcinázásának
kísérletében való részvétel.
2011: Legidősebb fia (Máté) egy szezont végigröptetett a fiatalokkal és egyesületi 2. helyezést ért el!
Mindezek mellett természetesen
gondoskodni kell 3 gyermekének eltartásáról, iskoláztatásáról. Ami, valljuk be,
napjainkban nem könnyű.
Nem csoda, ha en�nyi elfoglaltság mellett már alig jut ideje kedvenc hobbyjára, a postagalambászatra.
Dúcában, napjainkban is megtalálhatók
kedvencei. Ha teheti és ideje engedi a
kikapcsolódást jelentő sportot, lehetőség szerint özvegy módszerrel röpteteti
galambjait. Kis létszámú állománnyal
versenyez, inkább csak a sport élvezete
miatt. Galambjai a bátyjától (Ifj. Schindler Endre) származó díjnyertes, ill. champion galambok utódai. Édesapja nyertes
maratonos galambja is nála költ. Számos
díjnyertes galamb született barátja, Teke
László tenyészgalambjától is!
Galambjainak takarmányozását a hazai termékforgalmazók keveréktakarmányaival oldja meg.
A jövőben kiemelt figyelmet szeretne
fordítani a „fiatal galambok betegsége”
néven ismert kórkép tanulmányozására.
Munkájához, elfoglaltságához ezúton
is kívánok neki jó egészséget, kitartást,
eredményt!
Bárány István

