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Csaknem eltűnt őshonos magyar fajta megőrzésében segített

Az óriásnyulak pártfogója
GYŰRŰFŰ Az egyetlen fennmaradt magyar nyúlfajta
génbankját őrzi Völgyi Tamás, aki kedvtelésből vágott bele a csaknem eltűnt
magyar óriások tenyésztésébe, de főszerepet kapott
a megmentésükben.

Hivatás és hobbi
Völgyi Tamás 1976-ban született, Sásdon nevelkedett, majd
Pécsen diplomázott biológia
szakon. A városban maradtak
az itt megismert feleségével,
akinek a lovát Gyűrűfűn helyezték el. Később maga is lótulajdonos lett, végül a lovak után
költöztek az ökofaluba. Vidékés területfejlesztéssel foglalkozik, pályázatokat ír, projekteket menedzsel. Egy 12 éves
lányt és egy kilencéves ﬁút nevelnek.
A nyúlnevelésbe a gyerekkorában otthon tartott nyulak emléke miatt vágott bele, mára úgy
érzi, az erős egyesület és az elkötelezett vezetőség miatt biztos a fajta jövője.

Nógrádi László
laszlo.nogradi@mediaworks.hu

– Mitől óriás egy a színében a
vadnyulakra hasonlító, de ránézésre is vaskos nyúlfajta?

– A magyar óriás neve kicsit becsapós, mert a híres német óriásnyulaknál, amik akár
15-20 kilósak is lehetnek, ez jóval kisebb. Úgy hat-hét kilósra
nő meg – persze ez is jóval nagyobb, mint a két-három kilós
egyéb házinyulak. A fajta inkább kialakult, mint tudatosan tenyésztették – eredetileg
a két háború között kereszteztek több fajtát, hogy a szaporaságot és a nagyobb testtömeget,
tehát a több húst egyesítsék.
– A fajta majdnem eltűnt, hasonlóan a mangalicához, és hasonlóan sikerült megmenteni.
Hogyan?

– Néhány hazai gócpontban
tenyésztették, az egyike volt
a Mecsek. Például bányászok
kapták az üzemtől, hogy háztájiban, a konyhára neveljék,
egyáltalán nem profi körülmények közt. így formálódott

Völgyi Tamás és küldetéssé vált hobbijának egyik díszes példánya

Fotó: Juhász Balázs

szebb bakját, amihez még párat találtam, így indult az állomány 2006-ban.

könyvezés, egyedi tetoválást
kap minden egyes nyúl.

kora nyúl, ha harap vagy rúg,
azért már tud bajt csinálni.

– Hol tart ma a fajtamentés?

– Mi lehet ma a szerepe fajtának?

- A történet szerencsésen alakult, mert Nagy János, aki alapította a Magyar Óriásnyúl-tenyésztők Országos Egyesületét, bejárta az egész országot és
megkereste azokat, akik ilyen
nyulat tartottak. Mára 27 tag
van, 150-200 körüli tenyészállattal. Baranyában Pécsen,
Csertőn, Perekeden is nevelnek magyar óriásokat, és mindenhol nagyon komoly a törzs-

– A büszkeségen kívül, hogy
ez az egyetlen magyar nyúlfajta, azért fontos, mert jól tartható egy-két anyás tenyészetben,
el tud látni egy családot nyúlhússal. És a húsa kifejezetten
finom. Kedvencként is lehetne
tartani, bár a mérete miatt házba nem való. De a nyulak társas
lények, vannak köztük kifejezetten kedves egyedek is. Fontos is a szelídség, mert egy ek-

– A magyar óriásnyulak tenyésztői hamarosan össze is
jönnek Szentlőrincen.

a fajta évtizedeken át. A 70-es,
80-as években még nagy divatja, 600 tenyésztője volt. De idővel csak a fehér prém lett eladható, így a legtöbben felhagytak ezeknek a vadas vagy fekete bundájú nyulaknak a tartásával. Mielőtt elveszett volna,
2004-ben az országgyűlés védett nemzeti kinccsé nyilvánította, mint az egyetlen őshonos
magyar fajtát. Akkortájt figyeltem fel rá, de már alig létezett
belőle az országban, hónapokig kerestem. Végül a Pécsen
élő legendás tenyésztő, Mátrai
József bízta rám az egyik leg-

PROGRAMSOROLÓ
MOZI
APOLLÓ: nyári szünet.
URÁNIA: Dzsungel mentőakció 3D
(14.00), Valerian és az ezer bolygó városa 3D (15.45), Atomszőke
(18.15), Dunkirk (20.30).
CINEMA CITY: Atomszőke (10.40,

13.00, 15.20, 17.50, 20.10),
A majmok bolygója: Háború 3D

(14.00, 19.30), A majmok bolygója: Háború (16.40), Baywatch
(12.30, 15.00, 17.30, 20.00), Kipörgetve (13.45, 18.20), A Karib-tenger kalózai: Salazar boszszúja(17.00), A Karib-tenger kalózai: Salazar bosszúja 3D (20.30),
A múmia(20,15), Csajok hajnalig
(10.30), Egy ropi naplója: A nagy
kiruccanás (10.15, 12.45), Gru
3 3D (12.30, 16.30, 18.30), Gru
3 (10.30, 14.30), Nyomd, bébi,
nyomd (19.40), TransFormers: Az
utolsó lovag 3D (20.15), TransFormers: Az utolsó lovag (10.45), Verdák 3 (11.10, 14.45), Pókember:
Hazatérés 3D (11.20, 16.50), Pókember: Hazatérés (13.50, 19.30),
Dunkirk (11.15, 13.30, 15.50,
18.00, 20.30), Valerian és az ezer
bolygó városa 3D (11.45), Valerian és az ezer bolygó városa 3D
(felir., ang. 17.15), Valerian és az
ezer bolygó városa (14.30), Dzsungel mentőakció 3D (10.00, 14.00),
Dzsungel mentőakció (12.00,
16.00, 18.15), Totál gáz (13.30,

15.30, 17.40, 19.45)

SZÍNHÁZ

Érdekeset látott, hallott? 06-80/200-088

szen ugye Molière is francia volt…
A klasszikus bohózati alapszituációban Bernard (Vidákovics Szláven), a felkapott francia építész
minden férfi számára irigylésre méltó életet él. Nemcsak Párizs gyönyörű látképe hever a lába
előtt, de a világ óriás légitársaságainak álomszép légiutas-kísérői
is az ő ágyában landolnak. Csakhogy a boldog, korántsem hétköznapi menetrendet váratlanul felborítják a Párizs feletti kedvezőtlen légköri viszonyok (21.00, esőnap: VII. 30.).

TURMIX
ZSOLNAY KULTURÁLIS NEGYED

(Planetárium): Állatok az égbolton. Az ember mindig csodálattal nézte, félte és tanulmányozta
az állatvilágot: a szárazföldek félelmetes ragadozóit, a vizek szörnyeit és a levegő urait. Megismerve őket, nem maradhattak ki a
csillagképek közül az égbolt benépesítésekor sem. Az antik kultúrák élő környezetük függvényében helyezték a legfontosabbnak
tartott állatokat az égre. A legfontosabb tájékozódási, időmérési főkör az ekliptika mentén is főként
állatﬁgurák jelennek meg, kialakítva az állatövi jegyeket, más néven
zodiákust.
45 perces előadásunk az állatvilág és a csillagképek kapcsolatát
tárja fel az érdeklődők számára, a
8–14 éves korosztálynak (11.00).

KÁPTALAN UTCAI SZABADTÉRI SZÍNPAD: Pécsi Nyári Színház
2017. Boeing, Boeing (Leszállás
Párizsban) – vígjáték két felvonásban. A Pécsi Nyári Színház és

a Pécsi Nemzeti Színház bemutató előadása. Szereplők: Bernard:
Vidákovics Szláven, Robert: Lipics
Zsolt, Bertha: Vári Éva, Judith:
Stubendek Katalin, Janet: Györﬁ
Anna, Jacqueline: Vlasits Barbara. Rendező: Böhm György.
Marc Camoletti vígjátéka a világon legtöbbet játszott francia színdarab, amely nem kis dicsőség, hi-

– A Szentlőrinci Gazdanapok mindig az egyik legfontosabb fórum volt a tenyésztők számára, és idén először
Bellovits Gyula elnök jóvoltából az egyesület szervezetten
fog megjelenni, neves szakemberek részvételével. Lesz egy
egész szakmai napunk is, ahol
mindent meg lehet tudni erről
a fajtáról.

Pécsi Nyári Színház: Boeing,
Boeing (Leszállás Párizsban).
Rendező: Böhm György

FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA WALD KATA!
Olvasószolgálatunk elérhetőségei
Cím: Dunántúli Napló,
7601 Pécs, Pf. 134
E-mail: katalin.wald@mediaworks.hu
SMS: 30/35-11111

Telefon: 06-80/200-088,
hétköznap 8.00–10.00-ig díjmentesen hívható.
Hírügyeletes 16.00-tól 19.00 óráig: Nógrádi László.
Telefon: 06-72/505-075

POSTABONTÁS

A keleti városrész is Pécs

G

yárváros és környéke
már számtalanszor kérte, hogy a három helyi
járat (20, 21, 121) közül legalább az egyiket – legjobb lenne a 20-as – vigyék vissza a
Rákóczi útra. Most meg lehetne oldani, és ezzel a gyárvárosi lakosok is könnyebben elérhetnék a városközpontot.

Így kényelmesebben intézhetnék ügyeiket – például a Kossuth téri okmányirodában,
stb. Csak egy kis odaﬁgyelés
kellene, mert a keleti városrészre nem fordítanak kellő ﬁgyelmet. Mintha nem is a városhoz tartozna! És csak egy
két példa: nincs piac, pedig a
Budai vámnál lenne rá lehe-

tőség a lebontandó vásárcsarnok elemeiből! De még választ
sem kaptunk erre a felvetésünkre önkormányzati képviselőnktől. Aztán párakapu
épült Kertvárosban, Uránvárosban, a városközpontban,
de a keleti városrész megint
kimaradt!
Név és cím a szerkesztőségben

Légy tudatos környezetvédő!

A

DN SMS rovatában
„D. I.” jeligével egy olvasótársam azt panaszolja, hogy a veszélyes hulladék elhelyezése milyen gondot jelent.
Hasonló problémával voltam én
is elfoglalva. A fáradt motorolajat a Biokom raktárudvaraiban
nem veszik át, mert nincs rá engedélyük – legalábbis én ezt a
választ kaptam. Pedig nekem
helyileg a Szigeti tanya Biokomlerakata lett volna a legközelebbi leadóhely. Telefonon sikerült
kideríteni, hogy a Környezetvédelmi Kft. átveszi a fáradt motorolajat, kis mennyiségben ingyenes. Pécs, Nyírfa utca 38.
Ennyit tudok olvasótársamnak
segíteni. De folytatnám: szelektív hulladékgyűjtés! Beszélünk
róla, de nem teszünk érte, ele-

get! Legyünk tudatos környezetvédők! Mi szennyezi a környezetünket, vizeinket a legjobban,
és nagyon nehéz és költséges
az eltávolítása? Az olaj. A lakótelepeken az emberek mit tesznek az étolajjal? Elviszik a Biokom leadó udvaraiba? Nem.
Beöntik a vécébe. Tisztelet a tudatos környezetvédőknek, akik
elviszik és leadják ezekben az
ingyenes hulladékleadó udvarokban. Nem veszik át a fáradt
motorolajat? Nem mindenki veszi a fáradságot, hogy elautózzon a Nyírfa utca 38.-ba! Meg
telefonálgasson sok pénzért. Kiönti az erdőbe, a patakba stb.
Ha szelektív hulladékgyűjtésről
beszélünk, meg környezetvédelemről, az étolajat is lehet szelektíven gyűjteni. Gazdagabb

országok ezt teszik. Vashordókban gyűjtik, és ülepítve, leszűrve dízelautók üzemanyag-kiegészítésére használják. Sőt áramgenerátorok hajtására is! Olyan
területen – például itt, Magyarországon az Alföldön – lehetne kihasználni olyan tanyákon,
ahol nincs villany. Olcsóbb a
napelemnél. Az Árkádban volt
egy kiállítás, ott láttam én is
ezt a generátort. Érdekes, Indiában gyártják amerikai liszensz
alapján. Ára 86 ezer forint volt
akkor. Többféle generátort lehet
kapcsolni hozzá 3,5 kWh-tól.
A megmaradt anyagból fűrészporral keverve fűtéshez brikettet lehet sajtolni, kiválóan ég.
Gondolkodom egy ilyen projekten. Csak tőke kellene az induláshoz.
M. L.
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SMS
„F. L.”: Harmadik hete borul

teljes sötétségbe a Lánc
utcai orvosi rendelő előtti
tér. A városüzemeltetés közvilágítási hiba bejelentésére
szolgáló internetes oldalán
több alkalommal jeleztem a
problémát. Az első jelzésemet követően, lőn csoda,
két napig újból égtek a
lámpák. Egészen meghatódtam a gyors hibajavítástól.
Örömöm nem tartott sokáig,
mert a tér azóta is sötétségbe burkolózik a Farkas
István utcától a rendelőintézethez vezető kis utcával
egyetemben. Mi kell ahhoz,
hogy ismételten működjön a
közvilágítás?
„ÜGYFÉLSZOLGÁLAT”: Mozgáskorlátozott, járásképtelen
idős asszony vagyok. Múlt
péntek óta szeretnék beszélni a Dél-Kom ügyfélszolgálatával. Legalább húsz
alkalommal próbálkoztam.
Az összes ügyintéző folyamatosan foglalt. Volt, hogy
negyedórán keresztül tartottam a kagylót – hiába. Ha véletlenül kicseng, akkor pedig
nem veszik fel a telefont. Azt
hiszem, kijelenthetjük, hogy
ügyfélszolgálatnak ez ilyen
formában nemigen nevezhető. Várjuk az illetékesek
magyarázatát!
„AUTÓS”: Gyalogosnak. Maximálisan egyetértek a
kifogásaival. Nagyobb esőzések után bizony a gyalogosok sokszor csak az autósok
jóindulatában és óvatosságában bízhatnak. Útjaink tele
vannak kátyúkkal – ezekben
hatalmas tócsák képződnek.
Sajnos velem is megtörtént
már, hogy bármennyire is
szerettem volna óvatosan
vezetni, későn vettem észre
az úton a hatalmas pocsolyát
és a víz be is terítette a buszra éppen a járdán várakozó
gyalogost. Tudom, rendkívül
kellemetlen, de sajnos vannak helyzetek, amikor ez
kikerülhetetlen. Sima utakon
ilyen biztos nem történne!
„VÍZILABDA”: Szívből gratulálok a férﬁvízilabda-válogatottunknak, öröm volt
nézni, ahogy az oroszok
ellen játszottak. Őszintén
remélem, hogy ugyanilyen
teljesítményt nyújtanak a
következő mérkőzésen is,
és meg se állnak az aranyéremig! Hajrá, ﬁúk!
(A szerkesztőség fenntartja magának
a jogot, hogy a beküldött SMS-ek közül
válogasson, a leveleket rövidítve,
szerkesztve közölje. Az itt megjelenő írások nem a szerkesztőség véleményét
tükrözik. Az írásokat nem őrizzük meg és
nem küldjük vissza.)

VÍZÁLLÁS
Mohács
203 cm, apadó, 24,1 fok
Őrtilos
99 cm, áradó, 23,1 fok
Barcs
57 cm, áradó, 24,0 fok
Szentborbás
108 cm, áradó, 24,6 fok
Drávaszabolcs 81 cm, áradó, 24,3 fok

TRAFFIPAX
Pécsi Rendőrkapitányság
07.15–08.45
Pécs, Pécsváradi út
09.15–10.45
Pécs, Komlói út
11.15–12.45
Pécs, Athinay S. út
14.00–15.30
57-es fkl.-i út, 25. km-szelvény
16.00–17.30
57-es fkl-i út, 32. km-szelvény
18.00–19.30
Pécs, Makay István út
Komlói Rendőrkapitányság
08.30–09.30
Vásárosdombó, Rákóczi utca
10.00–11.30
Sásd, Kaposvári utca
12.00–13.30
Sásd, Rákóczi utca
14.00–15.30
Baranyajenő, Szabadság utca
16.00–17.30
Gödre, Fő utca
18.00–19.30
Sásd, Rákóczi utca
Mohácsi Rendőrkapitányság
10.00–12.00
Mohács, Pécsi út
13.00–15.00
57-es fkl.-i út, Versend külterülete
15.15–17.00
57-es fkl.-i út, Szajk belterülete
17.15–19.00
Bár, Szabadság utca
20.00–22.00
Mohács, Pécsi út

