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Szerencsés volt a helyszín- (az Ipoly Erdõ
Zrt. Kemencei Erdészete és a Szlovák Ál-
lami Erdészet Kriváni Erdõgazdasága)
valamint az idõpontválasztás (május kö-
zepén agancs- és trófeabemutató
Pol'anán) a szakosztályülésünkre. Sze-
rencsés, mert azonos volt – perszonálu-
nióra emlékeztetve – a fogadó erdõgaz-
daság (képviselõje Haraszti Gyula vezé-
rigazgató-helyettes, szakosztály-tagunk)
és a szakosztály vezetése (Guzsik Alfréd,
titkár), õk így a kellemes, körültekintõ fo-
gadtatás-ellátás mellé jó idõt is tudtak ga-
rantálni a terepi programokhoz.  A szak-
osztály tagjai közül húsz fõ volt jelen. 

Kegyeleti megemlékezéssel indult a
találkozó. Titkárunk emlékezett meg ré-
gi, kedvelt kollégánkról, Törzsök Gyu-
láról, aki a közelmúltban „váltott más
vadászterületre”; õ nemcsak három év-
tizedes vadászmúlttal rendelkezett, ha-
nem többciklusos polgármesteri tisztsé-
get (Gönyü) is betöltött. Ez jelzi életmû-
ve megbecsültségét.

Az ülés fõ témája a határon átnyúló
Európai Uniós pályázatok (HUSK) is-
mertetése volt. Az elsõ HUSK pályázat a
Vadászati és Erdészeti Klaszter a két or-
szág gazdasági szervezete között három
szakterületen – ökoturisztika, erdõ- és
vadgazdálkodás – indított együttmûkö-
dés. Ez a közös program 2010-tõl indult
– az eddigi fejlemények biztatóak –, a
pályázatok összértéke pénzügyileg
több százezer eurós nagyságrendû,
ahogy a projektmenedzser Pintér Zol-
tán és Frantisek Kral, a Lesy SR munka-
társa tájékoztatójából ismertté vált. A
LESY Sr-nek több határon átnyúló pro-
jektjei között sikeres lengyel kapcsola-
tok is voltak.

Kikapcsolódásként a csoport megte-
kintette a közelben lévõ Drégely-várát,
ahol a Kemencei Erdészet vezetõje, Var-
ga Zoltán rövid ismertetõjében emlékez-
tetett az 1552-es tragédiára: 150 fõ védte
hõsiesen a várat az utolsó harcosig a 12
000 török támadóval szemben. Megren-
dítõ! A várromról páratlanul szép kilátás
nyílik a környékre, viszont kiábrándító,
hogy a Melocco Miklós által kõbõl készí-
tett emlékmûvet garázdák megrongálták.   

A vacsorát követõen természetesen a
vadászatról, konkrétan a vadkárról volt
szó. A beszélgetés során sok szempont,
érv és ellenérv merült fel, a többség
egyetértett a magas, túlzott vadlétszám-
ban – bár néhányan a téma differen-
ciáltságára emlékeztettek –, társadalmi-
lag is károsnak minõsítették a zártkerte-
ket, lakóterületeket is meghódító vad-
disznóállományt. A vadlétszám mérsék-
lésére egységes szakmai álláspont
ugyan nem született, viszont a vitában
fölmerültek figyelemre méltó javaslatok
és a beszélgetés viccel, ugratással, tré-

fálkozással hozzájárult a jó hangulat ki-
alakulásához.

A második napon a Kemencei Erdé-
szettõl autóbusz vitte a társaságot a szlo-
vákiai Pol'anára – így ismét jól összerá-
zódtunk – a hagyományos májusi
agancs- és trófeabemutatóra. A helyi ve-
zetõk érdemi és büszke tájékoztatói vé-
gén bemutatták az idén elnyert Edmond
Blanc (CIC) díjat, amit a látottak és hallot-
tak alapján indokoltnak is lehet tekinteni.
A sok vendég között képviseltették ma-
gukat a háziakon és rajtunk kívül cseh és
lengyel vadászok is. Alkalmunk volt a
szép szlovák vadászati kultúráról röpke
benyomást szerezni – a hagyományápo-
ló programban a plesskürtös nõi-férfi ve-
gyes együttes mellett nemzeti ruhás, né-
pi hangszeres zenészek léptek föl, tûle-
vélszórással „kereszteltek meg” egy, az
alkalomra megjelentetett könyvet.

Az ebéd után rövid területbemutatás
során alkalom kínálkozott a valamikori
vulkán kráterében kialakult flóra megte-
kintésére, a farkas, medve és a vadászha-
tó vadállomány együttélésének megis-
merésére. Pol'anára gyönyörû idõben ér-
keztünk, a késõbbiek során viszont lát-
hattuk a hegyeket betakaró esõfelhõket –
káprázatos –, de nem áztunk meg.

Kemencére visszatérve rövid tájékoz-
tatót kaptunk Varga Zoltántól a 8200
hektár területû erdészetrõl (18 fõvel dol-
goznak), az itt mûködõ Domszky Pál er-
dei iskola munkájáról. Szakosztályunk
kibõvült, az új tag Szabó Zoltán.

Eredményes szakosztályülésen vet-
tem részt – szakmailag újszerû, kulturá-
lis vonatkozásában ismeretbõvítõ, han-
gulatában kellemes rendezvény volt –,
köszönet illeti a vendéglátókat. Szemé-
lyes véleményem szerint a többiek is
osztoznak ebben. 

Fáczányi  Ödön
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A Vadgazdálkodási Szakosztály ülése

A Közösen a természeti értékek
megõrzéséért a Pol’ana és a Bör-
zsöny területén pályázat célja:
A LESY Sr. és az Ipoly Erdõ Zrt. ál-
tal kezelt, természeti oltalommal
érintett területeken, a Pol'ana Táj-
védelmi Körzet és a Duna-Ipoly
Nemzeti Park területein a termé-
szeti értékek megõrzése és az ok-
szerû vadgazdálkodás összhangjá-
nak megteremtése.

A Vadászati és Erdészeti Klasz-
ter célja: 
Nógrád megye, Pest megye,
Besztercebánya és  Nyitra megye
mint határmenti térségek, gazda-
sági versenyképességének növe-
lése, a gazdasági együttmûködés
erõsítése és a fenntartható fej-
lesztések elõsegítésével a termé-
szeti értékek védelme. Ezen belül
az erdészettel, a vadászattal és a
turisztikával foglalkozó vállalko-
zások üzleti környezetének javí-
tása.


