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részletekben következnek-e be, ahol
legutóbb. Minden tömegszaporodás
„önálló életet él”, amit sok-sok, idõben
és térben változó tényezõ együttes ha-
tása vezérel. Nyilván a tavaszi hónapok
és a nyárelõ idõjárási viszonyai nagy-
ban befolyásolhatják a folyamatokat.
Csodát azonban ettõl se várjunk. Hiába
volt viszonylag sok csapadék télen, hiá-
ba esõs a tavasz, ha a gyapjaslepke egy-
szer nekiindul, nem áll meg egy-
könnyen. A legutóbbi, 2000-2003 kö-
zötti aszályos években felépülõ tömeg-
szaporodás az ország egyes területein
máskor (2004-2006) tetõzött, minden
korábbit felülmúló kárterületekkel.
Ezek az évek pedig már jellemzõen
nem voltak aszályosak. Egyszóval, ria-
dó! Nyakunkon a gyapjaslepke! 

2013. március 13-án délután a Kecske-
méti Helyi Csoport hagyományos Er-
dészklubjára gyûlt össze a tagság jelen-
tõs része  a KEFAG Zrt. kecskeméti ta-
nácstermében. Elõször Koczka Zoltán,
H.Cs. titkár tájékoztatta a megjelenteket,
hogy tagsága megtartása mellett Kiss Bé-
la. elnök bejelentette lemondását, tehát
a közeljövõben pótválasztásra kerül sor.
Ennek érdekében jelölõbizottság létre-
hozására tett javaslatot dr. Almási János
elnök, Madácsi Sándor és Gyenes Ká-
roly tagok személyében. A javaslatot a
megjelentek elfogadták, és a jelölt sze-
mélyeket egyhangúan szavazták meg.

A rendezvény második részében
nagy érdeklõdéssel hallgattuk Dr.

Koncz István Szalonkaváró gondola-
tok, egy orvos-vadász életútja címmel
megtartott elõadását. Bevezetõjében a
doktor úr elmondta, hogy nagy meg-
tiszteltetés számára a mindig áhított, de
be nem teljesült erdészhivatás képvise-
lõinek elõadást tartani. A köz-
tiszteletben álló szü-
lész a természet és
a vadászat igaz
szere lmese ,
több megje-
lent vadá-
szati témá-
jú könyv
szerzõje ,
az eddig

tíz kötetes Arcok a magyar vadászmúlt-
ból címû füzetek szerkesztõje. Irodalmi
szintû elõadásában hallhattunk életútjá-
ról, annak fõbb állomásairól, korszakai-
nak meghatározó élményeirõl, és meg-
osztotta velünk gondolatait az élet lénye-
gérõl, rejtelmeirõl, a születésrõl, szere-

lemrõl, természetrõl, erdészke-
désrõl, vadászatról, halálról.

Azt is megtudhattuk, hogy
a pályafutása során vi-

lágra segített mintegy
négyezer újszülött
között több tucat er-
dész gyermeke, uno-
kája szerepel, ami
külön öröm számá-
ra. A harminc fõt

meghaladó közönség
áhítattal, példátlan mó-

don zajtalanul hallgatta
végig az élménygazdag,

kimagasló eszmeiségû elõ-
adást.

A hivatalos program végén több
idõs kolléga elevenítette fel a neves
vadász-doktorral kapcsolatos emléke-
it, élményeit. Koncz Pista bátyánk a
kellemes baráti beszélgetés közben
nagy örömmel dedikálta és ajándékoz-
ta írásait.

Este volt már, amikor a KEFAG Zrt.
épületét elhagytuk. Az ajtón kilépvén
megcsapott bennünket a langyos tava-
szi szellõ és feléledt bennünk a szalon-
kavárás tavaszi gondolata.
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Szalonkaváró gondolatok…
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