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seGély erzsébet-utalványra

Döntött a Parlament: szeptembertől a 
települési önkormányzatok előírhat-
ják, hogy legalább tízezer forintnyi 
rendszeres szociális segélyből ötezret 
készétel vásárlására jogosító Erzsé-
bet-utalványban fizessenek ki. Az elő-
terjesztők szerint több család ugyanis 
a gyermekek helyett valójában 
élvezeti cikkekre fordítja a pénzeket. 
Az ötezer forint ugyanakkor jelképes 
ahhoz képest, hogy szociológusok 
szerint a csak segélyből élő családok 
összességében mintegy százezer 
forint állami támogatást kapnak 
havonta.

milliárdok 
tanyafejlesztésre
A tavalyi egymilliárddal szemben 
idén másfél milliárd, jövőre pedig 
kétmilliárd jut tanyafejlesztésre. 
A szakminisztérium pályázataira au-
gusztus végéig lehet jelentkezni. A ta-
nyasi környezet fejlesztése mellett a 
tanyagazdaságok megújítására is van 
külön keret. A legújabb felmérések 
szerint nő a tanyákon élők száma, az 
egy évtizeddel korábbi 220 ezerrel 
szemben ma már 300 ezren élnek a 
települések külső területein.

pénzért sem kell a praxis
Százmillió forint, a keret egyharmada 
megmaradt a praxisjog vásárlására 
meghirdetett állami támogatás-
nak. A kezdő orvosok számára kiírt 
pályázaton 40 doktor élt a vissza nem 
térítendő támogatás lehetőségével, 

fejenként mintegy 3,5 millió forintot 
kaptak. A vérfrissítésre nagy szükség 
volna, a háziorvosok átlagos életkora 
58 év. A megmaradt összegre most 
újabb pályázatot írnak ki.

kevesebb iskola 
települési kézben
A korábbi háromezerrel szemben öt- 
vagy hétezer főnél húzzák meg azt a 
lakosságszámot, amely alatt januártól 
az állam automatikusan átveszi a 
települések iskoláit. A korábbi ter-
vekhez képest tehát csak a lényegesen 
nagyobb településeken maradnak 
az intézmények az önkormányzatok 
működtetésében. Ötezres határral 
számolva 2700 településen lenne 
üzemeltető az állam, s mindössze 
400-ban maradna a teher az önkor-
mányzatoknál.

csődben heves és vizsoly
Heves és Vizsoly is csődöt jelentett 
– mindkét önkormányzat legalább 
másfél milliárd forintos adósságot 
halmozott fel. Heves esetében csak 
idő kérdése volt a csőd: a városka 
ereje fölött működtette a település 
kulturális intézményeit, gyakran 
a fejlesztésre kapott forrásokat is 
településműködtetésre használva 
fel. A hiánygazdálkodásnak az vetett 
véget, hogy a jövő évtől életbe lépő 
önkormányzati törvény szerint a 
polgármesterek nem írhatnak alá 
adósságnövelő döntéseket.

százmilliók 
az esterházy-kastélynak
350 millió forinttal támogatná a 
Parlament költségvetési bizottsága a 
fertődi Esterházy-kastély megújítását 
és kulturális programjait. A pénz 
nagyobbik részét az Apolló Terem 18. 
század eleji bútorzatának restaurálá-
sára illetve kiegészítésére fordíthatná 
a kastély, de jutna belőle a kulturá-

lis fesztiválok támogatására is. Az 
Esterházy-palota külsejét 2009-től 
idén májusig 1,5 milliárd forintból 
újították fel – a bútorok és használati 
tárgyak rekonstrukciója összesen 
kétmilliárd forintot emészt majd fel.

nem kell a zsolnay

Az Alexandra és az SCD után a 
Közgépnek sem kell a Zsolnay. A 150 
éves porcelánmanufaktúrát jelképes, 
1 forintos árért egyelőre Pécs váro sá-
nak adta el a társaság – noha tavaly 
májusban még 400 millió forintot 
fordított a vásárlásra. A cég a 2011-es  
évet 282 millió forintos rekordvesz-
teséggel zárta, ráadásul a Közgép 
sem teljesítette 500 millió forintos 
tőkeemelési ígéretét.

rendőrház józsefvárosban

A rendőrségnek adott át egy felújí-
tott, kétemeletes házat Kocsis Máté, 
a főváros nyolcadik kerületének 
polgármestere. Az épületben kialakí-
tott 12 lakásba olyan rendőr-családok 
költözhetnek, akik eddig nem tudták 

rövid hírek
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megoldani lakhatásukat. A fideszes 
városvezető azzal indokolta a 175 
millió forintos gesztust, hogy ezzel is 
igyekeznek ösztönözni a kerületben 
dolgozó rendőrök különösen nehéz 
munkáját.

kompenzáció a debreceni 
kórházért
880 millió forintos kárpótlást kap 
Debrecen az állam által májusban 
átvett megyei kórházért. A település 
ugyanis 2008-ban ekkora összegért 
vásárolt tulajdonrészt az intézmény-
ben. Hasonló kártérítési igényt eddig 
csupán Veresegyház jelentett be, a fő-
város csupán szóban nehezményezte 
a kórházakra fordított több milliárd 
forint elúszását.

debrecenben a Wizz-air

Heti háromszori alkalommal 
légijáratot indított a Wizz-Air Deb-
recen és London-Luton között. A 
közvetlen összeköttetéstől Debrecen 
az egészségturizmus felfuttatását 
várja – szó van arról, hogy angliai 
biztosítók a környékre küldik bete-
geiket rekreációs ellátásra. Év végéig 
a légitársaság Hollandiába és Olasz-
országba is készül járatot indítani a 
debreceni repülőtérről.

fizetési viták az e-starral
Hódmezővásárhely és Sárospatak 
is felmondta az E-Star alternatív 
energiaszolgáltatóval kötött korábbi 
szerződéseket. A települések azzal in-
dokolják a váltást, sőt korábbi szám-
lák ki nem fizetését, hogy a cég az 
öt-hat évvel ezelőtt kötött korszerűsí-
tési szerződésekben olcsóbb energiát 
ígért, amely végül a településeknek is 
megtakarítást hozhat – ám ez nem 
valósult meg. A szerződésbontási 
lavinát Hódmezővásárhely indította 
el, amely százmilliós tartozást vitat, 

ám azóta Vámospércs is szerződést 
bontott – ők rendezték anyagi ügyei-
ket az E-Starral.

lovas mezőőrök miskolcon

Az autóval nehezen megközelíthető 
külterületek biztonsága érdekében 
lovas mezőőrök kezdtek razziázni 
Miskolc városhatáron túli területein. 
Sátoraljaújhelyen már tavaly beve-
zették a rendfenntartásnak e régi-új 
módját, Budapesten pedig azt terve-
zik, hogy lovas és biciklis rendőrök 
szolgálatba állításával biztosítanák 
a közparkok nyugalmát. A miskolci 
önkormányzat a mezőgazdasági 
lopások visszaszorítását várja az 
akciótól.

óriás vezetési központ 
zsámbékon
Európa legkorszerűbb vezetéstech-
nikai központját avatják szeptem-
berben Zsámbékon. A 13,5 hektáros 
óriás-gyakorlópálya létrehozását egy 
uniós előírás ihlette, amely 2013-tól 
a professzionális gépjárművezetők 
számára kötelezővé teszi a közleke-
désbiztonsági tréninget. A különböző 
baleseti szituációkat szimuláló pályát 
a busz- és teherautósofőrök mellett a 
motorosok és a személygépjármű-ve-
zetők is használhatják.

termálfürdő 
balmazújvárosban

Energiahasznosítás szempontjából 
is különleges termálfürdőt adtak át 

Balmazújvárosban. A 3500 négyzet-
méteres, fedett komplexum fűtését 
ugyanis a város alatt található ter-
málvíz-rendszerről biztosítják – a 
kútra ráadásul már az önkormány-
zati épületeket energiával ellátó 
áramtermelő berendezést is rácsat-
lakoztatták. Természetesen maga a 
fürdő is ugyanerről a kútról kapja a 
termálvizet. Az 1,2 milliárd forin-
tos beruházás 38 százalékát uniós 
forrásból biztosították, a többit 
önkormányzati kötvénykibocsátás 
fedezte.

áGfalva útdíjat szedne
Úthasználati díjat szedne Ágfalva az 
ausztriai Somfalvára (Schattendorf) 
haladó járművektől. A településen 
azért döntöttek az alkalmanként 
százforintos tarifa bevezetése mellett, 
mert kishatármenti forgalom helyett 
immár napi 1600 jármű – legújab-
ban már autóbuszok és teherautók 
is – használja a rövidítésre alkalmas 
útszakaszt. Ráadásul így a burko-
lat is gyorsabban romlik, aminek 
hárommillió forintos felújításához is 
segítséget jelenthet az útdíj. Aminek 
fizetése alól a helyiek mentességet 
kapnának.

dombóváron is oranGeWays

Dombóvár helyi közlekedését is 
átvette az Orangeways busztársa-
ság, miután az eddigi üzemeltető 
Gemenc Volánnál 12 százalékkal 
olcsóbb ajánlatot tett. Így a domb-
óváriak változatlanul 175 forintot 
fizetnek egy helyi jegyért, s 3730 
forintot a bérletért. Az eredetileg 
határon túli járatok üzemeltetésére 
alakított buszos cég már Baján és 
Tamásiban is átvette a tömegközle-
kedést, sőt korábban Dombóváron 
a Gemenc Volán alvállalkozójaként 
volt jelen.



Felemásra sikerült a plázastop első 
féléves mérlege. A tiltás alóli mentes-
ségeket vizsgáló bizottság 36 esetben a 
beruházások elindítása mellett döntött, 
35 esetben viszont megtagadta a kérel-
met. A tiltásnak főleg élelmiszerdisz-
kontok estek áldozatul, leginkább a Lidl 
és a Penny tervezett beruházásai.

3500 négyzetméteres telket árul Fóton a Lidl. A lerombolt 
üzem helyén tátongó óriási belterületi birtokot a német 
cég még annak reményében vásárolta meg, hogy itt nyitja 
majd meg mintegy századik magyarországi diszkontüzletét. 
Ám az idei év elejétől bevezetett plázastop keresztülhúzta 
számításaikat. Most 250 millió forintért próbálják – megle-
hetősen esélytelenül – továbbértékesíteni a területet. A Lidl 
nemrég még a Penny Markettel versenyzett, hogy melyikük 
lesz képes hamarabb a fóti üzletnyitásra, most azonban az 
utóbbi cég sem élhet az olcsó telekvásárlás lehetőségével. A 
Penny kérelmét ugyanis szintén elutasította a Nemzetgaz-
dasági Minisztérium felügyelete alatt működő bizottság.

enGedélyek és tiltások
E két üzletlánc – de különösen a Lidl – tekinthető a pláza-

stop eddigi legnagyobb vesztesének. A 35 elutasító határozat 
közül 14 a Lidl, 4 a Penny láncot érinti. A tiltások több mint 

fele, 9 üzlet a fővárosban nyílt volna, a többi nagyrészt Pest 
megyében és megyeszékhelyeken.

A 35 tiltásból 27 élelmiszerboltot sújt, a két német lánc 
diszkontüzletein kívül még további kilencet, jellemzően 
magyar vállalkozást – de ide tartozik a Metro Keszthely-
re tervezett beruházása is. A további nyolc elutasított 
tervezet legnagyobbika a Kecskemétre tervezett, 62 ezer 
négyzetméteres Green Mall bevásárlóközpont. De nem 
kapott engedélyt egy Budapest 11. kerületébe szánt bevá-
sárlóközpontocska, egy törökbálinti és egy szegedi (szintén 
kisebb méretű) bevásárlóközpont, egy dunakeszi kereske-
delmi park, valamint egy Debrecenbe álmodott „szolgálta-
tó csarnok” sem.

Az elutasítások indoka többnyire a környezet jelentős 
terhelése. Emellett a határozatok növekvő zaj- és légterhe-
lésre is hivatkoznak. A logika szerint ugyanis az új üzletek 
miatt átrendeződő forgalom, valamint a boltokat ellátó 
teherjárművek alapvetően forgathatják fel a helyi közlekedési 
szokásokat. Kereskedelmi szakemberek ugyanakkor arra 
hívják fel a figyelmet: nincs tételesen meghatározva, milyen 
szempontokat kell vizsgálni a bizottságnak az elbírálás során. 
A törvényrendeletben csupán egy általános mondat van: „a 
döntés meghozatala során a miniszter a fenntartható kereske-
delem követelményeit vizsgálja”. Valamint hogy az eljárásban 
figyelembe veszik a környezetvédelemre, a vidékfejlesztésre, a 
település népességének kereskedelmi ellátottságára gyakorolt 
hatást. A Penny fóti elutasításának indoklása során például az 
üzletet károsnak ítélik a helyi piac egyensúlyának megbillen-
tése miatt. Az elbírálók szerint nem teremtene munkahelye-
ket, sőt az áruszállítók túlterhelnék a helyi utakat.
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 Főleg az élelmiszerdiszkontokat tiltják 

Félig működő 
plázastop
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Az elutasításokkal megegyező számban születtek támoga-
tó határozatok is. Meglepő eredmény, de a plázastop-elbírá-
lás keretében lényegében több „igazi plázát” engedélyeztek, 
mint ahánytól megtagadták az építési lehetőséget. Hisz a 
már említett, Green Mall és Metro beruházásokkal szem-
ben zöld utat kapott a Győrbe tervezett 45 ezer, a Budapest-
Kelenföldre szánt 42 ezer négyzetméteres óriásbolt, s az 
Ikea pesterzsébeti, 38 ezer négyzetméteres beruházása. Leg-
újabban pedig megkapta az engedélyt a zuglói Bosnyák térre 
tervezett Mundo bevásárlóközpont is. A többi engedélyezett 
beruházás inkább nagyobb üzletnek nevezhető, amelyek 
iparcikk kereskedéssel, elektronikai áruk forgalmazásával, 
vagy épp autó-kereskedéssel, kisállat-felszerelés forgalmazá-
sával foglalkoznak.

meGkésett seGítséG
Fóton a helyi boltosok örömmel nyugtázzák, hogy nem 

kell szembenézniük a Lidl és a Penny konkurenciájával. 
Bár hozzáteszik, jócskán megkésett volt a plázastop, hisz a 
településtől mintegy négy kilométerre Cora, öt kilométer-
re Auchan működik, két évvel ezelőtt pedig közvetlenül a 
városhatárnál nyílt meg egy Tesco.

– Főleg a Tesco nyitását éreztük meg, egy ideig harmadá-
val is visszaesett a forgalom, hisz oda a faluból kerékpáron 
néhány perc alatt el lehet jutni – meséli az egyik élelmiszer-
bolt eladója. Később aztán visszatért a vevők egy része, de 
15-20 százalékkal most is kisebb forgalmat regisztrálnak, 
mint annak előtte.

– Óránként megy végig a falun a Tesco-busz, még 
menetdíjat sem számítanak fel. Van, aki csupán a városon 
belüli utazgatásra használja, de aztán persze hogy kiutazik a 
Tescóba is – panaszkodik egy másik üzlet tulajdonosa, nem 
tagadva, hogy úgy érzi, rövidesen le kell húznia a rolót.

Fóton több tucatnyi kisbolt működik, a főbb útvonalakon 
szinte minden saroknál találni egy-egy élelmiszerüzletecs-
két. Valójában azonban inkább kényszervállalkozások ezek. 
A tulajdonosok családtagjaikkal együtt maguk viszik az 

üzletet, ami alig jövedelmez többet egy átlagos fizetésnél. 
Mindezt azonban hatalmas áldozatok árán. Szinte minden 
kisüzlet este 9-ig, 10-ig, némelyik éjfélig tart nyitva – hátha 
még beesik egy-egy vevő, és néhány ezer forint, de ahogy az 
egyik kereskedő mondja: ha ezek a lehetőségek sem lenné-
nek, akkor a legtöbb boltosra a munkanélküliség várna, az 
államra pedig a segélyek kifizetése.

– Képzelheti, milyen hatást váltott volna ki, ha a falu hatá-
rain belül is megjelent volna a Lidl – legyint egyikük.

A vásárlók más szemszögből tekintik mindezt. A kisbol-
tok ugyanis sokuk szerint drágák, ráadásul választékuk is 
szűkös. Vagyis a plázastopon keresztül az állam lényegében 
az ő pénztárcájukon keresztül tartja életben a gyakran pin-
cékben működő kisüzleteket.

Hajdúsámsonban, ahol szintén elutasították a Penny 
beruházását, úgy vélik, hogy helyes volt a döntés. A kis-
boltok helyi munkaerőt alkalmaznak, ráadásul ismétlődő 
akciókkal próbálják megtartani vevőiket. Nyíregyházán, 
ahol a legtöbb boltnyitást engedélyezte az illetékes bizottság, 
a városvezetés úgy gondolja, hogy a város jól járt, mert az 
építőiparnak lökést adnak a beruházások, és iparűzési adó-
bevételt is indukálnak. Az engedélyezett üzletek egyébként 
nem kifejezetten plázák: 300 négyzetméternél nagyobb 
területű állateledel-üzletről, autószalon-bővítésről, elektro-
nikai üzletről, targonca-technika szaküzletről van szó.

tisztázatlan elbírálási szempontok
A plázastopot elrendelő döntés bejelentését a kormány a 

következőkkel indokolta: a hazai kereskedelmi forgalom 69 
százalékát a – döntően külföldi kézben levő – nagyüzletek 
uralják, s ezeken az arányokon kívánnak javítani. Kétségte-
len, hogy egy-egy pláza nyitása letarolja a közelben működő 
hagyományos üzleteket. Ennek egyik látványos példája a 
budai Margit-körút, ahol a Mamut nyitása óta minden má-
sodik utcai kisbolt kirakata üresen porosodik. A kormány 
által meghatározott célt azonban csak felemásan szolgálja 
az egyedi elbírálásra lehetőséget adó rendelet – és ebből 
fakadóan az engedélyezett beruházások nagy száma. Mert 
igaz, a fóti kisboltosokat egyelőre megmentette a miniszté-
riumi tiltás, a zuglói Bosnyák-tér környékén azonban már a 
plázaépítés hírére bezárt az összes kis üzlet – és a Mundo 
árnyékában nem is fognak újra kinyitni.

Az elutasított cégek problémásnak tartják még, hogy 
egyértelmű elvárásrendszer híján az érintett cégeknek 
lehetőségük sincs jogi úton megtámadni a határozatokat. A 
megcélzott „környezetvédelmi, vidékfejlesztési”, stb. célok 
ugyanis nincsenek konkrétumokkal alátámasztva, így az 
adott beruházók még csak azt sem tudják, pontosan mihez 
próbáljanak alkalmazkodni. Ötezer négyzetméternél 
nagyobb beruházás esetén ugyan a minisztérium előírja 
hatástanulmány készítését, ám ebben inkább csak a várható 
látogatottsági adatokat, valamint a közlekedésre gyakorolt 
hatást kell elemezni. A rendszerbe épített szubjektív ténye-
zők miatt tehát nagy a kísértés, hogy a jó kapcsolatokkal 
rendelkező települési vezetők vagy beruházók megpróbálja-
nak kedvezőbb elbírálást kijárni maguknak.

Jelenlegi formájában a plázastopot 2014 végéig tartja fenn 
a kormány. Ez után állítólag tapasztalatok függvényében 
döntenek a kisüzletek versenyképessége biztosításának 
végső formájáról. n



Gyakori, hogy érdekellentét feszül az 
erdészek, a vadászok és a mezőgazdasági 
termelők között. Ez a feszültség különö-
sen nagy ott, ahol az erdősültség szintje, 
így a nagyvad állomány mérete – a mező-
gazdasági területekhez viszonyítva – je-
lentős. Ilyen Vas megye. Magyarországon 
ma már nincsenek csúcsragadozók, ame-
lyek a természetes módon szabályoznák 
az állatlétszámot az erdőkben, miközben 
a mezőgazdasági termelés a mesebeli te-
rülj-asz tal ká mat kínálja a növényevőknek.

Az ország egyik legszebb, dombokkal, mezőkkel, falvakkal 
tarkított vidékén, Vasban működik a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt., amelynek mezőgazdasági területekkel szabdalt 
erdei átnyúlnak délre, az Őrségbe is. Az állami társaság 47 
ezer hektár erdőterületet kezel, és 42 ezer hektáron végez 
vadászati tevékenységet. A törvény értelmében a vadak által 
okozott károkért a vadászati jogosultnak kell jótállnia, ami 
súlyos tízmilliókat jelent évente. 

– Azt, hogy jót kell állni a károkért, jogosnak is tart-
juk. Természetes, hogy az fizesse a vad okozta kárt, aki a 
vadászat hasznából részesül. Általában jogos kártérítési 
igényekkel állnak elő a károsultak, ilyenkor rendre meg is 

egyezünk velük, van azonban egy szűk kör, aki „nem azért 
vet, hogy arasson”… – panaszolja Bakó Csaba, a Társaság 
erdőgazdálkodási igazgatója. A vadászati törvény szeren-
csére kellő pontossággal meghatározza, hogy vita esetén mi 
a teendő: ha a felek nem tudnak megállapodni a kártérítés 
összegében, akkor a károsult az illetékes jegyzőhöz fordul, 
aki független szakértőt jelöl ki a kárérték megállapítására. 
Ennek alapján szintén meg lehet egyezni, de ha ez mégsem 
sikerül, akkor jön az évekig tartó bírósági procedúra.

vaddisznók feltúrta leGelő 
Ottjártunkkor éppen egy ilyen vita tanúi voltunk. Nagy 

Ildikó vasszentmihályi lótenyésztő legelőjét az erdőből kijá-
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nszöveG és kép: BERTÓK T. LÁSZLÓ

meSÉl 
az erDő
Vadkár, kerítés-sokk és settenkedő orvvadászok 

Bakó Csaba erdészeti igazgató: természetes, hogy az fizesse 
a vad okozta kárt, aki a vadászat hasznából részesül 
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ró vaddisznók időről időre feltúrják. A lótrágyában gazdag 
területen ugyanis felszaporodnak azok a rovarok, lárvák, 
amelyek a fehérjében gazdag táplálékot kereső vaddisznók 
számára ínycsiklandó csemegét jelentenek – foglalta össze 
a problémát Kutas Lajos, a szentgotthárdi erdészeti igazga-
tó, akit helyszíni szemléjére kísértünk el. Öt hektáros lege-
lőjén Nagy Ildikó öt, magas genetikai értékű Shagya Arab 
telivért tart – lényegében a lovak iránti szerelemből, tudtuk 
meg a hölgytől. Miután a különleges fajta hungarikumnak 
minősül, génmegőrzési célú tartásához a tenyésztő pályá-
zati támogatást nyert el, és most attól fél, hogy ha kiderülne, 
hogy a lovak tartási körülményei nem megfelelőek, akár 
vissza is vonhatnák tőle a támogatást.

Odaérkezésünkkor a vasszentmihályi templomdomb 
tövében húzódó patakvölgyben lévő legelő siralmas képet 
mutatott. Egy része vaddisznótúrás miatt, más része a koráb-
bi elöntés miatti gyomoktól alkalmatlan legeltetésre. Nem 
egyszerű tehát eldönteni, mekkora az a kár, amiért ténylege-
sen a vadásztársaságnak kell jótállnia. Parázs vita alakult ki 
Kutas Lajos erdészeti igazgató és a károsult között, míg végül 
sikerrel zárult az alku: az erdészet villanypásztort telepít a 
legelőt övező kerítésre, sőt ameddig nem regenerálódik a 
legelő, rendelkezésre bocsát egy közeli területet, továbbá ad 
150 ezer forintot készpénzben. Arra azonban, hogy kilőjék a 
vaddisznókat, a falu közelsége miatt nincs lehetőség.

mekkora az ideális vadlétszám?
Tökéletes vadlétszám sosincs – mondják a vadászok, míg 

a mezőgazdasági termelők szerint a vasi erdőkben túl sok a 
nagyvad (szarvas, őz és vaddisznó). A hozzáértők szerint ez 
abból adódik, hogy a Magyarországon ma már nincsenek 
csúcsragadozók (hiúz, farkas, medve), amelyek szabályoznák 
a növényevők létszámát. Miután az ember kiszorította a 
csúcsragadozókat a táplálékláncból, magának kell a létszám-
szabályozást elvégeznie – vadászattal. 

Bár a maximálisan fenntartható vadlétszámot korábban 
törvény határozta meg, ez túlságosan rigorózus szabályozás 
volt. Igazából még a vadászok is csak becsülni tudják, mennyi 
ténylegesen a vad, hiszen az állatok folyamatos mozgásban 
vannak. Néha 3–500 fős szarvasrudlik; kisebb-nagyobb 
őzcsapatok, vaddisznókondák egyik erdőfoltból a másikba 
vándorolnak, útba ejtve a sarjadó búzát, a zsenge kukoricát 
vagy egyéb ültetvényt. 

– Tíz százaléknyi vadkárt szó nélkül lenyel a legtöbb 
termelő, de úgy érezzük mi, gazdák, hogy itt már túl sok a 
nagyvad – jelenti ki Rácz Károly állattenyésztő, aki szar-
vasmarháinak maga termeli a takarmányt. Évről évre több 
százezer forintos vadkárral kell számolnia. Úgy próbál 
védekezni, hogy szálkás búzát termel, azt nem szereti a 
vad, illetve ahol lehet, körülpermetezik az ültetvényt káli-
szappannal (kálium-szulfát) amelynek kellemetlen szaga 
egy ideig távol tartja az állatokat. 

– A legfőbb veszélyben a kukorica van – meséli. – Nem az 
a legnagyobb kár, amit a szarvas megeszik. A baj az, hogy 
megrágja a cső végét, majd leejti, a földről pedig már nem 
fogyasztja el, újat keres magának. Csakhogy a földre került 
kukoricára megjelenik a vaddisznó, amely képes széttúrni az 
egész táblát. 

lövések szürkületben
A vetésben garázdálkodó vad ellen a minden szürkületkor 

és hajnalban is a terepen tartózkodó vadászokat riasztják. Ők 
vagy riasztólövéssel próbálják elzavarni az éhes vaddisznó-
kat, vagy ha nincs malac, akár ki is lövik az állatot (malacos 
kocára becsületes vadász sosem emel fegyvert). A vaddisznó 
különösen, de a többi állat is igen tanulékony – meséli a 
gazda –, mivel ahol puskadörgés fogadja, oda jó ideig nem tér 
vissza dézsmálni. 

– A vadászok sok módszert alkalmaznak azon felül, hogy 
kilövési tervük szerint az előírt, egyébként évről évre egyre 
alacsonyabb vadlétszámot beállítják – meséli Dezső Vilmos 
kerületvezető vadász, miközben terepjárójukkal rójuk az oszt-
rák határszél szinte érintetlen tölgyeseit, csereseit. Az egykori 
vasfüggöny emlékét őrző hosszú irtás mentén az úton elszórt 
kukoricát látunk. Mint mondják, erre vonulási útvonaluk 
van az állatoknak, ezért igyekszenek őket már itt jóllakatni, 
mielőtt a mezőgazdasági területhez eljutnának. A jóllakott 
állat nem hagyja el az erdőt. A másik jól bevált módszerük, 
hogy az erdészet vadföldeket műveltet meg az állatok számá-
ra. Ezeken az erdőkkel körülvett szántókon a vadnak kedves 
takarmánynövényeket termesztetnek, nem aratják le, hagyják, 
hogy itt háborítatlanul legelésszenek. Érdekes tapasztalat, 

erDőK magyarorSzágon
Magyarország 20 százalékát, 2 millió hektárt fedi erdő. 
Ennek 60 százaléka, 1,2 millió hektár állami tulajdon, ezen 
22 állami tulajdonú erdőgazdaság működik, amelyek vadá-
szattal is foglalkoznak. Ezen társaságokban a tulajdonosi 
jogokat a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) gyakorolja. az 
erdőgazdasági bevételek 95 százalékát a fakitermelés 
adja, a vadásztatással örülnek, ha nullszaldós eredményt 
tudnak elérni.

Dezső Vilmos és Borsos zoltán vadászok: a zseb-
szer ző déses külföldi agrárvállalkozók nincsenek 
tekintettel Magyarország természeti értékeire 
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hogy a meglepően tanulékony állatok, ha egymás mellett, 
mindössze egy földúttal elválasztva fekszik egy ugyanazzal 
bevetett vadföld és egy mezőgazdasági terület, békén hagyják 
azt a táblát, amelyben vadászveszélyt tapasztaltak, pontosan 
tudják, meddig tart a vadföld, ahol nincs vadász.

kerítés-sokk
Az erőfeszítések ellenére mindig van vadkár, ezzel együtt 

kell élni. De nem mindenki hajlandó tudomásul venni. A le-
hető legrosszabb, mégis egyre gyakoribb módszer az állatok 
távol tartására a vadkárelhárító kerítés – mondják a vadá-
szok, miközben tény, hogy erdész kollégáik is gyakorta veszik 
körül ilyenekkel azokat a fiatal erdőrészeket, amelyeket meg 
akarnak óvni a zsenge hajtásokat pusztító állatoktól. 

A magyar agrárium hagyományaitól idegen dolog a 
vadkerítés. Egy-egy táblát körülkeríteni, villanypásztorral 
ellátni költséges mulatság, miközben a vaddisznó képes 
kidönteni, a szarvas pedig átugrani, ezért valójában nem 
is jelent védelmet. Jellemző, hogy a zsebszerződésekkel és 
egyéb szabálykijátszó módszer révén tömegesen jelen lévő 
külföldi földtulajdonosok azok, akik kerítéssel övezik az ál-
taluk megművelt földet – panaszolják a vadászok. A külföldi 
gazdák gondolkodásmódja szerint nem kell tekintettel lenni 
Magyarország természeti értékeire, és ennek hangot is adnak. 
A vadkerítés-építési láz közvetve azoknak a magyar gazdák-
nak is kárt okoz, akik nem kerítenek, mert így az ő tábláikra 
nagyobb vadterhelés összpontosul. 

Az egyik legfelháborítóbb annak a Vas megyébe települt 
német vállalkozónak a magatartása, aki nem is a saját földjét 
keríti körbe, hanem módszeresen csak az erdőfoltokat, 
illetve évezredek óta használt vonulási útvonalakat vág el. 
A vadászok megmutatják azokat a kerítéseket, amelyekkel a 
vállalkozó módszeresen elzárja az állatokat a vízforrásaiktól, 
amelyek előtt értetlenül, kétségbeesetten rohangálnak az 
őzek. A szakirodalom ezt „kerítéssokk” néven írja le, ami az 
állatok tömeges elhullásához vezet. A vállalkozó ki is mond-
ta nyilvánosan: „márpedig ő tönkre fogja tenni a vadak 
életterét.” Sajnos a kerítésépítés ellen hiába tiltakozott az 
erdészet, a külföldi vállalkozó saját mezőgazdasági terüle-
tére telepítette a kerítést, a jelenlegi jogszabályok pedig csak 
erdőterületen épített kerítésre írnak elő előzetes, hatósági 
engedélyeztetést. 

éjszakai lesen
Pukánszki Zoltán kerületvezető vadász egymaga rója az 

erdőt. Városi gyerek volt, Székesfehérváron nőtt fel, de az 
erdő szerelmese lett, így választotta ezt az életformát. Egy 
hatvanéves Mauser-puskával a kézben minden szürkületkor, 
minden hajnalon kinn találjuk a lesen jól képzett kutyája, 
egy hannoveri véreb társaságában. Ismeri az állatok járását, 
sokukkal ha távcsövön át is, de személyes ismeretségbe 
kerül. Ha lőni kell, csak akkor tüzel, amikor biztos benne, 
hogy pontos lesz a találat és az állat észre sem veszi, hogy 
kilőtték. 

Miközben az éjszakai lesre igyekszünk, elmondja, hogy 
mélyen bántja, amikor a hivatásos vadászokat laikusok 
állatok gyilkosaiként tartják számon. Igazságtalan, hiszen 
az erdészeteknél dolgozó vadászok motivációja nem a vad 
elejtése, hanem a lehető legjobb állomány fenntartása. Az ő 
vadászkerületében például idén több mint ezer vad kilövését 

írták elő a számára úgy, hogy mindenben meg kell felelni a 
szakmai előírásoknak. Csak a genetikailag gyengébb adottsá-
gú egyedek kilövésére kerülhet sor.

A vadászatnak rangot adó külsődlegességek csak a nagy 
vadászatokon kapnak jelentőséget. A nagy őszi és téli vadá-
szatokon meg is adják a vadnak a tiszteletet kürtszóval, a 
sebre, a szájba és a vadász kalapjára tett törettel (egy közeli 
fáról vagy bokorról letört ággal) megemlékezve arról, hogy 
kiragadták őt természetes környezetéből.

Ekkor váratlanul egy autó fényeit pillantja meg a távolban 
ott, ahol sötétedés után nem sok ok lehet autózni. Szerin-
tem orvvadászok! – jelenti ki és már sietünk is a terepjáró-
hoz, hogy nyomukba eredjünk. Fényszóró nélkül próbálja 
becserkészni őket, de sikertelenül. Eltűnnek, mire odaérünk. 
Csak őzeket látunk, amint állnak a vadlegelőn, csodálkozva 
bámulnak felénk. A vadlegelőn nem félnek. Itt sosem dörren 
puska. Itt nyugodtan rághatják a zsenge kukoricát. n

VaDáSzati jog

azt, hogy az erdőterületeken melyik vadásztársaságot illeti 
meg a vadászati jog, a földtulajdonosok döntik el 50 száza-
lék plusz 1 szavazat arányában, 10 éves időtartamra. a va-
dászatra jogosultak 80 százaléka magántársaság, a többi 
vadászati jog az állami erdészeteké. Mindnyájukat az időről 
időre más néven szereplő vadászati hatóság felügyeli. a 
minimális vadászterület 3000 hektár. Vas megyében 53 
vadászatra jogosult működik.

a vadász és kürtje 
– Pukánszki zoltán 



HirDEtÉS

A Conica cég a svájci Schaffhausenben 
immáron több mint 30 éve fejleszt és 
gyárt műanyag sportburkolatokat és 
ezeket kiegészítő termékeket, melyek 
bármilyen éghajlaton megállják a he-
lyüket. 

A Conica által atlétikai pályákhoz, futósávokhoz, 
multifunkciós sportcsarnokokhoz, tornatermekhez, 
játszótéri burkolatokhoz, valamint műfüves pályákhoz 
gyártott anyagaival műszakilag nagy értékű, megbízható, 
környezetbarát sportpályák valósíthatók meg.

kültéri sportburkolatok
Minden Conica burkolat nagyon tartós és időjárásálló, 

ellenáll a nagy igénybevételnek és a szélsőséges klimati-
kus hatásoknak. A különféle színben készíthető, magas 
esztétikai értékkel bíró burkolatok felújítási, karbantartási 
igénye alacsony, azaz alkalmazásuk gazdaságos. A padlók 
kiváló sporttulajdonságai hozzásegítik a sportolókat a leg-
magasabb teljesítmények eléréséhez. A Conica volt az első 
cég, melynek a Nemzetközi Atletikai Szövetség (IAAF) 
minősítő-támogató oklevelet adott. Mára már számos 
Conica burkolatú atlétikai pálya épült világszerte, melye-
ket az IAAF Class 1-es minősítéssel értékelt.

beltéri sportburkolatok
Az iskolai és a versenysportok mellett gyakran más 

szabadidős tevékenységek is helyet kapnak a sportcsarno-
kokban, az emberek egyre egészségtudatosabb életmódja 
is növeli a többfunkciós sportcsarnokok iránti igényt. 
Emiatt a beltéri sportburkolatoknak nemcsak a normál 
sportolásból adódó igénybevételnek kell megfelelniük, ha-
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Sportburkolatok 
nagy igénybevételre
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nem egyéb hatásoknak is. Kerékpár, hokiütő, de akár egy 
kiállítás vagy egy esti táncos mulatság – és a felület máris 
fokozott, az eredeti rendeltetésétől eltérő igénybevételnek 
van kitéve. Ezeket az igényeket teljes mértékben kielégítik 
a Conica burkolatok, mégpedig a legmagasabb esztétikai 
színvonalon.

játszótéri burkolatok
Játszótereknél az elsődleges cél a balesetek és sérülé-

sek megelőzése, de emellett a színes, egyedi, fantáziadús 
burkolatok a gyerekek figyelmét is felkeltik, játékigényüket 
növelik, és kellemes környezet kialakítását teszik lehetővé. 

A Conica kötőanyagok széles választékával lehetőség van 
előre gyártott lapburkolatok készítésére, valamint hely-
színen készítendő, egyedi formájú, többszínű, változatos 
burkolatok kivitelezésére is.

műfüves burkolatok
A Conica évek óta fejleszt és forgalmaz anyagokat mű-

füves pályákhoz: egy- és kétkomponensű műfűragasztókat, 
vonalazó festékeket, illetve kötőanyagokat a rugalmassá-
got biztosító réteghez (shock padhez). (x)

ilona.baumgartner@partners.basf.com



Egyre több hazai település váltja ki 
led-technikával korábbi áramzabáló 
közvilágítási rendszerét. Az új megol-
dás harmadával-felével mérsékeli az 
áramszámlákat. Ráadásul az önkor-
mányzatoknak pénzébe sem kerül, a 
beruházást a jövendő megtakarítások 
kontójára megelőlegezik a kivitelezők 
vagy a pénzintézetek.

– Fél év működés után olvastuk le a településen elhelye-
zett négy mérőórát, és örömmel állapítottuk meg, hogy 
a vártnál is nagyobb, 66 százalékos megtakarítást értünk 
el – részletezi a tavalyi eredményt Váradi János, Véménd 
polgármestere.

A baranyai falu volt Magyarországon az első, amely 
teljes közvilágítását ledes rendszerre cserélte. Az 1500 fős 
település 242 villanyoszlopát 23 millió forintért állították 
át az új technikára. De megérte: ahogy a falu első embere 
mondja, a beruházás hét és fél év alatt megtérül.

Véménd példáját azóta többen követték. A tavalyi év 
második felében ledes közvilágításra állt át Balatonkeresz-
túr, Dörgicse, Nagykapornak és Teskánd. A városok közül 
pedig Hódmezővásárhelyen tűntek fel az új fényforrások 
a villanyoszlopokon, ahol 6830 lámpatestet cseréltek 
korszerűbbre.

– A ledes közvilágítással legalább 30 százalékos ener-
gia megtakarítást ér el a város, ráadásul a karbantartási 
költségeken is spórolunk. A ledes lámpák élettartama 
ugyanis háromszorosa a hagyományosan használt fény-
forrásoknak – számol Mucsi László, városfejlesztésért és 
üzemeltetésért felelős irodavezető, aki szerint a település 
32 milliót fog megtakarítani az áramszámlán, és további 
12 milliót a karbantartási költségeken.

– Elégedettek vagyunk az elért 43 százalékos megtaka-
rítással – foglal állást Kovács József, Balatonkeresztúr első 
embere. A településen 750 lámpatestet újítottak fel, ez 
azonban nemcsak a ledes technika bevezetését jelentette. 
Ledesre csupán a fényforrások 10 százalékát cserélték, a 
többi esetben az áramellátó rendszerbe elektronikusan 
vezérelhető vasmag előtétet építettek, ami lehetővé teszi, 
hogy csúcsidőn kívül 50 százalékkal mérsékeljék a lámpák 
fogyasztását.

A települések különböző pénzügyi konstrukciókban 
valósították meg a beruházást, tényleges terhet azonban leg-
többjük számára nem jelentett a fejlesztés. Legjobban Hód-
mezővásárhely járt, amely 750 millió forintos uniós támoga-
tást nyert. De nem panaszkodik Véménd első embere sem: 
nekik egy bank adta a hitelt, amelynek törlesztő részlete épp 
annyi, mint amennyit a falu megtakarít a kisebb fogyasztás-
sal. S hasonló konstrukciót alkalmazott Balatonkeresztúr 
is, azzal a különbséggel, hogy ott a beruházás egy részére a 
kivitelező ELMIB hitelezte meg az összeget.

– Mivel az önkormányzatok pénzügyi ereje mostanában 
elég korlátozott, a beruházást minden esetben a cég elő-
finanszírozza – avat be a részletekbe Tringer Ágoston, az 
ELMIB közvilágítási üzletágának vezetője. – Ezután a cég 
az áramszolgáltató lecsökkenő számláit egészíti ki a régi 
összegre, egészen addig, amíg a beruházás megtérül.

A ledes világítással a települések nemcsak a költségek 
terén járnak jól. Ahogy Véménden is tapasztalták, az 
új lámpatestek egyenletesebben szórják a fényt, sokkal 
erősebben világítanak, helyesen mutatják a színeket. 
Véménden egyébként épp azért döntöttek a fényforrások 
teljes cseréje mellett, mert két évvel ezelőtt már ledesre 
váltották a faluközpontban működő nyolc kandeláber 
izzóit, és a lakosság rendkívül elégedett volt a fényhatással. 
Dörgicsén a turizmus komfortszintjének javulását várják 
az egyenletesebb megvilágítástól, Teskándon pedig egye-
nesen a közbiztonság javítása a cél.

– Sok esetben egyelőre mégsem a ledes világításra 
történő teljes átállás jelenti a leghatékonyabb megoldást 
a települések számára – figyelmeztet az elmibes Tringer 
Ágoston. – Az önkormányzatok számára gyorsabb meg-
térülést hozhat a komplex felújítás, ahol például a fon-
tosabb csomópontokat, főutakat világítják meg leddel, a 
többi helyen pedig egyéb költségmegtakarító módszereket 
alkalmazunk. Egy ilyen jól átgondolt, átfogó program a 
település egészére nézve akár 50 százalékos megtakarítást 
is hozhat.

A cégvezető tapasztalatai szerint az önkormányzatok 
részéről nagy az érdeklődés a ledes közvilágítás iránt. 
Ahogy az ELMIB honlapján is olvasható: „Ma már az 
üzleti életen kívül is szokványos, hogy egymás ellenében 
próbálnak érvényesülni a felek. A ledes közvilágítás azon 
kevés esetek egyike, amikor mindenki jól jár.” A Vidék-
fejlesztési Minisztérium számításai szerint, ha az ország 
minden településén megvalósulnának a véméndihez 
hasonló megtakarítási arányok, akkor tíz év alatt akár 250 
milliárd forint megtakarítást halmozhatna fel az önkor-
mányzati szektor. n
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A Mátra kislábujja és a Cser-
hát küszöbe között nyúj-
tózik a festői szépségű 
Egyházasdengeleg. Az 
500 lelkes település talán 
rég az elöregedő nógrádi 
falvak sorsának koldusbot-
jára jutott volna, ha a pol-
gármester, Zsiga Tamás és 
lelkes csapata nem találnak 
egy olyan megoldást, amellyel, ha koc-
kázattal is, de a falu saját hajánál fogva 
ránthatja ki magát az ingoványból. 

– falumegtartó programja mára 
milliókat hoz dengelegnek. ám a 
sikerre vivő út egy igazi halálugrás-
sal kezdődött. nem féltek?

– A helyi iparűzési adó eltörlése ri-
zikós lépés volt, komoly lelki csatákat 
vívtunk előtte, hiszen a későbbi be-
vételek reményében először pénzről 
kellett lemondanunk. Ám egy nehéz 
helyzetben lévő önkormányzatnak 
kicsi a mozgástere. Amikor elértük 
azt a lélektani határt, hogy a népes-

ségcsökkenés már intézményeinket fenyegette, akkor 
indítottuk el a Dengelegen élni jó (DÉJ) programunkat, 
amelynek keretében nullára csökkentettük az iparűzési 
adót. Azóta több mint száz vállalkozás tette át székhelyét 
a faluba. A másik forrás, amelyről egy önkormányzat 
dönthet, de el nem törölheti, a kötelező gépjármű adó. 
Ezt a vállalkozások azon településnek kötelesek megfi-
zetni, ahová járművüket bejelentik. Az összeggel szaba-
don rendelkező önkormányzat a befolyt pénzt nemcsak 
karbantartásra vagy oktatásfejlesztésre, de akár vállal-
kozások patronálására is költheti. A Dengelegen működő 
cégeknek mi az adó felét visszaadjuk. A koncepció múlt 
év novemberében zajló tervezésekor még egy izmos 
mínusz látszott költségvetésünkben, de mire elfogadtuk, 
kis pluszba fordult át a büdzsénk. Idén pedig már több-
milliós önrésszel járó fejlesztésekbe is belevághattunk: 
faluközpontos pályázat, szennyvízberuházás…

– a bejegyzett cégek jelenlétéből fakadó bevételek 
azonban önmagukban nem teremtenek munkahelye-
ket a helyiek számára…

– Hívjuk-várjuk a termelő tevékeny-
séghez helyszínt kereső cégeket is, akiket 
egyedi megállapodásokkal, szervesen 
kapcsolhatunk be a falu vérkeringésé-

be. Erre a legjobb példa a nálunk műkö-
dő, országszerte ismert gyógynövény 
kenőcsöket gyártó Biomed Kft., akik 
tavaly is új csarnokot avattak, valamint 
a szarvasmarha-tenyésztéssel foglalkozó 

Új Mező Kft., amely Budapest kerülete-
ibe is házhoz szállítja a tejet. A csupán 

az iparűzési adó hiányával ide vonzott, 
egyébként főképp fuvaros vagy internetes cégekkel 

is folyton keressük a személyes kapcsolatot: rendszere-
sen meghívjuk őket gazdag éves rendezvénynaptárunk 
programjaira, például a Hazaváró Juniálisra, amely a 
helyi identitástudat megőrzése mellett a falu korfájának 
javítását is célozza.

– utóbbihoz persze elsősorban új, fiatal családok-
ra van szükség. igaz, hogy egyházasdengelegen egy 
jó ötlettel is lehet telket váltani?

– Nálunk nincs ingyen a telek, hanem mondjuk x forint 
az ára. De ha az ifjú pár, megvizsgálva a település adottsá-
gait, letesz az asztalra egy gazdaságfejlesztési koncepciót, 
akkor komoly engedményt adunk az árból. Hasonlóan, ha 
az oktatás, a kulturális élet vagy a sport területein együtt-
gondolkodik velünk, akkor további engedményekkel akár 
1 forintba is kerülhet a telek. Egy fiatal pár például már 
komoly tárgyalásokat folytat hulladékból épülő, önellátó 
ökoépület, ún. earthship lakóház építéséről, mely még 
nem készült Magyarországon.

– egyes hírek szerint a kormány a jövő évi költség-
vetéssel elveheti az önkormányzatoktól a gépjármű-
adó nagyobb részét. mi lesz, ha elveszítik a déj-
programnak ezt az alappillérét?

– Számolunk – számolunk, és ha minden jól megy, 
akkor az idei profit fedezi azt, ami ki fog esni; így hasonló 
szinten tervezhetünk, mint idén. Ha mégis problémába 
ütköznénk, akkor kétségbeesés és panaszkodás helyett 
jöhet a GPS gondolkodásmódja: az újratervezés. Árpád-
kori templomunk azt üzeni a mai nemzedék számára, 
hogy most kell megtenni a következő évtizedek-századok 
élhetőségét biztosító lépéseket. Vannak tartalékaink, hi-
szen a ’80-as évek elején a MOL kutatófúrásokat végzett a 
település határán, és 50 fok körüli gyógyvizet talált, mely-
nek ásványi anyag tartalma a zsóri fürdő vizéhez hasonló, 
de a sárvári töménységben. Egy olyan fürdőkomplexumot 
vizionálunk, mellyel – pláne, hogy szlovák nemzetisé-
gű falu vagyunk – félúton Budapest és Szlovákia között 
megcélozhatnánk a külföldi turizmust is. Már csak egy 
befektetői kör kell, akit szintén tárt karokkal várunk! n

Magyar önkorMányzati

Tükör
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Dengelegen élni jó
Életmentő milliók a pozitív gondolkodás programjából

Zsiga Tamás 
polgármester


