Kabala-Ménes Kft.
A jelenlegi ménes elődjét Bartha László alapította a horvátországi Pankovecen JankovichBésán Elemér terezováczi és a hajdani császári és királyi lipicai ménesből származó
kancákkal. 1912-ben a zalai Göcsejben, Tófej és Gutorfölde között található Rádiházára
települt át, és a magával hozott lovakból valamint vásárolt magyar félvér kancákból kezdődött
a több mint 100 éves sikertörténet.
Az alapító 1925-ben bekövetkezett halála után fia, Bartha Miklós vette át a ménes irányítását,
aki a lipicai tenyészirányt magyar félvérre változtatta, és egy Ekkehard nevű szürke angol
telivér mén sikeres felhasználásával kiváló sportlovakat állított elő, és megteremtette a ménes
elismertségét.
A II. Világháború után a többihez hasonlóan a Bartha-birtok is szétosztásra került egy 100
kataszteri holdas birtoktest kivételével, melyet állami méncsikóteleppé neveztek ki. Azt a
feladatot kapta, hogy a magyar félvér mellett a magyar ügető tenyésztés és kiképzés bázisa
legyen. 1953. augusztusában érkezett a telepre Török László agrármérnök, akinek a személye
a későbbiek során meghatározó lett a ménes további sorsát illetően. Az évek során a
különböző átszervezések következtében a cégér többször változott, de Török László
munkásságának köszönhetően a ménes egyre jobb és jobb eredményeket ért el úgy az ügető,
mint a sportlótenyésztés terén. Számos ügetőderbit és rangos nemzetközi versenyeket nyertek
a rádiházi ügetők, és sportlovak. Időközben fejlődött az infrastruktúra is: nemzetközi
versenyek megrendezésére alkalmas pályát teremtettek, Rádiháza a military-sport
fellegvérévá vált.
A rendszerváltás következtében a ménest fenntartó gazdaság privatizációja során a ménes a
legjobb helyre – a Török család tulajdonába került, és a legsikeresebb Rádiházán tenyésztett
ügető, a pályarekorder Kabala nevét felvéve, mint Kabala-Ménes működik tovább azóta is
Török László lányának, vejének és unokáinak köszönhetően.
A Kabala-Ménes a magyar ügető-tenyésztés meghatározó ménese mind a mai napig, mellette
a magyar sportló-tenyésztésben és a lovassportban egymás után aratja a sikereket. A rádiházi
tenyésztésű lovak keresettek bel- és külföldön egyaránt.
A 2019. évben legeredményesebb sportlovuk – amely eredményeiért kapta a ménes a Magyar
Lóért Díjat – Rádiháza Echo
 5 évesen tenyészversenyt nyert Fodor Gáborral,
 Somorjai Nagydíj győztes ifj. Tóth Lászlóval,
 4 csillagos Grand Prix győztes,
 vezeti a 2019.-évi díjugrató ranglistát,
 az elmúlt hét végén Portugáliában megrendezett CSI 3 csillagos versenyen a 3.
helyen végzett a Nagydíjban.
Gratulálunk!

