
Galambinvázió Szentesen 

Szentes - Több száz galamb tanyázik Szentes központjában. A jelenség nem új, de 
az utóbbi idıben látványosan megugrott a szárnyasok száma, ezzel együtt az 
ürülék mennyisége is. Az ornitológus szerint a galambokat nem lehet végleg 
számőzni a városból, de elszaporodásuk ellen van megoldás. 

Hitchcock Madarak címő filmjébe csöppenve érezheti 
magát az, akinek Szentes belvárosában, a görögkeleti 
templom környékén akad dolga: az épületek tetején 
több száz galamb tanyázik. A helyzet a Kossuth utca 8. 
szám alatt, a földhivatali és postai épületnél a 
legrosszabb. 
 
Takács Géza, aki naponta megfordul a fıutcán, úgy 
vette észre, hogy évrıl évre egyre több a galamb a 
belvárosban. – Különleges látvány, amikor felröppen a 
népes raj. Borzalmas az a rengeteg ürülék, amit a 
járdára és az épületek homlokzatára pottyantanak. 
Elıbbit pedig hiába söprik, kis idı múlva újra ott éktelenkedik rajta a guanó, nem 
beszélve a madártetemekrıl – mondta a nyugdíjas férfi. 
 
Szentes patinás épületeinek felújításakor az illetékesek gondoltak a galambriasztásra 
is. A Kossuth utca 8. szám tatarozásakor például ultrahangos készüléket szereltek fel, 
amely egy idıre számőzte is a madarakat. Döbrıssy Iván, a városi szolgáltató kft. 
ügyvezetıje lapunknak korábban ezzel kapcsolatban elmondta: a galambok 
hozzászoktak a berendezés által kibocsátott rezgéshez, s már nem ijednek meg attól. 
Ismeretei szerint nem létezik jó megoldás a galambok elleni védekezésben. A 
városközponti épületen most 200-300 galamb lakik. 
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A szentesi földhivatal teteje több száz galamb otthona. 
Fotó: Tésik Attila
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– Ez a 22-es csapdája – mondta Bod Péter ornitológus. – Számos galambriasztó 
módszer létezik, ezek többségét azonban a madarak egy idı után megszokják, vagy 
egyszerően átköltöznek a szomszédos házak valamelyikére. A Bugyi István Kórház 
nyugalmazott igazgatója hozzátette: Szentes épületein vad házigalambok búgnak, 
ezek természetes élıhelyei a városok és a falvak, csupán táplálékért repülnek ki 
onnan, ezért véglegesen nem lehet elzavarni ıket. Túlzott elszaporodásukat azonban 
különbözı orvosságokkal meg lehet elızni. 
 
Tőzoltók is takarítanak 
 
A szentesi tőzoltók többször tisztították már meg a város galamb lepte épületeinek 
ereszcsatornáját az ürüléktıl. – Ezt a feladatot bérmunkában végezzük, évente 
általában 3 alkalommal – tudtuk meg Kálmán Rajmund ırnagytól, a Kurca-parti 
tőzoltóság parancsnokhelyettesétıl. Az ereszbıl lapát segítségével távolítják el a 
guanót, ilyenkor megigazítják az elmozdult tetıcserepeket is, amelyek résein a 
madarak könnyedén bejuthatnak a padlásra, és fészket rakhatnak. 
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