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ELŐFIZETÉSEKÉRT  HÍVJANAK!
A Vásárhelyi Hírlapra előfizethet lapkihordóink-
nál és a szerkesztőségben. Ha a szerkesztőség 

telefonszámát, a 0265–260 170-et tárcsázza, és 
bemondja pontos címét, lapkihordóink felkeresik 
Önt otthonában, náluk megrendelheti lapunkat. 
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 Az (X)-szignóval el lá tott szö ve gek   
fi ze tett rek lá mok, köz le mé nyek. 
 A meg je lent írá sok nem fel tét  le nül
a szerkesztõség vé le mé nyét tük   rö zik!
 Szerkesztõségünk fenn tart ja a 
jo got, hogy a be ér ke zett le ve lek és 
más fé le írá sok közlésérõl dönt sön.
 Kéz ira to kat  nem õrzünk meg, 
és nem kül dünk vis  sza!

Hir de tés fel vé tel és ter jesz tés a fenti címen 
hétköznap 8–16 óra között.
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Az Örökségünk őrei ve-
télkedőből a Bolyai BB 
– Toldalagi-palota elneve-

zésű csapat, amely a főtéri barokk 
Toldalagi-palotát vette örökbe, 
egy rendkívül érdekes előadás-
sal lepte meg a közönséget: a ma-
rosvásárhelyi születésű Osváth 
Pál diplomatát, vadászt, Gambia 
Köztársaság Romániába akkre-
ditált diplomáciai képviseletének 
vezetőjét látták vendégül, aki az 
arisztokrata családok vadászati 
szokásairól, magáról a vadászat-
ról beszélt, s bemutatott néhány 
igen értékes-érdekes trófeát saját 
és Dimitrie Sturdza herceg gyűj-
teményéből. Természetesen az is 
kiderült, hogy miért ezt az elő-
adást szervezték meg a diákok:  a 
Toldalagi család alapítója, Mihály 
a boldog emlékű Rákóczi György 
fejedelem fővadászmestere is volt 
– egyéb fontos tisztségei mellett. 
Ez egyúttal azt is jelentette, hogy 
az állattenyésztés  megszervezé-
se, irányítása is az ő hatáskörébe 
tartozott a fejedelemségben.

Nem olcsó szórakozás

Amit a nagyközönség a vadá-
szatról tud, az vagy kevés, vagy 
kevés és téves – mondta el Osváth 
Pál. Úgy véli, az például elsik-
kad, hogy a vadvédelem is egyik 
fontos feladatuk. A Szászrégeni 
Hermina Vadászegyesület – aho-
va ő is tartozik – 90 ezer hektá-

ros vadászterületet ölel fel, annak 
fenntartási költsége 40 ezer eu-
ró évente. Ez a tagdíjakból nem 
fedezhető, ha nem volnának az 
adományok, támogatások, képte-
lenség volna fenntartaniuk ma-
gukat. Ennek az egyesületnek 
tagja Dimitrie Sturdza herceg 
is, akivel együtt vadászni egy él-
ményt jelent, mondta a diplomata. 
A Sturdza család ezen ága a XVII. 
században Erdélyben nyert ne-
mességet. A vállalkozó és elismert 
teniszjátékos herceg a Görgény 
völgyében épített vadászkastélyt, 
amelyben egy csodálatos vadá-
szati kiállítás is helyet kapott. Ő 
maga is szeretett volna részt ven-
ni a közönséggel és diákokkal va-
ló Toldalagi-palotai találkozón, 
ám egy üzleti ügye sajnos külföld-
re szólította.

Tévedés lenne azt hinni, hogy 
ez a szenvedély kimondottan a 
pénzről szól. Igaz, nem olcsó 
szenvedély és az utóbbi időben 
egyre drágábbá válik, ám az ál-
latok, a természet szeretet avatja 
vadásszá az igazi vadászt. „Je-
lenleg Romániában van mintegy 
65 ezer leigazolt, engedéllyel ren-
delkező vadász. Ám ennek mint-
egy felétől én azonnal bevonnám 
az engedélyt. Mert semmi közük 
a vadászathoz. Nekik csupán stá-

tusszimbólum, a magamutogatás 
egyik lehetősége. A százezer eu-
rós terepjárójukkal beleragadnak 
a tízcentis sárba, amikor vadá-
szatra mennek. De ez csak egyik 
vetülete a dolognak. Rendszerint 
ezek azok az emberek, akik elhú-
zódnak, amikor támogatni kell az 
egyesületet, pedig ez nekik igazán 
nem jelentene gondot. Tisztelet-
re méltó kivétel Sturdza herceg” 
– példálódzott a diplomata. Azt is 
elmondta – lehet vadászni 500 le-
jes fegyverrel is, és lehet 200 ezer 
euróssal. De egyiktől sem lesz va-
dász valaki. A vadászatot meg kell 
szeretni a természettel együtt, 
tisztelni kell a hajtókat, a kutyá-
kat, „akik” a vadász igazi segítői.

Háromkilós szarvasagancs

A saját vadásztörténeteiből is 
mesélt a diplomata. A bemutatott 
háromkilós agancsú dámszarvas 
elejtéséről is, ám ennél érdeke-
sebb volt a muflontrófea történe-
te. Másfél évet várt, amíg végre 
sikerült a Mátrában elejtenie egy 
muflont, aminek a trófeáját meg 
is mutatta. Reggel 9-től délután 
háromig tartott a becserkészé-
se, amíg az első lövést le tudta ad-
ni. Aztán másnap reggelig, amíg 
az elejtett állatot megtalálták egy 

szurdokvölgyben. A muflon (szar-
díniai és korzikai eredetű kecs-
kefélék csoportjába tartozó faj) 
becserkészése igen nehéz, ha el-
indult, nem áll meg, nem jelzi a 
találatot. De láttunk a bemutatott 
gyűjteményben rókatrófeát (vise-
lője élő állapotban 13,7 kilót nyo-
mott), egy 21,4 kilós aranysakálét 
(ezek Albániából „migrálnak” fe-
lénk), s ott voltak a Sturdza herceg 
által szívélyesen a bemutatóra köl-
csön adott dél-afrikai antilop, kob- 
és kaama-trófeák is.

A diplomatáról azt hihetnénk, 
hogy halomra lődözött orosz-
lánt, elefántot, zebrát, zsiráfot, 
orrszarvút. Nos, nem így van. 
Osváth Pál elmondta – „én ma-
gyar vadász vagyok elsősorban, 
olyan állatot ejtek, ejtenék el, 
ami a Kárpát-medencében honos. 
Nem érdekel az elefánt, oroszlán, 
zsiráf, legfennebb egy varacskos 
disznót lőnék, de eddig még er-
re sem adódott alkalom.” Sturdza 
herceg viszont szeret Afrikában 
vadászni. Csak bivalyból huszon-
ötöt ejtett el.

Az Osváth–Sturdza trófe-
ák csütörtökig a diplomatának 
köszönhetően még megtekint-
hetők a Toldalagi-palota Kandalló- 
termében.

BAKÓ ZOLTÁN

Tévedés lenne azt hinni, hogy a vadászat kimondottan a pénzről szól

Másfél évet várt egy muflonra

Osváth Pál vadász-diplomata a muflontrófeával és a lelőtt állat fényképével

Amit a nagyközönség a 

vadászatról tud, az vagy 

kevés, vagy kevés és té-

ves – állítja Osváth Pál 

diplomata és vadász, aki 

a bolyaisok meghívására 

tartott előadást a vadá-

szatról. Úgy véli, tévedés 

lenne azt hinni, hogy ez 

a szenvedély kimondot-

tan a pénzről szól: az ál-

latok és a természet sze-

retete avatja vadásszá 

az igazi vadászt.

A mezőcsávási mezőgazdá-
szokkal való találkozó kapcsán 
írt tudósításunk után többen is 
érdeklődtek, miként is oszlanak 
meg a területalapú támogatást 
igénylők – a kérések leadásának 
helyszíne szerint – a megyében. 
Nos, a kérdésre a Mezőgazda-
sági Kifizetési és Intervenciós 
Ügynökség (APIA) megyei kiren-

deltségének képviselője, Joó And-
rea elmondta: az 50 hektár fölötti 
területtel rendelkezőknek a me-
gyei kirendeltséghez, a maros-
vásárhelyi Sziget utca 2. szám 
alatti irodáknál kell jelentkez-
niük. Az 50 hektár alatti terüle-
tet bírók a területi központoknál 
(Dicsőszentmárton, Iskola utca 
1. szám; Marosludas, Május 1 sé-

tány, 34. szám; Szászrégen, Állo-
más utca 117. szám és Segesvár, 
Szabadság utca 9. szám) kell hogy 
beadják a kéréseiket. Azt, hogy ki 
tekinthető aktív farmernek, Joó 
Andrea így magyarázta el: az a 
gazda, aki az előző évben 5000 eu-
rónál kevesebb kevesebb támoga-
tást kapott – legtöbb 39 hektárra 
– a közvetlen kifizetési rendszer-

ben és legalább egy mezőgazda-
sági ágazatban tevékenykedik, 
aktív farmernek minősül. Aki en-
nél nagyobb összegű támogatást 
kapott és közben nem vált jogi 
személyiségűvé a vállalkozása, 
a megyei pénzügyi hivataltól kell 
igazolást vigyen az APIA-hoz, ar-
ról, hogy az előző évben milyen jö-
vedelmet valósított meg.

Vidéken is le lehet adni a támogatási igényt




