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csak a m íg  a  készlet tart!

IZS-39 E01 12/70 ( : Kiváló sportpuska speciális emelt agyazás
sál. erősített zártest egybillentyűs. világbajnokok is használják.
Reklám  ár: 199 000 Ft

W EA T H ER BY  M ARK V. D ELU X E K A L: 7 MM RÉM . M ag. Az eu
rópai piacra készített kiváló fegyver. Kilenc reteszelöszemölcs biztonságos 
zárást biztosit. Ebben nem fog csalódni.
Á r: 309 000 Ft

T02-34 12/70 Egyedi mestermunkák. Ezüst intarziás berakás, aranyo
zott 2 db billentyű. Faragott agyazás. Tulai fegyvergyár remeke, igazi 
kuriózum.
Ár: 499 000 Ft

M A U SER  GOLD 12/76 5 choke Egybillentyűs sorrendváltós. A 
Mauser gyár kiváló sörétes fegyvere, kettős csökampós reteszeléssel. 
Sportcélokra is kiválóan alkalmas.
Ár: 306600 Ft

i Egybillentyűs. ezüst domborműves gravírozás-
sal. egyedi mestermunka.
Ár: 189 000 Ft

M A U SER  66 SM  C al. .300 W in. Mag. Klasszikus vadász-lőfegyver, 
a teleszkópos zárszerkezetről lett híres. Ágyazása a legfinomabb diófából, 
császármarkolattal. Vadászfegyverek között a csúcson áll!
Ár: 489000 Ft

F1NLANI

W EA TH ERBY  ACCUM ARK KA L .*300 W BY. Mag. A jövő puskája. SA KO  M995 C al. 30-06 Minden időjárási körülmények között használ-
Egy fegyver, amely nem tud hibázni. Szénszál erősítésű kevlár tus. Min- ható, megbízható rozsdamentes alkatrészekkel. A sarki hidegben is bízó
dén fém alkatrész rozsdamentes, de egyes részek barnítottak. Speciális nyitott, ideális igénytelen fegyver,
cső hat hűtőbordával. Cső könnyítve, elől súlyozva. Nagyon pontos puska. Ár: 258000 Ft
mesterlövészek is ezt használják. Ár: 429 100 Ft

H A R M Ó N IA  V A D Á S Z B O L T O K  
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ÖNÉ M IN D E N  ENERGIÁNK

Most akár 50- 80%
kedvezménnyel* telepíthet 
Prímagáz tartályos 
energiaellátó rendszert!

A Prímagáz tartályos energiaellátó rendszerrel 
megszűnnek fűtési és egyéb energiaproblémái. 
A korszerű, tiszta PB-gázzal üzemelő rendszer 
egyaránt alkalmas lakóházak, üzemek és mezőgaz
dasági létesítmények gazdaságos energiaellátására. 
A nagy fűtőértékű, környezetbarát PB-gáz több éve 
bizonyítja, hogy a vele elérhető kényelem nem

Használ ja  ki a m o st  elérhető akár

5 0 - 8 0 % - o s  rendk ívü l i  kedvezm ényt,  

és további  in form ációért  hívja  

a P r ím a g á z  kék s zá m á t :  0 6 - 4 0 - 2 5 - 5 0 - 5 0

megfizethetetlen, sőt kifejezetten költséghatékony. 
A több évtizedes nemzetközi tapasztalattal rendel
kező Prímagáz - az ország legnagyobb, minőségi 
PB-gáz szolgáltatója - országos hálózata révén 
egyetlen telefonhívásra, a megbeszélt időpontban 
küldi tartálykocsiját a rendszer feltöltésére.

PR IMAGAZ
I M tJMAGA2 csó ró n T  0
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9001

*A kedvezmény mértéke a várható fogyasztástól függ!



SZOKNAK! ^
- NAGYKER ÁRON 30% KEDVEZMÉNNYEL!

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem fogtok! Aszfalton halkan 
futó, sáros versenyeken győztes gumik! Európában terepver
seny nélkülünk nem létezik! Miért ne lehetne Nektek is?
Csörlöre nem lesz szükségetek, mert a Párizs-Dakar rally több
szörösen díjnyertes gumiját kínálom Nektek. A világ egyik 
legjobb terepversenyzőjének a szülei gyárából származó 
gumiabroncsok. Mi is teszteltük!

1“  Az olasz Parm a-i Pneus Service kizárólagos forgalmazó
jaként örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle 
méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál

/

MÁR
14400-19000 Ft-ig. 

Jelszavunk:
miénk a legjobb, ilyen másnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

Ficsór A utóház Kft. gr f íffl
1106 Budapest, Fehér út 
Tel/fax: 260-1122

MŰD TRAC SPECIAL TRAC

PIHENJEN A -BÁN,
FÜRÖDJÖN A HÉVÍZI TÓFÜRDŐBEN...

... ezt kínálja szeptembertől Önnek Bodnár Tibor sportlövő világbajnok.
A a Balaton északi partján. Hévíztől 10 km-re, Vonyarcvas
hegyen található kétcsillagos, téliesített szálloda, amely - újdonságként - 
egyszerre kínál pihenést, kikapcsolódást és hévízi fürdőzést vendégeinek.
A szálloda autóbusza naponta kétszer ingyenesen szállítja Hévízre a vendégeket, 
ahol a tófürdóben naponta három órát fürödhetnek térítésmentesen.

A J Á N L A T U N K :
Egyhetes üdülés, 7 éjszaka (szombattól szombatig)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
2 ÁGYAS SZ06A REGGELI ♦ FÉLPANZIÓ
2 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉD ♦ VACSORA
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FÉLPANZIÓ
3 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ EBÉD ♦ VACSORA
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 
4 ÁGYAS SZOBA REGGELI ♦ FÉLPANZIÓ 
4 ÁGYAS SZOBA REGGEU ♦ EBÉQ1 
KÜLÖN REGGELI: 650 F tti Utolsó T?

6800 FT/NAP (2 FÓ) 
9200 FT/NAP (2 FÓ) 

11600 FT/NAP (2 FÓ) 
7800 FT/NAP (3 FÓ) 

11400 FT/NAP (3 FÓ> 
150001

47600 FT/HÉT (2 FÓ) 
64 400 FT/HÉT (2 FÓ) 
81200 FT/HÉT (2 FŐ) 
54600FT/WÉT (3 FŐ) 
79800 FT/HÉT (3 FÓ) 

/HÉT (3 FO)

■ A gyerekeknek 4 éves körig i 
• 4-12 éves korig 20 százalí
■ A szobaárakból a nyugdíjasoknak és a VKE tagoknak 10 százalékkal kevesebbet 
kell fizetniük.

Információ és szállásfoglalás:
H—8314 Vonyarcvashegy, Arany J. u. 9. • Telefon/fax: (36-83) 349-513 

Telefon: (36-83) 348-036,348-037 • Mobil: 06-30/947-0649

H-2120 Dunakeszi. Fób út 23. Tel.: (36-27) 540-160 Fax: (36-27) 540-161 
Email: koHam@mad.digrtet2002 hu

Namíbiai vadászat
5 napos vadászcsomag, öt vad (kudu, oryx, springbock, duiker, steenbock) 

trófea díjával, teljes ellátással és reptéri transzferrel együtt: 3800,- DEM/vadász (2/1)
Dél-Afrikai Köztársaság

Vadászat a Kalahári sivatag peremén a különleges vadaszatokat kedvelőknek.
1 • 5 vadásznap, öt antilop (oryx, hartebeest, impala. springbock, steenbock) 

trófea dijával, teljes ellátással, reptéri transzferrel együtt: 2500,- USD/vadász (2/1). 
Mellette még másik 20 vadfaj vadászható trófeadíj ellenében, köztük igazi ritkaságok is! 
2 • 5-9 napos antilop hajtóvadászatok és trófeás vadászatok kudura, steenbockra. 

duikerre, vaal rhebockra, springbockra és hegyi nádibakra.
Ár: 2100,- és 2700 - USD/vadász között.

Pumavadászat
• USA. Colorado, Sziklás-hegység, ára: 3500,- USD/fő 

• Argentína, ára: 2500,- USD/fő + helyi költségek.
Horgászás és vadászat együtt

• Óriás harcsa és csuka a Volga deltában, szállás úszó szállodahajón: 700,- USD/tő
• Viza horgászata az Ural folyó deltájában: 1850,- USD/fő • Óriás harcsa horgászata

az Ili folyóban: 1050.- USD/fő • Pisztrángozás Argentínában: 450 - USD-tól.
Afrikai, amerikai és ausztrál trófeák megrendelhetők

Kívánságra beszerezzük, hazaszállítjuk és elvámoljuk a megrendelt csontokat,
bőröket és kitömött trófeákat.

Vadászíjjal vadászók részére különleges programok! 
TRÓFEABÍRÁLAT a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

Vadászatszervezői engedély száma: 1499/96/97.- 
SCI hivatásos trófeabírálói engedély száma: COM#1002373



A TARTALOMBÓL:
Interjú Varga Ferenc vezérigazgatóval 7

Hozzászólások 8

Vadlexikon: a jávorszarvas 9
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Lapátosok viadala 18

Az év bikái 25

Hírek 27

Kedvezményes lapelőfizetés
2000-ben - egész évre - a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 2880 forint,
amelyet bármely postahivatalban „Belföldi postai utalványon* lehet befizetni a 
Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1245 Budapest Pf. 1209.

Ha a vadásztársaság egy összegben fizet elő a lapra, az előfizetési díj 10 
százalékával csökkentjük a számla végösszegét.

(A szerkesztőségnek először a pontos név és címlistát szíveskedjenek 
megküldeni, amelynek alapján a kedvezményt figyelembe vevő áfás számlát 
vagy befizetési csekket küldünk.)

Előfizetőinknek és a Vadászati Kulturális Egyesület tagjainak névre 
szóló csekket küldünk, amelyet kérünk minél előbb befizetni.

Mivel nem sikerült sem a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
nál, sem az Országos Magyar Vadászkamaránál támogatást kieszközölnünk a 
hivatásos vadászok számára, kénytelenek vagyunk a teljesen ingyenes szolgál
tatásunkat megszüntetni. Csak azoknak a hivatásos vadászoknak tudjuk té
rítésmentesen továbbra is küldeni a Magyar VADÁSZLAP-ot, akiknek a va
dásztársaságuk szerepel az előfizetői listánkon.

4 M Z I A P
M EGJELEN IK HAVONKÉNT

Kiadó-főszerkesztő:
Csekö Sándor 

Felelős szerkesztő:
Hom onnay Zsom bor 

Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 
Reklámszerkesztő:

Lukácsné K ocsis Marianna 
Szerkesztőségi titkár:
Goronné Tóth Margit 

A  szerkesztőség levelezési címe:
1245 Budapest, P L  1209 

Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 
A  szerkesztőség és a kiadó címe: 

1054 Budapest V., Honvéd u. 8. IV. 3.

T ELEFO N : 60.327-280 FAX : 331-4368
A Magyar VAD ÁSZLAP előfizethető 

.Belföldi postautalványon* 
a  szerkesztőség címén, átutalással 

a Takarékbank Rt.-nél vezetett 
11500102-10004115 számú számlára, 

vagy a hírtapkézbesitőknél. 
a postahivatalokban.

Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. 
és az alternatív terjesztők. 

Elő fizetési díj 1999-re: 440 forint.
Nyom dai előkészítés:
Szikra Lapnyomda Rt.

Felelős vezető:
Lendvai Lászlóné vezérigazgató 

Nyom ás:
Athenaeum Nyomda Rt.

Felelős vezető: dr. Garáné Bardóczy Irén 
az Igazgatóság elnöke 

IS SN  1215-6159

TUDÓSÍTÓINK
Baranya: Agyaki Gábor 06-30.979-6495 

Dr. Czvalinga István 06-72'441-171 
Bács-Kiskun: Oláh József 06-20968-7096 
Békés: Lovász Sándor 06-66 469-712 

Bakai István 06-66433-091
Borsod: Handa György Zsolt

0646-391-354 
Csongrád: dr. Csizmazia György

06-62326-034 
Győr: Pió Márta 06-30,961-8844
Hajdú: Kozák Imre 06-52200-690 
Heves: Prezenszky János 06-36316-512 
Komárom: dr. Faragó István

06-34-368-419
Nógrád: Nyíró Gyula 
Pest: Mészáros Iván 
Somogy: Szarka Ágnes 
Szabolcs: Erdélyi István 

Balogh István 
Szolnok: Balajti János 
Tolna: Bíschof Ferenc

Vas: Öhm Károly 
Simon Szabolcs

06-20 922-5449 
06-53312-898 

06-30961-9481 
06-44-362-569 
06-60471 -374 

06-30963-6277 
06-74/417-596 

06-30901-8453 
06-30936-0268 
06-9S365-064

06-30994-2359 
Veszprém: Baracskay Lajos 06-8S422-298 
Zala: Polster Gabriella 06-93391 -041
Fejér megyében még nincs munkatársunk, 

várjuk a tudósítók jelentkezését.

E-mail címünk: vke.vadaszlap@mail.matav.hu Hompage: www.vadaszlap.hu

POFA-VIZIT
Nyolc év után - talán a vadásznapok törté
netében először - kijelenthetjük, hogy a ma
gyar vadászok valóban az egész országban 
ünnepeltek, mert kezdik megérteni, megta
nulni: lehet és érdemes évente legalább 
egyszer ünnepelni.

Nem állítom, hogy mindenhol felhőtlenül - 
bár tegyük hozzá, ilyen szerencsés időjárást 
még sohasem fogtunk ki, hiszen sem au
gusztus végén, sem szeptember elején nem 
zuhogott az eső. sőt mindenhol ragyogott a 
Napocska - néhány vadásznapi rendezvény 
fölött mégis érezhetőek voltak a feszültsé

gekkel teli „villámok", amelyet a vadászat külső és belső ellenfelei 
bocsájtottak ki és pár helyszínen talán a mérgelődés sőtétecske vi
harfelhői is meg-megjelentek. de őket is elfújta, elsodorta a felsza
badult mulatság öröme, a jókedv ... és minden, ami az ünneplés
hez hozzátartozik.

Mint az ötlet kiagyalójának és jó néhány éven át a frontvonalban 
küszkődőnek fantasztikusan jó érzés kimondani, hogy az Országos 
Vadásznapok ma már egyértelműen a magyar vadászok legszebb 
és legnagyobb ünnepe. Lehet és kell még csiszolhatni a rendezvé
nyeinken/programjainkon. alakítgatni szükségeltetik több apróság
nak látszó, mégis fontos megmozdulás, szükség van újabb és újabb 
Ötletekre, de alapjában véve: kialakultak a vadásznap hagyományai!

Mire gondolok? Például arra. hogy a vadászkürtösök nélkül már 
nem igazán vadászias egy vadásznapi rendezvény, de azt is mond- 
hatnók. hogy a dunántúli megyékben Hubertus mise nélkül, mintha 
szegényes lenne a program. Es akkor nem beszéltünk az elmarad
hatatlan vadászkutya-.- solymász-. íjász-, és lovasbemutatókról, 
nem esett szó a vásárosok sokadalmáról, a trófea-, fotó-, és képző
művészeti kiállításokról. Azt hiszem, ezek már a vadásznapi hagyo
mányaink közé tartoznak. Ugyancsak erősödő hagyomány, hogy az 
új vadászok a vadásznapon közös fogadalmat tesznek, ezzel is je
lezvén. a vadászat több. mint élő vadra történő durrogás.

Azt sem hallgatom el. amit még - véleményem szerint - „csiszol- 
gatni" kell. Mindenekelőtt - egyelőre nem tudom, hogyan? - el kel
lene érni. hogy sokkal több vadász - igen vadász! - jelenjen meg a 
vadásznapi rendezvényeinken. A hortobágyi főrendezvényen meg
forduló több mint tízezer látogató közül, becslésem szerint nem volt 
több három-négy ezernél a vadász, a vadásztársasági tag. És eb
ben benne voltak a „szereplők", akik versenyeztek, felléptek, lőttek, 
főztek, kitüntetést adtak vagy vettek á t ...

Aztán meg kellene tanulnunk a szimbólumainkat jobban megbe
csülni. Hogy csak egyet mondjak: a hortobágyi megnyitón még be
vonultattuk a megyei vadász zászlókat - már akinek van és ott volt - 
a közönség fölállva köszöntötte a Magyar Vadászok Zászlóját... az
tán közvetlenül a megnyitó után több megye azonnal kiemelte a 
zászlóját a zászlótartóból és elvitte ... így a rendezvény végén nem 
került sor a zászlók ünnepélyes kivitelére.Talán majd jövőre, addig
ra lehet, hogy minden megye vadásziasan öltözött vadászati veze
tősége együtt vonul fel a saját zászlója alatt és nem csak rövid „po
fa-vizitre” marad ott a vadásznapon.

Igen. a vadásznap egy kicsit „pofa-vizit" ... jó ha látnak, jó ha 
tudják, hogy ide tartozom, jó ha tudok beszélgetni XY-nal. jó ha ta
lálkozom Z-vel... szóval - és remélem ez egyre fontosabb lesz - jó 
ha megmutatom magam, ha együtt ünnepelek másokkal, ha a töb
biekkel együtt jól érzem magam.

Ezúttal ne tessék elítélni a pofa-viziteket - nevezhetném „szakmai 
találkozásnak" avagy „protokolláris kötelezettségnek" ... nem a ki
fejezésen van a hangsúly, hanem arról a külső vagy belső megma
gyarázható vagy megmagyarázhatatlan kényszerről, ami miatt va
laki előveszi a szekrényből a vadászöltönyét és megjelenik a va- 
dásznapi rendezvényen. Nagyszerű dolog ez, hiszen van mit elő
vennie a szekrényből és van az illetőben valami illem, valami etika, 
valami olyasmi, amit vadászati kulturáltságnak, mindenképpen po
zitív emberi magatartásnak, viselkedésnek hívnak.

Tiszta szívből kívánom, hogy a jövőben is legyen a vadásznap a 
magyar sport-, és hivatásos vadászok legnagyobb „pofa-vizitje", 
sőt jó lenne, ha ezt a jellegét is tovább tudnánk erősíteni, mert csak 
így jöhet létre köztünk és má
sok között kommunikáció, így 
érthetünk szót egymással. így 
alakulhatnak ki köztünk a sze
mélyes kapcsolatok és talán a 
barátságok.

f

főszerkesztő
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BP. 1 243 PF, 1 209
Kiss Béláné ügyvezető: ... Szep
tember első hetében német ven
dégünk vadászott a darányi Új Élet 
Vadásztársaságnál. A vendég, aki 
először járt Magyarországon, el 
volt ragadtatva a terület szépségé
től és a vad mennyiségétől. Egy 
hét alatt 3 nagy bikát lőtt és boldo
gan távozott... volna. Ekkor történt 
az a dolog, ami évtizedes gyakor

latomban még nem fordult elő. A 
vendég ott állt a trófeáival és senki 
nem volt hajlandó a területről a bí
rálóbizottsághoz bekísérni.

A vadászmester a kérdésemre 
azt mondta, hogy ez náluk nem 
szokás.

Azzal érveltem: ha egy vendég 
három bikát lő. s egy kisebb va
gyont hagy a területen, megérdem

li. hogy eltérjenek ettől a gyakorlat
tól, de hajthatatlanok voltak. Nem ér
dekelte a vadászmestert az a tény 
sem. hogy ez a vendég ilyen bá
násmód mellett nem jön még egy
szer ide vadászni, de lehet, hogy 
Magyarországra sem. Nálunk, He
ves megyében az a szokás, hogy 
a vadászat befejeztével a vendé
get a hivatásos vadász bekíséri a

bírálatra. Ez nemcsak tisztesség 
dolga, hiszen a trófeabírálat, annak 
megállapításai és az esetleges 
szankciók elsősorban a területet 
és a hivatásos vadászt érintik. Jó  
lenne végre tudomásul venni, 
hogy a vadászat nem ér véget az
zal. hogy a vadász kifizette a bor
ravalót. ugyanis ezt a vadásztársa
ságoknál is ..szokás" elfogadni.

A P R Ó H I R D E T É S
AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:

Az első szó 200 Ft, minden további szó 50-50 Ft
♦ 25 %  áta. A hirdetéseket levélben, faxon vagy 
személyesen, minden hónap 10-éig szívesked
jenek leadni.

Ha bármilyen információra van szüksége, 
hívja a 06-60 327-280-as szerkesztőségi tele
fonszámunkat.

FEGYVER

Egyéves Kettner vegyescsövü puska
20-as magnum, sörétes és 5.6x50 R go
lyós csővel eladó, vagy cserébe beszámí
tok 12 kai. 252-es Remington. vagy 5.6x50 
R betétcsövet. 12-es kai. MC 21-es auto
mata rövidített csővel, felszerszámozható, 
cserélhető szúkítésű csőtoldóval eladó. 
Telefon: 06/20/9463-806 
7.62-es távcsővel, golyós és 12-es IZS 
sörétes fegyveremet tartozékaival áron alul 
eladom. Telefon: 06/20/9820-884
3-9x32*es céltávcső, szerelékkel eladó. 
Telefon: 06/30/9402-773 
Mauser Titán 7x64-es kai. eladó vagy ol
csóbbra cserélhető. Telefon: 06/53/378- 
428
Steyr Mannlicher 8x68-as távcsővel, új ál
lapotban eladó. Telefon: 06/1/315-0953
Rizzini 12/70-es bock vadászpuska, va
donatúj, eladó. Telefon: 246-4497
MC-21-es kiváló állapotban eladó, ejektoros 
bockot beszámítok. Telefon: 06/76/357-674 
Eladó FÉG 12/70-7x65 R vegyescsövű 
12/70-12/70 váltócsóvel céltávcsővel. Ára: 
150000 Ft. Telefon: 06/30/9852-624 
30-06-os ZKK, távcsővel, alig használt, el
adó. Cím a szerkesztőségben.
12-es Frommer 80 cm-es csővel molíb- 
dénszulfuidos barnítással, igényesnek el
adó. Telefon: 06/92/316-608 
E-2000 FÉG Bock 12/12 illetve 12/7x65R 
egybillentyűs felsőtűzváltós ventillált cső
vel. távcsővel eladó. Telefon: 06/57/420- 
220 vagy 06/60/483-384

K U T Y A

Gházi-Kászim kennelben jagdterrier. szál
kás tacskó és labrador kölykök eladók. 
Endre Károly. 7678 Husztót. Kossuth u. 5.Károly.
Telefon: 06/72/498-683 
Visnyei Vadász kennel és tenyésztő társai 
rövidszőrú német vizsla kötyköket ajánla
nak megvételre. Német import szülőpártól 
import kantól és saját nevelésű szukáktól, 
zárt Hege-Haus vérvonalú kólyköket aján
lunk A szülök 6 generációra visszamenő
leg diszplázia mentesek. A tenyésztéshez 
szükséges legmagasabb munka teljesít
ményekkel. kitűnő kúllemi minősítéssel ren
delkeznek. Nemzetközileg ellenőrzött te
nyésztés folyik. Telefon/fax: 06/74/496-608. 
Szép, egészséges labrador növendékek 
eladók. 06/68/418-520 
Bevadászott német- és magyar vizslák, 
pointerek, valamint alapidomított növen
dék vizslák eladók. Csüllóg István 5530 
Vésztő. Szőlőskert u. 1.06/66/477-267 
Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák 
képzése (fegyelmi, vadászati) képesség- 
és munkavizsgára való felkészítése. Tele
fon: 06/30/9965-198 Baranyi Szabolcs 
Kitűnő küllemű és munkájú szülőktől 
származó, simaszörú magyar vizsla kisku
tyák eladók. Telefon: 06/76/356-983. 
06/30/9381-821
Rövidszőrű magyar vizsla kölykök újból 
kaphatók a Tuskósi Vadász kennelből, 
munkavizsgás, győztes, aktívan vadászó 
szülőktől. Telefon: 06/20/9447-677 
A „Marosmenti-Rudifogó" aranykoszo
rús szálkásszőrű tacskó mestertenyészet
ben kölykök kaphatók, elójegyezhetők. 
Acsay. Klárafalva, Felszabadulás u. 75. 
Telefon/fax: 06/62/279-620 
Drótszőrü magyar vizsla kölykök (Euró- 
pagyóztes. ICH. ÖTV) szülőktől eladók. 
Fele Tibor vadász, Derecske Vágóhíd u.
12. Telefon: 06/54/411-361 
Világgyőztes, kitűnően vadászó szülőktől 
drótszőrű német vizsla kiskutyák eladók. 
Telefon: 06/30/202-9209
Vizslatanrtást
latok. Mikota Géza

a felkészítést vál- 
157. Győrújfalu

Rendkívül jó vadászösztönnel, és kitűnő 
küllemmel rendelkező szülőpártól, jagdter
rier kiskutyák, és egy 9 hónapos szuka, ga
ranciával eladó. Szülők a helyszínen meg
tekinthetők, a kannal fedeztetést is vállalok. 
Czvianov András, Kocs, 06/34/471-038
Szép, egészséges labrador növendékek 
eladók. Telefon: 06/68/418-520 
Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák 
képzése (fegyelmi, vadászati) képesség- 
és munkavizsgára való felkészítése. Tele
fon: 06/30/9965-198 Baranyi Szabolcs
Vadászkutyák munkavizsgára, valamint 
vízimunka versenyre való felkészítését vál
lalom. Telefon: 06/34/350-464 Szénási János

ALLAS

Hivatásos vadász állást keres, középfokú 
végzettséggel nagy vagy vegyes vadas 
területen. Szolgálati lakás szükséges. Te
lefon: 06/30/213-5477.06/42/475-935 
Hivatásos vadász, vadgazdálkodási tech
nikusi végzettséggel, (felsőfokú végzettség 
folyamatban) több éves vezetői gyakorlat
tal, német nyelvtudással állást keres. Fele
ség adminisztratív állást vállal. Lakás szük
séges. Jelige: .apróvadgazdálkodás’.
Másodéves vadgazda mérnökhallgató ál
lást keres. Minden megoldás érdekel. Te
lefon: 06/20/9417-884

V EG YE S

Subaru Trendy 1.2 1991-es évjárat, 4 WD 
kapcsolható összkerékmeghajtású személy- 
gépkocsi eladó. Telefon: 06/30/221-1130 
Infratávcsövek, infrasugárzók eladók vagy 
megrendelhetők. Telefon: 06/30/205-3714
Szörmekikészrtőnél nyersbőrök kikészíté
se. montírozás (varrással). Telefon: 
06/88/424-815
Tagságomat átadnám jó vadászati lehe
tőséggel rendelkező apróvadas Békés 
megyei vadásztársaságnál - egészség- 
ügyi okból -. Tel.: 06/60/616-554 
7x64-es Zastava, és 16-os Monté Carlo ki
váló műszaki állapotban eladó. Telefon: 
06/30/9917-891

Eladó HÉREG-en, a Gerecse hegységben 
egy 54 négyzetméteres, tetőtérbeépítéses 
téliesített faház. 300 négyszögöl telekkel 
közvetlenül az erdő mellett. Vadászoknak, 
csendre vágyóknak kiváló. Villany, telefon 
van. Telefon: 388-7078, egész nap.
7 db 6 hónapos vaddisznó malac eladó. 
Érdeklődni a 06/30/956-6231-es telefonon 
lehet.
Vadászmotívummal díszített antik öntött
vas kályhák kifogástalan műszaki és esz
tétikai állapotban eladók. Tel.: 222-9741 
vagy 06/42/283-453

Állami vadászvizsga kidolgozott tételei 
(504 kérdés) megrendelhető: Renkecz 
József vadgazdálkodási szakmérnök
nél: 06/20/9153-699

Vadászfácánok eladók, cseh törzsből, 
október és december végén. Telefon: 
06/96/209-128,06/30/9397-962

Minden típusú terepjáró javítása 4 WD 
Center. Telefon: 06/23/415-541

Vadászterületek vízellátását biztosítom 
szélmotoros kútjaimmal, vadászházak 
áramellátását szélmotoros generátorom
mal. Szabó György. 3671 Borsodná- 
dasd. Belső u. 27. Telefon: 06/48/442- 
529, tel/fax: 06/48/471-419 (8-14 óráig)

Korongdobó gépet hobbi és parcours 
kivitelben, összecsukható magaslese
ket hordozható, kocsitetős, valamint fa- 
mászós kivitelben rendeljen az INTER- 
MAS Kft-nél. Szárnyas, szőrmés, befo
gócsapdák minden méretben. Telefon: 
06-66/321-151. fax: 06/66/441-029

Kitűnő vadászkönyvek nagy választé
kával áll rendelkezésére a Diana Va
dász-Horgász Antikvárium. Ajánlólistát 
küldünk. 6900 Makó. Zrínyi u. 34. Tele
fon: 06/62/211-561,06/62/213-680

Címlapunkhoz
Ritkán fordul elő a vadászlapok életében, hogy az év nagy bikájáról 
még életében készült fotót is tudnak közölni a lebírált agancsról készí
tett fotó mellé.

Annak ellenére, hogy Balsay Miklós a VADEX Mezőföldi Rt. vezérigaz
gatója nem járult hozzá a fotók és az elejtés „kulissza-titkairól" írtak köz
léséhez, úgy gondoltuk: lapunk Olvasóinak tájékoztatása fontosabb, 
mint a .cég" rólunk, a VADASZLAP-ról alkotott negatív véleménye.

Bízunk abban, hogy a Budapesti és Pest Megyei Vadászati Hatóság
nál elbírált gímszarvas agancs adatainak közlésével nem sértjük meg

az állami tulajdonú részvénytársaság üzleti vagy szolgálati titkait mert
hogy létezik egy sajtótörvény is. amely a ..cég" számára a tájékoztatási 
kötelezettséget írja elő és abban is reménykedünk, hogy a fotó közlé
se nem fogja sérteni az elejtett szarvasbika személyiségi jogait.

Természetesen nem írunk arról, hogy mikor, ki, hol és hogyan zsák
mányolta a részvénytársaság vadászati és vadgazdálkodási eredmé
nyeit méltán reprezentáló gímagancsot ... de csak azért, mert nem kí
vánjuk a személyzetet kínos helyzetbe hozni.

Tetszik, nem tetszik a vezérigazgató úrnak: a 14,03 kg tömegű trófea 
viselőjét a VADEX Mezőföldi Rt. mecsérpuszta-tímári területén ejtették 
el. a korát 13 évben állapították meg, az érett agancs 243,10 nemzetkö
zi pontot kapott.



INTERJÚ VARGA FERENCCEL,
A HORTOBÁGYI LÍDTENYÉSZTŐ RT. V EZÉRIGAZGATÓJÁVAL, AZ ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK MEGYEI FŐRENDEZŐJÉVEL

VADÁSZLAP: -  H etekkel a  fő- 
rende/.vénv u tán , hogyan sum m áz
ná a  ta p a sz ta lta k a t?  •
VARGA FERENC: -  Annak idején, 
am ikor a Vadászati Kulturális Egye
sülettel közösen kitaláltuk, hogy az 
eddigi, főként nagyvadas hagyom á
nyokon alapuló főrendezvény hely
színéül az apróvadas Hortobágyot vá
lasztjuk. korántsem tudtuk mit válla
lunk. Őszintén szólva szám om ra nagy 
volt a kihívás, a  feladat, a felelősség 
hiszen ekkora vadászati szakmai ren
dezvényt a Hortobágyon még nem 
rendeztek. Éppen ezért túlzás nélkül 
állíthatom, hogy életre szóló élmény 
volt. új tapasztalatokkal, sikerekkel, 
és kudarcokkal egyaránt. Azt viszont 
már jól tudjuk, megtanultuk, hogyan 
lehetne még jobban, ha úgy tetszik 
iberelni mindezeket. Természetesen a 
siker korántsem rajtam múlott, hanem 
a jól összedolgozó csapat munká
jának , a rem ek O rszágos Szervező- 
bizottságnak, amelyet ezúton köszö
nök meg m indenkinek, aki a m unká
ban részt vállalt. Jártam Nyugat-Eu- 
rópában is hasonló rendezvényeken, 
és m eggyőződésem, hogy a népün
nepély jelleg kihangsúlyozása a leg
fontosabb. Közelebb kell hozni a civil 
tömeget a vadászat alapjainak megis
meréséhez, főleg a fegyverismeret, 
fegyverkezelés, lövészet vonatkozá
sában. a bemutatókon gyakorlási le
hetőséget kell biztosítani. Erezze jól 
magát mindenki az apró gyerektől a 
nagym am áig, mert aki innen haza
ment. m ásfajta képet kapott a vadá
szokról. a  m agyar vadászat, vadgaz
dálkodás értékeiről, kultúrájáról és 
nem lesz az ellenségünk. Azt hiszem 
a mai világban m ár egyetlen közösen 
eltöltött kellemes nap élményéért is 
érdemes .megszállottan dolgozni. Bár 
lenne évente vagy három százhatvan
ötben részünk...
VADÁSZLAP: -  Az Ö n személyi-

•

sége, v idám sága, tö retlen  op tim iz
m usa -  tap asz ta ltu k  -  rendkívüli 
ha tással van a  kö rnyezetére . Van-eV
ennek  valam i titk a?
VARGA FERENC: -  Nincs ebben 
semmi különös, még ha manapság ez 
nem is igazán divat. Ilyen a term észe
tem. Őszintén szólva nem tudok bele
nyugodni abba, hogy a vadászok be
felé fordultak, enerváltak lettek, a tár
sasági élet -  amely egykoron a me
gyénkben is önfeledt és vidám volt -  
ilyen fagyossá, kedélybeteggé vált, 
pedig az egésznek ez a valóságos ér
telme, semmi más. Remélem, hogy

VARGA F E R E N C :-A k ik  ismernek, 
tudják, hogy munkatársaimtól sem 
követelek kevesebbet, mint önm a
gám tól. Nem bírom  a félmunkát, ha 
valaki csinál valamit, azt végezze leg
jobb  tudása szerint, mert csak akkor 
lehet benne öröm e. A vadgazdálko
dásban évek óta elkezdtünk egyfajta 
integrációt a környékbeli vadásztársa
ságokkal. Bizonytalan volt a vendég
kör. a vadászatok értékesítése. Ki vol
tunk szolgáltatva a különböző irodák 
kénye-kedvének. amelyek eredője 
végső soron az árak leszorítása volt. 
Úgy gondoltam , hogy egységes arcu
lattal. hosszú távú szerződésekkel, 
hasonló és m agas színvonalú szolgál
tatási m inőséggel lehet csak megélni 
ezen a speciális és erősen konkuráló 
piacon. A z együttműködés a jövő  útja. 
bárm ennyire is nehezen akarják ezt 
ma még megérteni. Egy-egy térség
ben az ott élni szándékozók érdekei 
hosszú távon mindenképpen egybe 
esnek. Boldogulásunk csak együtt le
hetséges mindenféle kialakult szekér
táborok. látszatérdekek ellenére is.

Egyebek között a vadásznapi ren
dezvény számomra ezt a szándékot is 
bebizonyította, hiszen az önkormány
zat, a hatóságok, a rendőrség, a hon
védség. a vadászati szervezetek, a la
kosság olyan példás együttműködésről 
tett tanúbizonyságot, amely nélkül a 
rendezők, szervezők munkája fabatkát 
sem ért volna. A legnagyobb sikernek 
mégis azt tartom, hogy azóta is sorra 
megállítanak az utcán, vadászok és 
nem vadászok egyaránt, hogy mikor 
lesz ilyen rendezvény legközelebb...

Mi mást mondhatnánk? Jövőre ve
letek, ugyanitt!
VADÁSZLAP: -  Ö nt vadász társa i, 
b a rá ta i  úgy ism erik , m int aki a 
gy ertya  m indkét végét égeti. H o
gyan viseli ezt a  csa lád ja?
VARGA F E R E N C :-N em  tudok 
nyugton maradni. Javíthatatlan va
gyok, de azt még elárulhatom,- hogy 
első dolgom volt annak idején, hogy 
feleségemet is „bevadásszam ", és si
került is, csak akkor tette le a fegyvert, 
am ikor a leányaim megszülettek. Már 
pedig annak jó  ideje, mert 17 és 14 
évesek. A kisebbiket nagyon érdekli a 
természet, a*vad ászát. Megértik a má
niámat, pedig előfordul, hogy egy- 
egy disznóvadászat során, előre soha 
nem látható körülmények miatt akár 
napokat is késhetek. Azt hiszem egy 
vadásznak talán mindenkinél jobban 
meg kell gondolnia a párválasztást. 
Nekem sikerült, az idő bizonyította.

H om onnav Z som borw

_____ -___ iw-________________________ — í.

véleményemm el nem vagyok egye
dül. és közösen m indent meg kell ten
nünk azért, hogy ez megváltozzon. 
VADÁSZLAP: -  A részvénv társa-%
ság  hétezer h e k tá r  önálló  vadász te
rü le tte l rendelkezik , a szántóföldi 
növényterm esztésen , állattenyészté- 
sen , halászaton  kívül a  vadgazdál
ko d ás is fontos tevékenysége. M ég
is, m indezeken kívül közéleti tisz t
séget is vállalt a  megyei vad ászka
m a ra  alelnöki tisz tségében ...
VARGA FERENC: -  Ne vegye köz
helynek, de ehhez mindenképpen 
m egszállottság kell. Egykoron apám 
m ellett kezdtem a vadászatot, 
olyannyira ..belebolondultam", hogy 
hivatásos vadászképesítést szereztem, 
és igyekeztem  mindent ellesni, m eg
tanulni az idősebbektől. Állattenyész
tőként dolgoztam az egykori Horto
bágyi Állami Gazdaságban. M ásodál
lásban. de minden térítés nélkül, 
hosszú éveken át hivatásos vadász 
voltam . Az öregebb profik azonban 
soha semmit nem mondtak el, úgy 
kellett ellesni. A zöldfülűt bcküldtck a 
legnagyobb dzsumbujba. Ha épkézláb 
kikecmergett. látták, hogy ebből még 
lehet valami, és akkor lassan befogad
ták maguk közé.

Vadásztársaság i tag vagyok Tisza- 
csegén és Kunmadarason, és elnöke a 
hortobágyi bérkilövőknek.

Am ikor a m ezőgazdász szakmát 
kezdtem, akkoriban kezdett jobban 
szaporodni a vaddisznó, amely ma is 
a kedvenc vadfajom. Magam szere
tem kidolgozni, szóróval ide-oda 
m ozgatni, túljárni az e szén ... Egyszer 
így is majdnem rajta vesztettem . A 
hegyibém ugró sebzett kant egy mé

terről megsúroltam, végül a m ellet
tem álló kollégám lőtte le rólam 
gyöngygolyóval, sebes röptében. Le
törve harmadában, 17 centis agyarai a 
vadászszobám  falának és vadászéle
temnek örök emlékei.
V A D Á S Z L A P :-S ze re ti a veszélye
ket?
VARGA FERENC: -  Anélkül, hogy 
bárki felelőtlenséggel vádolna, töre
delmesen bevallom, hogy igen. Két
szer volt alkalmam Afrikában is va
dászni. kimondottan a veszélyes 
nagyvadfajokra. Hét kafferbivalyom 
közül ötöt lőttem  gyalog cserkelve. 
Mégis a legmegrázóbb élm ényem  egy 
vízilóbika támadása volt, am elyet so
ha nem tudok elfelejteni. Ugyanis a 
vízben meglőni nem nagy dolog, azt 
kinn. a szárazföldön kell megtenni. 
Senki nem hinné, milyen gyors ez a 
hatalmas monstrum. Kísérőim addig 
bosszantották, ingerelték a bikát, 
amíg az ki nem rontott a  partra. Erre 
mindenki -  m ég a feleségem is -  ha- 
nyathomlok menekültek. A kísérő fő- 
vadász m ég a puskáját is otthagyta a 
parton. Mire észbe kaptam, magamra 
maradtam a szembe vágtató vízilóbi
kával. Életemben nem fordítottam 
még sem m inek hátat, állat elől nem 
futottam el. így ezúttal sem jutott 
eszem be a ..hasznos", hanem illendő
en fogadtam. Az egyik golyót a másik 
után küldtem , amint kiderült a leg
jobb helyre, a fejébe. Aki ilyet átélt, 
az tudja csak, milyen jó t tesz ez a 
szívritm us zavaroknak. 
V A D Á S Z L A P : -  S zen v ed é ly essé -•
gét, e lh iva to ttságát a  m u n k á jáb an  
is kam ato z ta tn i tu d ja?
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NEM ESETT JÓL...A véleményemet 
fenntartom

Válasz dr. Csapó István „Az élősködőkkel nem barátkozhatunk"
című hozzászólására

A parazitizmus! (élősködést) és a hozzá kap
csolódó fogalmakat úgy vélem, világosan 
megfogalmaztam írásom elején. A szimbiózis 
gyűjtőfogalom, a szőkébb értelmezésen (pl. 
zúzmók. kérődzők és bendőesillósaik) kívül 
még sok más forma. így a parazitizmus bizo
nyos formái is - hacsak nem mind. értelmezés 
kérdése - idetartoznak. A mis élőlényeknek 
„több-kevesebb kárt okozó” mikroorganizmu
sokat a szakemberek már több. mint 10 éve 
mikroparazitáknak tekintik. Ez logikus, hiszen 
az egysejtű és a többsejtű paraziták közt leg
alább akkora biológiai/rendszertani űr tátong, 
mint a vírusok, baktériumok, „mikro'-gombák 
között, illetve ezek és az egysejtűek között. Az 
egysejtű parazitákat ma már nem az állatokhoz 
(Allatország). hanem az Egysejtűek országába 
(Protiszta) sorolják.

Immunitás bármilyen, generációk óta .js- 
mert" parazita ellen kialakulhat) a gazdaszer
vezetben. Erre vonatkozó példákat én már a 60- 
as évek közepén hallottam Kobulej professzor 
úr parazitológiai előadásai során. Varga István 
dr. a szingamózis elleni besugárzott lárvákkal 
való vakcinázás témakörében írt kandidátusi 
értekezést 1968-ban. A 70-es és 80-as években 
legalább 34 hazai parazitológus (köztük Kas
sai Tibor professzor) fő kutatási területét a há
ziállatok para/itózisainak immunológiája ké
pezte. A szakirodalom ma már könyvtárnyi ter
jedelmű. Külön foglalkoznak az egysejtűekkel. 
a férgekkel és az ízeltlábúakkal kapcsolatos im
munológiai kérdésekkel. Klasszikus sejtes im
munválasz (makroíágok és T-sejtek révén) fej
lődik ki a paraziták hatására a fertőzött gazda- 
szervezetben." Az immunválaszt (ellenanyag 
képzést) a paraziták felületi antigénjei, az ún. 
evolúciós antigének indukálják. Ez a kifejezés 
is utal arra. hogy az élő szervezetek és parazitá
ik ősidők óta együtt, egymással kölcsönhatás
ban fejlődnek (koevolúció). Igen fontos a bél
fali nyirokszövet. Az ebben képződő B-limfo- 
citák (kis fehérvérsejtek) szállítják az immun
anyagokat a különböző nyálkahártyákra. így a 
gyomorbélfalba, a légutakba és a tejmirigybe. 
A bőrnek saját immunrendszere (bómyirok- 
szövet) van. amely sejtes immunválaszra képes 
az ízeltlábú külső élősködők (pl. kullancsok) 
ellen. Genetikailag változó az immunválasz
készség mértéke (hatékonysága) a különböző 
háziállat vérvonalaknál és bizonyára hasonló
képpen a vadon élő állatoknál is. Ez. is egy for
mája a természetes szelekciónak. A gyakorlat
ban is alkalmazzák ezen ismereteket. így több
felé Európában a kérődzők nagy tüdóférgei 
(Diclyocaulus spp) ellen forgaloméin vannak 
vakcinák, amelyek besugárzással gyengített 
lárvákat tartalmaznak. Az immunitás szintjét is 
lehet vizsgálni számos parazita esetében, e te
kintetben legmegbízhatóbb az ún. El.ISA mód
szer. A kutya szívférgessége (Dirofilaria immi- 
tis) során keletkező ellenanyagokat még 8 hó
nappal az eredményes gyógykezelés után is ki 
lehet mutatni a vérből (ez a szívélósködó féreg 
szerencsére nálunk igen ritkán fordul elő).

A stressznek igenis nagy jelentősége van a 
vadon élő állatoknál. Tessék utánanézni a 
megfelelő szakirodalomnak (ez ma már az In

terneten is hozzáférhető)! Szarvasfélék, köz
tük a gímszarvas különösen érzékeny a külön
böző eredetű stresszhatások iránt. Ez nemcsak 
ragadozóktól vagy embertől származhat, mint 
tudjuk. A fajtársak, csapattársak jelenléte, te
vékenysége is kiválthat stresszhelyzetet (pl. 
üzekedéskor a rivális hímek, etetőnél az erő
sebbek/dominánsak. ez az ún. etológiái v. szo
ciális stressz). A stressz egyebek között im
mundepressziói is kiválthat: csökken vagy 
szünetel az immunanyagok képződése úgy 
baktériumok (pl. gümőkór-okozói). mint para
ziták tekintetében. Természetesen a legtöbb 
stressz emberi (civilizációs) eredetű közvetve 
vagy közvetlenül.

A vadon élő állatok környezeti kapcsolata
ival (táplálék, takarás/búvóhely, éghajlat, év
szaki változások hatásai, létszámalakulás, fa
jon belüli és fajok közötti kapcsolatok, stb.) 
az ökológia, illetve az etológia foglalkozik. 
Az állathigiénia ennek egy sajátos megközelí
tése. amelyet véleményem szerint vadon élő 
állatok vonatkozásában nem lenne szerencsés 
adaptálni.

A paraziták jelentőségét nincs szándékom
ban elbagatellizálni, a nem kellően megalapo
zott - sokszorosan) átvett - véleményeket 
azonban nem fogadom el. Idestova 30 éve fog
lalkozom vad-parazitológiai vizsgálatokkal és 
ez irány ú szakirodalommal, s ez feljogosít saját 
véleményem kialakítására és közreadására. A 
háziállatok és a vad para/itózisai két meglehe
tősen külön témakör, más-más megítélést, ke
zelést igényel egyik és másik. Paraziták elleni 
gyógyszeres beavatkozást. Az egyetlen kivétel 
lenne a bőrbagócs/vargalégv-fertózöttség. Ez 
esetben van ugyan hatékony szer (ivermektin, 
moxidektin. stb.), a megfelelő gyakorlati kivi
telezésre azonban nincs lehetőség: a vándorló
1. stádiuniú lárvákat kellene elölni legkésőbb 
október végén - akkor azonban még nem fo
gyasztanak rendszeresen abrakféleséget az ál
latok. tél folyamán már ..eső után köpönyeg’* (a 
bőrlyukak kialakultak). További negatív körül
mény. hogy a megbízható dozírozás és az álla
tok (szánások) helyhez kötése kivihetetlen, a 
hazai bőrfeldolgozás jelenlegi .„színvonala", a 
nyomott vadhúsárak miatt. Egyébként nem le
pődnék meg. ha még ilyen áron sem tudnánk 
exportálni vadhúst, ha történetesen szemtarad- 
ványokat (pl. ivermektint) találnának ismétel
ten az EL'-országokba importált vadhúsban. Az 
indokolatlan vegyszerezés, gyógyszerczés. 
műtrágyázás korszaka remélhetőleg lejárt már 
nálunk is.

Egyes paraziták közegészségügyi jelentősé
ge vitathatatlan, az ezzel kapcsolatos ismeretek 
olykor még szakmai körökben sem teljesen re
álisak vagy korszerűek. Ezek ismertetése meg
érne egy külön ..misét". ( Várhatóan még ez év
ben megjelenik egy. a vadjaink betegségeivel 
foglalkozó könyv a Mezőgazda Kiadó gondo
zásában.)

A fentiekkel kapcsolatban bármely részté
mát illetően szívesen állok a kollégák, olvasók 
rendelkezésére. (Címem a szerkesztőségben)

Dr. Sugár László 
Pannon Agrártudományi Egyetem. Keszthely

...amit Balogh István, a Magyar Rádió rovat
vezetője. az Oxigén c. műsor szerkesztője a 
VADASZLAP augusztus 5-ci számában ró
lunk. a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Rész
vénytársaságról nyilatkozott. Tisztában va
gyunk azzal, hogy demokráciánkban sajtósza
badság van. ezért Balogh úr véleményét tisz
teletben tartva, felhasználjuk a VADASZLAP 
felkínálta kommunikációs lehetőséget és rövi
den. tényszerűen reflektálunk a törvényalko
tást. a kincstárt, az erdőgazdasági részvénytár
saságokat és nem utolsósorban a Gemenc Rt-t 
támadó - minden bizonnyal a tájékozatlanság
ból adódó kijelentéseire.

Mert Balogh István ugyancsak tájékozat
lannak tűnik, ha azt hiszi, a tartamos erdő- 
gazdálkodás a gazdálkodó szenczct elneve
zésének vagy nyereségérdekeltségének függvé
nye. Tudniillik minden minősítésnél inkább 
abból kell kiindulni, hogy ki és mire fordítja 
a társaság árbevételét. Nem titok, hogy a 
kincstár nem vonja cl a nyereségünket, sőt 
kiegészítve segít azt visszaforgatni az erdő, 
az erdőgazdálkodás érdekében. Más oldalról 
szemlélve a dolgot, az. „aránytalanul” kis 
nyereséghez képest évente mintegy félmilli- 
árd forint befizetést teljesítünk a központi 
alapokba, vagyis ennyi a Gemenc Rt. nem
zetgazdasági cash flow hozzájárulása.

Mint kizárólagosan állami tulajdonú rész
vénytársaság. az APV Rt. szigorú ellenőrzésé
vel racionalizált . költségtakarékos gazdálko
dást folytatunk. Nem foglalkoztatunk felesle
ges munkaerőt, amit a folyamatos munkaválla
lói létszámleépítés fémjelez. Csökkent az igaz
gatósági és a felügyelőbizottsági tagok száma 
is. nem tartunk nagy értékű terepjárót, nyugati 
terepjáróból néhány olcsóbb kategóriájút, dön
tően viszont keleti típusokat üzemeltetünk.

Még a két háború között - emléke
ink szerint a 30-as években - ala
kult egy egyesület, a MEVME, Ma
gyar Erdészeti és Vadászati Mű
szaki segédszemélyzetek Orszá
gos Egyesülete.

Az alakulás évére pontosan már 
nem emlékszem, de az egyesület
nek volt egy folyóirata is „MEVME" 
címmel. A lap az egyesületben 
tömörültek közös és egyéni gond
jaival foglalkozott, és védte az ér
dekeiket. Az egyesületnek volt - és 
jelenleg valahol valakinél van is - 
egy reprezentatív zászlaja. Ennek 
az egyik oldalán a magyar címer, a 
másik oldalán a Hubertusz jelvény 
volt. Selyemből készült és a jelvé
nyeket hímezték. A kézi hímzést a 
Kegyesrendi Apácák készítették és 
az avatási ünnepségről még a ko
rabeli napilapok is beszámoltak.

A zászlót később az Esztergomi 
Erdész Szakiskolában tartották. 
Állami és egyházi ünnepeken alatta 
vonultak fel az iskola diákjai. 1947- 
ben a zászlót - a MEMVE akkori 
vezetésének határozata alapján - 
Daróczi Márton, az iskola szolgá
latvezetője elrejtette, és haláláig. 
1961-ig megőrizte. Halála után az

Téved Balog őr abban is. hogy az erdőtör
vény szentesíti a vegetációs időben történő fa
kitermelést. ilyesmire ún. tájidegen fafajok te
kintetében kivételesen kerül sor. Gazdasági 
érdekből vágáséreti korban az erdőt valóhan 
letemieljük. ami a természetes felújulásra 
nem képes fafajok esetében tanágással törté
nik. Viszont a fakitermelés a szakszerű erdé
szeti tevékenység része, amit mesterséges új
raépítés követ. Mindemellett a mesterséges 
erdőfelújítás jóval költségesebb, mint a termé
szetes. ezért a tarvágás elkerülése nemcsak 
természetvédelmi érdek, hanem gazdasági ér
deke is valamennyi erdőgazdálkodónak, de ez 
utóbbi csak bizonyos helyeken és bizonyos 
feltételek mellett lehetséges.

Lánctalpas sztalinyeceket az erdőben évti
zedek óta nem alkalmazunk, az élő környezet 
és a vadállomány lehelő legnagyobb kíméleté
vel végezzük a fakitermelést. Védett madár 
fészkének I00 méter suganí körzetében nem 
folytatunk semminemű üzemi tevékenységet. 
Természetvédelmi érdekből lehetőségeinkhez 
képest a nagyobb gazdasági értékekkel bíró. 
de tájidegennek minősített fafajok helyett az 
őshonos fafajokat részesítjük előnyben.

Ne gondolja Balogh Úr. hogy az erdőgazda
ságoknál dolgozó erdészeket nem érdekli az er
dő sorsa, a természet védelme! Higgye el. min
den lehetőséget kihasználva igyekszünk megóv
ni a kezelésünkre bízott állami tulajdonú erdőt, 
célunk megteremteni az egyensúlyi a természet- 
védelem. az erdő- és vadgazdálkodás és a víz
ügyi célok, érdekek közön úgy. hogy a termé
szeti értékek védelme mellett a nemzetgazdasági 
értéket képviselő kitermelhető fa. az erdőgazdál
kodás haszna se menjen veszendőbe, biztosítva 
ezáltal a területen élő emberek megélhetését is.

Csonka Tibor 
vezérigazgató

ereklyét özvegye őrizte tovább. 
1966-ban anyósom átadta nekem, 
további megőrzésre. 1971-ben úgy 
gondoltam, hogy a zászlót a buda
pesti Vadászati Világkiállításon kel
lene bemutatni. Átvette tőlem néhai 
Végvári Jenő. a Vértesi EFAG akkori 
igazgatója. A zászlónak ezzel szá
momra nyoma veszett.

Ha jól emlékszem, 1971-ben 
vagy 1972-ben a zászlóval kap
csolatban Végvári Jenőtől megje
lent egy cikk az „Erdő" című lap
ban.

A magam részéről esetleg el
képzelhetőnek tartom, hogy a 
zászló már nincs is itthon, de ha 
így van, akkor is a német és oszt
rák vadászokon keresztül meg le
hetne kerestetni. Talán él még vala
ki, aki az egykori MEVME egyesü
letről is tudna pontosabb tájékozta
tást adni. Úgy gondolom - és bizo
nyára ezzel nem vagyok egyedül - 
hogy kötelességünk volna nagyne
vű eleink örökségét megkeresni és 
méltó helyen elhelyezni. Aki tud ró
la, írjon a szerkesztőségbe.

Illés László
nyugalmazott erdőművelő erdész

F E L H Í V Á S
■ ■
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VADLEXIKON
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JÁVORSZARVAS
(ALCES ALCES)

A jávorszarvas a szarvasfélék 
(Cervidae) családjába tartozó 
csülkös vad. Csülkei keske
nyek, mélyen hasítottak, méretei 
és formája miatt nem téveszthe
tő össze más szarvasfélével. 
Életmódjának következménye a 
hosszú láb és a magas mar. 
amely az első pillantásra is 
szembetűnő, és 160-230 centi
métert is elérhet. A tehenek 
testtömege 275-380 kiló. A bi
kák testtömege 320-580 kilót is 
elérhetik. Farokhosszuk 5-11 
centiméter. Óriási elterjedési te
rületén (Észak-Európától Szibé
rián át Távol-Keletig, valamint 
az USA, Kanada és Alaszka 
északi részein) 8 alfaja él, ezek 
közül az óriás jávorszarvas test
tömege a 850 kilót is elérheti.

Az Európában élő jávor- 
szarvas agancstöve oldalirá
nyú. Az agancsok oldalirányban 
hatalmas terpesztésű lapátokká 
terebélyesednek, ezeken akár 
40 ág is fejlődhet. Az erős bikák 
lapátjainak fesztávolsága 3 mé
ter is lehet. A kész. lefőzött tró
fea tömege a 30 kilót is megha
ladhatja. A gyenge bikák egy
szerű nyársas. vagy villás agan
csot növesztenek. Távolról 
szemlélve a jávorszarvas a lóra 
emlékeztet, sziluettje oldalról 
nézve négyzetes formát mutat. 
A mar jellegzetes, púpos, mö
götte a hát meredeken ereszke
dik alá. Hosszú, erős lábai, 
szétterpeszthető csülkei és jól 
fejlett fűkörmei alkalmassá te
szik a jávorszarvast, hogy ingo
ványos területeken is biztosan 
mozogjon. A jávor felső ajka 
korszerűen lefelé hajlik, és ol
dalirányba kiszélesedik. A moz
gékony felső ajkaknak fontos 
szerepe van a táplálkozás, a 
lombtakarmány letépésében, 
legeléskor azonban hátrányos.

Jellegzetes szőrzete sötét
szürke, vagy feketés-barna. A 
mar tájéka azonban mindig vilá
gosabb. Szőrzete tömött, a zord 
telek hidegéhez kiválóan alkal
mazkodott.

Európában a Skandináv álla
mokban. Finnországban, Észak- 
Oroszországban, Fehérorosz
országban, Ukrajnában. Len

gyelországban és a Moldáv- 
Köztársaságban él jelentősebb 
népessége. Az utóbbi három 
országból juthat el néha ha
zánkba, Szlovákiába és Cseh
országba is, ritkábban Német
alföldre. Hazánkba ritkán téved 
egy-egy példányuk. 1993 óta a 
védett fajok közé sorolták. Egy
kor a Bakonyban, de még a Ti
sza ártéri erdeiben is előfordult, 
ugyancsak Németországban, 
cseh és morva vidékeken, hi
szen a lengyel területekről 
egyenes út vezetett. Európai 
vadbiológusok a jávorszarvas 
nyugati irányú terjeszkedéséről 
írnak, mert ott a korábbiaknál 
sokkal gyakrabban, rendsze
resen tűnik fel. A jégkorszakot 
követően még az Alpok lejtőin 
is élt. tehát Európában őshonos 
fajnak tekinthető. Rendkívül 
nagy távolságokra is elvándo
rol, s a többi, csoportosan járó
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szarvasfélétől eltérően, a jávor- 
szarvas, még a tehén is ma
gányosan kóborol. A bikák nem 
gyűjtenek háremet maguk köré. 
a tehén a következő ellésig 
együtt jár a borjával, területé
hez nem ragaszkodik. Kiválóan 
úszik, a folyók nem gátolják 
mozgásában. Élőhelye a mo
csaras területek, az ártéri erdők 
vidéke, de nem idegenkedik a 
mezőgazdasági területektől

p

sem, ahová táplálékszerzés cél
jából gyakorta kivált.

A lomb- és a rügyfogyasztás 
jellemző a fajra. Jelentős a ké
reghántása. így a kultúrerdők- 
ben táplálkozásával és a törés
kárral (testének nagy méretei
vel) rendkívüli károkat okozhat. 
Kiegészítő tápláléka a vízi nö
vényzet (víz feletti és víz alatti 
egyaránt).

Üzekedési ideje a szarvashoz 
hasonlóan szeptemberre esik. 
A hatalmas testű bikák azonban 
a harsány gímektől eltérően, 
csak „nyögdécselnek”, de na
ponta megküzdenek a tehene
kért. A tehén kilenc hónapos 
vemhesség után egy-, nem rit
kán kettő borját hoz a világra, 
amelyek 3-4 hónapos korukig 
szopnak. A jávorszarvas csak a 
harmadik éves korában válik 
ivaréretté. Életkora 20 évre te
hető. A bikák rendszerint ké
sőbb lesznek ivarérettek, mint 
az ünők.

Az Orosz Föderáció északi vi
dékein régóta háziasították a 
rénszarvashoz hasonlóan, tej és 
hústermelés céljából. A háztáji 
tartást jól viseli, főleg ha a téli 
zord hónapokban biztosított a 
megfelelő takarmány. Teje. húsa 
jóízű, bőrét cserezve ruházati 
cikkeknek készítik. Egyes északi 
nyelvrokonaink csülkeinek gyógy- 
hatást tulajdonítanak. Igavonás
ra, szánhúzásra a jávorszarvas 
nem alkalmas, hátasnak azon
ban egyes vidékeken kedvelik. 
Érdekes életmódjának megfi
gyelése céljából érdemes volna 
arra alkalmas, zárt területekre 
visszatelepíteni, lévén a Kárpát
medence honos faja.

Kászoni Zoltán

Sajnálatos mó
don időszerű, 
nem mellőzhe
tő. sőt szinte 
nélkülözhetet

len témakörünkben a természet- és környezet- 
védelem. Ennek fontosságára, jelentőségére 
hívta fel a figyelmet az alábbi, 1975-ben kiadott, 
Zombory Éva tervezte, hét értékből álló bélyeg
sor. mely környezetünk, erdeink. vizeink, a talaj, 
a levegő tisztaságának megóvására int. Az 
1976-ban Asiagóban művészeti díjat nyert sor 
mondanivalója nem avult el. sőt napjainkban 
még fokozottabban érvényes.
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VADASZNAPI K 0 R K E P
NAGY BULI VOLT

Igazi, „n agy bulit” ígértek a szervezők az O rs zá g o s  Vadásznapok 99 hortobágyi főrendezvényén 
és az ígéretüket beváltották, mert mindenki jól érezhette magát az I. Vadászati Gasztronóm iai Fesztiválon, 

a Vadászkürtös Fesztiválon, a „Vadásznapi lövészkupán” , a hatos lottó húzásán, az íjász-, so lym ász-,  
vadászkutya-,  lovasbemutatókon, a különböző gála -m ü soro ko n va g y  az esti tűzi játékon, illetőleg 

ha a sokadalom ban vett részt. A  változatos és újdonságokban u gyancsak bővelkedő va d á sz -ü n n e p
több mint tízezer látogatója felejthetetlen emlékekkel gazdagodhatott.

A Tolna megyei csapat nyárson sütött vaddisznót... 
amit Varga Lajos, a fesztivál kisbírója figyel érdeklődéssel

Dr. Szabadi Béla 
az FVM politikai államtitkára

Szeptember 4-én - még kissé borús időben - 
vadászkürtök jele/lék az Országos Vadászna
pok ‘‘>9 főrendé/vényének kezdetét, amit a 
debreceni majorettek látványos bevonulása 
követett. És a majorettek után nem én véget a 
..bevonulás", hiszen - a hajdúböszörményi cr- 
dész-vadász szakmunkástanulók közreműkö
désével - ABC sorrendben, zászlójukkal vagy 
anélkül bevonultak a megyei ..csapatok", a 
megyék jelenlévő vezetői, a versenyek csapat- 
kapitányai. Több megye szégyenkezhetett 
emiatt az ünnepélyes ..bevonulás" miatt, fő
leg azok. akiknek még nincs zászlójuk, nem 
neveztek csapatot egyetlen versenyre, feszti
válra sem és sajnos akadt egy-két megye, aki-

A Hajdú-Bihar megyei vadászok zászlójára szalagot kötnek 
a megye vadászatra jogosultjai. A Hortobágyi Bérkilövő Vadásztársaság 

zászló-szalagját Varga Ferenc elnök köti fel.

A megnyitó
nek a vezetői - valószínűig más fontos elfog
laltságuk miatt - nem jelentek meg a vadász- 
napok évente egy alkalommal sorra kerülő fő
rendezvényén.

Nagy taps köszöntötte a zászló után lépke
dő. elegáns, vadászias ruhában bevonuló me
gyéket. mint ahogy tapssal köszönte meg 
Stohl András vadász-színművész közremű
ködését az ezer fehér műanyagszéken helyet 
foglaló közönség, aki Kakk Tamás: Miért 
vadászom?! című versét adta elő.

A Magyar Vadászok Zászlójának bevonu
lása előtt került felavatásra a Hajdú-Bihar me
gyei vadászok zászlója, amelyre az első szala
got a zászlóanya, a Vadcoop Bérkilövó Vt.

nemrég elhunyt elnökének özvegye. Zólyomi 
Ferenené kötötte fel. A zászló-avatást dr. Pa
lotás Gábor, a Debreceni Agrártudományi 
Egyetem professzora celebrálta és sok száz 
postagalamb levegőbe emelkedése telte a 
zászlóavatást ünnepélyessé.

I)r. Szabadi Béla. a Földművelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium politikai ál
lamtitkára ünnepi szónoklatában méltatta a 
magyar vadászat és vadgazdálkodás eredmé
nyeit. különös hangsúlyt adván annak az 
örömteli ténynek, hogy idén - több mint fél 
évszázados párizsi működés után - Budake
szire költözik a C.I.C.. a Nemzetközi Vadá
szati és Vadvédelmi Tanács központja.

Izgalmas versenyt hozott a „Vadásznapi lövészkupa'* Dr. Nagy Lajos - a megye „rangidős” vadásza - (felvételünk jobb szélén)
pénzdíjas korongvadász lóverseny olvasta fel a Hajdú-Bihar megyei új vadászok fogadalomtételének szövegét
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Kitüntetések
Dr. Szabadi úr adta át Rácz Gábornak - a 
Pest megyei Vadas/kamara, a megyei vadász- 
s/övetség és az OMVK kulturális és hagyo
mányőrző bizottsága elnökének - a miniszté
rium elismerését.

A MAGYAR NEMZETI VADÁSZREN
DET ebben az esztendőben W'erner Trensé- 
nek, a C.I.C. volt főtitkárának, a néhány héttel 
korábban elhunyt dr. Bay Bélának, a Tuskósi 
Vadásztársaság elnökének, a hazai vívósport 
kiemelkedő alakjának, valamint a Zala me
gyei dr. Katalin Gyulának ítélték oda. Trense 
úr nem a Hortobágy on, hanem Sopronban, az 
egyetemen veszi át majd a kitüntetést, Bay 
Béla örököse pedig egy „Béla bácsi" emlékét 
őrző, szervezés alatt álló alapítványnak aján
lotta fel a kitüntetéssel járó pénzdíjat.

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
elnöksége NIMRÓD VADÁSZÉREM kitün
tetésben részesítette: Daróczi Imrét, aki a 
Hajdú-Bihar megyei Sárrét térség vadásztár
saságaiban végzett különböző tisztségekben 
kiemelkedő munkát, valamint több megyei és 
országos vadászati szervezetben dolgozik. A 
MAVAD Részvénytársaságban korábban az 
igazgatóság elnöke, jelenleg a felügyelő bi
zottság elnöki tisztet tölti be.

Kállai Ferencet, a püspökladányi vadász- 
társaság elnökét, aki a 70-es évek végétől irá
nyítja a társaság közösségi életét, vadgazdál
kodását, amellyel Hajdú-Bihar megyében kö
vetendő példát mutatott a következő vadász
nemzedéknek.

Varga Ferencet, akit vadásztársai szen
vedélyes és elkötelezett vadászként tisztelnek 
és szeretnek. Elnöke a Hortobágyi Bérkilövő 
Vadásztársaságnak, tagja a tiszacsegei vadász- 
társaságnak. alelnöke a megyei vadászkama
rának és igazgatója a hortobágyi Vadászati és 
Halászati kft-nek.

Óvári Józsefet, aki alapító tagja a Vácdukai 
Szikra Vadásztársaságnak, ahol a hosszú évti
zedek alatt intézőbizottsági, ellenőrző bizottsá
gi tagként dolgozott a vadásztársai elismerésé
re. Segítségével számtalan új vadász vált a tár
saság elismert tagjává’

Dr. Ivancsics Lajost, a zalaegerszegi erdé
szet igazgatóját, aki szakmai észrevételeit, ja
vaslatait. tapasztalatait a szaklapokban gya
korta teszi közzé.

ACSERGEZÁN PÁL ALAPÍTVÁNY kurató
riuma Cscrgczán Pál díjat adományozott

Németh János csontfaragó művésznek, 
aki életművével, munkásságával múlhatatlan 
érdemeket szerzett itthon és külföldön a ma
gyar vadászati kultúrának.

A Vadászati Kulturális Egyesület a HUBER
TUS KERESZT arany fokozatával tüntette ki: 
Bodrogi Gyula színművészt, aki a vadászati 
gasztronómia hétköznapjainak elkötelezett él
harcosa és avatott tollú szerzője.

Szabadi István szekszárdi vadászbolt tu
lajdonost, aki szúkebb pátriájában élére állt a 
vadászati kultúra ápolása, fejlesztése céljából 
indított mozgalomnak.

Szekeres Istvánnak, a Vadászati Kulturá
lis Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
ügyvivőjének, aki fáradhatatlan munkásságá
val vett részt a térségi kiállítások és egyéb 
kulturális programok, konferenciák szervezé
sében.

Lukácsné Kocsis Mariannak, a Vadászati 
Kulturális Egyesület ügyvezető igazgatójá
nak. aki fél évtizede végzi sikeresen a munká
ját. és személy szerint jelentős szerepe van ab

ban. hogy az egyesület országos jelentőségű
vé vált és szilárd anyagi alapokon áll.

Mavimilian Kühne úrnak, aki német ven
dégvadászként érkezett egykor a Hortobágy - 
ra. s mára már a térség vadászati kulturális 
rendezvényeinek lelkes támogatója és a ma
gyar vadászat elkötelezett híve.

Végezetül az Országos Vadásznapi Szervező
bizottság régi adósságának tett eleget, amikor 
megalapította a VADÁSZNAPI ARANYKO- 
SZORU díjat, amelyet első alkalommal osz
tottak ki azok között, akik oroszlánrészt vállal
tak abban, hogy megyéjükben színvonalas 
rendezvény jöjjön létre. Andrisiné dr. Amb
rus Ildikó (Csongrádi, Horváth Zoltán 
(Győr-Moson-Sopron), Varga Ferenc (Haj
dú-Bihar). Prezens/ky János (Heves), dr. 
Faragó István (Komárom-Esztergom). Rőt- 
tenhoffer Attila (Nógrád), Kemenes Miklós 
(Pest). Ivusza Tamás (Somogy). Láng Gyula 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg). Kővári Ferenc 
(Jász-Nagykun-Szolnok), Szabadi István 
(Tolna). Baracskay Lajos (Veszprém). Varga 
Gellért (Zala). Kristó Iiszló  (Országos 
Szervezőbizottság) vehette át Csckő Sándor 
elnöktől az elismerést.

Nem jelent meg a kitüntetés átvételére, 
ezért az Országos Vadásznapi értekezleten 
fogja a kitüntetést átvenni: Páldy (íéza (Ba
ranya). Miklós Károly (Bács-Kiskun). 
Nagy Sándor (Békés), Szendrei Mihály 
(Borsod-Abaúj-Zemplén), Pechtol Lajos 
(Fejér), Dabis (iábor (Vas) és Fülöp János 
(Vadcoop Vt.).

A MAVAD RT. VAD ÉS TERMÉSZETVÉ
DELMI ALAPÍTVÁNYÁNAK DÍJÁT kapta:

Dr. Csány i Sándor, a Gödöllői Agrártudo
mányi Egyetem Állattani és Vadbiológiai Inté
zet vadbiológiai osztályának vezetője, akinek 
kutatási szakterületei a vadgazdálkodás több 
területét is érintik. Nevéhez fűződik a hazai 
vadgazdálkodási körzetek és üzemtervek alap
elveinek kidolgozása, az Országos Vadgazdál
kodási Adattár megalapítása. Több hazai és 
nemzetközi szervezetben visel tisztséget.

Múller János, a Gyulaji Vadászati Rt.-től 
a közelmúltban vonult nyugdíjba. Az erdőgaz
daságban különböző szakterületekkel foglal
kozott. Vezetése alatt teremtették meg a vad- 
gazdálkodás és az erdőművelés összhangját, 
amely olyannyira sikeresen megvalósult, 
hogy ezen a téren kifejtett munkássága volt a 
díj odaítélésének alapja.

M iiller István, a 30-as években gróf Szé
chenyi Zsigmond által bérelt vadászterület 
vadőre volt, később természetvédelmi őr lett a 
velencei tavi Dinnvésen. 1978-ban vonult4
nyugdíjba, de szakmai tanácsait, segítségét a 
természetvédelem ma sem nélkülözheti.

Genáhl Mátyás, akit szolgálat teljesítés 
közben ért az értelmetlen halál. Vérbeli és 
szenvedélyes hivatásos erdész- vadász volt. 
aki 1975-tól a Gemenc Rt. hajósi területén 
szolgálta a vadgazdálkodás ügyét és öregbí
tette a külföldiek körében a magyar vadgaz
dálkodás szakmai hímevét. A díjat özvegye 
vette át.

Dr. Nagy Lajos - a negyében élő vadászok 
egyik nagy öregje - volt az új vadászok foga- 
daiomtételénél a fogadalom szövegének elő- 
mondója és az oklevelek átadója. Öröm volt 
látni a megillctódött arcokat, a családtagok 
lelkesedését, a büszkeséget, hogy a gyerekből, 
férjből vadász lelt.

Fantasztikus étekköltemények, 
azaz az I. Vadászati Gasztronómiai 

Fesztivál sikerének titka
A vadásznapok egyik igazi meglepetése volt 
ez az először megrendezett látványos vetélke
dő. amelyet a versenyzők - szinte szó szerint
- halálosan komolyan vettek. Olyan kápráza
tos vadétel ötletbörzét mulattak be, amelyre 
senki sem számított. Tíz megye versenyzői 
mérték össze tudásukat az étkek és terítékek 
olyan választékával, amely méltán ejtette 
ámulatba azokat az érdeklődőket, akik eddig 
jószerint csak a hagyományos pörkölt-vadas 
szintet ismerték.

Inger Károly, a Magyar Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség és a zsűri elnöke 
a díjkiosztó beszédében külön is kiemelte a 
rendkívül gazdag történelmi hagyomá
nyunk megőrzésének és fejlesztésének fon
tosságát. amellyel méltó helyet vívhatunk 
ki a nemzetközi gasztronómia világában, 
hiszen ha valahol, akkor nálunk, magyarok
nál ennek igazán mély, évszázados gyöke
rei vannak.

A versenyzők a kiírás szerint kél ..műfaj
ban". a hideg és melegkonyhai ételek műfajá
ban és ezek három-három kategóriájában 
mérték össze tudásukat. Ezenkívül a látvá
nyossággal. a tálalással, a körítéssel kapcsola
tos ízlést, az ötletgazdagságot, valamint a ha
gyományok ápolásál díjazták.

Eredmények:
I

Hidegkonyha:
I. kategória (füstölt vadhúsokból készült tá
lak): Somogy megye csapata (Kárpáti Lász
ló, Papp János, Lóczik István, Hartmann 
József, Molnár Vilmos, Gáspár Attila, Cser 
Iiszló. Tokai Ferenc, Semajcsán Róbert)

II. kategória (töltölt vadhúsok és szárnyasok):
1. Somogy megye
2. Veszprém megy e (Gyimóli Tamás)

III. kategória (pástétomok): Tolna megye 
csapata

(Faddi Varga János, Vargáné Kovács 
Vera, Varga Margit, Háry János, ilj. Szaba
di István, Szabadiné B. Éva)
Melegkonyha:
I. kategória (vadhúsból és apróvadból készült 
levesek):

1. Somogy megy e,
2. Zala megy e
(Simon Frigyes, Szili Attila, Honáth Jó 

zsef, Szőke Attila, Malekovics János, Hajdú 
Tibor)

3. Bács-Kiskun megy e Dunapataj 
(Kollár Gyula és felesége. Szigeti Sán

dor és felesége, Váradi Gyula, Bak János, 
Bévárdi Pál és Horváth Sándor.)
II. kategória (nyílt tűzön, bográcsban készült 
pörköltek és tokányok):

1. Zala megye,
2. Bács-Kiskun megye Dunapataj,
3. Ilajdíi-Bihar megye (Hegedűs János, 

Alker Zoltán)

III. kategória (roston sült vadhúsok):
1. Somogy megye,
2. Békés megy e - Zsadány
(Szalai Ferenc, Gulyás Sándor, Kereki 

Ferenc, Szántó József),
3. Komárom-Esztergom megye (Kajtár 

Attila, Lehoczky József. Jakab Rajmund)

(A nyertes receptek ismertetésére, valamint a 
fesztivál tapasztalatainak részletes értékelésé
re későbbi lapszámainkban visszatérünk.)

A „Vadászok bora” Országos 
Borverseny eredménye

A Vadászati Kulturális Egyesület - együttmű
ködve a Magyar Bor Akadémiával és a Ma
gyar Borok Háza Kft-vel - első alkalommal 
rendezte meg a ..Vadászok bora" Országos 
Borversenyt. Ez egy különleges borverseny- 
volt. hiszen a borházaknak, pincéknek, borter
melőknek cgy-egy vadételhez kellett ajánlani, 
nevezni a boraikat. Augusztus 10-éig 101 
bort neveztek a hét kategóriába, ebből 21 bor 
nyerte el a zsűri tetszését és kapta meg a „Va
dászok bora” kitüntető bor címke kiegészítőt.

A rendezők ezzel a versennyel azt a célt 
tűzték maguk elé. hogy elősegítik, támogatják 
és terjesztik a vadászok körében a kulturált 
borfogyasztást. És akkor következzenek a 
nyertesek, mégpedig abban a sorrendben, 
ahogy a zsűri barátkozott a borokkal.

A szalonka kategória első helyezettje a Ba- 
dacsonylábdihegyi Szent Orbán Pince tavalyi év
járatú Badacsony i Rajnai rizlingje lelt. Ezüstér
met kapott a Salánki Családi Borpiixx* "97-es év
járatú Balatonszókisi Sauvignon blanc bora. A 
haimadik helyre az ( jregbaglas Rt. "96-os évjára
tú Kéthelvi Chardonnav bora futott be.w •

A fácán étkekhez illő borok versenyében 
az aranyérmet dr. Sümegi József 1998-as Ba
jai Rajnai rizlingje kapta. A második helyen

Gimeskö-Vin Rt. tavalyi Kesztölci Cserszegi 
fűszerese végzett. A bronzérmet Prókai Iisz- 
ló Bogácsi Olaszrizlingje nyerte a tavalyi év
járatú borával.

A vadkacsa kategóriában, meglepő dön
tést hozott a zsűri. Ki gondolta volna, hogy a
l-ltomark '94 Kft. 5 puttonyos Tokaji Aszúja 
is illik a vadkacsa sülthöz. hiszen a tokaji bo
rokat általában a desszertborok közé sorolják. 
Itt ez a bor a harmadik helyen végzett. Az Eu- 
robor Kft. '97-es évjáratú Möcsényi Sauvig
non blanc bora kapta az ezüstérmet. A „Va
dászok bora" vadkacsával díszített kiegészítő 
borcímkéjét az első helyezett P.P.P. Kft. '96-os 
évjáratú Egri Bikavére érdemelte ki.

A Salánki Pincészet képviselője vehette át 
a 96-os évjáratú Tihany i Cabernet franc bor 
harmadik helyezéséért járó bronzplakettet a 
mezei nyúl étkekből készült verseny kategória 
elismeréseként. Második helyen ismét tokaji 
bor. a Gróf Dégenfeld Szőlóbirtok hároméves 
Tokaji száraz Furmintja végzett. A tavalyi 
évjáratú soproni kékfrankos nyerte a kategó
ria aranyérmét, amelyet az osztrák Eranc We- 
ninger borászat nevezett a versenyre.

A nagyvad sültek két kategóriájában a kis- 
harsányi Vylyan Szőlóbirtok és Pincészet
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mondhatja magáénak a legjobb eredményt, hi
szen az őz és a v addisznó kategóriában is első 
helyet szerezlek a ’97-cs évjáratú Villányi Pi- 
not noirral, illetőleg a 95-ös évjáratú Villányi 
Cabernet sauvignon borukkal.

Az őz kategóriában az ezüstérmet a 
ös évjáratú szekszárdi Cuvée érdemelte ki. 
termelője a Brilliant Holding Kft. A bronzér
met a Weninger Borászat kétéves soproni 
kékfrankosa nyerte.

A v addisznó kategóriában az ezüstérmet 
a Gimeskö-Vin Rí. kesztölci Cabernet franc 
bora nyerte, az 1997-es évjáratot nevezvén a 
versenyre.

A keceli Béla Lajos kétéves Imrehegyi 
Kékfrankosa lett a bronzéremmel kitüntetett 
harmadik helyezett.

A szarvas kategória harmadik helyén a há
roméves Tihanyi Cabernet franc-Merlot 
Cuvée végzett, tcmielője a Salánki Családi 
Pincészet. A kategória második helyezettje a 
hároméves Villányi Cabernet sauvignon leli. 
termelője Gere Attila.
• A szarvas kategória aranyérmes bora az 
Eurobor Kft. Mőesényi Special Reserve bor- 
különlegessége. amelynek évjárata 1997 és a 
Zwack Részvénytársaság forgalmazza.

(Gratulálunk a nyerteseknek és reméljük, 
hogy a jövő évi „Vadászok bora" Országos 
Borverseny legalább ennyire izgalmas ver
senyt hoz. mint az idei volt. A VADASZLAP 
hasábjain rövidesen bemutatjuk a nyertes bo
rokat.)

Vadászkürtösök Fesztiválja
Annak ellenére, hogy tudomásunk szerint ha
zánkban első alkalommal rendeztek kürtös 
fesztivált, nagy sikerrel mutatkoztak be a kür
töseink. A bemutatkozási lehetőségen kívül a 
kürtöt mesterien kezelő hivatásos vadászok 
ünneplésére helyeztük a hangsúlyt, egyfajta 
kedvcsinálónak, hiszen sokakból érthető 
okokból rögvest előjön a lámpaláz, ha a meg
szokott körülményektől eltérően színpadra 
kell állnia. Gondot okozott továbbá az is. 
hogy a nagyvadas területekről a bőgéj. miatt 
többen az utolsó pillanatban mondták le a 
részvételt.

A cél az ..ige" terjesztése, a vadászati kul
túra színvonalának emelése, a jó értelemben 
vett „vadászirigység”  fölkeltése volt. amely 
elérte a célját.

Az Agyaki (iábor vezette baranyai hivatá
sos vadászok kürtegyüttese egy vaddisznó haj
tás teljes anyagát fújták cl fergeteges sikerrel, 
amelyben nem kis része volt ifj. Jung Jenő talp

raesett konferálásának és összekötő szövegé
nek. A jcknlévők átérczhették a hajtás hangula
tát annak ellenére, hogy ezúttal szó szerint 
„pusztába kiáltó" volt a hangzás, amelyhez ha
sonlót a jelenlévők többsége bizonyára még so
hasem hallott. A guthi erdő hivatásos vadásza. 
Dienes Tibor a „dám a terítéken" című szóla
maival a házigazda megye világhírű vadfajá
nak állított emléket. Az egyre népszerűbb Fan
fárok kürtegy üttes pedig rögtönzött koncert
jén eddig nálunk be nem mutatott XIV. Lajos 
korabeli kürtszólamokkal szórakoztatta a kö
zönséget. Emlékezetes volt ezek közül a 
„Hölgyvadászok köszöntése", a „Vadásztalál
kozó", a ..Királynő menüettje" valamint a „Fő- 
vadász üdvözlése”, amely a vadászat sikerét 
elősegítő teljes személyzet tiszteletére szólt 
egykoron. Ténykérdés ma már. hogy az elmúlt 
évek során szép számmal vannak már kürtöse
ink. akik időt. fáradtságot nem kíméltek, mind a 
tanuláshoz, mind c szép hagyomány ápolásához.

A K.O. -  azaz a „hirtelen halál” döntött 
legtöbbször a „Vadásznapi lövészkupa” 

korongvadász lóversenyen
A főrendezvényen rendezték az első ..párbaj" 
jellegű, pénzdíjas koronglövő versenyt, ame
lyen két fős csapatokba állva képviseltette 
magát a hazai koronglövő élmezőny. Sorsolás 
szerint két páros küzdött a továbbjutásért a ví
zi színpadra épített négy lóállásból. 20+20 ko
ronglövés után a kél győzelmet elért csapat ju
tott tovább. Egyenlő találat esetén új sorozat 
vagy a szétlövés döntött. A verseny rendezői iga
zán látványos lópályát építettek, emellett a nem
zetközi előírásokhoz igazodva csökkentették a 
használható söréles lőszer súlyát 28 grammra.

A selejtezőkön még erős délelőtti szélben, 
aztán másnap kellemes időben népes nézőse
reg - koronglövészeten sajnos ritkán előfor
duló nagy számú közönség lelkes biztatása 
mellett 35 két tagú csapat mérte össze tudását 
a látványosan é> igényesen felépített vízi szín
padi koronglövő pályán.

Érdemes lenne a nvilvános sorsolásról és a 
csapatok reakciójáról írni. amikor kiderült, 
hogy az első körben ki lesz az ellenfél, sőt ar
ról is, hogy az esélyesnek tartóit I)obos József
- Szabó Zoltán páros hogyan esett ki több
szöri szétlövés után - a dr. Sipos Péter - Si
mon László csapattól, akik aztán a következő 
menetben szintén K.O.-val elvéreztek a Fehér 
József - Pletikosics István csapattal szemben. 
Mindebből már az első nap után látni lehetett, 
hogy szombaton ugyancsak nagy verseny lesz.

A szeptember 4-ei késő délutáni döntőbe 
az ifj. Fehér József - (Josztola Tibor, vala
mint a Lázár Tamás - Borzán László páro
sok kerültek. Izgalmas, fordulatos mérkőzés 
után. ugyancsak az első hibát elkövető csapat
tal szemben a Lázár - Borzán páros vehette át 
a „Vadásznapi lövészkupát" és a nettó 100 
ezer forintos pénzdíjat.

Borzán László első örömében mondta: - Örök 
élmény marad számomra, amikor Tamás győztes 
találata ulán a barátaink és ismeretlen szurkolóink 
betódultak a színpadra és gratulállak nekünk. 
Ilyet eddig csak focimeccseken láttunk...

- A döntő volt a legnehezebb?
-Szerintem nem. ugyanis már a második 

fordulóban összesorsollak a másik Békés me
gyei csapattal a Hegyi János - Balogh Walter 
párossal. Egy-egyes eredmény után „hirtelen ha
lál" találattal jutottunk tovább, de szerencsére 
barátaink is a vigaszágon bejutottak a középdön
tőbe. mint a legjobb vesztesek. Meg kell említe
ni. hogy ellenünk 40 korongból 38 találatot kit
tek. A sors csuda fintora, hogy a középdöntő első 
párbaj párosaként ismét a Hegyi-Balogh duót 
sorsolták nekünk. Hasonlóan hosszú küzdelem 
után szerencsével nyertünk és szerintem ez a két 
mérkőzés volt számunkra a döntő jelentőségű. 
Persze azért a döntőhöz is nagy szerencse kel
leti. egyetk*n találaton múlt itt is a győzelmünk. 
Úgy tűnik, mi bírtuk jobban idegekkel.

Az ifj. Fehér József - (íosztola Tibor 
kettős második helyét a Pannonvad Kft. két 
értékes. Varga Pál által készített vadászfest- 
ménnycl díjazta és a zsűri utólagos döntése

alapján a MAVAD Rt. által felajánlott kupát - 
a legjobb amatőr versenyzőknek - a legjobb 
tíz. közé bekerült iíj. Szakács Zoltán - Sza
kács Zoltán (apa és fia) párosnak ítélték oda.

Taroltak az Alföldiek 
a hivatásos vadászok 7 próbáján

Minden megye szuverén joga a döntés: lehe
tővé teszi-e avagy sem a vadásztársaságoknál, 
részvénytársaságoknál tevékenykedő vad
őrök. hivatásos vadászok számára, hogy elin
duljanak „az ország legjobb hivatásos vadá
sza" cím elnyerésére, megszerzésére. 1999- 
ben 13 megye döntött az „igen” és 6 megye a 
„nem" mellett. (Csak zárójelben: a versenyzőt 
nem indító megyékben vajon mivel indokol
ják majd a kamarák vezetői, a hivatásos va
dász osztályok alclnökci a döntést, amellyel 
nem csak a megye „tesze-foszaságáról". hanem 
saját magukról is bizonyítványt állítottak ki.)

A 13 megyéből végül 12 megye hivatásos 
vadásza állt szeptember 3-án a hortobágyi vízi 
színpadon a koronglövészet rajtjához, mert
hogy az egyik megyéből a tartalék-tartalék hi
vatásos vadász az indulás előtt balesetet szen
vedett. leesett a magaslesről. A 15 lövéscs ver
senyben holtverseny alakult ki az. összetett 
verseny helyezettjei a Hajdú-Bihar megyei, 
pontosabban a hortobágyi Való Sándor és a 
Csongrád megyei Török Sándor között. 12 
koronggal az élen végzett a Szabolcs-Szat- 
már-Bcrcg megyei Hajzer Lajos és a Zala 
megyei Bárdosi András.

Ezek nagyon jó eredmény ek, hiszen a lövész- 
versenyre beállított gépekből dobták a korongo
kat és korán reggel ugyancsak erősen fújt a szél.

Az elméleti kérdésektől féltek a legjobban 
a versenyzők, a tesztlapok kitöltése és a szá
mítás sem okozott gondol a 23 pontos Való 
Sándornak, akit 21 ponttal a nógrádi Máté 
Zoltán és a Jász-Nagykun-Szolnok megyét 
képviselő Czitán Mátyás követett a sorban.

A gyakorlati feladatok közül egyetlen ver
senyzőnek sem okozott gondot a csapda állí
tás. a/ útakadály elhárítása a motorfűrésszel és 
csak néhányuknak a terepjáró vezetése, a tola
tás. Szétszóródott egy kicsit a mezőny a trófea
bírálatnál. ahol Török Sándor bizonyult a leg

jobbnak. őt a Somogy megyei Jakus László és 
a Baranya megyei Lébert Norbert követte.

A verseny dijait - az ólomkristály vázát, a 
Larix Kft. ajándékát: a hivatásos vadászok 
egységesített formaruhájának első darabjait - 
Való Sándor (Hajdú-Bihar megye) vehette át 
a hortobágyi közönség nagy ovációjának kísé
retében.

Második helyen Török Sándor (Csongrád 
megye) végzett és a Harmónia Kft. nagy érté
kű ajándék-csomagját vehette át.

Hajzer Lajos (Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megy e) lett a verseny harmadik helyezettje.

Összességében jó verseny volt - állapítot
ták meg egyöntetűen a versenyzők és a ver
senybizottság tagjai. Elkezdődött valami, amit 
nem szabad jövőre sem abbahagyni, szüksége 
van a szakmának ilyen megmérettetésre és a 
kiválóak elismerésére.

Fackelmann István
a versenybizottság elnöke

Való Sándor az országos verseny 
győztese és az év legjobb hivatásos 

vadásza

Ránk borult a kupola
Déltől késő éjszakáig tartott a hortobágyi 
színpadon a műsor, mindenki kedvére 
válogathatott a különböző előadók műsorából. 
Volt itt minden, lánc. népdal, operett, régi és 
új slágerek, humor és rock koncert, amelyről 
neves előadók gondoskodtak. Nyugodtan 
mondhatjuk, hogy megduplázódott a színpad 
előtti nézőszám, amikor a hatos lottó 
nyilvános húzására került sor. Mégis sokak

számára talán a legfclejthetetlencbb élmény a 
tűzijáték volt’. Ami igaz. az igaz: a NIKE 
Fiocchi Kft. kitett magáért, fantasztikusan jól 
sikerültek a pálmák, kupolák, gyertyák ... 
nem véletlen, hogy a rendezők boldogok 
voltak, hiszen kevesen mondhatják el 
magukról, hogy a Jóisten lehetővé tette 
számukra, hogy csillagokat varázsoljanak a 
csillagos égre.

Négy kiállítás együtt 
-  ezernél több látogató

A Hortobágyi Génmegőrző Közhasznú Tár
saság volt ebédlőjét csinosították ki a rende
zők. hogy egyült rendezzenek kiállítást a Hor- 
tobágyra látogatóknak. Az augusztus 19-én 
megnyitott kiállításon festők, szobrászok, gra
fikusok. fotósok alkotásaiban gyönyörködhe
tett az érdeklődő közönség. A vadászati lé
niák, a trófea-kiállítás mellett jelentős szere
pet kapott a Hortobágyi Nemzeti Park is. ter

mészetvédelmi munkájának bemutatásával. A 
kiállítás megnyitóján, majd ezt követően a 
szeptember 4-ci főrendezvény állófogadásán 
adták át a „Hivatalos I;őtámogatók"-nak és a 
..Hivatalos Támogatókénak a köszönetét 
szimbolizáló plaketteket... akik nélkül a me
gyei vadásznapi rendezvények, valamint a 
hortobágyi főrendezvény programja nem jö
hetett volna létre.



A Dél-Pest megyei vadászok kiállítása

VAS MEGYEI VADÁSZNAP
Augusztus 29-én rendezték meg a vasi vadá
szok ünnepségéi Celldömölkön. A program 
résztvevőit László Győző, a Vas Megyei Va
dászkamara szervezőbizottságának elnöke kö
szöntötte a Kemenesaljái Művelődési Köz
pont előtti téren, majd a város polgármestere.

Makkos István nyitotta meg a rendezvényt. 
Beszédében kihangsúlyozta: a magyar nemze
ti kincs egyik legfontosabb része a hazai vad
állomány. és a nemzetgazdaság meghatározó 
ága a vadgazdálkodás. Fontos feladatot látnak  ̂
cl az ország vadászai, akik olyan világhírű r

VADÁSZNAPI
PEST MEGYE -  VERŐCE -  

KISMAROS
A Pest megyei Vadászkamara és a Vadászok 
és Természetvédők Közép-magyarországi 
Szövetsége a megyei vadásznapot augusztus 
28-29-ére a Veróce-Kismarosi üdülőfaluban 
rendezte.

Évek óta, hagyományosan ahelyütt rende
zik, de idén először mutatkoztak be a Dél-Pest 
megyei vadásztársaságok is. A Vadászati Kul
turális Egyesület Pest megyei szervezete és a 
Ceglédi Vadász Klub vette kezébe ennek meg
szervezését. Célunk ezzel a vadászati kultúra 
és a megyei vadászok összefogásának javítá
sa. a vadásznap színvonalának gazdagítása 
volt. Több alföldi vadásztársaság. így a Ceglé
di Széchenyi Zsigmond. az Abonyi Nimród, 
az Abonyi Újvilág, a Ceglédi Nagyszéki . a 
Törteli Rákóczi, a Csemői Községi, a Cegléd- 
berceli TumI Vadásztársaságok bocsátottak 
rendelkezésünkre az alföldi tájegységre jel
lemző főként őztrófeákat, kitömött állatokat 
stb. A rendelkezésünkre biztosított tarka tapé- 
tájú helyiségben a lelkes rendezők mintegy 
kétszáz őzagancsot és számos kitömött mada
rat. kisragadozót helyeztek cl. és adtak méltó 
vadászias installációt. Eredeti ötletekkel sike
rült a mulatós kiállítást összehozni, amelynek 
színvonalát emelte Kovrig Miklós Cegléden 
élő vadászfestőnk képei, valamint az idei 
Csergezán díjas Németh János csontfaragásai. 
Érdekes és újszerű bemutatón és előadásokon 
ismerkedtek az érdeklődők a régi korok va
dászfegyvereivel és az újabban ..felfedezett*’ 
elöltöltős puskákkal.

Rendkívüli érdeklődés kísérte Cziglényi 
Alpár és a Vámház körúti Nimród elöltöltő és 
légfegyver szaküzlet közös fegyverbemutató
ját. Eredeti, történelmi vadászfegyverek vol
tak párosítva a hozzájuk mindenben hasonló, 
mai gyártású, működőképes (nemzetközi pró
bajellel ellátott) replikákkal. A fegyverek mel
lett kézbe lehetett venni a vadászathoz, lövé
szethez szükséges kiegészítőket: régi és mai 
lőporszarukat és - adagolókat, csappantyútar- 
tót. golyóöntóformákat. különféle vadász és 
céllövó lövedékeket, továbbá információkat 
lehetett szerezni azzal kapcsolatban, mire is 
voltak képesek dicső vadászőseink mára talán 
lenézett fegyverei.

A mai mértékegységekre átszámolt, a fegy
verek teljesítményét jelző adatok és az alkal
mazott biztonsági megoldások, valamint a be

mutatott lőercdmények sok vadásztársunkat 
meggyőzték arról, hogy a huszadik század vé
gén is van létjogosultsága (sokak szerint most 
van igazán) a történelmi fegyverekkel vagy 
azok másolataival történő vadászatnak, sport
lövészetnek. A látogatók - közöttük több va
dászati vezető is - egyetértettek abban, hogy 
érthetetlen a magyar hatóságok álláspontja, 
melynek „eredményeként" Európában egye
dülálló módon tilos nálunk (egyebek mellett: 
pl. lőszer utántöltés) ezeknek az amúgy en
gedély nélkül tartható, fegyvernek nem minő
sülő sport- és vadászeszközöknek a használa
ta. Különösen elszomorító a helyeztünk, ha az. 
észak-amerikai gyakorlatot nézzük, ahol még 
külön (hosszabb) vadászidény is megilleti a 
hagyományos módon (elöltöltőssel. íjjal, ra
gadozó madárral) vadászókat.

A beszélgetések során egyre markánsabban 
körvonalazódott az igény bizonyos. Európa 
felé mutató változtatásokra, a tiltások helyett 
az ésszerű szabályozásokra, a vadászok, 
sportlövők, egyáltalán az állampolgár ..nagy
korúságának" elismertetésére.

Több éve először az időjárás is kegyes 
volt. így ragyogó napsütésben Bethlen Farkas 
verőcei polgármester köszöntötte a résztvevő
ket. Ezt követte a Szent Hubertus mise. majd 
Rácz Gábor elnök adta ál a kitüntetéseket. 
Nimród vadászérmet kapott: Aulich
György, Greff József, Juhász Kálmán. Ko
vács László, Kroó László, Nagy Kálmán, 
Poldauf Gábor, Szabó Mihály és Óvári Jó 
zsef. Balázsovits Lajos műsorvezctésével szí
nész vadászok adtak gálaműsort - Bánffy 
György. Benkó Péter. Sashegyi Szilvia és ezt 
tovább színesítette Tálasi Pista bácsi színpadi 
..közreműködése" is.

Délután indult az íjász, solymász, vadász
kutya bemutató, a főzóverseny és annak zsűri
zése. A főzőverseny eredménye: 1. Paluska 
Gyula (Börzsönyi Borostyán Vt.), 2. Dóm- 
bai Ferenc (Vadcoop BV t), 3. Menyhárt 
József (Vadcoop BVL). A helyiek gondos
kodtak a gyerekek szórakozásáról, kisállat-be
mutatót, vetélkedőket, versenyeket szerveztek 
nagy-nagy szeretettel. A gyermekverseny 
helyezettjei: 1. Hugyecz Viktor, 2. Nemes 
Gábor és Mák Petra, 3. Herth Gábor és 
Hert Tamás.

Estére vadászbál volt meghirdetve, ami 
sajnos átalakult sportbállá és a vadászoktól is 
külön 300 forintos belépőt kértek.

Másnap délelőtt a helyi amatőr sváb együt
tes hangulatos műsort adott a szabadtéren, a 
meghirdetett előző napi bemutatók részbeni 
megismétlése sajnos elmaradt. Továbbra is 
meg lehetett tekinteni viszont a mongol jurta- 
sátrak kiállítását, a NISSAN autóbemutatót, 
volt vadászkönyv vásár, vadászfelszerelések 
és ruházati cikkek vására, a helyi lakások és 
vadászok szép számmal látogatták a trófea és 
képzőművészeti kiállítást.

Némi túlzással a világnak eddig hét csodája 
ismert. Somogyországban a nyolcadik, a 
nagysalléri vadásznap. Az országos rendezvé
nyek sorában az elsők között rendezték au
gusztus 28-án. Ennél profibb módon, gördülé
kenyebben szinte már nem lehet szervezni, hi
szen tízezer embernek kellett parkolóhelyet, 
és tartalmas szórakozást nyújtani. A rendez
vényt dr. Bártfai Béla, a Miniszterelnöki Hi
vatal közigazgatási államtitkára nyitotta meg. 
Elmondta, hogy a törvény ellenére korábbi vi
ták nem csitultak el. de remény van a vadászat 
és a vadászok másfajta megítélésére. Az idén 
sem volt különösebb érdeklődés az új vadá
szok fogadalomtételére. Nem a nézők, hanem 
éppen az érintettek körében, hiszen a 121 új 
vadász közül mindössze 18-an tettek fogadal
mat. Érdemes lenne elgondolkodni azon. hogy 
mi az oka az érdektelenségnek. Plucsins/ki 
József és Tóth Ferenc a Hubertus kereszt 
arany fokozatát vehette át. míg Nimród érmet 
kapott Csapó Miklós, Kovács Zoltán, Hor-

A Pest megyei vadászok rendezvénye min
dezek ellenére elérte célját. A Dél-Pest me
gyei vadásztársaságoktól is nagyon sokan jöt
tek fel erre a rendezvényre, sok beszélgetésre, 
ismerkedésre és a vadászbarátságok elmélyí
tésére adódott lehetőség. Ez a vadásznap is le
hetőséget kínált arra. hogy a megye különbö
ző tájegységein élő vadászok, vadásztársasá
gok hagyományos vadászati kultúrája megfe
lelő méltatást kapjon. A találkozás fontos állo
mása volt a megyénk vadászati kultúrájának to
vábbfejlesztésében. értékeinek bemutatásában.

Mészáros Iván 
A VKE Pest megyei ügyvivője

váth László, Német László és postumus ki
tüntetésként a közelmúltban elhunyt Te
mesvári Csaba.

Első alkalommal rendezték meg a vadásza
ti gasztronómiai fesztivált. Három kategóriá
ban lehetett nevezni: hideg-, meleg ételek és 
vadpörkölt. A zsűri olyannyira nem tudott 
dönteni, hogy végül a három csapat egyesülve 
képviselte a megyét a hortobágyi országos 
versenyen. De nem csak a gasztronómiai örö
mök. hanem különböző programok is várták 
az érdeklődőket, volt vadászkutya bemutató, 
lovas és íjász verseny is. sőt a hatoslottó 34. 
heti számsorsolását is itt rendezték. K usza Ta
más. a szervező bizottság elnöke a rendez
vény végén azt mondta: a vadászattal nem ro- 
konszenvezók tábora egyelőre nem ..gyen
gül". de ezek a rendezvények is megerősítik: 
egyre több lesz az olyan ember, akik szívesen 
jönnek ezekre a rendezvényeinkre és nem te
kintik ellenségnek a vadászokat.

Szarka Ágnes

A régi korok elöltöltős fegyvereinek hasonmásai ősi hagyományaink őrzői

SOMOGY MEGYE -  
NAGYSALLÉR
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VADASZNAPI K Ö R K É P
elődök példáját követve végzik munkájukat, 
mini Széchenyi Zsigmond vagy Kittenbcrger 
Kálmán.

A zászlóavatás után a sikeres vadászvizs
gát tett ifjú vadászok tettek fogadalmat Szotn- 
mer Elemér, a Vas Megyei Vadászkamara al- 
clnökc előtt. Pödör Miklós elnök a Vas Me
gyei Vadászok Szövetsége nevében kitünteté
seket adott át a több évtizede eredményes va
dászati. vadgazdálkodási tevékenységet foly
tató vadászoknak. A Hubertus/, kereszt 
arany fokozatát Simon Zoltán, ezüst foko
zatát Gömbös Mátyás és Szilágyi Imre, 
bronz fokoztál pedig id. (iaál László vehette

át. Nimród-érmet kapott Varga Aladár és 
Szaniszló Géza.

Az ünnepség utáni ökumenikus Hubertusz- 
misén több mim 1500-an vettek reszt. Ezt köve
tően, délben nyitották meg a vadászati kiállítást 
a Kemenesaljái Művelődési Központban, ami
nek érdekessége, hogy a vasi trófeák mellett kü
lön termet szenteltek Namíbia bemutatására. 
Ebben a Namíbiai Köztársaság bécsi nagyköve
te volt a látogatók segítségére. Egy másik te
remben folyamatosan természetfilmeket vetítet
tek. A vadásznapi programból természetesen 
nem hiányzott a főző- és lövészverseny, a va
dászkutya-bemutató és a terepjáró kiállítás.

NOGRAD MEGYE 
-  SZURDOKPÜSPÖKI

Országos mércével mérve is az egyik legszínvo
nalasabb vadásznapi rendezvényt Nógrád me
gyében Pásztó-Szurdokpüspöki térségében, az 
Anna-ligct csodálatos környezetében rendezték.

Vadászkürtösök bemutatója után Kovács 
József Szurdokpüspöki és Sisák Imre Pásztó 
polgármestere, valamint Plachy Péter, a va
dászkamara megyei elnöke nyitották meg a 
rendezvényt. Ezután a kamara és a vadászszö
vetség titkára kitüntetéseket adott át a legtöbb 
munkát vállaló vadászoknak.

Nimród érem kitüntetésben részesült: 
ifj. Almási Lajos, Bányai Kálmán. Juhász 
Ottó, Tóth Sándor, Tuza István.

Hubertus Kereszt arany fokozatú kitün
tetést kapott: Agárdi László. Balatoni Mik
lós, Géczi Liszlóné, Gréssai Sándor. Jakus 
György, Kemény László, Kovács Dénes, 
Lengyel István, Máthé Zoltán, Plachy Pé
ter, Solymár András, Villányi Péter.

Hubertus Kereszt ezüst fokozatát kapta: 
dr. Bocsánszky István, Bodrogi István, ifj. 
Letovai Zoltán, Sasvári János.

Hubertus Kereszt bronz fokozatú kitün
tetést kaptak: Bobál Gyula. Fiikor Gyula, 
Gortva István, Hornyák (iábor. Kelemen 
János, Kosik István, Kuris László, Miklián 
József, Pádár István. Sümegi Ferenc.

Az egész napos kulturális műsor vezetője 
Ihos József volt. A leglátványosabb részeként 
értékelhetjük Bodrogi Gyula, Csala Zsuzsa 
közös műsorát, valamint Fallemé, Máté Ot- 
tilia fergeteges előadását. Ennek a blokknak a 
keretében lépett fel a ..Múzsa", a ...Nyírség"' 
és a ..Kisvárdai" tánccsoport, az „Accoid" 
kürtegyüttes, a ..Vérségi" cigányzenekar, vala
mint a ..Pásztói" ifjúsági zenekar.

A fiatalság légpuska és festékpatron lövé
szeten. a fegyvertartási engedéllyel rendelke
zők koronglövészeten vehettek reszt. Termé
szetesen megrendeztük a hivatásos vadászok 
részére a ..Vadász 7 próba" vetélkedőt is.

A gasztronómia éve jég) ében megyei főző- 
versenyt tartottunk, de az ..ízek háza” elneve
zéssel külön kiállítást is rendeztünk.

A látogatók ízlésesen elkészített trófea ki
állításban. természetfotó, természetfestő és 
gyermekrajz kiállításban gyönyörködhettek. 
Természetesen nem maradt el a folyamatos vi
deó filmvetítés, valamint a vadászati témájú 
könyvek kiállítása és vására sem.

A vadásznap programját színesítette az 
íjász, solymász-, és vadászkutya bemutató, de 
még hüllőkiállítást is láthatott a közönség.

Iparművészek, igényesebb színvonalú mutat
ványosok. továbbá fegyver, lőszer és vadászfel
szerelést árusítók gondoskodtak ezen túl a láto
gatók ..fölös" pénzének az clkölthetőségéról.

Lehetőség nyílt * lovaglásra, valamint a 
gyermekeknek hőlégballonon történő repülte- 
tésére is. Délután és este is húztunk tombolát. 
Erre a lehetőséget az teremtette meg, hogy a 
szponzorainktól erre a célra mintegy százöt
venezer forint értékű ajándéktárgyat kaptunk. 
A tombola árusítás bevételét az árvízkárosul
tak javára ajánlottak fel.

A megyei vadásznapot hajnalig tartó va
dászbállal fejeztük be.

Hosszú idő óta először az időjárás is ke
gyes volt hozzánk. így a ragyogó napsüté
ses időjárás (a számtalan színvonalas prog
ram mellett) több ezer embert csalogatott ki 
az Anna ligetre. Külön örömünkre szolgált, 
hogy a vadásztársaságaink felismerve a va
dásznap igazi jelentőségét, egyre nagyobb 
aktivitással jelennek meg. s a tagság min
den eddiginél nagyobb arányban képvisel
tette magát.

Megállapíthatjuk, hogy a vadásznapok 
egyre emelkedő színvonalát értékelve, a házi
gazda Pásztói Nimród vadásztársaság. Ju
hász. Ottó elnök vezetésével igen magas, ne
hezen fölülmúlható mércét állított a jövő 
szervezőbizottsága elé.

Rottenhoffer Attila

BEKES MEGYE -  DOBOZ
A jót mindenben könnyű megszokni! A vadász
napi rendezvényeken is. Békésben a/1999. évi 
megyei programról tulajdonképpen elég lenne 
ennyit leírni: A szokott helyen - a Marói erdő
ben a szokásos precíz szervezéssel - hiszen 
ugyanaz a csapat dolgozott a háttéiben, mint ez 
idáig mindig - a szokásos több ezres résztvevő
vel ünnepelték a vadászok és mindazok, akik

kíváncsiak voltak a természet elkötelezett sze
relmeseire. De legyünk pontosak, mégsem 
folyt minden a megszokott mederben, tudniil
lik. ezúttal nem „folyt”  az eső a nyakunkba...

Azok. akik versenyeztek, garantáltan vérre 
menő komolysággal küzdöttek meg a felada
tokkal. akik pedig szurkolói minőségben él
vezték azt a szép szombatot, oldott hangulat

ban választhattak a különböző szabadidő 
programok közül. Jelen sorok írójának ötéves 
kisfia például a póni lovas kocsikázást tartotta 
a legizgalmasabbnak, meg a bográcsok végig 
cserkelését, kóstolását, mondván: ..Gyere apa 
velem, itt mindenhol ingyen adják a kósto
lót!" A nap legizgalmasabb pillanatai ismét az 
eredményhirdetéshez kötődtek. Az biztos, a 
helyezések pontosan kifejezik, hogy aznap 
kik voltak a legjobb formában... De a dicső
séget jövőre újra bizonyítani kell. legalább is 
reméljük.

Lövészverseny eredmények:
Összetett csapatverseny: 1. Békéscsaba 

Nimród Vt.; 2. Mezőberénv V t; 3. Békés
csaba Alföld Vt.

Csapatban: 1. Körostarcsa Petőfi Vt.: 2. 
Zsadány: 3. Orosháza Széchenyi Vt.

Hivatásos vadászok szellemi vetélkedő
je: 1. Vitális Mihály Szarvasi Táncsics Vt.; 
1  Czikkely Zsolt Csejti; 3. Tímár Sándor - 
Békéscsaba Nimród Vt.

Sportvadászok szellemi vetélkedője: 1. 
dr. Lami András - Békéscsaba: 2. Szántó 
József - Zsadány; 3. Kocsor István - Gyula.

Egyéni: Hegyi János - Nagyszénás, 2. 
Balogh Valter - Orosháza; 3. Végh Károly 

Vadhúsfőző verseny: l. ifj. Mitykó János
- Tótkomlós; 2. Bazsali Tibor - Orosháza;
3. Budai János - Békéscsaba 

Nimród érmet kapott: Kesjár János, Il
iin József, Fritk László, Horváth András. 
Hubertus ezüst fokozatát: Nagy András 
bronz fokozatát: Kalmár József, Kocsor 
István kapta. A Békés megyei Vadászszö
vetség emlékplakettjét kapta: Bartyik Pál, 
I.adnvik Pál, Szenezi János

KOMÁROM-ESZTERGOM 
MEGYE -  KOPPÁNY- 

MONOSTOR, POSTA-RÉT
A Duna-ág keretezte rét festői környezetet 
biztosított a Komárom-Esztergom megyei va
dászok ünnepének. Miután felszállt a szarvas- 
bőgesi hangulatot ébresztő reggeli pára. meg
kezdődött a hagyományos vadpörkölt főző
verseny. Tíz órakor vadászkürt köszöntötte a 
nagyszámú közönséget. A hivatalos progra
mot Perl József, az OMVK Komárom-Esz
tergom Megyei Területi Szervezetének elnöke 
nyitotta meg, aki ünnepi beszéde végén a Hu
bertus Kereszt arany fokozatával tüntette ki a 
90 éves Bíró József hivatásos vadászt és a 84 
éves Brodák Józsefet, aki szintén hosszú év
tizedeket töltött el a magyar vadgazdálkodás 
szolgálatában, és ma is aktív vadász. A Nim- 
ród-vadászérmet ezúttal Hermann László, a 
Bakonyalja Dózsa Vt. elnöke és Willinger 
József, a Dorogi Bányász Vt. vadászmestere 
vehették át.

A VKE regionális szervezete részéről dr.
Faragó István a megyei zászló jelentőségét 
méltatta, és felhívta a figyelmet, hogy régi 
adósságát törleszti a térség vadásztársadalma, 
mikor az 1971 -ben rejtélyes körülmények kö- Komárom-Esztergom megye
zött eltűnt régi lobogó helyett végre újat avat. vadászainak zászlóavatása

A kitüntetett idős vadászok együtt ünnepitek a Halatokkal Koppánymonostoron
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érmet kapóit: Hüli József, Eisenrich Jenő, 
Schumacher István és Lémann Imréné. Hu
bertus kereszt arany fokozatát kapta: Markó 
János, Kauker József, dr. Mile Imre, Bognár 
Mihály, Piri Árpád, Berger Péter, Kóvi Ti
bor, dr. Bolla Jenő, Frum József, Szabó Sán
dor, Zsernoviczky Tibor, Kéri Árpád. dr. 
Renner Sándor, postumusként Handó János. 
Ezüst fokozatot: Markovics Jenő, Kovács 
Sándor, Vígh József, Csömör József, Benke 
Zoltán, Császár Î jos, Lajos István, Fodor 
István, Schallbert József, id. Horváth Fe
renc. Bronz fokozat: Brenner Károly, Bitt- 
man Gábor, Titzl József, Csaba István, Kiss 
Î ászló, Pillér Attila, id. Berkes Imre 

A megye hivatásos vadász vetélkedőjé
nek eredménye: 1. Maróti Béla (Hajnal 
Kft.): 2. Baracskai Zoltán (Balatonfelvidéki 
Túl. Közösség): 3. Rékasi Csaba (Ötvös Vt.)

(Folytatás a 19. oldalon.)

VA 0 4

A Szent Hubertus mise végén Kántor An
tal szőnyi kanonok áldotta meg az új zászlói, 
amelyre a vadászati szervezetek és a vadászat
ra jogosultak képviselői kötöttek fel szalagjai
kat. A zászlóanya a kitüntetett Brodák József 
unokája, Monostori Éva volt, akinek a jövő 
vadászai, gyermekei segédkeztek.

A szezon előtt igen hasznos gímszarvas- 
agancs-bírálat során Szidnai László és Zám- 
bó Zoltán, megyei vadászati főfelügyelő in
telmeit hallgathatták a vadászok. Volt íjász-, 
solymász, és terepjáró bemutató. Szénási Já 
nos pedig kitűnően kiképzett vadászkutyáival 
kápráztatta el a közönséget.

A Vadász 7 próba megyei döntőjét Varga 
Zoltán, a Bábolna Rt. hivatásos vadásza

GYŐR-MOS
MEGYE

A megye három vadász szövetségének tagjai 
adtak találkozót egymásnak a Rábaköz szívé
ben. Szanyban. A Kisalföldi-, a Sopron Táj
egységi és a Rábaközi Vadászszövetség a va
dászathoz kötődő természetvédelmi erdőgaz
dálkodási. mezőgazdasági és kutyás szakem
berek mellett számos „civilt" is meghívlak a 
rendezvényre annak a célkitűzésnek a jegyé
ben. amely a vadászok és nem vadászok kö
zötti megértést szolgálja.

Felemelő volt a Hubertus mise a híres búcsú- 
járóhely, a szanyi Szent Anna kápolna árnyas fái 
alatt. Kapui Jenő plébános szép szavai után fo
gadalmai tettek az újoncok, zászlót szenteltek, 
amelyet a vadásztársaságok szalagjaival díszítet
tek. Itt vehette ál a Nimród érem kitüntetést id. 
Rozits István és id. Varga Ferenc, a kapuvári 
Sólyom Vadásztársaság, Horv áth Istv án a ka
puvári Dél-Hansági Vadásztársaság és Jurái 
Lajos, a Kitten berger Vadásztársaság tagja.

Az emelkedett pillanatokat vidám programok 
követték, középpontban a bor és gasztronómia 
évének jegyében rendezett fózóversennyel. bor
kóstolóval. Tizenhat helyen kóstolt bele a táj
egységek ízeibe a rendezvény fővédnöke, dr. 
Orbán Péter országos rendőrfőkapitány, Ivanics

nyerte, míg a sportvadász kategóriában Hib- 
bay Zsombor diadalmaskodott. A legfino
mabb pörköltet Róka József (Ácsi Vt.) főz
te, ám nem kellett szégyenkezni a többi díja
zottnak sem (Nagy Tibor, Kocsi Földtulaj
donosi Vt., Lehoczki József, Gustaiolo Bt., 
Vendégh László, nagyigmándi Széchenyi 
Zs. Vt.).

A rendezvény szervezői az OMVK Komá- 
rom-Esztergom Megyei Területi Szervezete és 
a VKE regionális szervezete - külön köszöne
tét mondanak minden segítőnek, elsősorban a 
Bábolna Rt-nck, a koppánymonostori Műve
lődési Háznak, Barassó Péter rétgazdának 
és a Monostori családnak.

F .I.

IN-SOPRON
SZANY

Ferencnek, a megyei közgyűlés elnökének tár
saságában. Velük evett-ivott a falu népe. nekik a 
Kisalföldi Rt. ajándékozott vadat, amelyet a 
nyúli borászok kínálatával öblíthettek le.

A főkapitány lelkes vadász - derült ki 
Szanyban. Általában a rendőrök közül többen 
is szenvedélyes hívei c nemes sportnak. így 
nem véletlen, hogy a rendőrség egy éve 
együttműködési szerződést írt alá a vadászka
marával. A megyei közgyűlés elnöke ugyan 
nem vadászik, de tiszteli a vadászokat, hagyo
mányaikat, szerinte jól szervezett civil közös
ségként elszántak érdekeik érvényesítésében 
és egységük erősítheti a társadalom szöveteit.

A hagyományokhoz a kultúra is hozzátarto
zik, ezúttal dr. Alexay Zoltán természetfotói
ban. Udvamoki András festményeiben. Gémes 
Dezső faragványaiban, a szanyi Bokréta Nép
táncegyüttes táncában és Boldog Iván vadász- 
kürt együttesének muzsikájában gyönyörköd
hettek a résztvevők. A programok szervezését 
nem vadász civil szervezetek és magánembe
rek is támogatták. Mint ahogy a vadászati is
meretekről sem csak a puskások adlak számol 
a különféle teszteken. Számos gyermeknek je
lentett élményt a fegyverbemutató, a lövész-

A fiatal vadászok fogadalma, Szanyban

Az idei Veszprém megyei rendezvénysorozat az 
Ál Iáikért előtti téren kezdődőit, augusztus 28- 
án. A fenyőgallyakkal feldíszített környezetben 
a Radeczky-huszárok hozták be a megyei vadá
szok zászlaját, amelyhez a jelet vadászkürtösök 
adták. A Szent Hubertus misét Földvári Imre 
kanonok celebrálta. Az ünnepi megnyitóbeszé
det dr. Horváth Balázs országgyűlési képviselő 
tartotta, aki magát papírvadásznak nevezve, el
mondta, hogy az erdőket sohasem járta, felejt
hetetlen élményeit könyvekből szerezte és csak 
később tudta meg. hogy egykor édesapja is va
dászolt. A vadászat szerinte nem csupán 
passzió, foglalkozás, hanem sok ember létezési 
formája. A kitüntetéseket Pap Gyula, a Vadász
kamara elnöke adta át a munkájukban elévülhe
tetlen érdemeket szerzett szakembereknek, 
majd megjutalmazták az idei év hivatásos va
dászverseny győztesét és helyezettjeit. Nimród

VADÁSZNAPI R K É P
verseny, a Nissan és Mitsubishi terepjárók be
mutatója, a környék vadászlársadalmának leg
szebb trófeáiból nyílt kiállítás kincsei. Összes
ségében úgy jellemezte a Gyór-Moson-Sopron 
megyei vadásznapot a szervezőbizottság elnö

ke. Horváth Zoltán, hogy nyitóit, látványos 
esemény volt, amely a vadászok és nem vada 
szók barátsága, kézfogása a hagyományok őr 
zése és tisztelete jegyében telt el.

Pió Márta

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK
MEGYE -  TISZASZENTIM RE

A halastó Kft. területén a Pusztakettősi Vasút
állomásnál rendezték meg augusztus 28-án a 
megyei vadásznapol. Szerencsés volt a hely
szín kiválasztása, mert a több ezerre becsült 
látogató gyönyörű környezetben, változatos 
programok között csemegézhetett. A hagyo
mányos bemutatók mellett nagy sikere volt a 
fél vadkacsa vadászatnak és a horgászverseny
nek. A szabadtéri színpadon egész nap élő ze
ne, divatbemutató és neves színművészek szó
rakoztatták a közönséget.

Nimród érmet kaptak: Kisabonyi István 
(Alattyán Úttörő Vt.), Magyar István (Ti- 
szaszentimrei Aranykalász Vt.), Kálnai Pé
ter (Fekete István Vt.), Kiss József (Tószegi 
Dózsa Vt.), Andó László (Tiszapüspöki Vt.) 
Hubertus kereszt kitüntetést kapott: Arany 
fokozat: Sőti Gyula (Tiszaszentimre), Hö- 
chan Ferenc (Tiszaszentimre), Báli Pál (Ti
szaszentimre). Ezüst fokozat: Szalmási Bé
la ( Tiszaszentimre), Kállai András (Tisza
szentimre), Kristóf Iüszló (Alattyán).

Jász-Nagykun-Szolnok megye legjobb hivatásos vadászai 
II. Sándor Gábor, Nagyér - Tiszaág Vt., I. Czitán Mátyás - Cserkeszölő 

és Vidéke Vt., II. Szabó Pál - Karcag-Nagykun Vt.
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Mire szabad vadászni?
Októberben: gímszarvasbika. tehén. 0rx5. borjú - dámbika. tehén, borjú
- őzsuta. gida - muflonkos. jerke, bárány - vaddisznó koca - japán szika 
szarvasbika, tehén. únó. borjú - Dybowski szarvasbika. tehén, unó. borjú
- mezei nyúl - házi görény - nyest - fácánkakas - vetési lúd - tőkés, böjti, 
csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerie - seregély. 
Október 15-éig: örvös galamb.
Külön engedéllyel: fácántyúk - fogoly.
Novemberben: setê t gímszarvasbika tehén, únó. borjú - dámbika. tehén, 
borjú - őzsuta, gida - muflonkos. jerke, bárány - vaddisznó - japán szika 
szarvasbika. tehén, ünő, borjú - Dybowski szarvasbika. tehén, ünő, borjú
- mezei nyű - házi görény - nyest - fácánkakas - vetési lúd - tőkés, böjti, 
csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle - seregély.
Egész évben: vaddisznó kan, süldő, malac - üregi nyúl - róka - pézs
mapocok - nyestkutya - aranysakál - mosómedve - vetési varjú (fészek
telepen is) és dolmányos varjú - szarka - szajkó.

OKTOBER
Őszhó, avagy Mindszent hava

A hó A hét napja A Nap A Hold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Péntek 542 1725 21 48 1233
2. Szombat 544 17 23 22 46 1333 C 0502
3. Vasárnap 545 1721 23 51 14 25
4. Hétfő 546 1719 — — 1509
5. Kedd 5 48 1717 00 58 1545
6. Szerda 5 49 1715 02 07 1616
7. Csütörtök 551 1713 0316 1644
8. Péntek 5 52 1711 04 23 1710
9. Szombat 553 1709 0529 1734 0 1234

10. Vasárnap 5 55 1707 06 34 17 59
11. Hétfő 556 1705 07 38 1825
12. Kedd 558 1703 08 40 1853
13. Szerda 5 59 1701 09 41 1925
14. Csütörtök 600 16 59 1040 2001
15. Péntek 6 02 1657 1135 20 42
16. Szombat 6 03 1656 1226 2130
17. Vasárnap 6 05 1654 1312 22 23 D 1600
18. Hétfő 606 1652 13 53 23 22
19. Kedd 6 08 1650 1430 —

20. Szerda 609 16 48 1503 025
21. Csütörtök 611 16 46 1532 134
22. Péntek 612 1645 1601 245
23. Szombat 614 1643 1629 358
24. Vasárnap 615 1641 16 59 514 0 22 02
25. Hétfő 617 1639 1731 632
26. Kedd 618 16 38 1807 7 51
27. Szerda 619 16 36 1850 909
28. Csütörtök 621 16 34 1940 1022
29. Péntek 622 1633 20 38 11 28
30. Szombat 624 16 31 21 42 12 24
31. Vasárnap 625 1629 22 50 1310 C 1304

A fenti időpontokhoz a nyári időszámítás szerint egy órát hozzá kell adni

NOVEMBER
Őszutó avaqy Sz ént András hava

A hó A hét napja A Nap A Hold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Hétfő 627 1628 23 59 1349
2. Kedd 629 1626 — 14 21
3. Szerda 630 1625 107 14 49
4. Csütörtök 632 1623 214 1515
5. Péntek 633 1622 320 1539
6. Szombat 635 1620 4 24 1603
7. Vasárnap 6 36 1619 528 1628
8. Hétfő 638 1618 631 1654 0  453
9. Kedd 6 39 1616 732 1724

10. Szerda 641 1615 832 17 59
11. Csütörtök 6 42 1614 929 1838
12. Péntek 644 1612 1022 1923
13. Szombat 645 1611 11 10 2013
14. Vasárnap 647 1610 1152 21 10
15. Hétfő 648 1609 1229 2210
16. Kedd 650 16 08 1303 2315 D 10 03
17. Szerda 651 16 07 1332 —

18. Csütörtök 652 1605 1400 022
19. Péntek 654 1604 14 27 133
20. Szombat 655 1603 14 55 246
21. Vasárnap 657 1603 1525 4 02
22. Hétfő 658 1602 1559 521
23. Kedd 700 1601 1638 641 0  804
24. Szerda 701 1600 1726 7 59
25. Csütörtök 702 15 59 1822 912
26. Péntek 704 1558 1926 1015
27. Szombat 705 1558 20 36 1107
28. Vasárnap 706 15 57 2147 1150
29. Hétfő 708 15 57 22 57 12 25
30. Kedd 709 1556 — 1255 C 019

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:
CSÁSZÁR JÓZSEF

FESTMÉNYE
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LAPÁTOSOK VIADALA
A TOBZÓDÓ SZÍNEKBEN POMPÁZÓ ŐSZI ERDŐBEN MEGKEZDŐDÖTT A DÁMOK NÁSZIDŐSZAKA,

A BARCOGÁS. A MÉLTÁN VILÁGHÍRŰ GUTHI ERDŐKBEN KÉSZÍTETTE MAGYAR FERENC KÉPRIPORTJÁT,
ÉS EZ AD ÍZELÍTŐT A DÁMBIKA VADÁSZAT IGAZI ÜNNEPNAPJAIBÓL.

18



. ° ° ‘ VA0X

VADASZNAPI
(Folytatása 15. oldalról.)

VADCOOP BVT.
-  BUGYI PECA TANYA

^ ft/ s  28.-**^

A legnagyobb tagsággal rendelkező Vad- 
koop Bérkilövő Vadásztársaság idén is a ha
gyományaiknak megfelelő helyen rendezte 
meg augusztus 29-én vadásznapját. Egész 
nap változatos programmal rukkoltak elő a 
szervezők. A legtöbb látogatói azért mégis a

főzőverseny helyszíne és a több tucat kondér- 
ból szállingózó ínycsiklandozó illatok von
zották. Nimród érem kitüntetést kaptak: 
Naár István, Kloczka Mihály és Cseh Já 
nos. Képünk az új vadászfogadalom tételéről 
készült.

A társaság új vadászainak fogadalomtétele

BÁCS-KISKUN MEGYE 
-  KUNFEHÉRTÓ

Bács-Kiskun megyében két helyszín adott ott
hont a Hubertus Napi ünnepségekre. A ko
rongvadászok augusztus 28-29-̂ n találkoztak 
Tiszakécskén. hogy „A”  és ..B" kategóriákban 
mérjék össze tudásukat. Kellemes idő. kitűnő 
rendezés, jő hangulat jellemezte a versenyt.

A nagyobb tömeget megmozgató rendez
vény helyszíne megyénkben immár második 
alkalommal. Kunfehértó volt.

Bár előző nap zuhogott az eső, kellemes, 
kissé borús, de esőmentes nap kerekedett 
szeptember 4-<;rc.

A hivatalos megnyitó, a dunafalvai Kitten- 
berger Kálmán Vt. területén elejtett szarvas
bika ünnepélyes terítékre helyezése után. dr. 
Fehérvár) László, a kamara elnöke köszön
tötte a résztvevőket, majd Dr. Tamás Károly, 
az FVM államtitkárának ünnepi beszéde kö
vetkezett. A Hubertus-niise után a kitünteté
sek átadása, majd a lövészverseny eredmény
hirdetése volt soron. Voltak természetesen né; 
hányán, akik idén sem vehettek reszt az ün
nepség hivatalos részén, ugyanis emberfeletti 
munkában voltak a szakácsok, hogy minden 
időben készen legyen. A hagyományos vad- 
pörkölteken kívül, a felsőszentiváni vadász- 
társaság szakácsai a vaddisznósütés titkát is 
megmutatták az érdeklődőknek. Ebéd után a 
vadászkürt kvartett és a Halasi Táncegyüttes 
szórakoztatta a ncpes hallgatóságot, majd a 
sokak által várt vadászkutya bemutató követ
kezett.

Szikinger János szakszerű, mindenki szá
mára érthető ismertetője után a közeli nádas
ban csodálhatták meg a kutyák munkáját a kí- 
váncMskodók.

Az ünnepség hivatalos része a tombola sor
solásával én véget. Természetesen a nem hi
vatalos véget nem jegyzik a krónikák.

A megye kitüntetett vadászai: A Hubertusz 
Kereszt arany fokozatát kapta: dr. Tálas 
László (Gara), Patocskai Tamás (Kunfehér

tó). Ezüst fokozattal díjazták: Borocz Pált 
(Baja). Kiss Mártont (Jánoshalma), Iby Fe
rencet (Apostag), Vadasdy Kálmánt (Nyár- 
lőrinc) Markella Tamást (Homokmégy). 
Bronz fokozatot vehetett át: Békési Sándor 
(Kunfehértó) és Markella Károly (Homok
mégy). Nimród éremmel tüntették ki: Ku- 
batov Miksát (Garai Nimród Vt.) Szarka 
Vincét (Kiskunfélegyházi Petőn Vt) és Kó- 
kai Jánost (Kunszentmiklósi Petőfi Vt.)

Lövészverseny eredmények: Skeet csa
pat: I. KEFAG Rt. (Baranyi István. Hor
váth Isászló. Jókai János) II. GEMENC Rt. 
(Zilai János, Gyöngyös István, Kovács Sán
dor) III. TISZA Vt. Tiszakécske (Fésűs 
Sándor. Szántó István. Bakos József)

Torony kakas csapatban az első és második 
hely sorsolással dőlt el. I. TISZA V t Tiszakécs
ke, II. PETŐFI Vt. (Baranyi Róbert, Baranyi 
Csaba Rafai Antal) III. Nimród Vt. Kaskantyú 
(\lda Ferenc, ifj. Vida Ferenc, Dózsa Péter) 

Golyós lövésben, csapatban: I. Gemenc 
Rt. (Zilai jános, Gyöngyös istván. Kovács 
Sándor), II. Tőserdei Vt. Lakitelek (Kiss Kor
nél, Seres Tamás, Cseh István) III. Kefag Rt.

Korongvadászat csapat: I. Patkótó Vt. 
Pirtó (Szörfi Gyula, Kőszegi László, Zöldág 
János), II. Tőserdei Vt. III. Gemenc Rt.

Kgyéni összetettben „A " kategória: I. 
Zöldág János (447), II. Horváth László 
(465), III. Kiss Kornél (461)

Egyéni összetettben „B " kategória: I. 
Zsikla (iábor (452), II. Bakos József (439),
III. Baranyi Csaba (420)

Összetett csapatverseny helyezettjei: I. 
Gemenc Rt. (1338), II. Kefag Rt. (1306),
III. Tisza Vt. Tiszakécske (1297)

Oláh József

K O R K É P

CSONGRÁD MEGYE
-  ÁSOTTHALOM

Csöndes, őszeleji idő. gyurgyalagok lágy 
hangjai reggel, fekete mókás riadt rohanása 
.... mikor délelőtt kilenc órakor az Újszegedi 
Kurt Kvartett Hermann Neuhaus Szent Huber
tus miséjéből játszott bevezetőjével hatodik al
kalommal is. Asotthalmon kezdetét vette a me
gyei vadásznap. augusztus 28-án.

A Bedó Albert Erdészeti Szakiskola parkjá
ban ötszáz vadász és ezernyi érdeklődő, család
tag hallgatta Antal József, a Megyei Földmóve- 
lésügvi Hivatal vezetőjének megnyitóját, aki el
mondta. hogy az agrártárca lehetőségeinek 
megfelelően támogatja a megyénkben működő 
44 vadásztársaságot. Ez évben mintegy hatmil
lió forintot osztottak szét pályázat útján 17 va
dásztársaságunknak. apróvad nevelésre és élő
hely védelemre. A hagyományos Hubertus mise 
elmaradt, pletykák szerint a plébános úr rövidet 
nem volt hajlandó celebrálni, a hosszút meg a 
vadászok türelme nem állta...

Az új vadászok fogadalomtételére - „Isten 
engem úgy segéljen” - ezután került sor. Kár, 
hogy a nyolc fogadalomtevóből mindössze 
csak hárman jelentek meg!

Tíz óra tájban sikerrel szerepeltek a sok 
„zöldruhás" közt a kék-fehérbe öltözött - 
vagy vetkőzött - ifjú leánykák majorett be
mutatójukkal. akik lelkesen rázták... a botju
kat. A vadásznapon Nimród vadás/ermet 
kapott Kasper Attila (Opi*/taszcr), Bor
isok József (Ásotthalomi és Papp Sándor 
(Makó). A Hubertus Kereszt arany fokoz- 
tatát négyen, (Mucsi András, Fejes Sándor, 
dr. Bakos (iábor. Szép István), ezüst foko
zatát hárman (Balogh Sándor, Molnár 
György, Posztós János); bronz fokozatát 
pedig nyolcán (Fejes József, Sós Tibor, ifj. 
Révész András, dr. Rapcsák Vilmos, Rostás 
Zoltán, Kiss János, Lázár Sándor és Tódor 
Lajos) vehették át.

A szép napsütéses időben, zsibongó hangu
latban kaleidoszkópként kinyílt a világ. Sok né
zője volt a koronglövész versenyeknek és az 
íjászbemutatóknak. Mráz János, neves vadász- 
festőnk kiállításán nem csak nézelődtek, de so
kan vásároltak is. Hazai vadászképei mellett a 
művész afrikai vadfajok akvarelljeit is bemu
tatta. Sokan fölkeresték a vadászati eszközök 
és felszerelések vásárának standjait. Zsikai Ist
ván makói antikvárius mellett nagy sikere volt 
a Dénes Natúr kiadó vadászkönyveinek is. Zsi- 
bók András erdőmémök-szaktanár által vezé
nyelt szakmai vetélkedő jól sikerült, amelynek 
elsősorban a nyertesek örültek.

A legnagyobb tolongás a trófea-bemutató kör
nyékén volt. Különösen Papp Sándor makói va

dász Magyaresanád térségében lóit óriási vadkan
jainak (erdélyi vándorok) bőrei és agyarai irigy
lésre adlak volna alkalmat, ha az igaz vadász nem 
örülne épp úgy vadásztára sikereinek, mintha ó 
hozta volna terítékre őket. (Az összetett nwndat 
második részét a majdani 2099-es megyei va
dásznap tudósításából idéztük)

A rókakoponya „verseny" tíz koponyája 
közül három lett aranyérmes. Siker volt. hi
szen a Megyei Trófeabíráló Bizottság hivatalo
san is elbírálta a bemutatottakat, s mindezekről 
okleveleket adott ki... A rókakoponya bírálat 
és az. iránta megmutatkozó növekvő érdeklő
dés örvendetes, hiszen e faj vadászata izgal
mas. érdekes és talán még inkább hódít majd 
vadászaink közölt, aminek az apróvad állo
mány gy arapodása lenne a jutalma.

A tombolán sok nyeremény talált gazdára (több 
apróvad. vízi- és őzsuta vadászatok) a fődijak Mráz 
János festménye és egy ózbak elejtése volt.

Délidóben úgy vándoroltak az emberek a 
pörköltfőző verseny bográcsai felé. mint szó
róra a vadmalacok. A legízletesebb pörköltet - 
a zsűri ítélete alapján - Török Gábor készítet
te, de e sorok írójának Gáspár László világhí
res dámpaprikása volt ínyére. Sokan kerülget
ték Szél István ..megyei fóvadászunk" bográ
csos harcsapörköltjél is.

A szabadprogram szabad „súlyemelgetéssel" 
folytatódott, mértékkel, hiszen mosolygós, vi
dám. anekdotázó beszélgetésekkel telt a délután.

Summa summároni, jól sikerült hatodik al
kalommal is az ásotlhalmi vadásznap, de min
denképpen el lehetne gondolkozni a továbblé
pés lehetőségeiről. Az évek óta változatlan 
helyszín és programok után. úgy gondolom, 
hogy egy nagyvárosban kellene a 2000. évi 
megyei vadásznapol tartanunk. Talán éppen 
Szegeden, hol a Tisza-part és az ósfákkal teli 
Stefánia park ideális helyszín lenne egy újfajta 
bemutatkozáshoz. Mindenképpen megfonto
lásra ajánlom az utóbbi évek és hónapok vadá
szellenes. negatív médiakampány ának ellensú
lyozására, itt lehetne a laikus polgárok elé tár
ni egy olyan nagyszabású bemutatkozást, ahol 
az igazi vadászkultúrával, annak szépségeivel 
és igaz természetszeretetével ismerkedhetné
nek meg.

A Móra Ferenc Múzeum kőoroszlánjai előtt 
lehetne az ünnepélyes megny itó, s a múzeum 
termeiben nagyszabású trófeakiállítást lehetne 
létrehozni, amely nem csak egy napra szólna...

Az ásotthalmi parkban telihold fényesed- 
tén... furcsán szólt a kuvik. jelezve, véget ért a 
99-es megy ei vadásznap.

I)r. Csi/ma/ia György

A vadászkutya bemutató osztatlan sikert aratott Ásotthalmon
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VADASZNAPI Ö R K E P
S#us 28.

SZABOLCS-SZATMAR-BEREG 
MEGYE -  VAJA

A megyei vadásznapon csaknem félezer vadász 
és hozzátartozó, barát, földtulajdonos és földtu
lajdonosi képviselő vett részt. A Szabolcs-Szat- 
már-Bereg megye vadászainak zászlaját a táro
gatók hangja kíséretében hozták a megnyitó 
helyszínére. A rendezvényt Tisza László pol
gármester nyitotta meg Vaján, a várkastély 
kertjében és Kozma Károly köszöntötte a meg
jelenteket. A megnyitó után került sor a zsűrik 
értékelése alapján a versenyek helyezéseinek 
megfelelően a díjazásokra, a jutalmak, az aján
déktárgyak átadására. Több. mint 30 ajándék- 
tárgy talált gazdára a nemes versengés alapján 
és átadták Dr. Szilágyi István részére a Nimród 
érmet is. A megye vadászainak zászlajára a va
dásztársaságok képviselői kötöttek szalagot.

A vadásznapi lövészverseny eredményei: 
Futóvad lövészet: 1J  Szedle József, 2J  Ká

roly György és Szabó Ferenc. Állóvad lövé
szet: IJ  Kecskés Gábor, 2J  Cserepes István, 
3J  G. Nagy László. Koronglövészet, egyéni 
„A ”  kategória, a profik: 1J  ifj. Szakács Zol
tán, 2J  Szakács Zoltán, 3J Hliva József. 
Egyéni verseny „B ”  kategória amatőrök: 
1J Sasvári Ottó, U  Turgyán Ferenc, 3J  
Spinvhért Antal. Csapatverseny eredmé
nyek: 1J  Nyírségi Nimród „A ”  csapat, 2J  
Munkás Vt. Nyíregyháza, 3J  Nyírségi Nim
ród „B ”  csapat.Vadászkutya verseny ered
ményei munkavizsga díjazása: 1J  Fesztórv 
Sándor, „Brutusz”  nevű német vizslája, ÍJ  
Pisla István ,,Szandi''nevű pointerje, iJ  
Szögi Lajos „Betyár”  nevű magyar vizslája. 
A főzőverseny értékelése: 17 Erdészeti Vt. - 
Baktalórántháza. 2J  Rákóczi Vt. - Nagye- 
csed, 3J  Haladás Vt. - Rohod.

HEVES MEGYE -  TEPELYPUSZTA
A Heves Megyei Vadászkain ara által szerve
zett ünnepen a több. mint hetven vadásztársa
ságot több. mint félezren képviselték. Amint 
azt Elek Elemér, a Vadászkamara elnöke el
mondta. nagy öröm számukra, hogy kezd kia
lakulni a vadásznap koreográfiája. A minden
kori ceremóniához tartozik a vadászkürtösök 
térzenéje, a kitüntetések átadása, a Szent Hu
bertus vadászmise a zászlószenteléssel. s a 
borlovag-avatás is. A vadászok egyedül vagy 
kisebb csoportokban hódolnak szenvedélyük
nek. de kell egy olyan hely. ahol élményeiket, 
történeteiket megoszthatják egymással, talál
kozhatnak társaikkal. Ezen a rendezvényen 
mindenki megtalálta a számára érdekes elfog
laltságot.

A hivatalos megnyitó után a Heves megyei 
Vadásztársaságok Szövetsége 11 tagjának 
adott Hubertus Keresztet. Aranv fokozatot 
kapott: Vincze Károlyné (Heves megyei Va
dászkamara munkatársa), Frezenszki Já 
nos (Heves megyei Vadászkamara titkára), 
Tóth Lajos (Viszneki Béke Vt.), Rónaszéki 
Sándor (Hatvani Aranyfácán Vt.) Farkas 
Iászló Márton (Heves megyei Vadász Szöv- 
ség elnöke), Tóth István (Vereskő Vt.), pos- 
tomus arany fokozatot kapott dr. Bedó Ti
bor (Vereskő Vt.) ezüst fokozatot kaptak: 
dr. Kőházi István (a Vadász Szövetség volt 
elnöke), Gyarmathy Károly (Bükkaljai Dó

zsa V t), a bronz fokozatot kapták: Pallagi 
IÁszló (Heves megyei Vadász Szövetség 
volt titkára), ifj. Káló László (Egri Dobó 
István V t), míg négyen: Újvári Zsigmond 
(Pélyi Tiszatáj V t), Holló József (Detki Hu
bertus V t), Wágner (iábor (Tabán Völgye 
V t) és Sinka Lajos (Hatvani Aranyfácán 
V t) Nimród Vadászérem kitüntetést kap
tak. A Gubala Róbert esperes, plébános által 
celebrált szentmise után új vadászok - köztük 
két hölgy - tettek fogadalmat, és vehették át 
az emléklapot.

A Glória Sublimis Mátrai Borrend az idén 
Dr. Palkovics Györgyöt, a Fauna Rt. elnök-ve- 
zérigazgatóját ütötte lovaggá, miután bizonyí
totta jártasságát a borok világában, és átugrott 
a tűzön, hogy megtisztuljon az eddig ivott 
rossz borok bűnétől.

A Heves megyei vadászok legkedveltebb 
borainak versenyén a fehérek közül a verpelé
ti KerCoop Kft. 1997-es Chardonnay-ja bizo
nyult a legízletesebbnek, míg Bakondi Endre 
1996-os Egri Bikavérét választották a legjobb 
vörösbornak, a rose kategória győztese pedig 
az egri Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet 
1998-as Egri Rose Cuvée-ja lett. Mivel a ka
mara céljai közé tartozik, hogy támogassa 
azokat a művészeket, akik a természetet keltik 
életre alkotásaikban, kiállítást is szerveztek, 
ahol Valaczkai Erzsébet és Matyikó Tibor fes

tő-grafikus művészek, valamint Imre Gyula 
öntőmester mutatkoztak be a közönségnek. 
Persze nem maradhatott el a vad- és halételfő
ző verseny, ahol a sok ínyencség között leves 
kategóriában: az egerszalóki Tabán völgye Vt. 
Tejszínes vadmalac levese, pörkölt kategóriá
ban: a Hatvani Aranyfácán Vt. ózpörköltje ba
konyi módra, tejfölös gombás mártással, a 
sültek kategóriájában a Várbükk Vt. bőrös 
vadmalac sültje, boróka bogyóval és áfonya 
lekvárral bizonyult a legízletesebbnek.

A tálalás kategória első helyzettje az eger
szalóki Tabánvölgye Vt. lett. A Heves megye 
legjobb hivatásos vadásza verseny döntőjét 
pedig Kakuk János, a MEFAG Rt. Felsőtár- 
kányi erdészet hivatásos vadásza nyerte, aki 
Heves megyét képviseli a szeptember 3-4-én 
rendezendő országos döntőn. Ezen kívül volt 
korongvadász verseny, a kicsiknek rajz és lég
puskás lóverseny, valamint íjász-, solymász- 
és vadászkutya bemutató is.

P .J.

BARANYA MEGYE -  SIKLÓS

Látványos külsőségek között avatták a borrendet Tepélypusztán

Megyénkben az elmúlt évhez hasonlóan több 
kísérő rendezvénye is volt a vadásznapoknak. 
A programok már augusztus 7-én megkezdőd
tek és ezután szinte hetente találkozhattak a 
vadászok cgy-egy vetélkedőn vagy szakmai 
előadáson. Elsőként, augusztus 7-én a Kamara 
által szervezett vizslavezetői tanfolyam részt
vevői vizsgáztak, ez a rendezvény egyben az 
őszi tenvészverseny is volt.

Augusztus 21-én került sor a hivatásos va
dász 7próba megyei döntőjére, valamint az I. 
Vadásznapi Lövészkupa korongvadász ver
senyre. Mindkét rendezvénynek a Mecseki* é
Erdészeti Rt Sellye-Körcsönycpusztai lóterc 
adott otthont.

Szarvasgazdálkodásunk időszerű kérdései
vel foglalkozó szakmai napon, augusztus 26- 
án. idén már másodszor szervezett a Baranya 
n>egyei Vadászkamara nyílt napot Pécsett, a 
Mozgalmi Házban. Ezúttal, stílszerűen, a 
gímszarvas vadászatáról, tartásáról, állomány
kezeléséről hangzottak el érdekes és a gyakor
latban is jól használható hasznos tanácsok. Az 
előadók: Túrós László. Buzgó József és Falk 
Konrád voltak.

Megyei Vadásznapra augusztus 29-én ke
rült sor a siklósi várudvarban, patinás környe
zetben. a Hubertus mise szentbeszéde a vadá
szat mai helyzetét és társadalmi megítélését is 
felvázolta a megjelent híveknek. A mise után 
Dr. Bodnár József és Páldy Géza Hubertus ke
reszt kitüntetéseket illetve Nimród érmeket 
adományozott több baranyai vadásznak.

A délelőtt folyamán dr. Czvalinga István és 
Békés Sándor a vár kiállító termében nyitotta 
meg Keszthelyi Jenő intarzia kiállítását, 
amelynek a fába álmodott világa valóban 
egyedülálló. Bizonyára hasznos lenne, ha az 
ország több kiállító termében láthatnák a va

dászok ezt a nagyszerű portresorozatot a ma
gyar vadászat kiemelkedő személyiségeiről.

A megnyitó után a baranyai vadászírók. 
Békés Sándor, Videcz Ferenc és dr. Mess Béla 
dedikálták a közelmúltban megjelent könyvei
ket. A várudvarban eközben a pörköltfőző 
verseny résztvevői már túljutottak a hagyma- 
pucoláson. A koradélutáni eredményhirdetés
nél kiderült, hogy a zsűri a Lázári Viktor által 
vezetett Siklósi Táncsics Vt. főztjét értékelte a 
legjobbnak, és ezzel végeztek az első helyen. 
A várkert látványos helyet biztosított a va
dászkutya bemutatónak, a siklósi lovasok fel
vonulásának. és a Baranya megyei Vadászkür
tös csapat műsorának.

Nimród vadászéremmel tüntették ki: 
Túrós László, a Mecseki Erdészeti Rt. 
vajszlói erdészeti igazgatóját, Recska Vin
cét, az egyházaskozári Királykút Vt. va
dászmesterét, Pesti Mihályt, a Somogyapáti 
Árpád Népe Vt. elnökét. Hubertus Kereszt 
arany fokozatát kapta: Nyúl Béla, a sellyei 
Ormánsági Vt. elnöke, Deutsch Pétert, a 
Bibic Bérkilövő Vt. titkára és Altamira fel
ügyelő bizottságának elnöke, ezüst fokoza
tot kapott Förster Gyula, Sellyei Ormáasá- 
gi Vt. vadászmestere. Vadászkupa lövész
verseny eredményei: Csapatban: I. Mecse
ki Vadkanok Sportegyesülete (Pongrác/. 
Viktor, Papp Ferenc, Golubics István). II. 
Vajszlói Erdészet (Szőllősi Tamás, Káli Ká
roly, Miklós Gábor). III. Sellyei Erdészet 
sportlövő csapata (Jung Jenő, Balaskovics 
József, Bergán József) Egyéni eredmények:
I. Pongrácz Viktor, II. Papp Mihály és III. 
Förster Péter. A hivatásos vadász 7 próba 
első három helyezettje: Léber Norbert, Ba
laskovics József, és Jung Jenő.

Agyaki Gábor

FEJER MEGYEI VADASZNAP
Az Országos Vadásznap Fcjcr megyei ünnep
ségsorozatát Sárpcntelén rendezték meg a fa
lumúzeum mögött elterülő parkban. ..A vadá
szat. a természet és az ember harmóniája" - 
volt a rendezvény mottója.

Pcchtol János, az OMVK főtitkára meg
nyitó beszédében kiemelte, hogy e rendezvé
nyek nem kizárólagosan a vadászoknak szól
nak. hanem a fő céljuk, hogy tájékoztassák a 
nemvadászokat is. és a két tábort a természet 
szeretete kell. hogy összekapcsolja hiszen 
egy olyan templom, amelynek oszlopai fák. 
szőnyege fű. kupolája felénk hajló lomb és 
freskói élőképek.

A vadért, a vadászatért végzett munka elis
meréseként Nimród kitüntetéseket vehettek 
át: Enyed József (Álba Regia Vt.), Fűrész 
József (Sárkeresztesi ..Makkos" Vt.), Jur- 
mann József (Polgárdi „Kék madár" Vt.),

Katona József (Magyaralmás és Környéke 
FK.). Mézner István (Gánti Vértes Vt.). Ra- 
dó Sándor (Szt. László menti Gerecse Vt), 
Tollas Brúnó (Zámolvi Hubertus Vt.). Tóth 
Gyula (Enyingi Török Bálint Vt.). A Huber
tus kereszt arany fokozatát az Álba Regia Vt. 
tagja. Lukács I.ajos vehette át.

Széchenyi Zsigmond szobrának megko
szorúzását követően Fűrész Attila, a Vadász- 
kamara l ejér megyei elnöke riportereknek el
mondta. hogy manapság a megyében legin
kább olyan anomáliák figyelhetők meg, hogy 
régebben jól gazdálkodó vadásztársaságok 
horribilis költségek miatt rákényszerülnek ar
ra. hogy eladják a vadászatokat a külföldiek
nek. és ezzel gyakorlatilag túlhasznosítják a 
területet.

A falumúzeumba ellátogatok megtekinthet
ték a kiállított szépszámú érdekes trófeát, vala-
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mini régi kovás puskákban gyönyörködhettek, 
amelyeket akár kézbe is vehettek és a kiállítók 
minden kérdésre választ adtak. Az egyik legér
dekesebb darab egy nagyvadas, 20 lövés le
adására képes ún. szélpuska - a légpuska őse - 
volt. aminek felcsavarható réztartályában 2()0 
atmoszféra nyomás uralkodott és kb. 40 méter
ről pontos, halálos lövést lehetett leadni.

Délben került sor lövészversenyre, mely
ben az előző napi selejtezők után. 30 nevező
ből négy-négy versenyző mérte össze tudását 
két számban. Sportlövő kategóriában a három 
helyezett sorban a következő: I. Szalai Tibor,
II. Búza Norbert, III. Maár Gyula. Vadász 
kategóriában I. dr. Németh Károly, II. Svaj- 
da Ferenc, IIJ. Szántó Zoltán Jett. Természe

tesen nem feledkezhetünk meg a vadhúsfőzó 
verseny helyezettjeiről sem, hiszen ők gon
doskodtak a nagyérdeműről, miután a szem 
jóllakott a sok látnivalótól és a test elfáradt. A 
zsűri az első díjat a Bakonyi Bányász Vt. 
vaddisznó pörköltjének ítélte. A második he
lyet a Vadex Rt. ózgulyása, míg a harmadik 
helyezést a Vajali Vt. vadpörköltje nyerte el. 
Küíöndíjat kapott a Magyaralmási Vt. vad
disznó raguja.

A végére kerül, amire több figyelmet for
díthattak volna a szerv ezők, hogy erre a napra 
indíthattak volna különjáratot Székesfehérvár
ról, hogy az érdeklődőknek, kis gyerekekkel 
érkezőknek ne kelljen az elágazótól begyalo- 
goJniuk. Cs. K. T.

IFJÚ  SZAKEM BEREK 
V ETÉ LK ED Ő JE  -  SZEGED

Az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
szeptember 2-3-án nyolcadik alkalommal ren
dezte meg az erdész és vadász szakközépisko
lák tanulói részére szervezett Országos Ifjúsá
gi Vadászvetélkedót. amelynek idei házigaz
dája a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola 
volt. A kétnapos versenyen gyakorlati és el
méleti jártasságukból adtak számot a verseny
zők. A védegylet vándorserlegét a szegedi

csapat nyerte el véglegesen, mert addig már 
harmadszor álltak a dobogó legfelső fokán. 
Csapatverseny eredmények: 1. Kiss Ferenc 
Erdészeti Szakközépiskola, Szeged (3863); 2. 
Drávavölgye Középiskola, Barcs (349,1); 3. 
Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskola, Sop
ron (347,7). Egyéni helyezettek: 1. Karhesz 
Dávid, Szeged (134,2); 2. Fongö Gyula, Sze
ged (131,9); 3. Bunevác Győző, Barcs (128,0).

A szegedi győztes csapat: Hegyes Balázs, Kiss András tanár, 
Karhesz Dávid és Pongó Gyula

TO LN A  MEGYE -  SIOAGARD
A megye vadászai a sióagárdi lőtéren és a 

mellette lévő sportpályán gyűltek össze, au
gusztus 29-én.

A megnyitón először a vadászkürtök hangja 
zengett, ezután dr. Tamás Károly és dr. Soly- 
mosi József köszöntötték a megjelent több száz 
vadászt és a családtagokat. Örömmel mondhat
juk. hogy egyre nagyobb és színvonalasabb 
lesz a megyei vadásznap. Szerencsére az időjá
rás is kedvezett a rendezőknek. így a sportpálya 
tele volt a vadásztársaságok által felállított sát
rakkal. ahol is dél körül már messziről lehetett 
érezni a finom étkek illatát. Óriási érdeklődés 
volt a 2x25-ös koronglövészet iránt és mi sem 
bizonyítja jobban ezt. mint az. hogy 87 ver
senyző, 3 fős csapatokban mérte össze tudását.

Programok sokasága között lehetett válo
gatni, volt íjász bemutató és a Bátaapáti Va
dásztársaság trófeáiból rendezett bemutató.

Kovrig Miklós festőművész és Magyar Ferenc 
fotóművész kiállítását láthatták a nézők a sió
agárdi Művelődési Házban. Németh János 
csontfaragó művész munkáit és más alkotáso
kat is lehetett látni és vásárolni belőlük.

A Hunyadi Mátyás Középiskola látvány- 
konyha és terítési bemutatókkal kápráztatta el 
az érdeklődőket. Volt sajtkóstoló a DÁMTEJ 
Kft. jóvoltából, és a sióagárdi lányvári dom
bon érlelődött szőlők nedűjéből frissíthették 
fel magukat a résztvevők. •

A NISSAN autókiállítási tartott, de volt be
mutató a szabadtéri sütés-főzés eszközeiből is. 
A vadásznap az esti órákban zárult, bízva ab
ban, hogy jövőre még többen jönnek cl és még 
színvonalasabb rendezvényt sikerűi összehozni.

A vadpörkölt főző versenyt Brandt Im 
re, (Tolna-Fácánkerti Vt.) nyerte. 

Csapatverseny eredmények.

A trófea bemutató nézői képet kaphattak Tolna megye 
nagyvadállományának kiváló minőségéről

ZALA MEGYE -  SOHOLLAR
Több. mint kétezer ember jött el az idén Sohol- 
lárba a vadásznapra szeptember 11-én. Az ün
nepség Albin atya által celebrált Szent Huber
tus misével kezdődött, amelynek oltára ekfct öt 
s/arvasbika feküdt. A misét követően tizenhat 
vadászjelölt tett fogadalmat, akiket dr. Faragó 
Sándor, a soproni egyetem erdőművelési kará
nak dékánja avatott vadásszá. Ezután Nimród 
érem kitüntetéseket adtak át dr. Sugár László 
megy ei vadászmesternek. Pál Tibornak, a za
laegerszegi Nimród Vt. elnökének és Győréi 
Lászlónak, a Gyöngyösmenti V t titkárának.

Ezután a megyei hivatásos vadászverseny 
győzteseinek nyújtották át a díjakat: Bárdosi 
Andrásnak, Dobó Bélának és Kálóczi 
Lászlónak.

A résztvevők megkoszorúzták a „Hét Ve
zér" emlékművet, majd a jeles vadászok em
lékére állított emlékfára helyeztek el két újabb 
levelet Dedinyszky János és Gergye László 
nevével. Az emlékfa megszentelése után a kö
zönség koronglövészeten, légpuska, lövésze
ten próbálta ki cél lövő képességét, majd lo
vas-. vadászkutya-. íjászbemutatókban gyö
nyörködhettek kicsik és nagyok.

A VKE Zala megyei szervezete az idén is 
bemutatta a zalai vadász-művészek alkotásait: 
Horváth Ernő, Wegroszta Zoltán, Trajber 
Elemér, Marton Lajos és Németh János fa
ragványait. Kun Edit, Marics Attila. Hor

váth Zoltán festményeit, Adorján Péter, Bo- 
dai György, Jakabfy Taniás, Polster Gabri
ella vad-, és természetfotóit. Keszthely i Jenő 
intarzia képeit, valamint vendégként a Vesz
prém megyei Rékasi Csaba hivatásos vadász 
festményeit. A kiállítás a rendellenes alakulá- 
sú hullajtott szarvasagancs válogatás tette 
még színesebbé.

A gyönyörű időnek köszönhetően késő dél
után ért véget a program az erdei tombola sor
solásával.

Polster Gabriella

Az örök vadászmezőkre távozottak 
emlékfája, a Sohollári völgyben

A zalai hullajtott agancs-különlegességek bemutatója 
és a fotó és képzőművészeti kiállítás

I. Stefán Vadászcsentrum 110 találattal 
(Koller László, ifj. Szabadi István, Szabadi 
Éva), II. Somogyapáti Vt. 108 találattal 
(Reifeld Ferenc, Varga Csaba, Hohmann 
Ferenc), III. 107 találattal (Molnár István, 
Megggyes Zoltán, Pop Sándor).

Egyéni helyezettek: I. Krizsány Károly 
(36), II. Csapó Attila (36), III. ifj. Hajdú Jó 
zsef (35). Profi egyéni helyezettek: I. ifj. 
szabadi István (41 >. II. Molnár István (37), 
III. Hohmann Ferenc (37)

Bischof Ferenc



Mezei nyúl a vadgazdálkodásban
A z Ó pusztaszeri N em zeti Történeti 
Em lékparkban tartották m eg a 
C songrád m egyei vadász szerveze
tek szervezésében, a IV. Szeri Expo 
keretében, a  III. V adgazdálkodási 
K onferenciát, am elynek idei fő té
m ája a  m ezei nyúl volt. A Feszty 
körképnek helyet adó  épület szom 
szédságában felvert hatalm as sátor
ban zajlo tt a  vadászok és tudósok -  
m integy 150 fő részvételével -  szak
mai fórum a csendes eső  mellett. 
Fackelm ann István köszöntőjében 
m egjegyezte, hogy az O rszágos Va
dásznapoknak az idei évben ez az 
egyetlen szakm ai k ísérő  rendezvé
nye. am elynek fő célja  az általános 
szakm ai nézetek m egvitatása, vala
mint a szakm ai tanácsadás.

Dr. M ucsi Im re, az FV M  helyettes 
állam titkára, a bekövetkezett válto
zásokra hívta fel a figyelm et, többek 
között az EU agrárprogram jaiba va- Ö  
ló bekapcsolódás lehetőségeire, amit *  
a sikeres nem zetközi részvétel alap- ^  
jának tekintett, a  területi szakem - g  
bérigényre, a vadgazdálkodás nö- §  
vekvö szerepére, ahol a  „m it és m i- *  
lyen áron?” kérdését felváltja nálunk £  
is a  ..mit és m ilyen m inőségben?" u- 
m ottó. am i kiegészül a gazdaságos
sággal. Felhívta a  figyelm et a pályá
zati forrásokra, am elyek elsősorban 
szakm ai továbbképzésekre, szakm ai 
kiadványok m egjelentetésére fordít
hatók és szom orúan állapította meg, 
hogy kevesen pályáztak.

Vajai László, az FV M  osztályve
zetője beszélt az új vadászvizsga
szabályzatról. a M agyarországra 
költöző N em zetközi V adgazdálkodá
si Tanács (C .I.C .) k ínálta új lehető
ségekről. valam int a vadászidény 
m ódosításának tervéről, am ely pél
dául a  m ezei nyúl esetében, a je len 
legi október 1-jéig tartó  tilalm at 
szeptem ber 15-ére hozná előbbre. Ez 
az elképzelés élénk vitát váltott ki a 
je lenlevőkből.

Dr. C sányi Sándor, az O rszágos 
Vadgazdálkodási A dattár vezetője 
előadásában kiem elte, hogy végre 
létezik és a kezdeti adatszűkösség 
hiányosságait kinőve m ár jó l m űkö
dik az általuk kezelt adatbázis, 
am ely m ár képes együttm űködni a 
term észetvédelm i és vadgazdálkodá
si szervezetekkel, valam int a körzeti, 
a hosszú távú és az országos üzem 
tervek kialakításában. A z adatbázist 
negyedévenként bekén  adatok alap

ján  frissítik , inform ációkat szolgál
tatnak a vadállom ány és a  vadászte
rület állapotáról szám okban, térké
peket és határleírásokat tartalm az a 
vadászatra jogosu ltak  cím tárával, te
ríték- és törzsállom ány adatokkal, 
trófeabírálati eredm ényekkel és m in
dezeket m ár a kor színvonalán szol
gáltatják.

Dr. K ovács G yörgy e lőadása  zár
ta a  délelő tti szekcióülést, am ely a

dr. H eltay Istvánnal közösen  írt „A 
m ezei nyú l"  cím ű könyvre és a  b en 
ne szerep lő  értekezésekre  épült; 
főbb  kérdései a korm egállap ítás, a 
term ékenység  é s  szaporu lat, á llo 
m ánybecslés m ódozatai. K iem elte, 
hogy a nyúllal kapcso latban  sajnos 
mai napig keveset tud a tudom ány, 
rejtett é le tm ódja  m iatt a  populáció  
egyik p illanatró l a m ásikra összeo
m olhat, ugyanakkor v iszonylag  rö 

vid  idő alatt képes a reprodukcióra. 
Vajai e lőadására  reagálva  pedig in
kább k iterjesztené a tilalm i idősza
kot. A z elhu llás okai közül a leg
fontosabbnak az alu lhasznosítást és 
az é lőhely  báz is augusz tus-szep
tem beri h irtelen  változásait tartotta. 
A  hasznosíthatóság i m odell k ap 
csán  fe lvetődött kérdésre  adott v á 
laszában  Szél István , a C songrád 
m egyei FVM  H ivatal o sz tá lyveze

tője úgy fogalm azott, hogy ha a 
korbecslés, á llom ánybecslés adatai 
hely tá llóak  és ezt a v izsgálatok is 
alátám asztják , akk o r a vadászati 
fe lügyelet részéről n incs akadálya a 
tervm ódosításnak.

K elem en József, a  K ovács-m o- 
dell a lkalm azásának  fontosságát 
hangsúlyozta, de  fe lh ív ta  a figyel
m et az ism étlődő, e llenőrző  m éré
sekre az állom ánybecslő , ún. reflek-

toros szám lálásnál. K iegészítette az 
zal. hogy a terü let több pontján  ta rt
sanak próbavadászatot és riasztóan 
m agas, 30-40% -os sebzési arányról 
szám olt be. A vonalhajtás után csu
pán egy  alkalom m al vadásszanak, 
biztosítsák a  nyugalm at, januárban  
pedig lehetőleg ne hálózzanak . Ezt 
követően dr. B icsérdy G yula  tartott 
rövid összefog lalást a m ezei nyúl 
betegségeiről.

Szem ethy László az apróvadra ve
szélyt je len tő  rókapopuláció  növeke
désére h ív ta  fel a figyelm et, am ely 
ellen hatékony védelm et m ár nem  ad 
a  puska. N oha évente m in tegy  30-35 
ezer rókát ejtenek el, ennek  szerinte 
közel ötszöröse lenne kívánatos. A 
róka szám ának szabályozásában pe
dig  nekünk is igazodnunk kell az EU 
korlátozásokhoz.

Som ogyi Ferenc a sz igorodó állat
egészségügyi rendelkezésekre hívta 
fel a je lenlevők figyelm ét és igaz, 
hogy je len leg  M agyarország Kelet- 
Európában m egőrizte elsőségét a 
Franciaországba és O laszországba 
szállított évi m integy 3 0 4 0  ezer élő 
nyúllal. de  a  tendencia csökkenő  és a 
dél-am erikai nyúl alacsonyabb árá
val is versenyeznünk kell. N ehézsé
geket okoz a  15 napos karantén is, 
valam int kérte a  vadbefogókat a há
lók tisztántartására, am elyek elha
nyagolása az állatok sérüléseinek fő 
okozója. A m esterségesen tenyész
tett nyulakkal kapcsolatban m egje
gyezte. hogy ez hátrányos a  m agyar 
nyúl m egítélésében, m ert erre a piac 
jelentős áreséssel válaszol.

*A z előadások közötti szünetek
ben kibon takozó vitában sokan é r
veltek az érzelm i alapokon nyugvó, 
hosszú id én y ' lerövid ítése mellett. 
E lhangzott az is. hogy a januári be
fogás elsősorban a  kü lfö ld i im port
őrök igényeit szolgálja, é s  nem  is 
gazdaságos.

Fackelm ann István zárószavában 
a 2000-ben, a M illennium  évében 
m egrendezésre kerülő  O rszágos Va
dásznapok lehetséges helyszíneként 
Ó pusztaszert javaso lta  és rem ényét 
fejezte ki. hogy a  2001-ben m egren
dezésre kerülő  V adíszati V ilágkiállí
tás 30. évfordulója kapcsán egy 
C .I.C . -  U niós kiállítás ö tle tét m ások 
is tám ogatják. A következő évi kon
ferencia tém ája feltehetőleg a fogoly 
vagy a vízivad lesz.

Csornai Kovács Tamás



MŰVÉSZPORTRÉ

CSÁSZÁR JÓ Z SEF
Természetesen a kinti festés lenne az 

igazán szép, mikor az ember a festőáll
vány előtt állva érezné az erdő illatát, 
hallgatná a fák susogását. Amikor aztán 
az első fűszálak és bogarak beleragad- 
nának a festékbe, vagy eleredne az eső, 
rájönnénk, hogy inkább mégis benn... 
Sokat kell kinn járni, élm ényt gyűjteni, 
hazavinni színeket, fényeket. Olykor 
egész napomat az erdőben töltöm; nem 
véletlen, hogy a képeimen szereplő tá
jak létező rétek, hegyoldalak, patakpar
tok. Először csak tájképet festettem, de 
egy idő után úgy éreztem, hiányzik róluk 
valami, szükség van a vadra, mert attól 
feléled a kép.

Az életben és a vásznon is a gímszar
vas a kedvencem. Valaha szeptember
ben itt bőgtek a falu szélén, gyermekko
romban lámpacilinderbe fújva csalogat
tam a felhevült bikát. Mikor az első szar
vasagancsot leltem, megszagoltam, jó 
gyantaillata volt. Néztem a szép csontot.

Nem kell a természeten változtatni, 
nem kell átírni a valóságig. Ha 
egy olyan képet festesz, amit 

megőriznek, már megérte, hiszen té
ged is megőriz. A jó festő célja minél 
kevesebb jellel minél többet átadni, be
mutatni. A művészet lelki folyamat, nem 
lehet tanítani - a technikát viszont igen
is tanulni kell. A festészet nem varázs- 
lat, igen sok fontos szakmai fogása, g  
fortélya is van. Az anyagot mindig tisz- z 
telni kell, és sosem lehet megelégedni. £ 
Egy képet a végtelenségig lehetne fej- § 
leszteni, hiszen például az impresszió- g 
nisták nyolc réteget vittek föl, volt húsz- $ 
ezer ecsetvonás - manapság igen § 
messze kerültünk ettől. Nem szabad el- w 
felejteni, hogy a mű mindig megmutat- o  
ja. mennyi időt töltöttek vele. Manap- < 
ság kevés az idő. a festészet is üzlet <■ 
lett, megélhetés, nem élheti ki senki a *  
vágyait - de azt hiszem, néha szere- £  
lemből is kell alkotni. £

\ 
■x
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és arra gondoltam, hogy ezt a nemes 
vad egy évig hordta, megjárt vele sűrű
ket, csatázott; egyszóval története van.

Azt hittem, ha „főállású" festő leszek, 
több idő jut a barangolásokra. Nem így 
lett. Egy év alatt már majd’ háromszáz 
képem készül, legtöbbjét azonnal elvi
szik, így nehéz lesz együtt tartani egy 
kiállításra valót. Mégis szeretném, ha 
festményeim minél több helyre eljutná
nak. már csak azért is. hogy lássam, hol 
tartanak a többiek, mert kell a megmé
rettetés.

j t  -bán a szarvasbőgés
I idején látta meg a 

I k J  napvilágot a Bakony
alján. Már gyerekkorában beleszeretett 
a környékbeli erdőkbe, bebarangolta a 
Bakonyt, egészen a Kőrishegyig. Bár 
erdész szeretett volna lenni, mégis az 
asztalos szakmát tanulta ki. Olykor va
dászjeleneteket faragott, s próbálta 
megfesteni, hogyan sárgulnak a nyárfák
- mindezt saját szórakozására. A rend

szerváltozás után elveszítette állását, s 
az addigi „festegetés" kenyérkereső 
foglalkozása lett. Magától talán soha
sem lett volna festőművész - de a világ 
változása - ami véleménye szerint nem 
ördögi, hanem angyali kör - ezt hozta, s 
most örül. hogy azt csinálhatja, amit 
szeret. Képeit elsősorban a környékbeli
ek ismerik, vevői főleg a külföldi ven
dégvadászok közül kerülnek ki. Mento
ra, felfedezője és máig kritikus biztatója 
Bágyi Ferenc, akitől többek között azt is 
megtanulta, hogy azt érdemes megfes
teni, amit már nem lehet lefényképezni. 
Önálló kiállítása még nem volt, de a kör
nyező települések - Fenyőfő. Patona - 
falunapjain láthatták képeit a hazai ér
deklődők is, idén tavasszal pedig már a 
FeHoVá-n és egy németországi kiállítá
son is bemutatkozott. Feleségével és 
két gyermekével Pápateszéren él, s 
egyre nagyobb örömét leli abban, mikor 
a gyermekek ügyes ecsetvonásait igaz
gatja.

Faragó István
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AZ EV BIKÁI
A  Budapesti  és Pest M egyei Vadászati Hatóságnál 1999. s ze p te m b e r  24-ig  elbírált legjobb hat s za rv a s a g a n cs

M E F A  Rt. O rm á n s á g  
Sellye 13,10 kg 244,66 IP 12 éves érett
Vadex Mezőföldi R t . , 
M e c sé rp u szta -T ím á r 14.03 243,10 13 éves érett
L á b o d -M A V A D  Rt. 
L á b o d 11,50 229,47 13 éves érett
S E F A G  Rt. 
S e g e s d 13,15 229,02 13 éves érett
Bak onyvad  Kft. 
V eszp ré m va rsány 11,60 229,01 12 éves érett
Pacsai Vt. 
Pötréte 11.43 222,34 11 éves kész

MEFA Rt. Sellye Lábod-Mavad Rt. - Lábod

V A D Á S Z O K  A  S A JT Ó B A N
A szakemberek a vadászat fo
kozatos drágulásával magya
rázzák, hogy ma csak hatod
annyi a puskás ember az erdők
ben, mint a nyolcvanas évek vé
gén. E hobbi kedvéért még min
dig sokan járnak külföldről Ma
gyarországra, ezért az ágazat 
tízmilliárd forint bevételt termel 
évente. Az utóbbi hetek sajtójá
ból az is kiderül, hogy évente 
kilenc deka vadhúst fogyaszt az 
átlagpolgár, és sajnálatosan 
folytatódott a védett madarak 
elejtése.

„Tíz év alatt 15 százalékkal csök
kent a vadászok száma állapítja 
meg egyebek között a Népsza
badság Kezdődik a vadászsze
zon című írása. - Ebben Pintér 
István, az FVM főosztályvezető
helyettese szerint szerephez ju
tott az is, hogy az inflációt meg
haladó a vadászfelszerelések 
drágulása, illetve az. hogy a je
lenlegi vadászati törvény szerint 
a vadászati lehetőségért a va
dásztársasági tagnak is annyit 
kell fizetnie, mint korábban a bér
vadászoknak. A vadászati jog 
megváltozása két-háromszorosá- 
ra, 50-100 ezer forintra emelte a 
vadásztársasági díjat, hozzájáru
lást. A magyar vadgazdálkodás 
éves árbevétele meghaladja a 
tízmilliárd forintot. Ennek 70 szá

zaléka származik a külföldiek va
dásztatásából és a mintegy féltu
catnyi nagyobb cég vadhúsfor
galmából. Most már pontosan 
tudni, hogy a magyar asztalokra 
239 kiló szarvas-, 50 ezer kiló 
dám-, 134 ezer kiló őz-. 6800 kiló 
muflon- és 433 ezer kiló vaddisz
nóhús kerül. Vagyis az egy főre 
jutó évenkénti vadhúsfogyasztás 
alig több mint 8.6 dekagramm. 
Ehhez persze hozzá kell venni az 
apróvadból ötvenezer mezei nyu- 
lat, ötvenezer vadkacsát, vala
mint 280 ezer fácánt."

Megfogyatkozott vadállomány, 
csökkenő bevételek a címe a 
Vasárnapi Hírek tudósításának, 
amelyben Pehtol János, a Magyar 
Vadászati Védegylet főtitkára azt 
prognosztizálja, hogy az idei va
dászidény bevételei feltehetően 
szerényebbek lesznek, mint a ta
valyi szezoné. „A téli, tavaszi ár- 
és belvíz az ország számos régió
jában szinte kipusztította az apró
vadakat. Évekbe telhet az újrate
lepítés. A vízkár sújtotta vidéke
ken részleges a vadászati tilalom. 
Általában csak korlátozott szám
ban, helyenként egyáltalán nem 
vadászható a fácán, a fogoly, a 
nyúl. Az ár- és belvízzel sújtott 
négy megyében összesen hat
vanhárom vadásztársaságot érin
tett érzékenyen a természeti csa

pás. a vadkár meghaladja a 211 
millió forintot."

..Fokozatosan védett cigányrécé
ket, valamint szárcsákat lőttek le 
olasz vadászok a Hortobágyi 
Nemzeti Park területén. Az elejtett 
állatok eszmei értéke 400 ezer fo
rint" - tudósít a Magyar Hírlap 
Védett madarakat lőttek le cím
mel. ..Az első helyszíni szemle 
alapján bizonyossá vált. hogy a 
Hortobágyi Dolgozók Vadásztár
saságának mag hívására Magyar- 
országra érkezett két olasz vadász 
lőtte le a madarakat. A park mun
katársai természetkárosítás vétsé
ge miatt feljelentést tettek a két 
vadász ellen, akik közül az egyik, 
akinek vadászengedélye sem 
volt, azzal védekezett, hogy csak 
elkísérte barátját a vadászatra. 
Társa sem ismeretlen a hatóság 
előtt, a nemzeti park területén ta
valy ugyanis hat cigányrécét lőtt 
le. Emiatt eljárást kezdeményez
tek ellene, de az máig nem feje
ződött be. A park munkatársai 
ugyanakkor nem értik, hogyan 
kaphatott ennek ellenére újabb 
vadászengedélyt."

..A szeptember elsején kezdődött 
szarvasbika-vadászati idény kíná
latából a hazai puskásoknak azért 
jut csak kevés és gyakran selejtes 
állat, mert az erdei és a művelés

alatt álló mezőgazdasági területe
ken rohamosan emelkedik a vad
károk megtérítésének költsége. 
Érzékenyebb a magánszféra, és 
a közös gazdaságok is egyre 
gyorsabban és türelmetlenebbül 
akarják megfizettetni a társasá
gokkal a vadkárt" írja a Magyar 
Nemzet. A Megteltek a somogyi 
vadászházak című beszámoló 
szerint „arról is hallani, hogy a kö
zös felbomlása után azért lett na
gyobb a vadkár, mert annak ide
jén a téeszek külön kukoricást is 
telepítettek a mohó nagyvadak
nak. az őzeknek, a szarvasoknak, 
a vaddisznóknak, és miután jót 
lakmároztak, nem tettek kárt a ku
koricatáblákban. A földprivatizá
ció után viszont a kisgazdaságok 
nem kerítettek le külön vadetetőt, 
ezért dézsmálják a kukoricást is a 
nagyvadak".

A balatonedericsi Afrika Múzeum
ban megtartott dr. Nagy Endre- 
emléknapokról a Veszprémi Nap
ló is beszámolt. A nagy vadászt 
méltató rendezvényen kitünteté
seket adtak át a vadászati kultúra, 
a természet védelme, megóvása 
terén kiemelkedőnek ítélt munkák 
elismeréseként. A kitüntetettek 
között volt Csekő Sándor, a Ma
gyar Vadászlap főszerkesztője is.

Összeállította: K. E.
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ÖNNEK W IS ÜZLET
EZ A SZÁKÜZLET

VADÁSZ- ÉS  MAROKLŐFEGYVEREK

Steyr-Mannlicher, svájci-német SIG SAUER 
és az osztrák Glock pisztolyok, SWAROVSKI TÁVCSÖVEK. 

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

- OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII., Kádár u. 3. 
Tel./fax: 320-4314 * 320-4315

A T&T VIDEOSTÚDIÓ AJÁNLATA
Megrendelésre készítünk: reklám*, és referenciafilmet • vad6szo>- és jiazásszervezó 
rodúfc • vadásztársaságé • részvénytársaságok részére vadászatról filmet • befödi és k..:c!di 
vodószck'ick Vállalunk videofilmes szakmai előadásokat • oktatási intézményeknek

• l.a'rtcfákrck • vadászvizsgára fe&ész&ó vátoiozáscirak 
VÁRJUK ÉRDEKLŐDÉSÜKET 

lakács Viklof, hivatásos vadász 
9600 Sárvér. Rákóczi ulca 13/E. Tel.: [95) 321-198, (30) 9370747

Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLA JTO TT AGANCS FÖ LVÁSÁRLÁSA  
A LEG M A G A SA BB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PA RTN ERE A IM PORT-EXPORT 
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http: //www.port.hu/traveFconcorde

A ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegy árai
MÜNCHEN 42750.- MADRID 52 300,-
AMSZTERDAM 42100- ISZTAMBUL 43 800-
ATHÉN 44000.- NEW YORK 101200,-
KÖLN 46000- TORONTO 102000-
ZÜRICH 44800,- WINDHOEK 152000,-
FRANKFURT 46000.- JOHANNESBURG 142500,-
KOPPENHÁGA 49200,- LONDON 45800,-
STOCKHOLM 53200,-
Az árak oda-vissza utazásra érvényesek a légitársaság által megadott

feltételekkel, és nem tartalmazzák a repülőtéri illetéket.
További felvilágosítás és jelentkezés:

ConCorde Travel, 1062 Budapest. Andrássy út 56.
Tel.: 353-0935.269-5447.269-5448. Fax: 353-0417 

E-mail: concorde@mail.datanet.hu http: //www.port.hu/travel'concorde

A  vadász
s z e m e

A természet bőkezűbb volt a ragadozó vadakhoz, mint 

a vadászó emberhez, de a hátrányt sikerült intelligenciá

val és találékonysággal behozni. Mindenekelőtt a látás 

terén. A Schmidt & Bender távcsövek bizonyítják ezt. 

Kiváló képminőség, természethű színvisszaadás, rend

kívül jó képfelbontás, még kedvezőtlen fényviszonyok 

mellett is, széles látómező, csekély súly, kompakt mére

tek azok a tulajdonságok, melyek világszerte meggyőzik 

a vadászokat. A kiváló minőségű fegyvertávcsöveink 

felveszik a versenyt a leopárd szemével is.

1,5-6x42

Schmidt & Bender Hungária Kft. • H-U06 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: 260-7641 . Telefax: 263-2937

mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hu/traveFconcorde
mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hu/travel'concorde


h í r e k  h í r  e k
író-olvasó találkozó Pécsett

Nehéz visszaadni a hangulatát annak az iró-ol- 
vasó találkozónak, ameiyre a Baranya megyei 
Vadászkamara és a Vadászati Kulturális Egye
sület szervezéseben került sor. augusztus 25- 
én, Pécsett, a Nevelők Házában.

Pécs történelmi belvárosa a nyárvégi délutá
non árasztotta magából azt a szellemiséget, 
amelyet a két baranyai vadásziró. Békés Sándor 
és Videcz Ferenc művei hordoznak magukban. 
Békés Sándor .Puskával, tollal', Videcz Ferenc: 
.Vadász voltam egykoron* című munkái remél
hetőleg eljutnak ahhoz a vadász és nem vadász 
olvasó közönséghez, akiknek életében sokkal 
fontosabbak az emberi kapcsolatok, a termé
szethez való kötődés, az idő és a tér végtelenjé
nek megértése, mint a lövés. A két mú termé
szetesen külön íródott, mégis tóöb pontban ta
lálkoznak a gondolatok.

Az est házigazdája. Gergely János nyugal
mazott főiskolai főigazgató mindkét könyvnél ki
emelte a sajátos humort, ami alkotó étetünkben 
talán a legfontosabb Gergely tanár úr az est fo
lyamán felhívta a jelenlévők figyelmét arra, hogy 
a két mú nem csupán a vadászirodalom és a ha
zai vadászati kultúra része, hanem méltán az iro
dalmi müvek közé emet>etők.

A húvösödő augusztusi estén a hatalmas 
gesztenyék alatt a csobogó szökőkút. a tur- 
békoló gerlék és a pádon ücsörgő emberek 
mind-mind azt sugallták, milyen jó. hogy nem
csak pénzből és politikából áll a világ. Vannak, 
maradtak emberi értékek, amelyeket átadhat
nak az utókornak, akadnak kortársaink, akikre 
oda kell figyelnünk és akikre méltán büszkék 
lehetünk.

A. G.

Intarzia kiállítás Kaposvárott

Keszthelyi Jenő intarzia vadászportréiból és 
életképeiből nyíl* kiállítás Kaposvárott a megye
háza galériájában. A maga nemében valóban 
páratlan tárlatot október 4-étől 22-éig tekinthet* 
meg az érdeklődők.

Jubileum i Nemzetközi 
Solymásztalálkozó

Hatvan évvel ezelőtt, a vadászat akkori vezetői, 
elismert szakemberei élesztették újjá az egykor 
világhírű magyar solymászatot.

A Magyar Solymász Egyesület (MSE) elnöke, 
gróf Nemeskén Kiss Géza. királyi vadászmester, 
alelnóke dr. Nádler Herbert. titkárai: dr. Tóth 
László és Fábián Gyula, sofymászmestere Bás
tyái Lóránt volt.

Már 1901-ben is volt egy sikeres kezdemé
nyezés a majdnem 150 éves álomba szenderúlt 
magyar solymászat újbóli felelevenítésére. Saj
nos az Odescachi Zoard herceg és követői 
(Sztáray. Batthyányi grófok, dr. Vay stb.) által 
magas színvonalon gyakorolt solymászatot az I. 
világháború söpörte el. Az MSE 1939-es mega
lakítása már tartósabbnak bizonyult. Az egyesü
let és az utódszervezetei túlélték a II. világhábo
rút, az 56-os forradalmat és két rendszerváltást. 
Ma ez a szervezet erősebb, szélesebb nemzet
közi kapcsolatokkal rendelkezi, mint 60 éves 
fennállása óta bármikor. E jubileum alkalmával 
az MSE október 26-31. között Nemzetközi Soly- 
másztalálkozót szervez Orosháza-Gyopárosfúr- 
dőn. A rangos találkozóra 40 ország solymászait 
hívtuk meg. A Jubileumi Nemzetközi Solymász
találkozó keretén belül kerül megrendezésre a 
Solymászat és Ragadozómadár-védelem nem
zetközi szervezeteinek (IAF) idei közgyűlése is. 
Az MSE szívesen lát rendezvényén mindenkit, 
akit a solymászat és ragadozómadár-védelem 
érdekel.

Bogyai Frigyes

Szabálysértők Tolna megyében

Nem arra lőttek az olaszok, amire engedélyük 
szólt. Augusztus 24-én reggel, a szekszárdi 
Baktai Vt. területén, két vadőr kíséretében négy 
olasz vendégvadász 62 vadgerlét és 1 büty
kös hattyút lőtt fél óra leforgása alatt. A Duna- 
Dráva Nemzeti Park Igazgatóságának termé

szetvédelmi őrei. és a Tolna Megye; Vadászati 
és Halászati Osztályának együttműködésével a 
társaságot tetten érték. így tagadniuk sem volt 
érdemes, A természetvédelmi szabályokat 
megsértő olasz vadászokkal szemben a vadá
szati hatóság eljárt, az ügy részleteiben vizs
gálat indult.

B.F.

Monitoring Jász-Nagykun-
Szolnok megyében

A tavalyi évhez hasonlóan idén is etvégezték a 
megye vadásztársaságai a vadgerle vonulás 
számszerű felmérését. Ezzel párhuzamosan föl
mérik a ragadozó létszámot is annak érdekében, 
hogy elkészülhessen egy legalább három éves 
adatsor a kérdés megfontolt megítéléséhez. Az 
előzetes felmérések szerint kiválónak Ígérkezik a 
mezei nyúl szaporulata. Az őzvadászat eredmé
nyeivel is elégedettek lehetnek a megye vadá
szai. a szaporulat jónak mondható, noha az óz- 
bak béivadászat során csak a tervezettnek nem 
egész 70 százaléka került terítékre. Szerencsére 
a megye igazán kiváló trófeákat mutathatott be a 
bírálatok során, s ez bizonyos mértékig kompen
zálta a lemaradást.

Heves megyei vadász

Ezt a címet viseli az Országos Magyar Vadász
kamara megyei területi szervezetének lapja, 
aminek augusztusi, második száma jelent meg 
nemrégiben. Mint minden induló lap. az apró 
hibáktól nem mentes, mégis a fáradozás nem 
hiábavaló, hiszen ezzel létrejött a Heves me
gyei vadászoknak egy olyan fóruma, aminek tó 
csapásiránya az ken. hogy legyen .róluk és ér
tük'. A lap hasábjain helyét kap a művészet, de 
az olvasnivaló csemegére áhíiozók is találhat
nak kedvükre vadásznapló részleteket és 
visszaemlékezéseket, vadászokat érintő új ha
tározatokat. és a vadgazdálkodás, mint tudo
mány sem kerül kívül a .szóráson". A terjesztés 
nehézségei miatt az Axel Springer Magyaror
szág Kft. Heves megyei irodája vállalta a újság 
eljuttatását az olvasókhoz.

Szakmai nap Pécsett

Augusztus 26án az OMVK Baranya Megyei 
Szervezete szakmai napot tartott Pécsett, a Moz
galmi Házban a szarvasgazdálkodás és selejte
zés aktuális kérdéseiről.

Egy évzered Baranyában

Az OMVK Baranya Megyei Területi Szervezeté
nek híradója, a Hírlevél, Milleneumi Almanach
ban tervezi megörökíteni az ezredforduló bara
nyai vadászatának tényeit, adatait. A szerkesztő- 
bizottság a Megyei Vadásznap alkalmával ala
kult meg.

Szomszédolás

Az OMVK Baranya Megyei Szervezete az 
észak-horvátországi Bjelovar-Bilogora Megye 
Vadászszövetségének vezetőit fogadta a nyár 
elején. A vendégek elmondták: 1994 óta náluk 
is elfogadták az új vadászali törvényt, amely 
1000 hektárban minimalizálta a vadászterületek 
nagyságát. A megye vadállománya súlyos ká
rokat szenvedett a polgárháború évei alatt. ie- 
lenleg a mennyiségi fejlesztést tartják a legfőbb 
feladatnak. A megyében 44 vadásztársaság és 
2000 vadász van. A Horvát Vadászszővetség 
minden-’ megyében és minden jelentős város
ban irodát tart fenn. A Baranya megyeiek tervei 
között eszéki és steiermarki kapcsolatok kiala
kítása is szerepel.

Könyvklub évkönyv

Értesítjük a tisztelt klubtagokat, hogy október vé
gén a Terraprint Kiadó gondozásában megjele
nik a Vadász Könyvklub 1993-1999. című év
könyv. benne a klubtagok névsorával. írók. mű
vészek bemutatásával. A könyvek megrendelhe
tők és megvásárolhatók a TerraPrint Kiadó cí
mén: 1134 Budapest, Tüzér u. 43. fszt. 1.

A természet és én IV.
Pályázati kiírás

A Vádász Könyvklub Egyesület és a Terraprint 
Kiadó kiírja A  természet és én IV.' című pályá
zatot a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Mi
nisztérium. a FeHoVa igazgatósága és a Vadá
szati irodalomért Alapítvány támogatásával. 

Pályázati feltétetek:
A jelentkezők saját természeti élményüket 

megörökítő prózai írással, verssel, rajzzal, fest
ménnyel. fotóval pályázhatnak, A téma jellege 
vadászat, horgászat, vadfigyelés, természetjá
rás, természetvédelem, fényképezés stb. lehet. 
A M.üenniummal kapcsolatos, híres természet
kutatókról. vadászírókról, történelmi egyénisé
gekről. emlékhelyekről szóló írásokat is várunk!

A pályázaton minden magyar anyanyelvű di
ák (állampolgárságtól függetlenül), a korosztá
lyának megfelelő kategóriában vehet részt.

Minden pályázótól - a pályázattal egyidejűleg
- 600 Ft pályázati díj beküldését kérjük postau
talványon a Vadász Könyvklub Egyesüket címére 
(1134 Budapest. Tüzér u. 43.) Külföldiek pályá
zati díj nélkül küldhetik pályázataikat.

Terveink szerint a pályázati dijat befizetők ré
szére 1 db .A természet és én 4 * c. könyvet 
adunk, amelyet a kiadó a díjnyertes pályaművek
ből, és az összes pályázó adataiból állít össze. 
Kategóriák az életkor szerint:
I. 10-14 év II. 15-18 év III. 19-25 év 
A pályamű terjedelme és műfaja:

Próza esetén maximum öt gépelt kéziratoldal 
(egy sorban kb. hatvan leütés, egy oldalon har
minc gépelt sor). 2 db vers. vagy 2 db legalább 
A/4-es méretű rajz. festmény, fotó stb

A pályázat jehgés. A pályamű elején kell feltün
tetni a jeligéi és a kategóriái A kézirat melett lezárt 
jefegés borítékban küldendők be a szerző adatai 
név. lakcím, születési év. iskolája neve és cime 

A pályaművek beküldési határideje: 1999 
december 31.

Cím: Vadász Könyvklub Egyesüld. 1134 Buda- 
pesl Tüzér u. 43. Fsz. 1. Telelőn: 06/1/350-6454

Naptár a vadászoknak

A Lovász Reklámiroda kiadta az .1000 évünk 
2000-ben' elnevezésű asztali naptárát, amely 
52 lapjának egy-egy 8x10 cm-es fotóján az 
1000 éves Magyarország jeles történelmi ese
ményei. személyiségei és egyedi értékei látha
tóak. kronologikus sorrendben. 4x4 szín nyo
mással. A lapok hátoldalán a képek legendári
umai olvashatóak. .Egy év alatt egy évezredet 
élhet át a használója'. Az asztalinaptár talpán 
lévő minimum 3.5 x 30 cm-es felületre, cégek 
számára, reklámok helyezhetőek el.

A vadászok számára, a naptár árából árked
vezményt adunk. Érdeklődni lehet: Lovász Rek
lámiroda. 5600 Békéscsaba. Andrássy út 12. Te
lefon/fax: 06/66/445-745

Korongvadász Országos 
Bajnokság '99.

A magyar Korongvadász Szövetség szeptember
11-12-én rendezte Mikebudán az országos baj
nokságot Négy .pályán rendezett 200 korongos 
verseny egyéni eredménye:

Országos bajnok: t/Zöldág JánosGoldenTau- 
be SE (176). 27 Schneider Joharm (175). 37 Dobos 
József NEFA-Browing (172). 47 Lázár Tamás IN- 
TERMAS Kft (169). 5 J  Szollár András SELE (166). 
6 J  Zsufla Béla SELE (161). 7J  Sarkadi Gábor IN- 
TERMAS Kft. (161), 8J  SfrxJor János SELE (159) 

Koronglövő Csapatok Országos Bajnoka: Az 
INTERMAS Kft. Békéscsaba (Lázár. Sarkadi. 
Borzán. Herperger) 633 találattal 27 NEFAG- 
Browing (Dobos. Fehér. Suller. Nagy P.) 621.37 
SELE (Zsuffa. Sándor. Bata. Szín) 619 találattal.

„Székfoglaló” Cegléden

Mészáros Iván. a VKE Pest megyei ügyvivője új 
oldaláról mutatkozott be. Szeptember 9-én nyi
totta meg tárlatát Cegléden, ahol vadászat és 
természet ihlette rajzait, képeit csodálhatta meg 
a nagyérdemű. Élete első kiállítását a Hungária 
Biztosító patronálta, ahol jelenleg üzletkötőként 
dolgoz*.

Három évtized Sopronban
A Soproni Egyetem Erdészeti Múzeumában 
(Sopron. Templom u 4.) .30 éves az önálló va
dászati felsőoktatás egyetemünkön" címmel idő
szakos kiállítás nyílt A tárlat október 10-ig, szer
da kivételével. 13-17 óra között tekinthető meg.

Könyvszüret
A Mezőgazda Kiadó (1165. Bp. Koronafürt u 
44.) évente két alkalommal kívánja megörven
deztetni kiadványaival az olvasóközönséget. 
Februárban a Mezőgazdasági Kónyvhónapon 
és ősszel a szüret idején. Most a .Kőnyvszúret- 
rvek" elkeresztelt programjuk keretében számos, 
izgalmas, gyönyörű kiadvány közül válogathat
nak a vadászat, a lovag’ás. a kirándulások és 
természetjárás szerelmesei. Érdekes olvasmá
nyokat találhatnak a borászat, a szőlőművelés 
iránt érdeklődők, a gyümölcskertek gazdái, állat
tenyésztők és az állatbarátok is.

Alkotó vadászok
Az 1997 decembere óta megjelenő. Hetedhétha
tár címet viselő magazin szerkesztői úgy érezték, 
hogy a lap hasábjain eddig megjelent különböző 
témájú (vadászat, néprajz, településtörténet, népi 
kalendárium, versek, tizenévesek írásai stb.) írá
sok egyfajta tematika alapján, füzetekbe össze
gyűjtve is számot tarthatnak érdeklődésre. A He- 
tedhéthatár-fúzetek első száma, amely az .Alkotó 
vadászok' címet kapta, a vadászattal foglalkozó 
és a Baranya Megyei Akotó Vadászok Klubja tag
jainak alkotásaiból szedett csokorba vadászati.té
májú írásokat Békés Sándor. Videcz Ferenc. Ács 
István, dr. Czvalinga István, Agyato Gábor tollá
ból. fotókat Pinczehelyi Józseftől és Eltér Sándor
tól. valamnt vadászfestők alkotásait - a Vadász
nap alkalmából Békés Sándor szavaival a kiad
vány: .... egy újabb kezdeményezés, amelytől a 
vadászokról kialakult kép árnyaltabbá válását re
méljük." (Megrendelhető a kiadónál: Héthatár Bt.. 
Pécs. 7633 Esztergár u. 19. tel.: 721 253055)

Címváltozás
A Baranyai Vadászkamara szeptemberben új 
helyre költözik. Az új cím: Pécs. Felsővámház u. 
44, A telefonszám: 72/332-354

Lajkások Cserkeszőlőn
Nagy izgalommal és várakozással készültek a laj- 
ka (régi orosz vadászkutya fajta) kedvelők az első 
hivatalos versenyükre, amelyet Cserkeszőlőn ren
deztek. augusztus 21-én. Az előző este fektetett 
csapát, amelynek a végén elejtett vaddisznó voli. 
az éjszakai kiadós eső rendkívüli módon nehezí
tette. A kutyák azonban helyt álltak és több kima
gasló munkateljesítményt is díjazhattak a szigorú 
bírák és a közönség. A mezőn és szálerdőben a 
láb melletti fegyelmezett követést, majd az etfek- 
tetést (15 perc) bírálták, amely idő alatt két leadott 
lövésre sem volt szabad a kutyáknak elmozdulni
uk. A .cserkelés* feladatainál azonban már lát
szottak a fáradtság jelei, mind a kutyákon, mind a 
vezetőien. Mindent összevetve, a 15 órás. esőáz
tatta csapákon a kutyák szó szerint állták a sarat, 
bizonyítva ezzel a fajta kiváló adottságait. Az 
eredményhrdetésre döután került sor. amelyet a 
támogatók bőkezűsége tett valóban színvonalas
sá. A főszponzor a Hajdúvet Kft. - az Eagte és a 
Hy-Ration tápok forgalmazója - a három első he
lyezettnek nyújtott át serleget, a legfiatalabb szu
ka vezetőjének a Vadászkamara adományozott 
dijat. és minden résztvevőt megajándékozott a 
Magyar Lajkabarátok Országos Egyesülete.

A .Kocsumbek* Vércsapa emlékverseny 
eredményei:

1. Kara-Kitáj Afra. vezette Jancsó Julianna 
(171 p.). 2. Frucí Csita Mása. vezette Tórók Mik
lós (160 p.), 3. Kara-Kitáj Dar, vezette Jancsó Ju 
lianna (156.5 p.).

A legeredményesebb fiatal szukának Vértesi 
Kóbor Tmda bizonyult, ifj Rózsi Zoltán vezetésé
vel (168 p.).

Kiállítás a természetstúdióban

Boros Zoltán műveiből gyűjteményes kiállítás 
nyílik a Sáska Természetstúdióban (Budapest. 
Balzac u. 1.) november 5-én, 17 órakor.



/> Vadászati lehetőség
a Bükében ^  a Mátrában!

Az Egererdő Erdészeti Rt. 55 ezer hektáron fogadja a 
magyar és külföldi vadászokat.
Megszervezzük az Ön igényei szerinti vadászatot (vad
disznó egyéni és hajtóvadászat, muflonkos, tarvad), vagy 
választhat kész programjaink közül.
Igény szerint szolgáltatást is biztosítunk (szállás, ellátás). 
További információ: EG ERERD Ő  RT. Vadászati Iroda

Gáli Viktória 
3300 Eger, Pf.: 55.
Tel./fax: 36/412-794

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB 
GYÁRI ALKATRÉSZ VÁLASZTÉKA!

LADA, NIVA,
s a m a R a

Budapest XIII., Apály u. 1-3. 
Telefon: 06-1/320-8418, 06-20/9129-518

Telefoni rendelésre postai utánvételes szállítás!

MKH # #  t  ■

ö  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA
Egyéni megrendelőink részére PUSKAÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

Szükséges:
a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLÖFEGYVER-átvétel: 

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma.

Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére fegyverátvétel: 

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges: 

2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 
a megrendelő adatain kívül minden egyes fegyver számát, 

típusát, kaliberét, a tulajdonos nevét, lakcímét, 
irányítószámát. 

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 1 5 8 .1 4 5 3  Budapest 92. Pl. 15. 
Telefon: (0 6 -1 ) 280-6782, (0 6 -1 ) 281-1860. Telefax: (0 6 -1 ) 281-1856 
E -m a il:  m k h @ m k h .h u  http*7/www.netcali36.hu/Io(egyv/fegyver.htm

Hartay János Félfogadás:
1146. Budapest, 14-17-ig
Thököly út 55. Tel.: 383-5817

Látcső és puskatávcső javítása és

műszeres beállítása
Magyarországon először

/  // /

Magyarország egyik legszebb tájegységén, a BÜKK hegységben 
vadászati lehetőséget kínálunk Vadaskertben és külső vadászterületen 

Vaddisznóra, szarvasra, őzre, muflonra.
Szállást, ellátást a vadászterületen lévő vadászházunkban biztosítunk. 

Lehetőség van továbbá: túrakocsizásra, lovaglásra, pisztráng 
horgászatra is. Minden bel- és külföldi érdeklődő vadászvendéget 

tisztelettel várunk. Kérésére részletes árajánlatot küldünk.
Információ és jelentkezés: ..Várerdei" Erdő. Mező és Vadgazdálkodási Kft.

3643 Dédestapolcsány. Várerdő tanya Pf: 3 
Karakas István ügyvezető, telefon: 06-30/972-8060. fax: 06-1/257-9411

TÖKÉLETES VADÁSZÉLMÉNY, REÁLIS ÁRAKON!

A 'TerrafPrint Kiadó
természet- és vadászkönyva ján lata

Megrendelhetők és megvásárolhatók: 1134 Budapest. Tüzér u. 43. fszt. 1. 
Tel.: 350-6454. Tel./fax: 350-6455. Nyitva tartás: H-Cs: 8-15. P: 8-12

Kapható kiadványok:
Je l Cím Ar (Ft)
06 ö tven  vadász emJékeibóJ 6. (sze/k.: TáJosi István) (kemény kötésben) 1500
Cs A .Csodaszarvas" (gr. Széchenyi Ferdmánd. elsó magyarországi kiadás) 950
Nv A vadászatról nőm csak vadászoknak (dr. Bencze Lajos) 990
Ut lljra megtelt tarisznya (Páll Endre) 700
Sk Szőlőhegyi kalendárium (Csépió József) 700
St A solymászat története (dr Csőre Pál) 950
Ss Sikeres sorétlövés (dr. Montagh András) 850
Vp Egy lövéssol kettő... (egy gazdag vadászélet emlékei. Páll Endre) 900
Su Szudánban vadásztam (Almásy László} 850
Mu Magyar vadászutazók a nagyvilágban (22 fő) (dr. Knzsán László) torony kötésben) 1300
*:> Töltényportrék (Kovács László) 600
Ab Abesszínia a vadászok paradicsoma (Mészáros Kálmán, szerk.: dr. Knzsán L.) 950
Bo Balogh Péter emlékalbum (szerk.: dr. Koncz l.-dr. Monori l.-Tálosi 1.) 1650
Fn A Felső-Nílus mentén (Nemeskéri Kiss Géza) 1917 850
H4 írások a hajdani vadászvilágból - Balkay Adolf-Hőnig István (szerk.: Bányai J.) 850
K1 Képoslap - Boros Zottán vadász témájú festményei (8 db-os garnitúra: 280 Ft) 4Q'db
T3 Tizenhárom töltény (Kovács László) 750
Sz Szikével, tóttal, puskával (Mess Béla) 1100
Vv Szarvasbögés (vadászviccek) 400
Tó A természet és én III. (pályaművekből összeállítva) 990
Szk Szlovákiai vadászkalondárium 1999 (szerte.: Motesiky Árpád) 950
Vm Vadászálmok Mongóliában (dr. Kőhalmy Tamás) 950
N1 Négy felvidéki vadász (GyimesJ Gy. -  Justh Ö. - Motesiky A.) 850
Te Tucatnyi töltény (Kovács László) 750
Be Vadcsapákon. vadvizeken (Dr. Borta László) (magánkiadás) 850

Kaphatók még oktatási könyveink és a Vadász Könyvklub kiadó tagjainak egyes könyvei Is.
Előkészületben lévő  könyvek:

Je l Cím Ar(R>
Vo Vadorzók (eredeti dokumentumok alapián) (szerk.: dr Czvalinga István) •750
Ve Kis vadászerdó (Sínapéus János. 1678) (fordította: dr. Csőre Pál) iXunftoy k&febon) •1500
Ké Vadász Könyvklub Évkönyv (a kkJb megalakulásának 5 évfordulójára) (k**** resten) •1500
Vny Vadnyugati vadászpuskák (Kovács László) •750

ötven vadász emlékeiből 7. (Szerk.: Tálos I. Az írásokat VI. 30-ég kérjük) •1600
Él Vadászéletek (Kovács László) •850

Apróvadra is vadásztam (Dr. Mess Béla) •1100
Lk A magyar vadászmúft nagyjai - Lázár Kálmán élete és munkásága (sz.: dr. Knzsán L ) •1100

• irányárak
A Vadász Könyvklub Egyesület és a Vadászati Kulturális Egyesület tagjai, valamint a viszonteladók kedvez
ményt^ részesülnek! Az árváltozás jogát fenntartjuk. Megvásároljuk a TerraPrint Kiadó 1996-ig kiadott egyes
könyveit, valamint antikvár könyveket illetve új kiadványainkra cseréljük. Várjuk szíves megrendelésüket!

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcali36.hu/Io(egyv/fegyver.htm


ELŐ MEZEI NYÚL
FELVÁSÁRLÁSA

le g m a g a sa b b  á ro n  

te r ü le t i  á tv é te lle l 

b e fo g ó k á ló  b iz to s í tá s á v a l

K É R JE  K O N K R É T  

Á R A JÁ N IA T U N K A T !

F E L V IL Á G O S ÍT Á S :

M A V A D  R í. B u d a p e s t ,  

Járási Gábor,

te l .:  3 5 5 - 8 9 3 9
vagy  (0 6 -3 0 )  9 7 0 8 - 4 0 4

Ü llő  é lő v a d te le p ,

S ik ló s  Zoltán ,

te l .:  (2 9 ) 3 2 0 - 0 4 2  

vagy  (0 6 -3 0 )  9 6 4 7 - 8 2 8

MAVAD PARFORCE
VADASZBOLT

B u d a p e s t ,  V ise g rád i u tc a  9 .

T e le i o n :  2 3 9 - 1 3 3 3

N y itv a : h é tk ö z n a p  10—17 ó rá ig

1014 Budapest I., Úri u. 39. 
Telefon: 201-6445,375-9611 

Telefax: 201-6371 
E-mail: mavad@elender.hu 

Homepage: www.mavad.com 
IKIM bejegyzés száma: R-0844/93/1997

MINŐSÉGI VADASZ- ES ERDESZOLTOZEKEK. UTCAI 
ES TÁRSASÁGI VISELETEK GYÁRTÁSA ÉS FORGALMAZÁSA

KERESKED ELM I
RAKTÁR

(hétfő-péntek) 
7.00-17.00

Indiforni
—  VADASZ- 
®  RUHÁZATI 
/%  MINTABOLT

(hétfő - pénteki 
9.00- 17.00

2440 S/á/.halombatta, Vörösmarty u. 40. 
Tel./fax: 06-23/359-158, 06-30/486-231

ÖNVÉDELMI, SPORT- ÉS VADÁSZFEGYVEREK, LŐSZEREK, 
VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

FELKESZITES f e g y v e r v iz s g a r a  

FELVILÁGOSÍTÁS BIZTONSÁGI SZAKTANFOLYAMOKRÓL:
•  személyi vagyonőr •  magánnyomozó •  biztonságtechnikai 

rendszertelepítő •  biztonságszervező közép- és felsőfok

CÍMÜNK: GEMENC VADÁSZ-HORGÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 
KOSSUTH LAJOS UTCA 57. TELEFON: (36-1) 283-4432, 

MOBIL: 0 6 -3 0 /9 4 2 -1 8 3 9 . NYITVA TARTÁS: H.-P : 1 0 .0 0 -1 8 .0 0

FiemeuzLiT
KfllRZSÉIiTIN

mailto:mavad@elender.hu
http://www.mavad.com


KUKORICA-ESŐ
IDŐT -  PÉNZT -  FÁRADTSÁGOT TAKARÍT MEG
Különösen vadonélő állatok eleséggel 
történő ellátására.
Lehetőséget teremt, hogy a nehezen 
megközelíthető helyeken is nagy ha
tékonysággal és kis takarmányveszte
séggel lehessen megbízhatóan etetni.

MŰKÖDÉSE
Egy feltöltéssel, napi 4 kg kiszórás 
mellett 20 napi felügyelet nélkül ellátja 
az állatok etetését.
Az etetőbe épített digitális program le
hetővé teszi, hogy a berendezés na
ponta azonos időben meghatározott 
mennyiségű szemestakarmányt jutta- 
son ki 10 méteres körzetben.

HATÉKONYSÁG
24 órán belül: tetszés szerint beállít
ható szórásidőpontok és takarmány
mennyiség.
Szórásidőpont 24 órán belül: 1-8-szor 
(tetszés szerint állítható)

TAKARMÁNYMENNYISÉG
Szórásonként: 1-15 kg-ig (tetszés szerint állítható)
A készülék 120 literes tárolóedénnyel készül, de kérésre 220 literes 
változatban is rendelhető.

GYÁRTÓ
SOLTÉSZ KÁROLY épületgépész és villanyszerelő mester 

2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25.
Telefon: 06-26-313-789 • Mobil: 06-20-951-3427

VADÁSZRUHÁZAT ÉS KIEGÉSZÍTŐINEK 
KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉSE

□  WATZMANN B A K A N C S O K  
KIZÁRÓLAGOS NAGYKERÉRTÉKESÍTŐJE

□  TEFLONOS LÓDÉN

□  B LU E M O UN TAIN
KONFEKCIÓTERMÉKEK

CÍM: 1033 BUDAPEST, HAJÓGYÁRI SZIGET 108. 
TELEFON: (06-1) 457-1091, FAX: (06-1) 388-4353

NYITVA TARTÁS: HÉTFŐTŐL-PÉNTEKIG: 9-17 
SZOMBAT: 9-13

SORETES VADASZFEGYVEREKSZELES VALASZTEKAVAL 
VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINK JELENTKEZÉSÉT A GÖDÖLLŐ 

ISASZEGI ÚTI NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN

NAGYKERESKEDELMI RAKTÁR 

• 2100 GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ü.

TEL FAX: 00-36/28 420-760 

H I IH H K S S f l TEL., FAX: 00-36/28
MERCURY JAGUAR

BERETTA

ROTTWEIL

MERCURY OLIMPIA MAUSER

FRANCONIA SIROCCO



PICKUP

Nissan 4x4-es haszonjárművek. 
Valódi terepjárók valódi terepre.

Valódi terepre valódi terepjárók valók. 
A Nissan 4x4-esei a legnehezebb körül
mények között is bizonyítják, hogy mél
tók a terepjáró elnevezésre. ATerrano II

és a Pickup nem csak külsejében, de fel
építésében is munkára termett, valódi 
haszonjármű; az úttalan utakon utánoz
hatatlan segítséget jelent.

( NISSAN

Nissan. Ha egyszer beül, többé nem akar kiszállni.

Hiezl és Társa Kft. 6500 Baja, 79/326-381.79/422-422 • Körösül Kft. 5600 B ékéscsaba, 66/449-934 • ESG Kft. 1037 B udapest, 250-1477 •  Nissan Rapid Kft. 1037 B udapest, 368-6075
• Nissan Koh-I-Noor Kft. 1047 B u d ap est, 370-8860 •  Nissan Ferencváros. 1097 B udapest, 456-5060 • Nissan Autó Néró Kft. 1112 B udapest, 309-0909 •  Nissan Autó Néró Kft. 1122 
B u d ap es t, 202-3455 • Nissan Rapid Kit. 1149 B u d a p e s t, 220-5080,220-5090 • Best Point Kft. 1165 B u d a p e s t, 407-7000 • Gúla Autó Kft. 1173 B u d ap es t. 258-6888 •  Tóth Frigye s 
Autóház Kft. 1182 B udapest, 290-4610 • Nissan Koko Kft. 1204 B u d ap est, 285-5078 • OM P Autóház Kft. 1002 D ebrecen , 52/503-515 • Stickl Autóház 72(K) D om bóvár, 74/465-017
• Nissan ABB Kft. 2500 Esztergom , 33/411-840 •  Áfész-Elszer Kft. 2100 Gödöllő. 28/416-203 • Mátra Nissan Kft. 3200 Gyöngyös, 37/507-010 • Vektor-Autó Kft. 9027 Győr, 96/314-857, 
96/315-162 •  Niss-Car Kit. 6800 H ódm ezővásárhely , 62/249-346.62/342-939 •  Nissan Kaposvár Kft. 7400 K aposvár, 82/311-500 •  Fiit Motors Kft. 6000 K ecskem ét. 76/480592 • 
Nissan Keszthely 8360 Keszthely, 83/314-099 • Nissan Balogh 3531 M iskolc, 46/506-540 • Váradi és Orosz Gmk. 3527 M iskolc, 46/412-435 • Automobil Center SS(M> Nagykanizsa. 
93/310-339 •  Káta-Nissan Kft. 2760 N agykáta, 29/440-297.29/440-624 • Nis-Sun Bt. 4400 N yíregyháza, 42/402-348 • South-Car Kft. 7626 P é c s , 72/215-970 •  Autó Demeter Bt. 
4090 P o lg ár, 52/392-077 • Gemmax-Autó Kft. 6728 Szeged . 62/474-433 • Stickl Autóház 7100 S z e k szá rd , 74/412-523 •  Komprex-C Kft. 8000 S z é k e sfe h é rv á r, 22/310-208
• Euro-Niss Kft. 2310 Szigetszentm iklós, 24/452-439 •  Omtec Kft. 5005 Szolnok, 56/423-530 • Bonus Kft. 9700 Szom bathely, 94/313-983 •  Nissan ABB Kft. 2890 T ata, 34/487-980. 
34/489-124 • Áfész-Elszer Kft. 2600 Vác, 06-209-236-671 •  Autó I’ataki Kft. 8200 V eszprém , 88/400-004. 88/442-200 • Pannonex Autóház Kft. 8900 Z alaegerszeg , 92/316-945



20 Patront
20 Cartr

Am c Uk  P rtc t wc con Ut

Tiilm jntel 12.70# /195 gr.

20 Cartouches

A  kitűnő lőtulajdonsácpjrés balfisífi 
kai tulajdonságú SJ ,l$szeréket'a mi 
nőségükhöz képest rendkívül kedve 
ző áron kínáljuk szaküzleteinkben.

SJ Vadászlőszerek
Kaliber L<
222. Rem ington
243 Winchester
6.5x55
7x57
7x57
7 m m  Rém. M ag.
7 m m  Rém. Mag.
7x64
7x64
7.62x54 R
30.06
30.06 
8x57 15

Cikkszám
30911
30914
30938
30920
30921

Fogy. ár-20db/cs. 
2.200 
2.800 
2.800
3.000
3.000

30918
30919
30924
30925 
30937 2.400

2.600
2.600
2.000

Fogy. ár-50dbfo. 
3.000

30928
30929

7 m m  M akarov VM  
.38 Special VM
.45 ACP VM

36824
36817

Eduard  K ettner K ft. K ö zp o n t és nagykereskedelem
1214 Budapest Rákóczi út 195-197 Telefon/fax: 420-4940

Ket tner Vadász-horgász szaküzletek:
Budapest VI., Andrássy út 21. Tel.: 351-0300, Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904, Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: (34) 312-476, 
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340-040, Zalaegerszeg, Ady Endre u. 13. Tel.: (92) 313-523, Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: (37) 311-898, 
Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058, Szeged, Stefánia u. 9. Tel.: (62) 426-782.


