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Csíkszentimrén három napig 
tartó ünnepséget rendeztek a 
hétvégén a kilencedik faluna-
pok tiszteletére. Az esemény 
programját úgy alakították a 
helyi önkormányzat alkalma-
zottjai, hogy az a közösség 
min den tagját megmozgassa – 
mind ezt pedig uniós pályázati 
tá mogatásból finanszírozták.
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Változatos programokkal 
álltak elő Csíkszentimre 
helyi önkormányzatának 

alkalmazottjai a kilencedik falu-
napokon, a közösségi tevékenysé-
geket igyekeztek úgy kialakítani, 
hogy a település minden lakóját 
aktívan bevonják a háromnapos 
rendezvénysorozatba: a sport, 
kulturális és hagyományőrző jel-
legű programok mellett ügyességi, 
illetve főzőversenyt is rendeztek a 
szervezők. A rendezvénysoroza-
tot pénteken délután nyitották a 
Zöld Fák fúvószenekar közremű-
ködésével és a községháza előtt 
álló Szent Imre-szobor megkoszo-
rúzásával. A folytatásban a tema-
tikus rendezvényeké volt a fősze-
rep. A labdarúgópályán fogathaj-
tó versenyt, huszárbemutatót, az 
önkéntes tűzoltók nem minden-
napi bemutatóját tartották. Köz-

ben a gyermekek a művelődési 
ház udvarán  főzőtudományukat 
mutathatták be, illetve történel-

mi vetélkedőn vehettek részt. 
A szombati napot gazdagította 
Maksa Zoltán humorista előadá-

sa, majd vasárnap este a Szentegy-
házi Gyermekfilharmónia előadá-
sa zárta a rendezvényt.

A falunapok fő attrakciója azon-
ban a régióban egyedülálló Faluszépe 
verseny volt, amely alatt a szentimrei 
lányok bizonyíthatták szépségüket. 
A lányokat profi koreográfusok és 
táncosok készítették fel a versenyre, 
amelynek összdíjazása 1000 eurót 
tett ki. A győztes továbbá részt vehet 
majd az Év Arca erdélyi szépségver-
seny fináléján.

A falunapokon tegnap délután 
bemutatták a Csíkszentimre örök-
sége című monográfiát, amelyet la-
punk munkatársa, Daczó Katalin 
szerkesztett. A közel 300 oldalas, 
igényes könyv bepillantást nyújt 
a közösség múltjába és jelenébe, a 
helyi népszokásokba, megismer-
teti a már szinte feledésbe merült 
gyermekjátékot, a bicskaélezést, 
illetve megtudhatjuk belőle, hogy 
ki a falu Döbrögije.

A község elöljárói, Kencse 
Előd polgármester és Fülöp Kin-
ga alpolgármester lapunknak el-
mondták: az ünnepség költségve-
tése 30 000 lej, amelyből 5000 lejt 
a támogatók biztosítottak, míg  
25 000 lejt a Polgárok az Unióért 
pályázatból hívtak le. „A célunk az 
volt, hogy minden közösségi cso-
portot megmozgassunk, ez úgy 
néz ki, sikerült is. Sőt testvértele-
püléseink – Tura, Balatonberény, 
Káld és Jászó – is képviseltették 
magukat Csíkszentimrén.”

Minden korosztályt sikerült bevonni a falunapok rendezvényeibe fotó: tamás attila

Kevés mifelénK A jól KiKépzett vAdászKutyA

Vadászkutyák mint társasági ebek

HáromnApos szentimrei ünnep

Falunapok uniós pénzből

eb a vadász kutya nélkül – tart-
ja a mondás, amely minden 
bizonnyal igaz lehet, de nem 
mifelénk. legalábbis ezt állít-
ja az a két fiatal vadászember, 
akik maguk is kutyatartók, a 
kutyákkal való vadászat hívei, 
de mint beszélgetésünkből ki-
derült, elenyésző kisebbségnek 
számítanak a helybéli vadász-
társadalomban.
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Sándor Barnával úgy kerültem 
kapcsolatba, hogy megtud-
tam: ő szervezi a hétvégén 

sorra kerülő vadásznapok kereté-

ben a vadászkutya-seregszemlét. 
Mikor arra kértem, találkozzunk, 
beszélgessünk a vadászkutyatartás 
kultúrájáról, rögtön rávágta: saj-
na, olyan mifelénk nincs. Ennek 
ellenére ráállt a beszélgetésre, sőt 
hozott magával egy másik fiatal 
vadászt, aki szerinte még jártasabb 
e kérdésben: Tankó Csabát. 

mindenki másra vár
– Csík környékén kevés az 

apróvadas terület, ezért kevés va-
dász tart kutyát – mondja Sándor 
Barna, aki német vizsláival jár 
vadászni. Tapasztalata szerint a 
hajtóvadászatokra is inkább a ház 
mellett tartott keverék kutyákkal 

járnak a vadászok, a jól kiképzett, 
batanított kutyával való vadá-
szatnak mifelénk nincs kultúrája, 
holott csak egy kicsivel nyuga-
tabbra, például Magyarországon 
már el sem képzelhető egy vadász 
vadászkutya nélkül. 

– Nálunk a reggeli induláskor 
még arról folyik a vita, hogy ki-
nek az autójába teheti be a kutyát 
az a vadász, aki egyáltalán vinné 
magával négylábú társát – mond-
ja Sándor Barna arra utalva, hogy 
mennyire alacsony a becsűje a ku-
tyának. Ezzel magyarázható, hogy 
mifelénk nagyon kevés a vadászat-
ra kiképzett, használható kutya, 
ami viszont nem azt jelenti, hogy a 
vadászkutyafajták, vegyük például 
csak a vizslákat, ne volnának nép-
szerűek a kutyatartók körében. 

vadászkutyából 
házi kedvenc
– Sokan vásárolnak különbö-

ző fajta vadászkutyákat, de nem 
vadászati célra, és emiatt már a te-
nyésztés is elcsúszik, hiszen nem 
az ösztönerős kutyák vérvonalát 
viszik tovább a tenyésztők, ha-
nem a küllemre mennek rá. Ezzel 
szemben, ahol az igazi vadász-
kutyák tenyésztése zajlik, azokat 
a kiskutyákat például, amelyek 
félnek a lövéstől, kiveszik a te-
nyésztésből – kapcsolódik be a 
beszélgetésbe a yacht terrierekkel, 
szálkás szőrű tacskókkal vadá-
szó Tankó Csaba. Azt mondja, 
Romániában is vannak igen jó 
minőségű madarász kutyák (vizs-

lák, pointerek, szetterek), de ezek 
főleg a Román Alföldön, illetve 
a deltában vannak. Tapasztalata 
szerint jó vadászkutyát leginkább 
külföldről tud beszerezni az, aki 
vadászati célra akarja használni az 
ebet, de a külföldi kutyákat is jól 
meg kell nézni, hiszen igen sok a 
kétes tenyésztő. 

– Ha jó vadászkutyát akarsz 
venni, csak vadászembertől vásá-
rolj – adja a tanácsot Tankó.

Keveset tudunk 
képességeikről
A vadászatot romantikus ol-

daláról bemutató filmekben a va-
dászember elmaradhatatlan társa 
a kutyája, aki a gazdája egyetlen 
szavából, mozdulatából érti, mit 
kíván az tőle, összehangoltan 
dolgozik az emberrel, tűzön-ví-
zen keresztül megy gazdája után, 
és persze, a vadász is nagy becs-
ben tartja őt. Na, ettől állunk mi 
igen messze – állítják beszélgető-
társaim. 

– Mifelénk a vadászok még 
arról is keveset tudnak, hogy mit 
lehet elvárni egy vadászkutyától, 
melyik az a szint, aminek egy ki-
képzett vadászeb meg kell feleljen 
– mondja Tankó Csaba. Pedig ki-
váló hajtókutyák az erdélyi kopók, 
a foxterrierek, a mifelénk szinte 
teljesen ismeretlen tacskókopók, 
sőt a tacskók is – bár a mi hegyes 
terepünkre ezek az apró termetű 
kutyák nem valók –, és a nálunk 
szintén ismeretlen griffon, ame-
lyik kiváló disznós kutya. Nem 

beszélve a vérebekről, amelyek a 
sebzett vad utánkeresésekor igen 
nagy segítségére lehetnek a vadá-
szoknak, hiszen még a 24-48 órás 
nyomon is képesek végigmenni, 
és felkutatni a sebesült állatot.

– Nagy gond az is, hogy mife-
lénk nem igazán van, aki a vadász-
kutyákat betanítsa – állítja Tankó. 
Mert tanítani, képezni kell a kutyát 
még akkor is, ha ösztöne kiválóan 
működik, annyira kiválóan, hogy 
ösztönösen ugrik a vízbe, ha a gaz-
dája valamit bedob, és kihozza azt.  

Hétvégén seregszemle
Vadásznapok lesznek a hétvé-

gén Dánfalván, és a vadásznapok-
nak elmaradhatatlan tartozéka a 
vadászkutya-kiállítás is. Ennek 
megszervezését vállalta Sándor 
Barna, és mint mondta, nem volt 
különösebben nehéz a kutyákat 
összeszedni.

– Vannak kutyák, még ha nem 
is vadásznak. A tervek szerint 
16 fajtából 24 egyedet neveznek 
be gazdáik. Sokan tartanak ma-
gyar és német vizslát, de vannak 
ardelaide terrierek, foxik is. Sőt 
hoznak agarat, ír szettert, yacht 
terriert, erdélyi kopót, angol vér-
ebet, beaglet, basset hound-ot és 
cocker spánielt is – mondja.

Igen, jól olvasták: cocker spá-
nielt. Mert ez a ma már szinte ki-
zárólag házi kedvencként ismert 
lógó fülű kutya is eredetileg va-
dászkutya. Akárcsak a mifelénk 
kuriózumnak számító, már emlí-
tett beagle vagy basset hound.Zsákmányszerző. Nagyon kevés Csíkkörnyéki vadász tart kutyát


