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

ÖNÉ M IN D EN  EN ERG IÁ N K

A Prím agáz ta rtá lyos  energiae llá tó rendszerrel 
m egszűnnek fű tés i és egyéb energ iaproblém ái. 
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 
b izonyítja , hogy a vele e lérhető kényelem nem

megfizethetetlen, ső t kifejezetten költséghatékony. 
A több évtizedes nemzetközi tapasztalattal rendel
kező Prímagáz -  az ország legnagyobb, minőségi 
PB-gáz szolgá lta tó ja  -  országos hálózata révén 
egyetlen telefonhívásra, a megbeszélt időpontban 
küldi tartá lykocsiját a rendszer feltöltésére.

Használja ki a most elérhető akár
50-80%-os rendkívüli kedvezményt, 
és további információért hívja 
a Prímagáz kék számát: 06-40-25-50-50

PRIM AGAZ
niMAGÁZ CSOPORT fi

*A kedvezmény mértéke a várható fogyasztástól függ!



VADASZTOL

N A G Y K ER  Á R O N  30% K ED V EZ M EN N Y EL !
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?
Csörlőre 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!
Az olasz Parma-i Pneus Service kizárólagos forgalmazó- 
jaként örömmel állunk rendelkezésedre több mint 80 féle 
méretű gumiabronccsal. Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.  ̂̂  ̂

14400-19000 Ft-ig.
Jelszavunk:
miénk a legjobb, ilyen másnak nincs, 
ilyet nem gyárt senki, csak nekünk van!

Ficsór Autóház Kft. f it
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 tófürdőben 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 SZOBA 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 ♦ FÉLPANZtó
4 ÁGYAS SZOBA REGGEU ♦ EBÉD ♦
KÜLÖN REGGEU: 650 Ft/fő, fétoa'tzfr'1 ?CűFW6

6800 FT NAP (2 FÓ) 47600FTHÉT{2FÓ) 
9200 FT/NAP (2 FÓ) 64400 FT HÉT (2 FÓ)

11600 FT/NAP (2 FÓ) 81200 FT,HÉT (2 FÓ)
7800 FT NAP (3 FÓ) 54 600 FT/HÉT (3 FÓ)

11400 FT, NAP (3 FÓ) 79800 FT,HÉT (3 FÓ)
105000 FT/HÉT (3 FO)

• A gyereKeknek 4 éves körig
• 4-12 éves korig 20 százai
• A szobaárakból a nyugdíjasoknak és a VKE tagoknak 10 százalékkal kevesebbet 
kell fizetniük.

Információ és szállásfoglalás:
H-6314 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. Fóti út 23. Tel.: (36-271540-160 Fax: (36-27) 540-161 
Email: koltatft@mail.dtgitel2002.hu

Namfbiai 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 vadászatokat 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 trófeadij ellenében, köztük igazi ritkaságok is!
2 • 5-9 napos antilop hajtóvadászatok és trófeás vadászatok kudura, steenbockra, 

duikerre. vaal rhebockra, springbockra és hegyi nádtbakra.
Ár: 2100,- és 2700 - ÜSD,Vadász között.

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

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

• Óriás harcsa és csuka a Volga deltában, szállás úszó szállpdahajón: 700,- USD/fö
• Viza horgászata az Ural folyo deltájában: 1850,- USD/fö • Óriás harcsa horgászata

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

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

, Vadászjjjal vadászók részére különleges programok! 
TRÓ FEABÍRALAT a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.

Vadászatszervezői engedély száma: 1499/96/97.
SCI hivatásos trófeabíráló* engedély száma: COMffi002373

mailto:koltatft@mail.dtgitel2002.hu
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Kedvezményes lapelőfizetés
2 0 0 0 -be n  -  e g é s z  é v re  -  a M a g y a r V A D Á S Z L A P  e lőfizetése 2880 forint, amelyet bármely posta- 
hivatalban .Belföldi postai utalványon* tehet befizetni a Vadászati Kulturális Egyesület címére:

1245 Budapest Pf. 1209.
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d ü n k , amelyet kérünk minél előbb befizetni.

Mivel nem sikerült sem a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumnál, sem az Orszá
gos Magyar Vadászkamaránál támogatást kieszközölnünk a hivatásos vadászok számára, kényte
lenek vagyunk a teljesen ingyenes szolgáltatásunkat megszüntetni. Csak a zo k n a k  a h iva tá s o s  v a 
d á s zo k n a k  tu d ju k  térítésm entesen to vá b b ra  is kü ld e n i a M a g y a r V A D Á S Z L A P -o t , akiknek a 
va d á s ztá rs a s á g u k  szerepel a z  előfizetői listánkon.
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MILLENNIUM
Annak ellenére, hogy a magyar vadászatnak 
és a vaddal történő gazdálkodásnak tulaj
donképpen nem sok köze van hozzá, elma- 
radhatatlanul lépést tartunk az országos 
programokkal. Mert a vadászat sem lehet ki
vétel, mi is két évig áldozunk az ezredforduló 
és az államalapítás oltárán. Az elmúlt hóna
pokban megalakult egy igencsak rangos Mil
lenniumi Vadászati Bizottság - tagjai között a 
Védegylet, a Vadászkamara, a Vadászati Kul
turális Egyesület és szinte valamennyi vadá- 

______  ___ szatot-vadgazdálkodást oktató-tanító felsőok
tatási intézmény képviselője is megtalálható.

Ha egy bizottság megalakul, az - jobb esetben - tevékenykedni 
is akar.

Ez a bizottság - igaz egyelőre még fésületlenül - elkészített egy 
programot, amelynek a kezdete - 2000 januárjában - a Magyar Tu
dományos Akadémián szervezett ünnepi tudományos konferencia 
lesz. És a program a tudomány jegyében folytatódik: 2000 októbe
rében a Soproni Egyetem ad otthont a muflon konferenciának, no
vemberben a Gödöllői Agrártudományi Egyetemen az új évezred 
vadgazdálkodási prioritásairól lesz tanácskozás. 2001 tavaszán 
Veszprémben a nyugat-magyarországi vadgazdálkodásról, márci
usban a Debreceni Agrártudományi Egyetemen az élőhelyvéde
lemről, májusban Kaposvárott, a Pannon Egyetemen a zárttéri vad
tartás kérdéseiről vitatkozhatnak a résztvevők ... akik a vadászat és 
vadgazdálkodás tudományos munkásai.

Ezekre a konferenciákra azért is szükség van, mert a tudomá 
nyok nélkül nem haladnánk előre, nem összegeznénk a történteket 
és nem lehetne kijelölni a magyar vadászat és vadgazdálkodás 
számára a követondő útvonalak irányát.

Bár még szintén nem véglegesített a bizottság kiadványterve, 
merthogy még csak most írják ki a pályázatokat, most kezdik el 
gyűjteni a javaslatokat, de azt már sejteni lehet, hogy a millenniumi 
pénzekből számos irodalmi alkotás jelenik meg. Idézek egy tájé
koztató anyagból: „A magyar vadászirodalom klasszikusai nyolc 
kötetben kerülnek az olvasók elé. a Magyar vadászkönyvet három 
nyelven és gazdag illusztrációkkal kapják az érdeklődők." És ezzel 
még nincs vége - remélhetően.

A képzőművészekre is nagy feladatok várnak, ugyanis meg keli 
tervezni a bizottság lógóját, amit védjegyként fognak használni és 
számos kiállításra lehet számítani, sőt a bizottság egy szoborpark 
első alkotásait is meg kívánja rendelni.

Nem maradnak el a rendezvények sem, a millenniumi vadászna
pok. a vadászbálok, a FeHoVa millenniumra hangolt napjai és - ol
vasom - 2001-ben a vadászrendezvények záróeseménye a Városli
getben megrendezésre kerülő vadásznap lesz. Azért ez nem lesz 
semmi!

Sok mindenről lehetne - előzetes - információval szolgálni, de 
úgy érzem, még jó néhány témáról-témában kinyilatkoztatásokat, 
véglegesnek tűnő nyilatkozatokat tenni korai... hiszen a lényeget, a 
bizottság által várt pénzeket, a 60-70 millió forintnak a forrását is 
csak tervezik. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 
20 millió forintos költségvetési támogatással kíván hozzájárulni az 
ünnepség fényéhez. Sajnos azt már tudjuk, hogy az egyéb, orszá
gos és állami pénzeket mozgató millenniumi pályázatokon a vadá
szatnak. és a Vadászati Millenniumi Bizottságnak - mint korábban, 
s mint máskor - egyetlen fillér támogatást sem sikerült elnyernie. 
Ami biztosnak látszik, hogy valamennyi akciót, kiadványt, kiállítást, 
a bizottság tagjainak tiszteletdíját. stb. a vadászok, a vadászati 
szervezetek pénzéből kell fedezni, azaz az Országos Magyar Va
dászati Védegylet 5 millió forinttal, az Országos Magyar Vadászka
mara 15 millió forinttal kívánja támogatni a kétéves „ünnepség"-so- 
rozatot... a szponzorokról nem beszélve.

Apropó szponzorálás.
Lehet, hogy sokan már nem emlékeznek rá. de húsz évvel ezelőtt 

egyszer már meghirdettünk egy nagyszabású szponzori akciót 
„Egy nyulat a művészetért" címmel. Talán nem teljesen elveszett öt
let, ha meghirdetnénk ezúttal az 
„Egy vadat a millenniumra" című 
akciót... talán ezzel is bővíteni le
hetne az anyagi forrásokat és va
lóban maradandó értéket alkot
hatna a Vadászati Millenniumi Bi
zottság. főszerkesztő
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A múlt havi címlapunk „ügyében" 
számtalan telefonáló, levélíró és e* 
mail-ező fejtette ki szubjektív nézeteit 
a címlapon szereplő bika korát illető
en. Mindannyiunk szinte közös gond
ja volt. hogy ha a képen látható bika 
13 éves. akkor késsel villával eszik 
meg a vadászkalapjukat. Ehhez mi 
csak jó étvágyat kívánhatunk. Nem kí
vántunk közvélemény kutatást, netán 
népszavazást tartani ebben az ügy
ben, pedig taíán játéknak, szellemi 
vetélkedőnek, netán egyfajta tovább
képzésnek sem lett volna rossz. La
punk hozott anyagból dolgozik, és 
élőben a dolgok sajátosságánál fog
va csak a fotós láthatta a bikát, annak 
elejtése előtt. A hivatalosan regisztrált 
kora ellenére kétségtelenül jól tartotta 
magát, amely azt mutatja, hogy a va
daskertben - egészen a lövésig az el
kerülhetetlen öregedés jelei még nem 
ütköztek ki rajta. A lefőzés után azon
ban bárki akár éveket is öregedhet, 
amelyre szinte mindenki tudhat eset

leg példákkal is szolgálni. A kép - és 
a bika gyönyörű és ez a közléshez 
számunkra bőven elegendő indok, 
bár lehet, hogy a kiskorúsága miatt a 
szemét le kellett volna takarni.

Dr. Pillér Endre, elnök, Barcs...
.Kiss Béláné. az „Eger" Vadászat
szervező Kft. ügyvezetője írt a Dará
nyi Új Élet Vadásztársaságról, mint a 
külföldi vendégvadász kiszolgálásá
nak rossz példájáról a múlt havi 
számban levelet.

Legszívesebben nem reagálnék a 
leírtakra, mert egyszerűen inkorrekt
nek tartom, ha két üzletfél (vadászat- 
szervező iroda és Vt.) közötti esetle
ges nézeteltérés egy újságban kerül 
teregetésre. pláne úgy. hogy az érde
kelt először a normális partneri kiérté
kelés helyett az újságból értesül a ..hi
telrontó" véleményről. Ám éppen az 
újság széles olvasótábora, és saját 
önbecsülésünk miatt nem hagyhatom 
válasz nélkül.

■ -Kiss Béláné azt kifogásolta, hogy 
nem kísértük el a vendéget a trófeabí
rálatra pedig Heves megyében ez a 
szokás.

Véleményem szerint.
1. Somogy megyében vagy kör

nyezetünkben nem „szokás" a vendé
geket elkísérni, de „szokás" az iroda 
által - a vendég jelenlétében leg
alább egyszer megjelenni és nem 
„távirányítással" kapcsolatot tartani, 
ha máskor nem legalább a vendég 
elszámolásakor ezt megtenni. „Szo
kás” a trófeabírálat és a vámkezelés 
procedúráját nem a vendégre hagyni, 
hanem a bírálatot tőle függetlenül 
megoldani, a trófeákat pedig számá
ra kiszállítani. „Szokás" a levelezésen 
kívül valamivel többet tenni azért a ju
talékért, amely „egy kisebb vagyon" 
után sem két fillér, (közel 300.000 Ft.)

2. Továbbá nem kísértük el, mert a 
vendég távozásának napján további 8 
vendégvadász érkezett a területre, aki
ket ugyanúgy színvonalasan vadász-

tatnunk kellett, és egyszerűen nem volt 
ember, akire a kisérést rá lehetett volna 
bízni. Persze ez nem indok, de ha ilyen 
kérése van az irodának, vagy azt ígérte 
a vendégnek, akkor jó lett volna, ha 
nem a vendég indulásának időpontjá
ban szól róla a partnerének.

Mindezeken túlmenően úgy gon
dolom, hogy a vendégvadászok jó 
hangulatáért minden résztvevő fél
nek jól együtt kell működnie, és ha ez 
ebben az esetben nem sikerült, akkor 
nem egymásra kell sarat hányni, ha
nem a következő idény érdekében 
előre kell minden apró kérdést 
egyeztetni. Ebben a vadásztató ré
széről a legfontosabb az elhelyezés, 
az ellátás, és az eredményesség. A 
Darányi .Új Élet Vt." esetében ez az 
utóbbi idén szeptember 91%-os volt. 
Legalább ezt kívánom a jövőben az 
„Eger" Vadászatszervező Kft. műkö
dése tekintetében is.

A magunk részéről a vitát lezártnak 
tekintjük.

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

Az eteő szó 200 Ft, minden további szó 50-50 Ft 
+ 25 %  áfa. A hirdetéseket levélben, faxon vagy 
személyesen, minden hónap 10-ékj szívesked
jenek leadni.

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

F E G Y V E R

Eladó FÉG 12/70-7x65 R vegyescsóvű puska 
12/70-12/70 váltócsővel, céllávcsövel Ára: 
150000 Ft. Telefon: 06/30/9852-624 
1 éves Kettner vegyescsövű puska S  2000 
Light, 5,6x50 RM golyós és 20/76 sórétes csővel 
eladó. Telefon: 06/20/9463-806 
Steyr Mannlicher 8x68-as távcsővel, új álla
potban eladó. Telefon: 06/1/315-0933 
7.62-es távcsöves, golyós és 12-es IZS sörétes 
fegyveremet tartozékaival áron alul eladom. Te
lefon: 06/20/9820-884
Merkel drilling 12x12x7x65 R, új állapotban, 
15x6x39-es Zeiss távcsővel, oldható szerelékkel 
eladó. Telefon: 06/30/9989-365 
Steyr Mannlicher 7x64 golyós, kifogástalan ál- 
lapolban, Seadfer 6x42-es távcsővel eladó. Tele
fon: 06/30/9989-365
Dupla golyós Merkel 7x65 R Seadler variábel táv
csövei, félévesen eladó. Telefon: 06/30/9989-365 
Vegyescsövú puskát vennék 20 vagy 16/ 222
vagy .223 kaliberben. Telefon: 06/20/9868-730 
3-9x32-es céltávcsö, szerelékkel e'adó. Telefon: 
06/30/9402-773
16-os Tula, külsókakasos vadászpuska eladó. 
Telefon: 06/36/344-599
1 éve újonnan vásárolt IZS 43 típusú 9425054 
számú vadászfegyver eladó. Irányár: 75 ezer fo
rint. Érdeklődni: Kajárpéc község önkormányzat 
polgármesterénél lehet. Telefon:06/96/378-232 
ZKK 601, gyári szereléssel, 4-es Zeiss céltáv
csővel eladó. Akácos. 06/99/322-120 
Eladó IZS-E 27-es, 12-es ejektoros. sörétes va
dászpuska jutányos áron. Telefon: Makai, 
06/56/450-153
Eladó 1 db 12/70 mm cseh oldallakatos sörétes 
és 1 db ZBK 222-Remington billenő csövű pus
ka. Telefon: 0630/2025-698

K U T Y A

Öregtemplomi tenyészet, .Világ és Európa Győz
tes" eredményekkel rendefcező tenyészetből köly

kök kaphatók és előjegyezhetek. Import reprezen
tatív küllemű, kiváló vadászó kanjaimat fedeztetés
re ajánlom. Libor Lajos, 6000 Kecskemét. Mátra u. 
21. Telefon: 06/20/9216-686,06/76/499-702 
Róvidszőrű magyar vizsla kölykök újból kap
hatók a Tuskósi Vadász kennelből munkavizs
gás, győztes, aktivan vadászó szülőktől. Telefon: 
06/20/9447-677
Törzskönyvezett, vadászó szülőktől származó, 
ígéretes képességű őthónapos labrador retriever 
kiskutyák eladók Makai. Telefon: 06/56/450-153 
Bevadászott, fekete színű németvizsla és nö
vendék vizslák, pointerek - törzskönyvesek el
adók. Érdeklődni: Kiss Tamás 5537 Zsadány, 
Lengyel F. u. 37.06/66/497-183 17 óra után 
Kitűnő küllemű és munkájú szülőktől származó, 
simaszőrű magyar vizsla kiskutyák eladók. Tele
fon: 06/76/356-983.06/30/9381-821 
Többszörös Országos- és Nemzetközi győztes, 
kiváló szőrzettel, csontozattal és munkaadottsá
gokkal rendelkező import drőtszőrű németvizsla 
kanjaimmal kedvező feltételekkel fedeztetek. 
Kölykök kaphatók és igényesnek előjegyezhe- 
tők. .Öregtemplomi* kennel. Érdeklődni: Ubor 
Lajos. 6000 Kecskemét. Mátra u 11. 06/76/499- 
702 este. vagy 06/20/9216-686 
Rendkívül ígéretes róvidszőrű németvizsla 
kölykök januári elvitellel igényesnek előjegyez- 
hetők. Anya: 2 x Világgyőztes. 8 országban 
Nemzetközi Győztes. Apa: Világ- és Európa- 
győztes, amely kedvező feltételekkel fedez. 
Mindkét szülő Internationale Champion is és ki
váló munkaadottságokkal rendelkezik. Nagy Ist
ván háremszoros .Aranykoszorú Mestertenyész- 
tó*. Malomközi kennel. Telefon: 06/30/9147-327 
Golden retriever kiskutyák ígéretes párosításból 
tenyésszemlés, képességvizsgás szülőktől reáf.s 
áron eladőfc. A fajta vízi, erdei és mezei munkára 
egyaránt alkalmas. Érdeklődni: Molnárné Stefán 
Katalin. 06/1/2572-618,06/20/9867-367 
Nyugat-Szibériai Lajka kölykök, többszörösen 
győztes, vadászó szülőktől eladók. Szabó Tibor 
06/20/9613-823
5 hónapos, lövéstől nem félő, aportírozó sárga 
labrador kanok eladók. Telefon: 06/79/353-639 
Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák képzé
se (fegyelmi, vadászati) képesség- és munka
vizsgára való felkészítése. Telefon: 06/30/9965- 
198 Bárány i Szabolcs
Vizslatanitást, munkavizsgára felkészítést válla
lok Győrúffalu, Mikola Géza 06/96/339-157 
Vadászkutyák munkavizsgára, valamint vízi
munka versenyre való felkészítését váltalom. 
Szénást János. 06/34/350-464

4 hóanpos Jagd terrier szuka, kitűnő vadá
szösztönnel eladó. Szentistván. Pelyhe Tibor 
06/49/338-237
Bevadászott német, és magyar vizslák, pointe
rek. valamint alapidomított növendék vizslák el
adók. Csúllög István 5530 Vésztő. Szőlőskert u 
1. Telefon: 06/66/477-267
2 egyéves és egy 3 hónapos szálkás szőrű 
tacskó szuka, törzskönyvvel és oltási lappal el
adó. Ára: 11000 Ft/db. Telefon: 06/34/357-022 
18-22 óráig.
Foxterrier simaszőrú és labrador retriever mun
kakutyáktól kölykök kaphatók, törzskönyvezve, 
oltva. Fekete Tamás. Telefon: 06/22/369-133 
Hannoveri véreb kölyökkutyák, vadászó szü
lőktől törzskőnywel, vagy tórzskónyv nélkül el
adók. Érdeklődni: Kerényi Ervin 9421 Harka, Ke- 
resztún u. 10. Telefon: 06/99/318-891

Á L L Á S

A Fúzesgyarmati Vadásztársaság fővadászi ál
lást hirdet meg, szakirányú, felsőfokú végzettsé
gű. m egfelel szakmai gyakorlattal rendelkező 
szakemberek részére. Az állás betölthető 2000. 
január 1-től. meghatározatlan időre, három hő
napos próbaidővel. Bér megállapodás szerint, 
lakást szükség esetén biztosítunk, házastársak 
jelentkezése esetén a vadászházban gondnoki 
állást ajánlunk, jelentkezni lehet írásban az aláb
bi címen: Füzesgyarmati Vadásztársaság 5525 
Füzesgyarmat. Széchenyi u. 6.
Hivatásos vadász, vadtenyésztő, középfokú 
végzettséggel munkát keres. Erdészeti techni
kum levelező tagozatának hallgatója vagyok, 
gyakorlattal rendelkezem, gépkocsival. Alapfokú 
német nyelvvizsgára készülök, minden megol
dás érdeke. Telefon: 06/68/466-244 15 órától.

V E G Y E S

Vadászmotívummal díszített ant-X öntöttvas- 
kályhák kifogástalan műszaki és esztétikai álla
potban eladók. Telefon: 2229-741.06/42/283-453 
Vadászgörény tartásáról, tenyésztéséről, va
dásztatásáról videofilm (első magyar szakfilm). 
A filmen dolgozó állományból vadászgörények 
kaphatók. Ugyanitt weimari vizslák idomítva, be
vadászva eladók. Telefon: 06/78/464-647 
15 köbméteres hűtőkamara eladó, vagy nagyva
das tagságra cserélhető. Telefon: 0&60/307-249 
Tagságomat átadnám jó vadászati lehetőség
gel rendelkező apróvadas Békés megyei va
dásztársaságnál - egészségügyi-okból -. Tele
fon: 06/60/616-554

Gyermely-Gyarmatpusztán nagyvadas va
dászterületnél 1000 négyszögöl telek eladó. Te
lefon: 06/24/460-284 este 
A könyv jóbarát! A Diana Vadász-Horgász An
tikvárium régi és újabb vadászkönyvek nagy vá
lasztékával áll minden érdeklődő rendelkezésé
re. Ajánlólistát küldünk! 6900 Makó. Zrínyi u. 34. 
Telefon: 06/62/211-561.06/62/213-680 
Az állami vadászvizsga kidolgozott szóbeli té
telei (504) kérdés megrendelhető. Telefon: 
06/75/313-271
Infratávcsővek, infrasugárzók eladók vagy 
megrendelhetők. Telefon: 06/30/205-3714 
Citroen BX dízel kombit (12 éves) gázos Nivára 
cserélnék. Telefon: 06/26/372-209.06/30,9501-914 
Subaru Trendy 1,2,1991-es évjárat, 4 WD kap
csolható. ósszkerékmeghajtású személygépko
csi eladó. Telefon: 06/30/2211-130

Állami vadászvizsga kidolgozott tételei (504 
kérdés) megrendelhető: Renkecz József vad- 
gazdáfcodási szakmérnöknél: 06/75/313-271

Korongdobó gépet hobbi és parcours kivitel
ben. összecsukható magasleseket hordoz
ható. kocsitetős, valamint íamászós kivitel
ben rendeljen az INTERMAS Kft-nél. Szár
nyas. szőrmés, befogócsapdák minden mé
retben. Telefon: 06/66/321-151. fax:
06/66/441-029

Kitűnő vadászkónyvek nagy választékával áll 
rendelkezésére a Diana Vadász-Horgász An
tikvárium. Ajánlólistát küldünk. 6900 Makó. 
Zrínyi u. 34. Telefon: 06/62/211-561, 
06/62/213-680

Vadászfácánok eladók, cseh törzsből, ok
tóber és december végén. Telefon: 
06/96/209-128.06/30/9397-962

Minden típusú terepjáró javítása 4 WD Cen
ter. Telefon: 06/20/9921-684

HA LÁ LHÍR

Tudatjuk mindenkivel, aki ismerte és szerette, 
hogy Preiner András a Sasad Vt. elnöke szep
tember 21-én 54 éves korában tragikus hirtelen
séggel elhunyt.
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Ne szólíts vezérigazgatónak!
A CÍMBEN LEÍRT TŐMONDAT TELEFONON KERESZTÜL HANGZOTT EL. S SZÁMOMRA EGYÉRTELMŰEN AZT JELENTETTE,

HOGY BARKÓCZI „PITYU" - ANNAK ELLENÉRE, HOGY JÚN IUS 1-JÉTÖL AZ EGYIK LEGRANGOSABB ERDŐGAZDASÁG VEZÉRIGAZGATÓJA 
NEM VÁLTOZOTT. OLYAN BARÁT. OLYAN KÖZVETLEN MARADT. MINT EGYETEMISTA VAGY ERDÉSZETVEZETÖ KORÁBAN VOLT 

SOKSZOR ELGONDOLKODTAM AZON. VAJON A SZÜLŐI HÁZ ÉS A CSALÁDI KÖRNYEZET, AMELYBEN FÖLCSEPEREDÜNK. AMELYBEN 
KINYÍLIK AZ ÉRTELMÜNK ... MENNYIRE HATÁROZZA MEG EGY-EGY EMBER EGYÉNISÉGÉT? SZERINTEM LEGALÁBB ANNYIRA. MINT 

A GÉNJEINKBEN KAPOTT TULAJDONSÁGOK VAGY AZ ÚGYNEVEZETT SZOCIÁLIS KÖRNYEZETÜNK. AMELYBEN ÉLÜNK ÉS DOLGOZUNK. 
BARKÓCZI ISTVÁN IRIGYLÉSRE MÉLTÓAN SZERENCSÉS, HISZEN AZ ÉRDEKLŐDÉSI KÖRÉT. PÁLYAFUTÁSÁNAK AZ ALAPJAIT

- MONDHATNÓK MÁR AZ ATYAI HÁZBAN. A PÁRI ERDÉSZHÁZBAN MEGKAPTA ... HISZEN ÉDESAPJA. A SZÁMOMRA MINDIG 
FANTASZTIKUSAN CSODÁLATOS EMBER. A NÉHAI BARKÓCZI .PISTA BÁCSI" NEM CSAK A FIÁRA. NEM CSAK A BARÁTAIRA. HANEM

AZ EGÉSZ KÖRNYEZETÉRE MEGHATÁROZÓAN HATOTT

VA D Á SZLA P: Sose tudtam az ifjabb 
Barkóczi Istvánnal úgy beszelni, 
hogy ne jutott volna eszembe az 
Édesapja, ezért kezdjük a beszélge
tést azzal, mit hozott magával, mit 
örökölt a szülői háztól ?
BARKÓ CZI ISTVÁN : - Bizlos va- 
gyök benne, hogy nagyon sokat. Úgy 
emlékszem, apám sose mondta nekem, 
hogy legyek erdész vagy hogy va
dásszam, ez valahogy nem is lehetett 
másképp. Ahová csak tudtam, mentem 
vele és ó szívesen vitt magával, szinte 
észrevétlenül szerettette meg velem az 
erdőt és a vadászatot. Igen, azt hiszem 
tipikus „vadászgyerek”  voltam, aki vé
gigcsinálta az összes kezdeti stációt, a 
csúzlizástól a vadászpuskáig. Apám 
egyébként nagyon szigorú ember volt, 
ha percre pontosan nem készültem el 
bármilyen közös programunkra, bizlos, 
hogy nem vitt magával... és ezzel egy 
életre rászoktatott a pontosságra. Ké
sőbb, egyetemista, majd kezdő erdő- 
mérnök koromban is rengeteget tanul
tam tőle, rengeteg tanácsot adott, amit 
a tanulásban és a munkában fel tudtam 
használni. Apám sokat olvasott, hatal
mas lexikális tudással rendelkezett, de 
sose fitogtatta a tudását, kizárólag a 
szakmai eredményeire, a pári erdészet 
munkájára volt büszke. Amit biztos, 
hogy tőle „örököltem": az a szakma 
iránti feltétlen elkötelezettség és amit 
megtanultam tőle, hogy a vadászat 
szempontjából kiemelten kezelt gyulaji 
vadgazdaságban, a pári erdőkben is le
hetett egyensúlyt tartani az erdő és a 
vad között.
VA D Á SZLA P: Még most is példakép 
az ön számára az édesapja ? 
BARKÓ CZI ISTVÁN : - Feltétlenül, 
sok szempontból szeretnek a nyomdo
kában járni. Ma már pontosan tudom, 
hogy milyen fontos az emberekkel - 
beosztottakkal és főnökökkel, barátok
kal és nem barátokkal - olyan kapcso
latot létesíteni, kialakítani, amely a 
tisztességen, a becsületen, a mások 
munkájának és tudásának az elismeré
sén és megbecsülésén alapszik. Ebben

apám viselkedése mindig iránytű volt 
számomra és remélem, hogy életem vé
géig az is marad. De ha már példakép
ről beszélek, akkor nem hallgathatom 
el, hogy Böröczky Koméi egyénisége, 
személyisége, tartása és viselkedése is 
ugyancsak hatott rám. Apám és Koméi
- aki akkor a Gyulaji Állam i Erdő és 
Vadgazdaság vadászati főnöke volt - jó 
barátságban voltak, nem csupán a kö
zös munka - a jó  vadászati eredmények 
elérése - kötötte őket össze, de gyakran 
találkoztak magánemberként is és. 
őszintén beszélgettek, vitatkoztak egy
mással. Ezekből a beszélgetésekből is - 
ha éppen fültanuja lehettem - sokat 
profitáltam, így nem volt véletlen, 
hogy ók lettek a példaképeim és a sze
memben. mintegy kiegészítették egy
mást. Apám a megfontoltságával, a 
közvetlenségével... Kornél a robbané- 
konyságával. az arisztokratikus diplo
máciájával. Ha sokban nem is, abban 
biztosan hasonlítottak egymásra, hogy 
a szabályokat, a szigorú regulák betar
tását mindenkitől megkövetelték ... és 
ez egy komiányterületen gyakran élet
veszélyes volt!
VA D Á SZLA P: Minden lehetősége 
megvolt arra, hogy 1978-ban - a sop
roni erdészeti egyetem elvégzése után
- Gyulajban helyezkedjen el. Még
sem ezt tette. M iért ?

BARKÓ CZI ISTV Á N :-M ert nem 
akartam apám árnyéka lenni. Ezt a dön
tésemet édesapám nem csak megértet
te, de maximálisan támogatta is. így 
kerültem Somogyba, a szántódi erdé
szethez gyakornoknak. Az erdészetnél 
rövidesen fahasználati műszaki vezető, 
később igazgató lett belőlem. Akár
hogy is nézem, huszonegy évig egyet
len erdészetnél szolgáltam, alkalmam 
volt az erdőgazdálkodás és a vadgaz
dálkodás jóformán minden csínját-bín- 
ját kitanulni, erdőt telepíteni, ápolni, 
művelni, termelni vagy vadaskertet 
építeni és vadásztatni. Most, hogy ki
neveztek vezérigazgatónak, a tó mellet
ti erdészkedést sajnálom a legjobban 
... meg talán azt, hogy a szántódi erdé
szetnél egyre többször fogják majd nél
külem szervezni a disznóhajtásokat. 
VA D Á SZLA P: M it mondanak az 
Á PV  Rt.-nél egy új vezérigazgató
nak?
BARKÓ C ZI ISTVÁN : - Gondolom 
ugyanazt, amit nekem mondtak: a szak
maiság megőrzése mellett eredménye
ket várnak tőlem. Én sem mondtam 
mást a munkatársaimnak, akiket egy 
másik székből már ismertem, hogy a 
működőképességünket csak az eredmé
nyességgel tudjuk fenntartani. Ezt, re
mélem. mindenki megértette és ennek 
megfelelően dolgozik.
VA D Á SZLA P: Ön máris végrehaj
tott néhány személycserét, hogy a té
mánknál maradjunk, a vadászati 
osztály élére - például - Buzgó Józse
fet csábította el a mecsekiektől. 
BARKÓ C ZI ISTVÁN : - Igen. mert tu
dom, hogy a céljaink eléréséhez moz
gékony, energikus vezetőre vari szüksé
günk... és Jóska már bizonyított. A va
dászatban és vadgazdálkodásban is na
gyobb hangsúlyt kell kapnia a szakma
iságnak, a hozzáértésnek, a kulturál
tabb vadásztatásnak, hogy a „termék" - 
a vad és a vadászati lehetőség - eladha- 
tóbb legyen.
VA D Á SZLA P: Konkrétan ? 
BARKÓ C ZI ISTVÁN : - Két év múlva 
csak nyelvet, nyelveket beszélő hivatá

sos vadászokat tudunk foglalkoztatni. 
Átgondoltabb, ésszerűbb és gazdaságo
sabb vadföldművelést vezetünk be, az
az jobb minőségű vadföldeket szeret
nék az erdőgazdaság valamennyi va
dászterületén. A  szarvasállományunk 
minőségére tudunk alapozni, a vadlét
számot az eltartható szinten meg tudjuk 
tartani, ezért arra kell nagy figyelmet 
fordítanunk, hogy az állomány kor- 
összetétele javuljon, vagyis legalább 
két évet hagyni kell öregedni a bikákat. 
A vadkárok csökkentése érdekében na
gyon intenzív vaddisznó befogásra ren
dezkedünk be, ezzel egyidőben javítjuk 
a kertben lévő állomány összetételét, a 
vadászati statisztikáinkat. A vadászhá
zaink felújítását folytatjuk, sokkal ma
gasabb ellátási és szolgáltatási színvo
nalat kell elérnünk. A  törekvéseinket 
szolgálják, hogy a hivatásos vadászok 
országos versenyén ifj. Jakus László a 
negyedik helyen végzett, és az elvárt 
színvonalat jelenti, hogy az I. Vadászati 
Gasztronómiai Fesztiválon Papp János 
neve a győztesek között szerepelt, aki 
az A li réti vadászháznak a szakácsa. 
VA D Á SZLA P: Tetszik, nem tetszik 
az erdészeti igazgatóhoz képest a ve
zérigazgató hi\atalnok és jóval keve
sebb ideje lesz vadászni.
BARKÓ C ZI ISTVÁN : - Sajnos ezt tu
dom. de az a szerencsém, hogy én már 
hosszú évek óta szívesebben vadásztat- 
tam, mint vadásziam... és Hál 'Isten
nek, régen túljutottam a Jódühönc”  
korszakomon. Mert volt ilyen, ebben 
egyáltalán nem hasonlítottam az apám
ra, akiben a vadászat szenvedélye sok
kal kisebb volt, mint bennem. Most kí
váncsian várom, hogy milyen szenve
délyt örökölt tőlem a 18 éves fiam, aki 
a soproni erdésztechnikumba jár és 
most lett vadász, a Törökkoppányi 
íjász Vadásztársaság tagja. A leány 
ikertestvérét inkább a lovak érdeklik, a 
10 éves kisfiam pedig egyelőre a hor
gászattal van beoltva. A természet sze- 
retete - úgy tűnik - a Barkócziakra to
vábbra is jellemző marad.

Csekő Sándor



t t  BEREG EXPO A Budakeszi Vadaspark 
és az „Akció a gólyákért” program

Az egykoron vadon élő állatok napjának elkeresztelt ok
tóber 4-e mára leginkább a házi kedvencek napjává sze
lídült. Azonban a Budakeszi Vadaspark pár hónapja ki
nevezett új vezetője. Somhegyi Tamás úgy gondolta, 
hogy e nap eredeti üzenetéhez méltóan két legyet üthet 
egy csapásra: megoszthatja a sajtó képviselőivel a Bu
dapest határában elterülő, egykor főúrak által látogatott 
mintegy 26 hektáros erdős terület fejlesztési tervét, más
részt egy nemes állatbarát-kezdeményezés sikeréről szá
molhat be.

Az 1979-ben átadott vadaspark mára kikerült az embe
rek látószögéből, ez sajnos a düledező kerítéseken jól le
mérhető. Azonban ha valaki kellőképpen elszánt, akkor 
fáradozásait siker koronázhatja. Somhegyi úrék nemrég 
fejezték be az erdei vízvezetékrendszerek kiépítését, igaz 
a sétaútrendszer még felújítás előtt áll, de úgy tűnik, a ter
vek megvalósíthatók, mert a Földművelésügyi és Vidék- 
fejlesztési Minisztérium 40 millió forinttal támogatja a 
pihenő- és vadaspark felújítási munkálatait és ezzel 
együtt a helyi ökoturizmus fellendülését. Várhatóan a 
hely a jövőben legalább 300 ezer fővárosi családnak nyújt 
majd kikapcsolódást. Sok még a feladat, a legégetőbb az 
utak rekonstrukciója mellett a kerítések felújítása mint
egy kétezerötszáz méteren. A jelenlegi 25 faj 120 egyedét 
ellátó állatpark a tervek szerint hamarosan 60 faj 300 
egyedének ad majd otthont.

„A legfontosabb cél, hogy a táji értékek védelmével, 
megőrzésével és bemutatásával erősebbé formáljuk a ter
mészet értékeinek társadalmi megítélését, valamint bizto
sítsuk az erdő által kínált sokrétű kikapcsolódás lehetősé
get a fővárosi és a főváros környéki lakosság számára." - 
olvasható a küldetésnyilatkozatból. Azért jött létre, hogy 
természetes környezetükben mutassa be a Magyarorszá
gon és az Európában őshonos fajokat (pl. európai bölény, 
jávorszarvas, fehér dám, zerge), ismeretszerzési bázisa le
gyen az erdő-, a vad- és a fagazdaság társadalmi és gazda

sági hasznosságának, esztétikai élményt nyújtson és feléb
ressze a természet iránti tudatosságot.

Újdonságokkal is kedveskednek majd elsősorban a 
gyerekeknek: a közeljövőben elkészül a gyalog-safari- 
park. ahol egy 30 állomásos erdei tanösvény (magasle
sekkel) bejárása során kerülhetnek közelebbi kapcsolatba 
az iskolások az erdő állataival és a madarakkal, amelyek 
az erdő fölé kifeszített háló alatti ..természetes ketrecben” 
lennének megtekinthetők. A hétfői szünnapokon ingyene
sen fogadnának mozgássérült csoportokat, 2000-től „Zöld 
Napok”  névvel eseménysorozatot szerveznek, amelyeket 
hagyományteremtő rendezvények egészítenek ki. A sport 
sem maradhat ki a programok közül. Monspart Sarolta, 
mint a Nemzeti Egészségvédelmi Intézet munkatársa és a 
vadaspark szakértője segít már gyermekkorban az egész
séges életmódnak és a futásnak minél több hívet toboroz
ni és kedvet csinálni a „Barátunk a természet”  nevű óvo
dásoknak és iskolásoknak szóló mozgásprogram kereté
ben. aminek egyik helyszíne ez az erdő.

Egy másik jó hírről is beszámoltak a sajtótájékoztatón. 
A Budapest-vidéki Postaigazgatóság 1999. május 6.-au- 
gusztus 23. között a Budakeszi Vadasparkban élő. áram
ütést szenvedett gólyapár (Icu és Fccó) életkörülményei
nek javításáéit gyűjtött. A Magyar Posta Részvénytársa
ság Földrészek állatai (III) Ázsia elnevezésű bélyegsoro
zatot indított és egyúttal valamennyi postaigazgatóság a 
területén kiválasztott állatkert, állatpark számára jóté
konysági akciót hirdetett. Az akció során a kihelyezett 
plakátokra lehetett bélyegeket ragasztani és a postaigaz
gatóság vállalta, hogy az összesen 400 ezer Ft névértéket 
átutalja, ami jelentős mértékben hozzájárul a két madár 
kifutójának megépítéséhez. Ez idő alatt a lakosság szá
mára nyereményjátékot hirdettek.Győztesei ezen a napon 
vehették át családi vagy csoportos belépőiket, és a leg
több bélyeget értékesítő posták (Szigetszentmiklós, Her- 
ceghalom. Kistarcsa) pedig ajándékcsomagot kaptak.

A II. Bereg Expo nemzetközi kiállítást és vásárt Vásáros- 
naményban tartották szeptember 24-től 26-ig.

A tavalyi évben rendezett sikeres kiállítás és vásár 
után. nagyobb kiállítási területen, több. mint 120 vállal
kozó cég mutatta be termékét. Szeptember 24-én 10 óra
kor ünnepélyesen nyitotta meg a rendezvénysorozatot 
Jüttner Csaba polgármester. Köszöntőt mondott dr. Zilahi 
József, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés el
nöke. Dr. Chikán Attila gazdasági miniszter átadta a vásá
ri díjakat a kiállítóknak, majd állófogadással ért véget a 
délelőtt programja. Délután dr. Torgyán József földműve
lési és vidékfejlesztési miniszter tartott előadást, amely
nek témája: gazdaságfejlesztés és finanszírozás volt. 
Szombaton a kereskedelem és gazdaság napját tartották, 
amely során a kereskedelmi vállalatok helyzetéről és sze
repéről hangzottak el előadások. A délután a gasztronó
mia jegyében zajlott, amelynek aktualitását az országos 
bor és gasztronómia rendezvénysorozat adta.

Vasárnap volt a természetvédelmi, vadászati kiállítás 
és a vadászati konferencia. A vadászati kiállítás helyszíne 
a tavalyi évben is a patináns épületben volt. Az épület 
hangulata, a tetőszerkezet fagerendái szép hátteret adott a 
tavaly már megcsodált trófeagyűjteménynek. Az idén kö
zel hatszáz trófeát mutattak be. A kiállításon a hazai vad
fajokon kívül az egzotikus nagyvadfájok és a világ más 
tájairól származó különleges trófeák is szerepeltek. A 
csodálatos kárpáti szarvasagancsok mellett hatalmas kaf- 
ferbivalyokban, pézsmatulkokban és más kuriózumokban 
gyönyörködhettek a látogatók. A kiállítás méltán nyerte el 
a látogatók csodálatát és elismerését. Dr. Móra István ka
marai elnök megnyitója után országosan elismert vadá
szati szakemberek előadásaival kezdődött a konferencia, 
amelyhez számos hozzászóló járult a maga gondolataival.

A konferencián részt vevő közel háromszáz vadász ér
tékes tapasztalatokkal gazdagodva távozott. A rendez
vény ismét bizonyította, lehet színvonalas, látnivalókban 
gazdag, gördülékeny programot rendezni a beregi részen 
is. Szeretném újra felidézni az elhangzott mondatot: „ide 
kell hozni a világot” és ez sikerült is.

Erdélvi István 
¥

A romantikus múlt század(ok)ban minden 
dolgok mozgatórugója - mondták - a „nő" 
volt. Cherchez la Famme - mondta akkortájt 
a művelt magyar. Manapság már jobbára 
csak a pénz érdekel mindenkit. Ám kigyó
gyulva a rózsaszínű romantikából, hamar rá
jöttünk: ahol a pénz, ott a nő is.

Jogos tehát a kérdés: hol a pénz?
No nem általánosságban a „many", hanem 

konkrétan az én, a mi pénzünk? Az igazán ki
fogástalan LV. törvény 10. § (2). a 12. §, a 13. § 
(2), valamint a 14. § több pontja teljes ala
possággal taglalja a földtulajdonhoz kötött 
vadászati jog ( 6. §) hasznosítását, csak azt 
nem szabályozza le, hogy eme vagyonérté
kű jog hasznosításából származó javadalom
hoz hogyan, milyen módon juthat hozzá a 
földtulajdonos? A lényeg ugyanis az adás
vétel korrekt szabályozásán lenne. Az vi
szont nincs. Hogyan is működik ez a tranzak
ció a valóságban? Lakonikus tömörséggel 
azt mondhatnám: sehogy. Ám azért ne adjuk 
ilyen könnyen fel kíváncsiságunkat, vizsgá
lódjunk, merüljünk le a törvényi paragrafus- 
tenger mélyére!

HOL A PÉNZ?
A haszonbérlő (vadásztársaság) a közö

sen kialkudott bérleti díjat, a közösen megálla
pított módon átutatgatja a tulajdonosi közös
ség számlájára, ha van neki. Ezzel eleget is 
tett a bérleti szerződésből reá háruló kötele
zettségének.

A probléma ott kezdődik, amikor a tulajdo
nosi közösség, illetve annak a közös képvi
selője. a tulajdoni hányad arányában szét
osztja az inkasszált bérleti dijat.

Illetve nem osztja szét. Miért? Mert lehe
tetlen!

Most nem is a viszályt szító - de valós - 
értékkülönbségre gondolok, miszerint jogo
san kér többet hektáronként Sz. Pista, akinek 
erdőtulajdona van a vadászterületen H. Jó 
zsinál, aki csak szikes gyepet birtokol. Nem, 
nem erre célzok! A 17. § 1. (e) pontjában ko
difikált bérleti díjra gondolok, ami - ugye - 
befolyik a tulajdonosokhoz, azaz hozzánk. 
De nem nevesíthető, illetve annyi a herce
hurca vele. hogy nem éri meg a fáradságot, 
az utánajárást.

Konkrétabban: 30 napnál nem régebbi tu
lajdoni lap (á: 3000 HUF) utazás oda-vissza

(á: 526 HUF) utána önadózás (á: vércukor- 
szint-emelkedés, aritmia, gyógyszer + orvosi 
költségek, HÚ). Egyszóval többe kerül a le
ves, mint a hús. így azután nem kell a pénz. 
nem kell a pénzem!

De akkor kié lesz, kié legyen, s vajon miért 
születik olyan rendelet, amelyik teljesen értel
metlen, hiszen:

- egyik oldalról olyan anyagi terhet jelent, 
amelyik nem hajt hasznot, ergo fölösleges ki
adás, pénzpocsékolás,

-másik oldalról olyan bevétellel kecseg
tet, amelynek megszerzésére irányuló ráfor
dítás meghaladja a bevétel mértékét.

Visszatérek tehát a címbéli kérdéshez. Hol 
a pénz? Szerencsés esetben ugyanis a bér
leti díj a földtulajdonosi közösség egyszám
láján gyarapszik, gyűlik, egyesek (a több
ség?) számára elérhetetlenül.

Javasolnám, hogy e feloszthatatlan anyagi 
javakat - törvényesen - (rossz)lányokra le
hessen fordítani.

Tulajdonostársaim! Keressétek a Nőt!
Varga Tamás 
Bélapátfalva



A Gál Ferenc tervezte. 1974-ben kiadásra 
került Háziállatkölykök c. bélyegsor sikerén 
felbuzdulva 1976-ban közel félmillió pél
dányban jelent meg a Vadállatkölyköket 
megjelenítő, hét értékből álló hangulatos, 
életszerű, szines sorozat, melynek egyes 
példányai mókus-, vaddisznó-, farkas-, hiúz-, 
róka-, barnamedve- és oroszlánkölyköket 
ábrázolnak. A vonzó, játékos ábrázolásmód

méltán tett szert 
népszerűségre a bé
lyeggyűjtők népes 
táborában, kivált
képp a természet, 
az állatvilág szépsé
geire fogékony ifjú
ság, a gyermekek 
körében.

V A D L E X I K O N
SZIKASZARVAS

(C E R V U S  N IPPO N )
A szarvasfélék (Cervidae) csa
ládjának szikaszarvas-faja - a 
hatalmas földrajzi elterjedés kö
vetkeztében - igen gazdag al
fajokban, amelyek száma a tu
catnyit is meghaladja. Elterjedé
sük a szétszórt japán szigetvi
lágtól Vietnamig és Tajvanig, az 
ázsiai kontinens keleti felén pe
dig Mandzsúria, Korea, az 
Usszuri folyó vidéke, valamint 
Dél-Kelet Kína. Elsősorban a 
keleti vidékekről hozták egykor 
Európába a két elterjedt alfajt, a 
japán szikát (Cervus nippon 
nippon) és a Dybowski szikát 
(Cervus nippon hortulorum). Az 
utóbbi alfaj Észak-kelet Man
dzsúriából és az Usszuri-vidé- 
kéről került Európába. Ma e két 
alfaj él főként vadaskertekben, 
de helyenként szabad vadász- 
területeken is. Német- és Fran
ciaországban, Angliában, Dáni
ában. az Orosz Föderációban. 
Magyarországon ez említett 
két alfaj együtt él a Fehérvár
csurgói vadaskertben. A japán 
szikaszarvast először gróf Káro
lyi Gyula telepítette be 1910- 
ben egy németországi. Ulm vá
ros környéki vadaskertből. A 
Dybowsky-szarvasokat. 28 pél
dányt 1975-ben vásárolták az 
egykori Szovjetunióból. Az emlí
tett hazai vadaskertben e két al
faj együtt él, de kereszteződé
süket eddig nem észlelték. A 
nyugat-európai országokban, 
hazánkban is, e két alfaj állomá
nya a második világháborút kö
vetően megcsappant, ám azóta 
sikerült számukat az üzemtervre 
fejleszteni, így fennmaradásuk 
biztosított.

A szikaszarvas testtömege az 
őz és a dám közé tehető: test
hossza 125-145, marmagassá
ga 80-90, farokhossza 12 centi
méter. Testtömege a bikák ese
tében 50-65, a teheneknél 40- 
45 kilogramm. A Dybowsky-szi- 
ka méretei valamivel nagyob
bak: testhossza 130-155. mar
magassága 106-110 centimé
ter. testtömege 110-130 kilo
gramm.

A szikaszarvas agancsa ki
sebb és könnyebb a gímszar
vasénál, koronát nem fejleszt. A 
Dybowsky szarvas szárhossza 
elérheti a 85-90 centimétert is. 
A szikaszarvas agancsa szá
ranként 3. ritkábban 4 ágú. A 
háncsos agancs színe nálunk

vörösesbarna. A nyári és a téli 
színezet közt nagy a különbség. 
Szőrzetének színe nyáron gesz
tenyebarna alapon sűrűn 
pettyezett. télen sötétbarna. A 
nyáron viselt sötét hátcsík és a 
foltok télre eltűnnek. A tükör 
szőrzete a farkot rendszerint el
takarja. A bőgési időszakban és 
télen a bika rövid sörényt visel.

Európában élőhelye a ritkás 
lomberdő, az elegyes erdő. a 
középhegységek és síkságok li
geterdei. Kedveli a középkorú 
cseres és kocsánytalan tölgyes 
erdőket, ahol bőséggel található 
víz. Gyakran kivált a rétekre, és 
szántóföldekre is. Hazánkban 
csakis a már említett vadaskert
ben él. vaddisznók társaságá
ban, amelyek a szaporulatból ki
veszik a vámot. Eredményesen 
telepítették Ausztráliába. Új-Zé- 
landba, Dél-Amerikába. Dél-Af- 
rikába és még Madagaszkár- 
szigetére is. Mindenütt jól alkal
mazkodott az új környezethez.
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A szikaszarvas jól bírja a te
let. társas viselkedésű. A tehén 
nagy odaadással gondozza a 
borját. Hangja egy hosszan el
nyúló. jellegzetes fütty, amelyet 
hosszabb-rövidebb szünetekkel 
megismételget. A füttyentés vé
ge többnyire rekedt, röfö- 
gésszerű hang. Üzekedése ná

lunk október elejével kezdődik, 
máshol, a nyugati országokban, 
már szeptember végétől no
vember első napjaiig is eltart
hat. A vemhesség ideje 7 és fél 
hónap. Rendszerint egy borját 
ellik, de a nyugati szakirodalom 
ritkábban kettőt is említ. Az ellés 
időszaka május vége - június 
második harmada közé tehető. 
A borjak 3-4 hónapos korukig 
szopnak, de már a második hó
naptól csipegetik a növényze
tet. Vadaskertekben a közismert 
takarmányozás mellett a lágy- 
szárúakat és a cserjefajokat 
kedveli. Nappal és éjjel egy
aránt tevékeny, szeret bujkálni a 
sűrűben. Természetes körülmé
nyek között, ha kutya, vagy más 
nagyobb testű ragadozó üldözi, 
a futás hamar kimeríti.

Vadaskertekben vágóállatok
nak is tenyésztik, mert a ven
déglők - főleg Német- és Fran
ciaországban. Dániában és 
Angliában - étlapjain szinte ál
landóan szerepel.

Nálunk különösebb vadgaz
dálkodási és vadászati jelentő
sége nincsen, hiszen csupán 
egyetlen vadaskertben tartják. 
Vadászattörténeti jelentőségén 
kívül kuriózum jellege van. Va
dászati törvényünk a szika
szarvas elejtését szeptember 
1.-december 31. közötti idő
szakra engedélyezi.

A fehérvárcsurgói vadaskert
ben a szika és a Dybowsky- 
szarvas állományát a gazdál
kodó szabályozza és felel 
azért, hogy e két távol-keleti 
származású szarvasféle fenn
maradjon.

Kászoni Zoltán
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A MEZEI NYÚL VÉDELMÉBEN
Több évtizedes megfigyeléseim tapasztalatait szeretném 
ehelyütt az olvasóval megosztani, akik többsége - reménye
im szerint - vadgazda vagy a vadgazdálkodással is törődő 
sportvadász. Nehezen fogtam - mint az általam ismert hiva
tásos vadászok többsége magam is tollat, hogy a vaddal 
kapcsolatos gyakorlati tapasztalataimat megosszam. Ko
rántsem szakmai féltékenységből maradunk távol a betűve
téstől, hanem inkább a mindennapi teendők hagynak rá ke
vés időt. Ma viszont már ott tartunk, hogy nekem is, aki in
kább a vadászterületek, mint a betűk, számok embere, erős 
belső késztetésem támadt, hogy a vad és a vadgazdálkodás

érdekében megszólaljak.

Mezei nyúl állományunk mindenki által 
ismerten az elmúlt két évtizedben rég a 
törtrészére apadt, pedig az alföldi vadász- 
társaságok legfontosabb bevételi forrása. 
Nem tudom szó nélkül hagyni, hogy ma 
már jó, ha 200 ezer nyulat tudunk évente 
lőni és terítékre hozni, holott az 1960-as 
évek elején ez a szám több. mint félmillió 
volt. Ha visszatekintek azokra az évtize
dekre. tudom, hogy hogyan és milyen buk
tatókkal kellett a vadállományunkat fej
leszteni védeni és óvni a jövő érdekében. 
A mezei nyúl állományunk azonban nem 
az egykori körülményeket sínylette meg, 
hanem a vadgazdák alapvető szemlélet- 
módjának változása miatt csökkent. Egyre 
szaporodott az országban a nagyvad, emi
att egyre több, főként dunántúli - vadász

törzsállományt vagy a hasznosított 
mennyiséget tekintve. Látva viszont azt. 
hogy biztos a piac. akár az élve. akár a 
vadászatban történő értékesítésnek, töre-

rossz gazdálkodás, a túlhasznosítás alakí
tott ki egyebek között kirívóan gyenge 
a szárnyas és szőrmés kártevők apasztása. 
Az egykori hatékony módszerek többsé-

nöznie vadőreit. Sajnos ma már ott tar
tunk. hogy a vadlopás bocsánatos bűn. a 
megélhetési bűnözés egyik már-már 
majdnem engedélyezett ága. Ez nem csu
pán a vad eltulajdonítása révén okoz kárt. 
hanem a társadalmi morált is negatív 
irányba tereli. Ezért ezt helyi és országos 
szinten is összefogással, hatékonyan és 
gyorsan meg kell oldani.

Klkeserítőnek tartom továbbá a hi
vatásos vadászok szakmai megbecsülé
sét. Az egykor köztiszteletben álló szak
ma képviselőit ma sok helyütt a „kap- 
carongvnak" tekintik. Fizetésük létmini
mumon tartása maga után vonja a megél
hetés más irányból történő kielégítési le
hetőségeinek keresését, amely miatt töre
dékére csökken a vadra, a vadgazdálko-

-
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területeken törődtek kevesebbet az apró
vaddal. Az Alfölden azonban olyan szép 
számmal növekedett az állomány, hogy a 
'70-es évek végéig - az országos statiszti
kák szerint - bőséggel ellensúlyozni tud
ta a dunántúli csökkenést. A mezőgazda
ság átalakulását tehát nem hibáztathatjuk a 
mezei nyúl állományának csökkenéséért. 
Ma viszont, amikor a nagyüzemi termelés 
módszereinek helyébe ismét a kisüzemi 
termelés tér vissza, újra gyorsan kellett 
volna szaporodnia a hazai állománynak.

A szakembergárda gondosságának és 
szakértelmének köszönhetően a haszno
sítható mennyiséget régebben minden 
évben úgy tudtuk meghatározni, hogy az 
nem vált a törzsállomány rovására, nem 
érték meglepetések a következő évben a 
vadgazdát, ha netán csapadékos vagy ép
pen aszályos év következett. Még a ki
mondottan hideg, tavaszba nyúló telek 
sem tudtak komoly kárt okozni, mert he
lyes vadgazdálkodással ezt is ki lehetett 
védeni. Ez nem azt jelenti, hogy nem 
voltak kisebb-nagyobb ingadozások a

kedtünk a szintentartásra és nem törőd
tünk közönyösen bele az állomány csök
kenésébe, hiszen az éves árbevételeink 
jelentős hányadát képezte a mezei nyúl 
értékesítés.

Ma viszont egyáltalán nem ez a jellem
ző. Hűvös szemlélődőként figyeli a 
magukat vadgazdálkodási szakembe
reknek vagy vadgazdáknak vallók 
többsége az állomány csökkenését, ahe
lyett, hogy bármit is tennének e gondok 
felszámolásáért. Még most sincs késő 
ahhoz, hogy komoly odafigyeléssel 
visszaállítsuk a megcsappant állomá
nyunk eredeti, vadászszíveket megdobog
tató. ma már csak inkább a vadásztörténe
tekből ismert bőségét. A csökkenés oka 
összetett, ezért az állomány szaporítása is 
sokféle feladatot jelentene.

Az elvégzendő teendők közül nem le
het „legfontosabbat”  kiválasztani, 
mindegyik egyaránt komoly szerepet 
játszik a gazdálkodásban. Megítélésem 
szerint a területek többségén a megfelelő 
törzsállomány hiánya mellett - amit a

gét ma már törvényileg betiltották, vi
szont a kártevők apasztása még mindig 
engedélyezett, ezért nem lehet erről le
mondani.

Sokhelyütt helytelen vadászati módo
kat alkalmaznak és nem veszik figyelem
be az egyes területrészek adottságait, min
denütt - még ott is ahol védeni kellene az 
állományt - intenzív vadászat folyik. Pe
dig mindenütt vannak olyan határrészek, 
ahol csak egyéni vadászati módok alkal
mazhatók még az apróvad esetében is, és 
vannak olyan, jó vadeltartó képességűek 
is. ahol a nagyterítékű csoportos vadászati 
módok sem tudnak kárt okozni.

Jelentős - és sajnálatos módon elég
gé el nem ítélt - az orvvadászat, ami 
szintén oka az apróvad és a mezei nyúl* 
állomány csökkenésének. A hatékony 
védekezés itt két részre oszlik, egyrészt a 
törvényhozásnak, a vadászok érdekvédel
mi szervezeteinek nyomására kellene 
megfelelő jogi hátteret biztosítani a vad 
védelmére. Másfelől a vadgazdának is a 
vadorzás visszaszorítására kellene osztó

dásra fordított idő. pedig nem kevés ösz
tönző erő, lehetőség áll rendelkezésre a 
vadőrök, hivatásos vadászok munkavédel
mének javításán, de ezek nagy részét sem 
használják ki. A néhány ezer hivatásos va
dász kevés ahhoz, hogy tömegdemonstrá
ciót tudjon szervezni, vagy esetleg 
sztrájkkal közfelháborodást okozzon, de 
ez még nem indok arra. hogy gondjaikat a 
szőnyeg alá söpörjék. Igenis beszélni kell 
róla, haladéktalanul meg kell keresni a 
gondok megoldását.

Nem szabad beletörődni a jelenleg 
zajló folyamatokba és nem új megoldá
sokra van szükség, hanem a minél ter- 
mészetkőzelibb, minél egyszerűbb régi 
és jól bevált módszereket kell alkalmaz
ni. Ha rókát csak puskával szabad elejte
ni. márpedig lehet, akkor hódoljunk a va
dászat eme élvezetes ágának rendszere
sen! A nyúlállományunk gazdálkodási 
irányelveit ne az íróasztal mellett döntsék 
cl. vagy ha mégis, legalább hallgassák 
meg a területen nyitott szemmel járó és 
nem alkalmi kirándulóként járó vadórö-
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kel. Ösztönözzék a hivatásos vadászokat, 
hogy az őrzési feladataikat magasabb 
színvonalon láthassák el és ehhez ne saj
nálják az anyagi hozzájárulást, mert busá
san megtérül. Ma már egyetlen mezei 
nyúl ára vetekszik egy hízott sertésével. 
Ugyanakkor járuljanak hozzá a minél gya
koribb tapasztalatcserékhez, igyekezze
nek a szakmai információkat a sportvadá
szoknak is eljuttatni.

A gazdálkodással kapcsolatos javasla
taim közül elsősorban a jól elvégzett álló* 
mánvbecslést tartom kiemelkedő fontos-

w

ságúnak. Mindenféle tervezés és a vadá
szatok előtt meg kell győződnünk a terü
leten élő állomány nagyságáról, annak 
eloszlásáról, az éves szaporulat mennyisé
géről és lehetőség szerint az így kialakult 
állomány korösszetételéről. Ezt rendszere
sen ismételt reflektoros becslések alapján, 
melyeket március és április hónapokban 
kell 2-6 alkalommal elvégezni. 90-95 %-os 
pontossággal mindenki ki tudja számolni. 
Ebben az időszakban az útviszonyok és a 
növényzet ezt egyaránt lehetővé teszi, és 
akár térképet is készíthetünk az áttelelt 
törzsállományról, elkülönítve ezzel a jó. a 
közepes és a gyenge területeket. Ezt a 
számlálási módszert, hasonló gyakoriság
gal szeptember végén vagy október elején
- amikor a szaporodás befejeződik - újra

meg kell ismételni és csak ezután lehet 
dönteni az egyes területrészeken élő állo
mányok sorsáról.

Magyarország összes vadászterülete 
alkalmas mezei nyúl tenyésztésre, ezért 
bátran ki merem jelenteni, hogy ahol a 
növénytermesztésé vagy az állattenyész
tésé a domináns szerep, ott legyen célunk 
a 10 hektáronkénti 4 darabos törzsállo
mány megteremtése. Ez 1:1 ivararány 
mellett biztosítani fogja a természetes el
hullás pótlása mellett a kiváló vadászati 
lehetőségek és az élőbefogás alapjait. Az 
őszi állománybecslés után ne akkora 
hasznosítási számokat tervezzünk, hogy 
visszaállítsuk a fent említett értéket, szá
moljunk a téli elhullással, és a vadászatok 
során megsebzett, de terítékre nem került 
nyulak számával is. Ezért javaslom, hogy 
a hasznosítási számok kialakulásánál a 
törzsállomány tervezett sűrűségét 10 
hektáronként 4,2-4,7 mezei nyúl közé 
helyezzük. Az e fölötti mennyiséget vi
szont le kell venni, mert ez csak a beteg
ségek terjedését, a téli időszakra amúgy 
is csökkenő élőhely-leromlást segítik elő. 
A mai viszonyok között 10 hektáronként 
1 hasznosított mezei nyúl már jó ered
ménynek számít, de ne legyünk ettől sem 
nagyon eltelve, hiszen a két világháború

között Pusztaszeren és Tótmegyeren is 
bebizonyították, hogy 1.8 hektáronként is 
le lehet egy nvulat venni, úgy, hogy az ne 
váljon a törzsállomány kárára. (Ezekben 
az években országos szinten kétszer 
annyi nyulat lőttek, mint a mai teljes ha
zai állomány.)

Tél végén az időjárás ugyan negatív 
törzsállomány létét, de a gondos téli ta- 
karmánvozás és a kellő körültekintéssel 
végzett vadföldgazdálkodás jelenthet ez 
esetben áthidaló megoldást. Mindkettőt 
magas szintre fejlesztették hozzáértő 
szakemberek, és tanácsaikat ezután is 
érdemes megfogadni. A hazai vadászati 
szakirodalom igen gazdag és magas szín
vonalú. sajnálatos módon a valóság ebből 
vajmi keveset tükröz vissza, kevés a rend
szeres szakmai tájékoztató és új eredmé
nyeket felvonultató fórum a vadászati 
szaksajtóban is.

A szárnyas és szőrmés ragadozók szá
mának apasztisa a legfontosabb tavaszi 
feladat. A  legfontosabb időszak a korata
vasz, a szaporodási időszak előtti gyérí
tés. A róka kotorékok feltérképezését, 
azok gyérítését legkésőbb április 15-ig be 
kell fejezni. Tudott dolog, hogy az apró
vadállományunkban a rókakölykök felne
velésének időszaka többszörös kárt okoz.

mint az év többi hónapja. Ha ezen időszak 
alatt párhuzamosan végezzük a szárnyas 
kártevők apasztását is. akkor a szárnyas 
apróvadjaink állománya is kevesebb kárt 
szenved. A kóbor kutyákat és a macskákat 
sem szabad a területen megtűrnünk, mert 
ezek is fólmérhetetlen károkat okoznak.

Az aszályos esztendőkben, augusztus 
végére a termesztett növények többségét 
betakarítják és ez a második időszak, 
amikor az év során a vadföldgazdálkodás 
segít áthidalni az időszakos táplálékhi
ányt. Ezért kora nyáron olyan vegyes nö
vényzetet (takarmány és káposztarepce, 
stb.) kell vetni, amely biztosítani tudja a 
mezei nyúl kora őszi takarmányszükség
letét. de más vadfajok is megtalálják a 
számukra szükséges élelmet, a búvó és 
pihenőhelyet.

A kellő számú törzsállomány minden*
évben biztosítani fogja - helyes gazdál
kodás mellett - az értékesíthető szaporu
latot. amelynek bevétele nemcsak a gaz
dálkodásunk jövőjét és annak magas 
szakmai színvonalát, hanem a kiváló 
eredményekkel jeleskedő vadászatokat is 
megalapozza.

Godó Ferenc
nyugalmazott fővadász 

Tiszanána

A TÁRSASÁGI TAGSÁG NEM ELADHATÓ
Sokszor hallani manapság, hogy adják- 
veszik a vadásztársasági tagságot, oly
kor 300-500.000 forintos áron is. Ez a 
módszer - mint a társadalmi szervezetek 
működési gyakorlatának sok egyéb 
módszere is - mindezek ellenére teljesen 
jogellenes.

Az általában igen komoly gazdálkodó
vállalkozói tevékenységet végző vadász- 
társaságok a laikus szemében gazdasá
gi társaságnak is tűnhetnek bevételeik, 
vagyonuk alapján. Azonban korántsem 
azok! Működésük alapja nem a gazda
sági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV 
tv. (GT), hanem az egyesülési jogról szó
ló 1989. évi II. tv. (Etv.).

A Gt. alapján működő gazdasági tár
saságok,.pl. egy kft. tulajdonosainak tag
sági jogait az üzletrész testesíti meg, 
amely forgalomképes (lehet adni-venni), 
örökölhető és - eredményes működés 
esetén - osztalékra jogosít. Ennek mintá
jára jó néhány vadásztársaságnál az 
alapszabályba iktatták a tagsági viszony 
örökölhetőségét, valamint szinte általá
nos gyakorlattá vált a tagsági viszony el
lenérték fejében történő átruházása, az 
üzleti alapon végbemenő tagcsere. Mind
ez azonban - mivel a vadásztársaság 
nem a Gt. alapján működik - jogszabály- 
sértő, hiszen az egyesületi tagsági vi
szony személyes jellegű, személyhez kö
tődő (a tagsági jogokat csak személye
sen lehet gyakorolni), ezért a jogutódlás 
minden formája kizárt. Az egyesületi tag
sági viszonyt tehát nem lehet örökölni, s

az sem ingyenesen, sem lemondással, 
sem ellenérték fejében másnak nem ad
ható át.

Mindettől függetlenül tudjuk, hogy a 
gyakorlatban „quasi-forgalomképessé" 
lett a vadásztársasági tagság - ho
gyan lehet az ügyletet jogszerűen le
bonyolítani?

Az „eladó" tagsági jogviszonyát meg 
kell szüntetni - pl. tesz egy indoklás nél
küli kilépési nyilatkozatot míg a „vevőt" 
az alapszabály vonatkozó előírásai sze
rint - amelyek általában a közgyűlés ha
táskörébe utalják a tagfelvételt - fel kell 
venni az egyesületbe, ugyanis csak a 
megfelelő határozattal keletkezik tagsági 
jogviszonya. Az „eladó” és „vevő" azután 
egymás között rendezhetik az anyagia
kat, ennek azonban - jogilag - már nincs 
köze a tagsági jogviszony megszűnésé
hez, illetve keletkezéséhez.

A fentiekből következik az is, hogy ha 
a megfelelő szerv (közgyűlés) nem hatá
roz az új tag felvételéről, az hiába fizetett 
akár százezreket az „eladónak", nem le
het az egyesület tagja. Tehát az „ügylet" 
csak akkor mehet végbe, ha az egyesü
let is „hozzájárul", fizetni pedig vélemé
nyem szerint csak a megfelelő határozat 
meghozatala után célszerű...

Az Etv. egyik alapelve a tagok egyen
jogúságának elve. A vadásztársasági 
alapszabályokban sok ennek ellentmon
dó rendelkezést találhatunk. (A pártoló, 
illetve tiszteletbeli tag intézménye vi
szont nem az!) Alapvető szabály, hogy

sem a magasabb belépési díj, sem a 
közbeni vagyoni hozzájárulás teljesítése 
nem biztosíthat a tagok számára több
letjogokat. A belépési díj, a vagyoni 
hozzájárulás, a tag közreműködésével 
megteremtett vagyongyarapodás a va
dásztársaság mint jogi személy tulajdo
na. Ezért a vadásztársaság tagjai nem 
tulajdonosok, őket semmiféle vagyoni 
jogosultság (kivéve a jogutód nélküli 
megszűnés esetét) nem illeti meg. Tehát 
nem lehet a tagoknak osztalékot fizetni, 
a tagsági viszony megszűnésekor nem 
lehet sem a belépési díjat vagy hozzájá- 

. rulást visszafizetni, sem arányos va
gyonrészt kifizetni.

A fentieket az ügyészségek által 1994. 
év folyamán a vadásztársaságoknál vég
rehajtott törvényességi ellenőrzések is 
megállapították. (Lásd dr. Gyarmati Sán
dor legfőbb ügyészségi ügyész, A va
dásztársaságok működésének törvé
nyessége (Ügyészek Lapja, 1995/6., 45- 
49.o.) és Az egyesületi vagyonnevesítés 
problémái (Ügyészségi Értesítő 
1995/1-2., 37-41. o.) című tanulmányait). 
Köztudott, hogy az ún. civil szférát, azaz 
a társadalmi szervezetek - köztük az 
egyesületek - működését egyre erőseb
ben kívánják szabályozni és ellenőrizni. 
Az alapszabályok rendbetételével és a 
jogellenes gyakorlat megszűntetésével 
talán nem kell megvárni a hatósági rend
reutasítást...

Faragó István



GYŐZÖTT (?) A JÓZAN ÉSZ
Szeptember utolsó hetében futótűzként terjedt a hír, amely szerint 
egy képviselői indítvány alapján alapjaiban megváltozhat a vadásza
ti törvény. A „tűz-közeliek” ezzel magyarázzák, hogy ezért késik a 
megannyiszor ígérgetett végrehajtási rendelet módosítása is. A 
puccs-szerűen készített törvénymódosítás kétségkívül alaposan föl
borzolta a kedélyeket, mert a sarokpontok megváltoztatásával tulaj
donképpen nem marad meg szinte semmi, hiszen minden minden
nel összefügg. Csupán a legfontosabbakat kiragadva: a vadászterü
letek alsó határa: apróvadas 300 ha-os, vegyes vadas 800 ha-os, 
nagyvadas 1500 hektár lenne, a vad pedig uratlan jószág (rés nulli- 
us)... és még hosszan sorolhatnánk, hiszen a változásokat 29 pa
ragrafusba szedték, de ha alaposan végiggondolták volna, mind

ezek még számtalan más rendelkezést is megváltoztattak volna.

A tervezetet Gyimóthy Géza (FKgP) Be- 
bes István (FID ESZ ) és Font Sándor 
(M D F) írták alá és terjesztették elő. Gyi
móthy Gézát, parlamentünk alelnökét, 
nem sokkal a javaslat mezőgazdasági bi
zottsági elé terjesztése előtt kerestük föl 
irodájában.

Az alelnök úr emlékeztetett arra. 
hogy annak idején - amikor a törvény 
hat párti egyeztetéssel - megszületett, az 
akkor ellenzéki kisgazdapárt nem sza
vazta meg, nem fogadta el a vitatott sa
rokpontokat sem. A javaslat kidolgozá
sában elsősorban dr. Kovács Árpád és 
dr. Varga Béla (lásd a későbbiekben) 
voltak a segítségére, akiket hiteles szak- 
tekintélyeknek ismert meg. A vidéket 
járva a panaszosok, földtulajdonosok, 
egyszerű parasztemberek véleménye 
alapján alakította ki a meggyőződését, 
amely szerint a régi rendszer ezen a té
ren semmit sem változott, a tulajdono
sok nem tudtak élni jogaikkal, és to
vábbra sincs beleszólásuk semmibe. A 
törvénybe olyan - szerinte szándékos - 
fékrendszereket építettek, amely eleve 
kizárja a földtulajdonosok lehetőségeit. 
Példaként említette a tulajdoni lap be
mutatásának a kötelezettségét, amely az 
utánjárással, annak költségeivel együtt 
többszöröse lehet a járandó bérleti díj
nak. Akad továbbá - szerinte - olyan 
nagyvadas vadásztársaság, amelynek a 
bérelt területén még ma is évente 40-50 
bikát ejtenek el, de még egynek az árát 
sem fizették ki bérleti díjként annak, aki
nek a földjén hízik. A számtalan anomá
liát, ellentmondást egy csapásra meg
szüntetné a törvénymódosító javaslat, és 
erre ígéretet is tett a választóinak. A mi
nimális terület - véleménye szerint - 
nem azt jelenti, hogy egy vadászterület 
ennél nagyobb nem lehet. Szabadon tár
sulhatnak a vadászok, de tegyék azt le
hetőleg a község közigazgatási határain 
belül. Főként a kisebb területekkel ren
delkező dunántúli falvak esetében fontos 
ez. ahol a helyi lakosság ma nem tud élni 
a jogaival. Nem igaz továbbá - szögezte 
le - hogy Nyugat-Európában kevés a 
vad. bizonyos vadfajokból a hazainak 
többszöröse van a kisebb vadászterüle
tek ellenére. Hozzánk csak azért jönnek 
a külföldiek vadászni - pénzért mert 
nálunk lényegesen könnyebb a vadászat, 
mint otthon. Véleménye szerint tömege
sen a javaslat mellett állnak a hazai bér- 
kilövők, a földtulajdonosok szövetségei, 
a magánerdő tulajdonosok, és az „egy
szerű vadászok". Beszélgetésünkből 
nem derült ki. hogy milyen fölmérések 
alapján alakult ki a képviselő úr vélemé
nye. Arra a kérdésünkre, hogy miért nem 
szólalhattak meg az ügyben a vadászat 
szabadon választott érdekvédelmi szer
vezeteinek képviselői, a kamaránk szak
emberei, azt a választ kaptuk, hogy a 
kisgazdák egyfelől mindig is következe
tesen kamara ellenesek, illetőleg a ka

mara kötelező tagságát tagadóak voltak, 
másfelől pedig jól ismerik a véleményei
ket, a régi rendszer megátalkodott hívei
vel állnak szemben, akiknek alapvető ér
dekeik fűznek az ilyen irányú változások 
megakadályozásához. Úgy is bízvást fo
galmazhatok - szögezte le az országgyű
lés alelnöke - akinek ez a javaslat nem 
tetszik, az kommunista. Ez - ha nem is 
újszerű már, - de mindenképpen sajátos 
deffiniciója a politikai hovatartozás 
meghatározásnak.

Vállalva 
a szubjektivitás 

vádját
Az általunk is jól ismert nyugdíjas, szür
keöltönyös „szakértők" munkásságát mi 
is jól ismerjük. Mindig ráérnek, idejük 
van bőven és eddigi életükben minden 
hatalmon lévő és oda vágyakozó politi
kai erőt, - korukat meghazudtoló hévvel
- igyekeztek meggyőzni sajátos nézete
ikről. A vadgazdálkodás vadászat tudo
mányában az asztalra tett munkásságu
kat - bárhogy nézem - korántsem lehet 
grammokban sem mérni, annak ellenére, 
hogy amely szakterületről nyugdíjba 
mentek, kétségtelenül kiérdemelték a pi
henést. A ránklőcsölt jövőképük a vadá
szatban azonban olyan, amilyen már eb
ben a korban lehet is. háromszáz hektá
ron nem kell sokat gyalogolni a nyúl 
hajtáson, az ilyeneket elállónak teszik.

Varga Béla, aki az életrajza szerint a 
„fényes szellők”  elhíresült nemzedékét 
képviseli, annak idején nagykorúságával 
együtt kapta meg a munkásosztály élcsa
patának tagkönyvét. Közismerten és 
egyformán utálja, mind a vadászokat, 
mind a szarvast, a „magyar erdők első 
számú közellenségét „és a muflont, a 
magyar erdők angolnáját".

A másik szürke eminenciás, dr. Ko
vács Árpád, a soha senki által nem is
mert fizető tagságú független vadászok 
és berkilövők szövetségének elnökéről 
még többet tudunk. Például a szépem- 
lékkel kimúlt Vadászati Kollégium an
nak idején azért szakította meg vele a 
kapcsolatát, mert egyetlen általa aláírt

megállapodást sem tartott be. Kiharcolt 
ugyan magának egy kilencezer hektáros 
vadászterületet, amelyen a bérkilövők 
„működtek" egészen 97-ig, de esze ágá
ban sem volt fölparcellázni azt háromszáz 
hektárosra. Mégsem enől híresült el, ha
nem mert beismert bolti lopásért büntet
ték meg a tatai Spar ám házban 1995- 
ben... ezek után nem is csoda, ha azt írta, 
hogy „a vadászetikán manapság már csak 
nevetnek" A nevetgélés mellett megvá
lasztatta magát Komárom-Esztergom me
gye sportvadász alelnökének is ... miköz
ben küzd a kamara megszüntetéséért.(?)

Nos, bár volna több is, ennyit a függet
len szakértőkről. Olyan ez, mintha az ifjú
ságvédelmi törvény kidolgozását a pedo- 
filokra bíznák, és az objektív környezetta
nulmányt a Farkas készítené, Piroskáról.

Senki nem állítja, hogy egy ezernyi 
kompromisszummal létrejött törvénynél 
nem lehet jobbat csinálni. Ha valaki az 
egész hazai szakmát, a szakembereket 
„hazugnak”  meri nevezni, sok jóra tő
lünk sem számíthat, még akkor sem, ha 
a mindenkor aktuális hatalom védőszár
nyai alól pötyögteti krónikus emésztési 
zavarait bizonyító ürülékeit. Normális 
ésszel a vadgazda erdőművelési kérdé
sekben akkor fordul „illetékeshez", ha 
például csenderest telepít, állatorvoshoz 
pedig, ha beteg a vizslája. Ennyi, mert 
korántsem az állatok betegedtek itt meg.

Annak idején - történelmileg - még a 
kommunistáknak is több eszük volt az is
mert alapozó szalámi taktika ellenére is. 
Tudták, hogyha sikereket akarnak ezen a 
téren elérni a hozzáértőket kell megke
resni. Visszahozták a régi rend híveiként 
közismert szakembereket. így lett gróf 
Széchenyi Zsigmond. Eszterházy László, 
dr. Nagy Endre, vadászati felügyelő, dr. 
Studinka László. Nemeskéri Miklós. 
Party István, dr. Szederjei Ákos vadásza
ti vezető és még sorolhatnám hazai és 
nemzetközi szaktekintélyeket. A tudást 
nem volna szabad összetéveszteni - még 
politikailag sem - a „rögeszmékkel” .

Rezgett a léc
A házszabályok szerint az önálló képvi
selői indítványnak el kell nyernie az ille
tékes szakbizottság, jelen esetben az or

szággyűlés mezőgazdasági bizottságának 
támogatását, amely többségi szavazással 
dől el. Éppen ezért nem kis izgalommal 
gyülekeztek a képviselők, meghívottak, a 
szaksajtó munkatársai a „fehér házban” 
október 13-án, a reggeli vitára. A ven
déghelyeken ott szorongtak a védegylet, 
a kamara képviselői is. a mindentől füg
getlen agg szakértőkkel együtt.

A  javaslatot Gyimóthy Géza vezette 
föl a megszokott vehemenciával, és a ta
pasztalt anomáliákkal fűszerezve, a sza
kértőktől kapott, de már sokszor ellőtt 
töltényekkel.

A  szaktárca megjelent képviselői - 
esetleg megfelelő változtatásokkal - tá
mogatásukról biztosították a javaslatot. 
M i mást tehettek volna?

Az előterjesztést a képviselők részé
ről módfelett heves vita követte, pro és 
kontra. Bizonyára a védegylet is ezúttal 
jól lobbizott, hiszen az alaphangzástól 
eltérően egyre-másra fejtették ki a kép
viselők ellenvéleményeiket, amelyek 
között voltak a vad védelmében szakmai 
érvek, amelyről az alaptörvény szólt, 
másfelől pedig többen rámutattak a bir
tokviszonyok rendezetlenségére, ame
lyek manapság a gondok oroszlánrészét 
jelentik. Érdekes módon a koalíciós kép
viselők is komoly aggályaiknak adtak 
hangot, főként a jogi és törvényességi 
kérdésekben. Összességében nem tartot
ták időszerűnek az átmenetinek tekinthető 
időszakra a javasolt radikális változtatáso
kat. Volt aki azt kérdezte, hogy mennyi 
embert, szavazó polgárt érint, egyáltalán 
milyen „súlya" van a valóban lényegi me
zőgazdasági kérdésekkel szemben? Kara- 
kas János (M SZP) képviselő mélységesen 
sajnálta, hogy egyes „szakértők”  minden 
létező pártot eddig szócsövüknek tudtak 
használni, sajátságos nézeteik terjesztésé
re függetlenül azoktól, akiket érint.

A szélsőségektől sem mentes vélemé
nyütköztetések, éles pengeváltások után 
került sor a szavazásra, amelynek ered
ménye: 13 elutasító állt szemben II tá
mogatóval, kettő tartózkodás mellett, 
így a módosító indítvány egyelőre nem 
kerül az országgyűlés elé. Ahogy ez már 
ilyenkor szinte törvényszerű, az előter
jesztők nem rejtették véka alá csalódott
ságukat. Gyimóthy alelnök úr, a terem
ből kifelé jövet oda is vetette egyik koa
líciós képviselő társának, aki nem min
denben értett vele egyet, hogy - Most 
legalább látszott ki a kommunista! Ah
hoz pedig, hogy ne kész tények, hanem 
észérvek döntsenek nem volna szabad 
tovább halogatni a törvény alapos hatás- 
vizsgálatát, szakszerű elemzését. Ezzel 
adós a szakterület.

H.Zs.

(A politika mindenre képes. Legújabb 
információnk szerint az indítványt a 
Környezetvédelmi bizottság is előter
jesztheti.)



A MÓDOSÍTÁS ELLENÉBEN
A javaslat jogi. tartalmi, valamint vadgazdál
kodási szakmai minősítése és kritikája előtt, 
és attól függetlenül meg kell állapítani, hogy 
a módosító indítvány jogi és tartalmi megfe
lelőségétől függetlenül, annak elfogadása és 
végrehajtása esetén súlyosan sérti a szerződé
sek betartásának (pacla sunt scrvanda) a for
galom biztonságának alapvető jogállamisági 
jogelveit, és a szabályozási területtől függet
lenül jogbizonytalanságot okoz.

A jelenleg hatályos Vtv. rendelkezései 
szerint törvényes, érvényes és hatályos jog
szabályi előírások alapján került sor a jelenle
gi vadászterületek határának kialakítására, 
azokat jogerős közigazgatási határozattal az 
illetékes vadászati hatóságok jóváhagyták, a 
vadászterületek határát megállapították. 
Ugyancsak érvényes és hatályos rendelkezés 
alapján a törvényen alapuló képviseleti joggal 
felruházott fóldtulajdonosi képviselők kötöt
ték meg az ország vadászterületeinek több 
mint 80%-ára a haszonbérleti szerződéseket, 
a haszonbérlő vadásztársaságok, mint jogi 
személyiségű egyesületek, ritkább esetben 
gazdasági társaságok, illetve szövetkezetek 
törvényes képviselőivel. Ezeket a haszonbér
leti szerződéseket a felek - egyezően a törvé
nyi rendelkezésekkel - 10 éves határozott 
időtartamra kötöttek meg, 2007. évig. amely 
szerződéseket ugyancsak a Vtv. előírása sze
rint az illetékes vadászati hatóságok jogerős 
közigazgatási határozatokkal jóváhagylak, a 
vadászatra jogosultat a jogszabályi előírás 
szerint nyilvántartásba vették, részükre az 
éves vadgazdálkodási terveket ugyancsak ha
tározatokban rendre kiadták, s általában gya
korolták a haszonbérlőkkel, mint vadászatra 
jogosultakkal szemben a hatósági jogosítvá
nyokat. Sem a Polgári Törvénykönyv, sem a 
Vtv. alapján nem védhető az a megalapozat
lan álláspont, miszerint a 10 évre szóló vad
gazdálkodási üzemtervek (Vtv. 44. §.) kiadá
sának hiányában a haszonbérleti szerződések 
érvénytelenek. Az a körülmény ugyanis, 
hogy a Földművelésügyi Minisztérium mu
lasztásos törvénysértése miatt nem valósul- 
hatott meg a Vtv. 18. §. (2.1 bekezdése sze
rint, hogy a haszonbérleti szerződés jóvá
hagyásával egyidejűleg a vadászati hatóság 
határoz a 10 éves vadgazdálkodási üzem
ien  jóváhagyásáról is, tekintettel arra, 
hogy a vadgazdálkodási üzemterv alapját 
képező körzeti vadgazdálkodási lenek 
nem álltak rendelkezésre, egyáltalán nem 
jelenti azt. hogy a haszonbérleti szerződé
sek ne volnának érvényesek. Minden alapot 
nélkülöz a módosító indítvány általános indo
kolásának az a megállapítása, hogy a ..tör
vénymódosítási szándék hírére felgyorsul a 
jelenleg jogalap nélküli haszonbérleli szerző
dések hatósági jóváhagyása". Ezeket a szer
ződéseket ugyanis a vadászati hatóságok már 
1997-ben jóváhagyták. Az üzemterveket a 
vadászatra jogosultak a körzeti vadgazdálko
dási terv kibocsátását követően határidőn be
lül a vadászati hatósághoz benyújtották, s an
nak ellenére, hogy azokat a legtöbb megyé
ben az államigazgatási eljárásról szóló törvé
nyi rendelkezésekkel szemben álló módon 
teljesen inform ális úton közölt utasítások 
alapján nem adták ki. a vadászati hatósá
gok. de a terveket a hatóságok nem utasí
tották el. Ugy ancsak informális és minden 
jogi alapot nélkülöző intézkedés eredmé
nyeként a vadászati hatóságok a vadgaz
dálkodási üzemtervek .jóváhagyására" 
hívták fel a földtulajdonosi képviselőket. 
Ez az aktus is igazolja, hogy a vadászati ható
ság a szakhatóságokkal együtt, a benyújtóit

üzemtervet megfelelőnek ítélte, hiszen eluta
sítás és hiánypótlási felhívás hiányában nyil
vánvalóan csak akkor értesíti a földtulajdono
si képviselőt, ha a tervvel szemben egyéb ha
tósági vagy szakhatósági kifogás már nincs. 
Megmagyarázhatatlan, hogy a vadás/ati 
hatóságok, mint közigazgatási szervek a 
vadgazdálkodási üzemterveket a benyúj
tást követő 30, sőt 60 napon túl sem hagy
ták jóvá legtöbb esetben, de a közigazga
tási eljárást nem hosszabbították meg, 
elutasítás vagy hiánypótlási felhívás nem 
történt.

Egyszerűen arról van szó. hogyha valaki, 
legyen ez akár a jogalkotó, felelős, s nem v i
tathatóan az alkotmányos és törvényes rend
nek megfelelő döntési hoz. a döntés jogkö
vetkezményeihez kötve van. a jogkövetkez
ményeket vállalni kell. azokat kénye-kedve 
szerint nem rúghatja fel.

Ha valaki úgy dönt. hogy termőföldjét 10 
évre haszonbérbe adja. a haszonbérlő pedig 
szerződés szerint megfizeti a haszonbérleti 
díjat és jogszerűen, szakszerűen gazdálkodik, 
a haszonbérleti szerződést nem lehet felmon
dani arra hivatkozással, hogy a bérbeadó 
meggondolta magát, és talán mégis előnyö
sebb lenne az ingatlanai más célra hasznosíta
ni. vagy haszonbérlet nélkül eladni. Polgárjo
gi és általános jogállamisági alapelv, hogy a 
szerződéseket be kell tartani. Ezzel ellentétes 
álláspont ahhoz vezet, hogy a polgárok elbi
zonytalanodnak abban, hogy az állam való
ban garantálja-e a szerződések betartásához 
és a forgalom biztonságához fűződő alapvető 
társadalmi igényt.

A VAD URATLAN  
JÓSZÁG?

A ,jes nullius”  jogintézménye a mai civilizált 
kultúrkömyezetben nem értelmezhető. A jogi 
kategória a természet javainak közvetlen el
sajátítására. ill. annak jogszerűségére vonat
kozik. Ma az egész földön a természeti javak 
közjavaknak minősülnek, és az emberiség 
közös örökségének tekintendők, amelyek vé
gesek és nem pótolhatók. Nem véletlen, hogy 
a civilizáció fejlődése során bekövetkező ne
gatív. romboló beavatkozással szemben a

XX . század második felétől megjelenik a kör
nyezet- és természetvédelem, mint pozitív, 
helyrehozó, visszaállító beavatkozás. A leve
gő, a talaj, a víz. a flóra és a fauna megvédése 
globális érdeke az emberiségnek és minden 
vonatkozásban jelen van az ember mester
séges beavatkozása. Ebből következően a 
modern európai jogfelfogással szemben ál
ló jogi anakronizmus a rés nullius jogi ka
tegóriájával operálni.

Bár tételes jogalkotási, kodifikációs aka
dálya nincs, de semmiképpen sem tekinthető 
jogalkotói szempontból kulturált megoldás
nak a vadászati törvény módosítását célzó 
törvényben mintegy mellékesen módosítani 
az igen komoly tradíciókkal és ráépülő 
joggyakorlattal rendelkező Polgári Törvény- 
könyv rendelkezését, különösen azzal az 
alapvető logikai ellentmondással, hogy a vad 
uratlan jószág, ezzel szemben a hal válto
zatlanul állam i tulajdon.

SZAKMAI 
HIÁNYOSSÁGOK

A módosítással érintett rendelkezések nem 
állnak szinkronban (inkompatibilisek) a mó
dosítással nem érintett törvényi rendelkezé
sekkel.

A Vtv. III. és IV , fejezete, de a törvény 
egésze azon a vadgazdálkodási szakmai 
alapelven áll. hogy egy vadászterület 
egyenlő egy vadgazdálkodási egységgel. Ez 
tükröződik a Vtv.-nek a vadgazdálkodási te
vékenység tervezésére, (körzeti vadgazdál
kodási terv. vadgazdálkodási üzemterv. éves 
vadgazdálkodási terv) a hivatásos vadászok 
foglalkoztatására, a vadászati hatóság fel
építésére és tevékenységére vonatkozó egy
mással összefüggő rendszerben álló rendel
kezéseiből. Ezzel szemben az indítvány‘sze
rinti vadászterületi méretek és vadászatijog
gyakorlás semmilyen formában nem illesz
kedik a Vtv. itt említett fejezeteinek módo
sítással nem érintett konkrét paragrafusai
hoz. A módosító indítvány elfogadása ese
tén a törvény súlyos belső ellentmondással 
rendelkezne, és számos végrehajthatatlan, 
illetve értelmezhetetlen rendelkezést tartal
mazna.

Az indítvány önmagában is ellentmondá
sos. a módosítási javaslat ( 3. §. 4. §. 5. §-a) 
öncllcntmondási hordoz. A részletes indoklás 
egyrészről a földtulajdonosok, ill. a fóldiulaj- 
donosi közösségek tulajdonosi jogait, önálló
ságál hangoztatja azzal, hogy a tulajdonosok 
képviseletében még törvényes képviselőként 
se szólhasson bele a jegyző, másrészről pater
nalista módon beavatkozik a tulajdonosok 
önrendelkezési jogába azon keresztül, hogy 
legalább 3 tagú testületi vezetőséget ír elő. il
letve behatárolja a képviselő személyére vo
natkozó döntési lehetőségeket. (Megjegyzen
dő. hogy a Ptk. pontosan szabályozza, hogy 
miként látható cl. illetve miként kizáró a 
meghatalmazott képviselő eljárása, az egy
mással szemben álló felek képviselete vonat
kozásában.)

A módosító javaslatnak a haszonbérleti 
szerződés időtartamára vonatkozó indítványa 
(14. §) fordított hatású, mint az indítvány in
doklása feltételezi. A haszonbérleti jogvi
szony határozatlan idejűsége bizonytalansá
got eredményez, a haszonbérlő befektetései 
és hosszú távú gazdálkodási szempontjai el
bizonytalanodnak, a jogviszony bármikor tör
ténő megszüntethetősége tükrében. Nem 
igaz. hogy a határozatlan idejű szerződés a 
haszonbérlőt tisztességes és szakszerű gaz
dálkodásra ösztönzi, ez akkor várható el. ha a 
határozott idejűség biztonságával a szerződés 
időtartama alatt valóban sajátjaként gazdál
kodik. Nem véletlen, hogy a termőföld ha
szonbérletek esetében is az élet a határozott 
idejű szerződések, ezen belül is a közép és 
hosszú távú 5, illetve 10 éves szerződések 
gyakorlatát igazolja. A szakszerűtlen gazdál
kodás egyébként súlyos szerződésszegés, ez 
határozóit idejű szerződés esetén is megala
pozza a rendkívüli felmondást, tehát a bérbe
adó földtulajdonos kezében teljes egészében 
meg van az élőhely és a vadállomány védel
mére szolgáló jogi garancia.

SAROKPONTOK
A törvénymódosító indítvány legfőbb negatí
vuma. hogy megingatja a törvény stabilitását. 
Olyan szabályozási területről van szó, ahol 
nemcsak nemzeti, hanem a vadvédelem érde
kein keresztül az emberiség globális termé
szetvédelmi érdekei különösen megkívánják 
(megkívánnák), hogy a szabályozás hosszú 
távú, kiszámítható és hosszú időre előrelát
hatóan tervezhető legy en. A jogszabály ha
tályba lépését követő alig több. mint két év
vel nem indokolt a törvény legalapvetőbb sa
rokpontjainak módosítása, ezzel a lassan ki
épülő és a gyakorlatban beépülő rend elbi
zonytalanítása és felrúgása. Egy ilyen jellegű 
hosszú távú szabályozási területei rendező jo
gi normák módosításához meg kell várni a 
jogalkalmazói, tehát hatósági és bírósági gya
korlat. nem kevésbé a vadgazdálkodási szak
mai és szakhatósági tapasztalatok kellő 
mennyiségű rendelkezésére állását ahhoz, 
hogy tcljesköríen megalapozottan lehessen a 
valóban indokolt és a gyakorlat által igazol
tan elvárt módosításokat végrehajtani. Az eh
hez szükséges időtartam feltétlenül felöleli a 
jelenleg hatályos Vtv. szerint 10 évben meg
állapított haszonbérleti időtartamot. Ezen 
időtartam lejártára nagy valószínűséggel már 
valóban rendelkezésre állnak azok a gyakor
lati tapasztalatok, amelyek megalapozzák az 
esetleges módosításokat úgy, hogy a jelenleg 
hatályos törvény alapján megkötött törvényes 
szerződéseken nyugvó jogokat sem sérti.

I)r. Hilonka Béla

HELYREIGAZÍTÁS
Lapunk 1997. évi 1. számában a „Több, mint balhé” című
cikkben
□ Valótlanul híreszteltük, hogy az ütemtervet is tartalmazó 

írásos VADCOOP BVT. tájékoztató másfél hónapos késés
sel jelent volna meg és ennek elkészítése tetemes költség
gel járt volna. A tájékoztató kibocsátásának ideje megfe
lelt a kialakult gyakorlatnak, az anyag az egyik vadásztárs 
nyomdájában készült.

□ Valótlanul híreszteltük, hogy az ellenőrző bizottság elnöke 
útnyilvántartásaival kapcsolatban jogtalanul vett volna fel 
pénzt. Az általa alkalmazott kódok alapján a megtett utak 
azonosíthatóak. Valótlanul híreszteltük, hogy a tisztségvi
selők számára a Budapesten megtett kilométerek ne len
nének elszámolhatók.

□ Valótlanul híreszteltük, hogy a VADCOOP BVT. vezetői 
nem kezdeményeztek eljárást a társasággal szerződő 
keszthelyi vállalkozó ellen, az ügyben polgári bíróság jog
erős határozatot hozott.
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A független bíróságtól is teljesen függetlenül
A történet nyomon követéséhez - ha akarjuk, ha nem - 
vissza kell forgatnunk az idő kerekét egészen 19% no
vemberéig, amikor is a festői szépségű, erdőkkel öve
zett Komárom-Esztergom megyei kisközségben, Ré- 
dén összehívták a tulajdonosi gyűlést a vadászterület 
kialakítása ügyében. A  kijelölt területen 73 százalékos 
többségi tulajdonnal az állami vagyon kezelőjét, a 
Vértesi Erdő Rt.-t választották tulajdonosi képviselő
jüknek és a haszonbérbeadás mellett döntöttek. Márci
usban ezt megváltoztatták a saját jogon történő vadá
szatra. amikor is a „gyűlésen" mondhatnánk alacsony 
részvételi aránnyal, pontosabban, ketten jelentek meg. 
A vadászati lehetőségekre később nyilvános licitet hir
dettek, amelyen megjelent az előző bérlő, a Bakonyal
ja Dózsa Vt. és az ismeretlen Cönózis Rt., amely jegy
zőkönyvileg észrevételezett módon, csak részben fe
lelt meg a jogszabályi előírásoknak. Új licitet hirdet
tek, ahol újfent megjelentek az előző „vevők” , s a Ba
konyalja Dózsa vállalta a feltételeket - ugyanannyit 
ígérve, mint az ellenfél (azaz 7900000 forint+áfát, 
amely 1800 Ft/ha) - mégis a Cönózis Rt. lett a győz
tes. A  „Vadászati megállapodás" című találmány azon
ban nemcsak a vadászati lehetőségeket leplezte, ha
nem az összes egyéb kötelezettség átvállalását is. A 
Bakonyalja Dózsa Vadásztársaság a törvényes határ
időn belül élt a törvény adta jogaival és pert indított az 
elóhaszonbérleti jogáért, jogi nyelven: a szerződés ér
vénytelenségének megállapítása tárgyában.

Summa summárum első-, majd másodfokon ki
mondta a bíróság, hogy az úgynevezett vadászati szer
ződés valójában egy leplezett haszonbérleti. így a Bakony
alja Dózsa Vt. meghatározatlan időre szóló haszonbér
leti szerződése érvényes, és az előhaszonbérlet jogán 
visszahelyezte a jogaiba őket, 1999. április 16-án.

Mint minden pernél a vesztesnek kudarc, a győztes
nek öröm és a több mint kétéves jogi csatározás után 
már talán vadászhatnának is. Ez azonban nem olyan 
egyszerű, mint gondolnánk, ugyanis hiába volt a jog
erős bírói döntés, az érvényes szerződés esetében is 
szakhatósági jóváhagyás, regisztráció szükséges. Vi
szont sem a Vértesi Erdő Rt.-től. mint bejegyzett jogo
sulttól (sem a Cönózistól) nem vonták vissza a vadá
szati jogosultságot. Közben csaknem az összes őzba
kot vasszorgalommal terítékre hozták, mert később a 
krotáliák átadásakor csupán egyet kaptak. Mindemel
lett kifizették az egész éves bérleti díjat, noha csak jú
nius végén kezdhettek vadászni, mert akkor jöttek lét
re a törvényes feltételek, kaptak krotáliát, éves lelövési 
tervet, egyebeket. Időközben az is kiderült, hogy hiába 
fizették be az egész éves bérleti díjat a jogos időará
nyos díj helyett, a területük valójában nem is 4000 
hektár, mert épült benne egy 550 hektáros disznóskert, 
minisztériumi támogatással a vadászati turizmus fej
lesztése, valamint a vadkárok csökkentése indokaival. 
Pontos elszámolást - természetesen - nem láthattunk, 
de szakértői becslések alapján úgy 30-40 milliós beru
házásról van szó, amelynek létesítési engedélyét 1998. 
június 4-én írta alá az akkori miniszter, ha úgy tetszik 
hattyúdalként. Kérdés, hogy miért kellett egy per alatt 
álló területen sebbel-Iobbal támogatási keretből disz- 
nóskertet létesíteni? Másik kérdés, hogy miért éppen 
1,8 méter magas a kerítés, vagy eleve vegyes célú va
daskert létesült? K i tudja?

Ami pedig a vadkárcsökkentési célokat illeti, az 
sem igazán jött be, mert mindössze egy héttel a bakony- 
aljaiak honfoglalása után máris kaptak égy dörge-. 
delmes levelet, hogy térítsék meg az okozott erdei

kárt, mert erdórészletcnként különböző (10-től 70 
százalékos) mértékben rágta le a vad. nem gazdálkod
nak ,.helyesen” , veszélyeztették az erdővagyont. A rá
gás idején azonban még nem tehette be a területre a 
lábát a bejegyzett vadászatra jogosult. Fizessenek to
vábbá 4 millió forintot vadkárelhárító-kerítés építésé
re is, amelyből kétmillióért már fölépült, a többit év 
végéig építik. Ezenkívül fizessék meg a Cönózis két 
hivatásos vadászának felmondással keletkezett költsé

geit, noha papíron a Vértesi Erdő Rt. alkalmazottai 
voltak, a visszahelyezett bérlővel soha nem álltak jog
viszonyban.

Mindezektől - természetesen - a bérlő-bérbeadói 
jogviszony”  úgy clhidegült, mint a válóperes feleké 
az osztozkodás során. A  társaság mint bérlő, „levelező 
hallgatóvá”  vált. noha a hektáronkénti 1800 forintos 
díjat busásan megfizették, de mint a Kékszakállú her
ceg várába, a rejtett szobába, nem tehették a lábukat a 
lelakatolt bűvös kertbe. Nem volt szinte olyan hct. 
hogy a bérbeadó valami újabb trükkel beléjük ne kö
tött volna. Mígnem aztán a vadászidény végére, a bíró
ság által megállapított érvényes haszonbérleti szerző
dést a harcos vezérigazgató fölmondta. Ha úgy tetszik, 
a jó  tett helyébe a társaság - hivatkozva jogaikra - kér
te, hogy vagy bontsák le a kerítést, vagy tegyék lehető
vé, hogy bemehessenek. Dobroszláv Lajos vezérigaz
gat ó úr mindezek ellenére nagy bölcsen jogosnak és 
indokoltnak látta, hogy egy őrző védő káefté zordon 
négy fős őrségével éjjel nappali silbakolást rendeljen 
el a kertnél. Szakértő becslések szerint ennek költsége 
jócskán egymillió forint felett van havonta, és legfőbb 
célja, hogy megakadályozzák a bérleti díjat befizetet
tek bejutását. Egyébként az éves jóváhagyott lelövési 
terv az egész 4000 hektáros területre szólt, beleértve a 
„zártosztályt”  is. Ha egyáltalán „haszonbérlet” ez, ak
kor a kvótába beletartozna az időközben a krotáliákkal 
hivatalosan eltulajdonított 16 ózbak is. mert azoknak 
bizonyára nemcsak károkozása, hanem valami éves 
haszna is volna. Egyébként az 1800 forint - ha hiszik, 
ha nem - úgy oszlik ehelyütt meg, hogy ebből 180 fo
rintot kapnak hektáronként maguk a földtulajdonosok. 
Már aki jelentkezik. A  többi - a jogaikat kivont kard
dal védelmező, képviselő - a nyereségérdekeltségű 
részvénytársaságé. Hiába, sok itt a munka. Ez azok 
számára lehet érdekes, akik azt állítják, hogy a földtu
lajdonosokat kisemmizik. De nem az igazi vadászatra 
jogosult, a vadásztársaság, amelyik a bérleti díjakat 
egy összegben fizette ki a földtulajdonosok közös kép
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viselőjének, adott esetben a Vértesi Erdő Rt.-nek. Ak
kor: ki semmiz itt ki, kicsodát?

Ha a tíz százalékot viszonyítjuk a kilencvenhez, 
még másnaposság esetén sem lehet ezt testvéries osz
tozkodásnak nevezni. Vagy ha igen. akkor valamelyik 
„testvér" enyhén szólva ütódött, akinek fogyatékos 
helyzetével alaposan visszaélt valaki, mondjuk az „is
meretlen” tettes.

Megkezdődött a bőgés, és az áthallatszik a támoga
tott. és már féltve őrzött rácsokon is. Hacsak ezek a 
disznók nem tanultak meg idegen nyelveket, és nem 
tudnak bikamódra bőgni. Az őrök által többször elhaj
szolt vadásztársaság birtokháborítás miatt panaszt tett 
az önkormányzat jegyzőjénél, aki megvizsgálva az 
összes iratanyagot, híírom napon belül végrehajtandó 
államigazgatási határozatával kötelezte az őrzést el
rendelő visszaélőt a jogtalanság megszüntetésére, a 
kulcsok átadására. A képviselő ennek ellenére sem ad- 
ta(be) a kulcsot. Miután a társaság vezetőségében 
akadnak a jogaikkal tisztában lévők, följelentést tettek 
a rendőrségen is. megvizsgálandó: az azonnal végre
hajtandó államigazgatási határozatra mutatott fi
tyisszel egyenértékű viselkedés, fenyegetettség nem 
meríti-e ki az önbíráskodás fogalmát, amelyet általá
ban nem ejnyebejnyével díjaz a törvény. Ha ugyanis 
mondjuk magam követném el, és ebben netán jogerő
sen elmarasztalnának, egy évtől egészen öt évre is sza
badságomat veszthetném. Sajnos, nem vagyok vezér- 
igazgató. jogállamilag, mert a példa szerint a hollététől 
is függhet - adott esetben - a tényállás. A  rend őrei an
nak rendje módja szerint fölvették a lázas papírmun
kát, és bizonyára nagyon mélyen gondolkodóba estek. 
Másról lapzártáig nem hallottunk és a náluk bizonyára 
jobban megfizetett őrök is teszik a dolgukat megbízóik 
akarata szerint. Mindenki csinál valamit, teszi a dol
gát, csak másképp.

A játszma igen drága patthelyzetté vetemedett, és ki 
tudja még mivel idegesítik majd egymást, teljesen ér
telmetlenül. A vezérigazgató úrra pedig úgy tűnik, 
nem vonatkoznak az alattvaló állampolgárokra vonat
kozó törvények.

Azok tisztelete, a jogkövető, valamint a tisztességes 
piaci magatartás pedig egy demokratikus jogállamban 
mindenki számára kötelező volna. Ha bárki elkezd vá
logatni és csak azt tartja számára elfogadhatónak, 
amelyből előnyei származnak, öntörvényűvé válik 
minden. Ha egy bírósági döntésre, államigazgatási ha
tározatra nagyívben tesznek, vagy egyáltalán tehetnek, 
azt távolról sem lehet polgári demokráciának nevezni. 
Azt pedig senki ne gondolja, hogy nem kérdeztük meg 
a másik felet is. Dobroszláv úr - mondták - nagyon el
foglalt, éjt nappallá téve sem ért rá. nem élt a lehető
séggel. Sajnáljuk...

A vezérigazgató úr, mint „hivatásos”  vadász, elvileg 
ugyanolyan tagja a vadászkamarának, mint jómagam. 
Érvényes rá az Etikai Szabályzatunk? A kamara tagjai
tól törvénytisztelő, jogszabálykövetó magatartást vár 
el. ír elő, követel meg. törvényes köztestületi jogosít
ványai alapján. Egyik sokat hangoztatott fő küldetése 
az alkotott szabályzata alapján az etikátlanságok ki
vizsgálása. Amint olvasom a szabályzatban az eljárást 
a kamara bármely tagja írásban kezdeményezheti. íme 
az írás, amelynek címzettje lehet a Komárom Eszter
gom megyei vadászkamara Etikai Bizottsága. Lehet 
rágódni, mert mi már megpuhítottuk a jelképes gittet, 
és ezennel átadjuk az egyletünknek.

Homonnav Zsombor
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Trónfosztás
Vakjszinüleg sok vadászember nem is tu d n á , hol ke
resse a térképen a Mecseki Erdészeti Rt. Sellyei er
dészetét. Idén szeptember 9-én a szentegáti erdő
ben esett el a .király’. Páros 20-as agancs, vastag 
koromfekete szárak, a különleges ritkaságú hármas 
eíágazású. s kózépága. a mintegy 120 centiméteres 
szárhossz, impozáns látványt nyújtott a terítéken. Az 
idei rekordbika is, mint sok elődje, méltó képviselője 
az ormánsági szarvasnak, annak a szakszerű vadá- 
szatnak-vadgazdálkodásnak. amelyet az itt élő hiva
tásos vadászok végeznek hosszú évtizedek óta. A 
bírálat adatai: agancs tömege: 13.10 kg, 244.60 p. 
kora 12 év. (A terítéken, jobbra.)

A kürtök a bikáknak szóltak, de vadászüdvözlet 
jár a hivatásos vadászkísérőnek. Mezei Balázsnak, 
töret az elejtőnek.

A. G.

A Zalaegerszegi Zrínyi Vadásztársaság területén Hadarics Pál 
hivatásos vadász segítségével ejtette ei egy külföldi vendég a 
négy agancstövű, 9.70 kilogrammos tömegű agancs viselőjét

Gellért Zoltán

a „három  gyém ánt”  ré ts á g o n
Yatoro Iwasaki japán rizskereskedő a múlt század végén hajózási vál
lalkozást alapított, amelynek a család címerében szereplő jelkép után 
a mitsu=három. bishi=gyémánt elnevezést adta. Azóta a Mitsubishi a 
világ egyik legnagyobb konszerne lett. 40 óriáscége a sörgyártástól 
az űrhajózásig sok mindennel foglalkozik és mindenben a japán 
csúcstechnikát és -technológiát alkalmazza, miközben óriási erőfeszí
téseket tesz az emberi környezet megóvásáért. Nem túlzás, ha azt ál
lítjuk. hogy a Mitsubishi az autógyártásáról a legismertebb. 1917-ben 
gördült le a sorozatgyártó .szalagról" a híres „A" elnevezésű személy
autója. majd egy évvel később a T-1 elnevezésű teherautó. 1934 óta 
gyárt a Mitsubishi összkerék meghajtású személyautót, a PX-33-as te
repjárót ... ami elődje volt a világ egyik legsikeresebb terepjárójának, 
a Pajerónak. amit 1983 óta gyártanak és évről-évre korszerűsítenek 
vagy az L-200-as haszongépjárműnek, amely egyszerre 4-5 szemé
lyes személyautó és kitűnő platós kisteherautó... a vadászatban is 
praktikusan használható. (Nem véletlen, hogy az erdőgazdaságok 
többsége ezeket az autókat vásárolja a kerületvezető erdészeknek, 
vadászoknak.)

Mindezt azért írtuk le. mert meghívást kaptunk Rétságra. a 2-es főút 
mellett, az 55. kilométernél egy újabb magyar Mitsubishi márkakereske
dés és szakszerviz megnyitására. Rétság nemcsak Nógrád megye, ha

nem az ország egyik legdinamikusabban fejlődő városa, nem véletlenül 
települnek ide a multinacionális nagyvállalatok, földrajzi fekvése, a szlo
vák határ közelsége, a képzett munkaerő teszi a vállalkozások számára 
a kisvárost vonzóvá.

Erre a vonzerőre érzett rá Kocsis Gábor (37). az Autó-Kocsis Kft. tulaj
donos ügyvezetője, aki tanult autószerelő és miután két évig vendég- 
munkás volt a BMW müncheni gyárában. 1992-ben döntötte el. hogy itt
hon autószervizt és márkakereskedést fog nyitni. A döntést tettek követ
ték. azóta vállalkozó és márkakereskedő, a rétsági Mitsubishi szalon és 
a két kocsiállású szakszerviz a legújabb vállalkozása, amely a gyár vala
mennyi autótípusát kínálja a vásárlóknak, a hozzátartozó garanciákkal és 
szolgáltatásokkal.

Kocsis Gábor és munkatársai vallják, hogy az autókereskedés több az 
autó egyszerű eladásánál, ehhez szorosan kapcsolódik az a rendszer, 
amely az autó további életútját is nyomon követi, megteremtvén a szervi
zelés lehetőségeit és a lehető leggyorsabb alkatrész utánpótlást.

(Egyébként a megnyitón valami olyasmit is hallottunk, hogy most Rét
ságon. az új Mitsubishi szalonban, olcsóbban kínálják - a vadászokat 
leginkább érdeklő - Pajerokat és L200-asokat. Akit a dolog érdekel, ke
resse meg az  A utó -K ocsis  Kft.-t. C ím : 2651 R étság , R ákóczi út. 
Tel: 35 /351-259 . Fax: 35/351-258.)
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Mire szabad vadászni?
N o ve m b e rie n : setet gmszarvasttka. tehén, únő. borjú -  dám bta. tehén. b o rjj -  ózsuta. 
gida -  muflorkos. jeÁ e. bárány -  vaddisznó -  japán sz* a  szarvast*a. tehén. únő. borjú -  
Dybcwwsíá szarvasbica. tehén. únő. borjú -  me2ö  nyúl -  házi görény -  nyesi -  tácánkatats -  
vetési lúd -  lökés, bófl, csörgő, barátréce, kerceréce, s z á rc s a -b a k á n  g e r le -  seregély.
Külön engedéllyel: Sácántyúk -  fogoly.
Decemberben: setejt g im szarvasbka. tehén unó. borjú -  dám bka. te h é n  unó. borjú -  
ózsuta. g d a  -  m ülonkos. jerke, bárány -  vad ó szn ó  -  s z k a  szarvas -  O jto w s k j sza r
va s  -  mezei nyúl -  házi görény -  nyesi -  fácánkakas (lácántyúk csak a 2000 darabot 
meghaladó utónevelő. l  ktocsájte  tey 1000 méter sugarv l&zeiében. külön enge
dély alapján, a teríték 20%-áig lőhető!) -  vetési lúd (naponta és szemétenként 4 db ejt
hető el)-  tókés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa (naponta és személye/tért 
legfeíebö Ő-S db efhető el)-- bafcáni gerle.
Egész évben: vaddisznó kan, süldő, malac (kocára, azaz az 50 kg zsigeceKsúk/t elérő 
vagy meghaladó nőivarú vaddisznóra csak május 1-je és január 31-e között szabad 
vadászni) -  úregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  aranysakál -  moscmedve
-  dolmányos varjú -  vetési varjú (feszetóatspen és a m a k  2tX? /néferes csa* 
r rq u s  Ije  és február 28-a közöld - szarka -  s z á j ú  
Figyelem!
Vadászni csak napkelte előtt egy órával kezdődően és napnyugta után egy óráig 
szabad. Éjszaka a vaddisznó és a róka vadászatának kivételével tilos a vadászat. 
Éjszakai vadászatnál a lényszóró használatát a vaddisznó által okozott vadkár el
hárítása vagy megelőzése céljából, különösen indokolt esetben a vadászati hiva
tal engedélyezi. Éjszakai vadászaton a vadász köteles magánál tartani és használ
ni keresőtávcsövet valam int kézSámpát 

Tilos a vad elejtésénél elektromos optikai eszközt használni. Továbbá: a vadá
szat gyakorlása során tüos az önlófló sörétes vadászlőfegyverben egyidejűleg 3 
darab lőszernél többet tartani.

Őszutó
N O V E M B E R
avaqv Szent András hava

A hó A hét napja A Nap A Hóid 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 636 1619 528 1628
8. Hétfő 638 1618 631 1654 O 453
9. Kedd 639 1616 732 1724

10. Szerda 641 1615 832 17 59
11. Csütörtök 642 1614 929 1838
12. Péntek 644 1612 1022 1923
13. Szombat 645 1611 11 10 2013
14. Vasárnap 647 1610 11 52 21 10
15. Hétfő 648 1609 1229 2210
16. Kedd 650 1608 1303 2315 D 10 03
17. Szerda 651 1607 1332 —
18. Csütörtök 6 52 1605 14 00 022
19. Péntek 654 1604 14 27 133
20. Szombat 6 55 1603 14 55 246
21. Vasárnap 6 57 1603 1525 402
22. Hétfő 658 1602 1559 521
23. Kedd 700 1601 1638 641 O 804
24. Szerda 701 1600 1726 7 59
25. Csütörtök 7 02 1559 1822 912
26. Péntek 704 1558 1926 1015
27. Szombat 7 05 1558 20 36 1107
28. Vasárnap 706 1557 21 47 11 50
29. Hétfő 7 08 1557 22 57 1225
30. Kedd 709 1556 — 12 55 C 019

Téléi
D E C E M B E R

5, avaqv Karácsony hava
A hó Ahét napja A Nap A Hold Fázisa
napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Szerda 710 1555 005 1321
2. Csütörtök 711 1555 112 13 45
3. Péntek 713 1555 216 14 09
4. Szombat 714 1554 320 14 33
5. Vasárnap 715 1554 423 14 58
6. Hétfő 716 1554 524 1527
7. Kedd 717 1553 625 15 59 023 32
8. Szerda 718 1553 723 1636
9. Csütörtök 719 1553 818 1719

10. Péntek 720 1553 908 1808
11. Szombat 7 21 1553 952 1902
12. Vasárnap 722 1553 1031 2001
13. Hétfő 723 1553 1105 2103
14. Kedd 7 24 1553 1135 22 08
15. Szerda 725 1553 1203 2315
16. Csütörtök 726 1553 1229 — D 150
17. Péntek 7 26 1554 1255 024
18. Szombat 7 27 1554 1322 136
19. Vasárnap 7 28 1554 1353 2 51
20. Hétfő 7 28 1555 14 28 409
21. Kedd 729 1555 1510 527
22. Szerda 729 1556 1602 644 0  18 31
23. Csütörtök 730 1556 1703 754
24. Péntek 730 1557 1812 854
25. Szombat 7 31 1557 1925 944
26. Vasárnap 731 1558 20 39 1024
27. Hétfő 7 31 1559 21 51 1057
28. Kedd 731 1600 2300 1125
29. Szerda 732 1600 — 1150 C 1504
30. Csütörtök 732 1601 007 1214
31. Péntek 732 1602 1 11 1238

NEM CSODA, 
DE AUTÓ

Soltész Károly szentendrei iparos mes
ter egyszerű és mégis bravúros etető 
megoldásáról, az elrejthető, vagyis a fára 
húzható automata vadetetőről már írtunk 
„Kukorica-eső” c. cikkünkben, a szerke
zetet sokan láthatták a vadásznapi ren
dezvényeken. Költségtakarékos, ügyes 
megoldás, érdemes vele minden vadgaz
dának megbarátkozni. Most Soltész Ká
roly vadászautóját mutatjuk be, azt az 
UAZ B 469-es orosz katonai parancsnoki 
terepjárót, amelyen tucatnyi változtatást
- vadásziasítást - hajtott végre a gazdája 
... és amelyet ötletként ezúttal közzéte- 
szünk.Nem látható, de nagyon fontos áta

lakítás, hogy a gyári kuplungot - 
amely könnyen és gyakran szokott 
tönkremenni, kicserélték egy te
herautó - az AVIA - kuplung szer
kezetére és tárcsájára, csupán a 

lendkeréken kellett új lyukakat fúrni.
Akik elakadtak már bármilyen terepjáró

val. pontosan tudják, mennyire sokat számít 
a differenciálzár. Gyárilag az UAZ-okba 
ilyent nem építettek, ezért a korábban autó- 
versenyző Soltész úrra várt az átalakítás. A 
lényeg. ( 2. számú felvételünk) hogy a hídra 
került egy pneumatikus munkahenger, 
amely mechanikusan lezárja a tányérkere
ket , a bolygó fogaskerekeket és együttfor- 
gásra kényszeríti a féltengelyeket. A sürített 
levegővel működő munkahengernek az 5 li
teres tartályát a kocsi jobb első ülése előtt, 
a karosszériára szerelte fel. amit egyelőre a 
garázsában egy nagy kompresszorral tölt 
fel, de nemsokára egy kis motor fogja a le
vegőt a tartályba sűríteni. Egyébként a tar
tály levegője jelenleg 30 ki-bekapcsolásra 
elegendő. A be- és kikapcsolás elektromos 
kapcsolóval működik, színes jelzőgombák 
adnak tájékoztatást a vezetőnek a differen
ciálzárak helyzetéről.

Mivel minden elektromosan működik, 
ezért természetesen a kocsi akkumulátorát 
egy jóval nagyobb teljesítményűre cserélte. 
Merthogy az akkunak - ha netán a motor 
nem járatható - bírnia kell a kocsi elejére 
szerelt, egy érdi mesterember által gyártott 
3.5 tonnás, 15 méter drótkötelű fix csörlőt 
és a motortérben rögzített 2,5 tonnás, 10 
méter hosszú drótkötéllel vásárolt mobil 
csörlőt. (3. felvételünk) A mobil csörlő a 
praktikusan erre az autóra is felszerelt és le
vizsgáztatott vonóhorogra is felakasztható, 
így az autó - ha szükséges - hátra is csör- 
lőzhető.

Szintén vizsgája van az autónak a ve
gyes üzemeltetésre, azaz a drága benzin 
helyett legtöbbször autógázzal közleked
nek vele. Az LPG 60 literes tartályt a jobb 
oldali üzemanyagtank helyére szerelte 
fel Soltész úr, igaz emiatt meg kellett 
emelni a padlólemez magasságát és rö- 
videbb lett az üléstartó cső magassága. 
Aki beül a kocsiba, ezt a változtatást 
észre sem veszi, mert az ülések változat
lanul azonos magasságban maradtak. 
Praktikum még. hogy a pébé gáz betöltő
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rejtve", ezzel még - bevallom - nem talál
koztam.

A magasles lényege egy Kamaz teher
autó billenő puttonyának hidraulikája, 
amelyet Soltész Károly egy bontóban vá
sárolt. Az olajhidraulikát működtető tar
tályt és motort ( 5. számú felvétel) a kocsi 
jobb hátsó sarkában, magát a teleszkó
pos hidraulikát pedig a kocsi bal hátsó 
sarkában helyezte el. Az induló magas
ság 2.30 méter és az 1x1 méter alapterü
letű, 50 centiméter magasságú korláttal 
körülvett ülőke akár 7 méter magasra is 
felemelhető. (6. számú felvételünk) A zaj
jal alig járó le-, és felemelés az ülőkéből 
vezérelhető.

csatlakozását (4. számú felvételünk) az 
ajtó kinyitása után - védetten - helyezte 
el a küszöb fölé.

A 4. és az 5. felvételen is látható - az 
egyébként alig észrevehető, semmilyen 
más funkciót nem zavaró - az alvázhoz 
csavarozott, különböző vastagságú csö
vekből összehegesztett - elől, középen, há
tul és kétoldalt végigfutó bukócső, amely 
egy esetleges borulástól védi meg a veze
tőt és az utasokat. A bukócsőnek, a más 
szerepe is van. mégpedig ehhez erősíthető 
a tetőcsomagtartó, valamint a kocsi legna
gyobb „durranása", a 6-7 méter magasra is 
felemelhető magasles.

Az, hogy egy matt zöldre festett UAZ va
dászautóra puskatartót, kézi keresőlám- 

Cü pát, plusz ködlámpákat, az elejére esztéti- 
üj kusan hajlított gallytörő rácsot, az ajtókra 
•w biztonsági zárakat szerelnek ... ma már 
üj nem meglepetés. Az sem újdonság, hogy 
£ az elejtett vad szállítását hátsó saroglyával 
3 vagy a kocsi hátsó részébe szabott, kive- 
g  hető, könnyen tisztítható műanyag tepsivel 
uj oldják meg. De hogy gombnyomásra felál- 
m lítható és gombnyomásra leengedhető, 
o  forgóüléses magasles is legyen benne „el-

Aki kergetett már szarvasbikát a kukorica- 
táblákban. az tudja mekkora segítség, ha a 
kukorica fölé lehet emelkedni!

A hidraulika a magaslesen kívül az elej
tett vad kocsiba emelését is megoldja, az 
ülőke helyett ilyenkor egy 60 centiméteres 
kart kell a tányérra csavarozni, ami a va
dat fölemeli és csak be kell fordítani a ko
csiba.

Végezetül a vadgazdák figyelmébe ajánl
hatjuk, hogy a parancsnoki UAZ szivattyú 
meghajtóként, vízszállítóként is használható 
... csak egy kicsit - egy csuklós kardánnal
- meg kell hosszabbítani a főtengelyét, egy 
áttétel után máris csatlakoztatható hozzá a 
szivattyú, amely nemcsak a kocsi hátsó ré
szébe helyezhető ezer literes tartály feltölté
sére alkalmas, hanem a vadnak szánt vizet 
egy tömlőn keresztül a kívánt helyre lehet 
vele juttatni.

Hogy ezek az átalakítások mennyi 
pénzbe és mennyi munkába kerültek Sol
tész Károlynak ... senki - ő sem tudja rá 
a választ, de annyi biztos, hogy a vadászi- 
as „pluszok" többet érnek, mint maga az 
autó.

-dór
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BRONZÉRMEK FÉNYÉBEN
A „VADÁSZOK BORA” ORSZÁGOS BORVERSENY DÍJNYERTES BORAI I.RÉSZ
Idén augusztus 9-10-én nem mindennapi 
rendezvényre került sor a Magyar Borok Há
zában. A Vadászati Kulturális Egyesület és a 
Magyar Bor Akadémia felkérésére két. bor
szerető vadász és borász szaktekintélyekből 
vegyesen összeállított borbíráló bizottság lá
tott neki a feladatnak, hogy a hét kategóriá
ban benevezett 101 borból kiválassza kate
góriánként a „Vadászok Borát".

A versenyre a nemzetközi borbírálati elő
írások alapján kimunkált versenyszabályzat 
szerint került sor azzal az eredeti kiegészítés
sel. hogy a borok értékeinek megállapítása 
mellett az adott bor és az elkészített vadétel 
harmóniáját is figyelembe kellett venni. Fá
cán, szalonka, vadkacsa, nyúl. vaddisznó, őz 
és szarvas kategóriákban lehetett nevezni. A 
különleges borbirálat keretében az Alabár- 
dos Étterem mesterszakácsa által elkészített, 
enyhén fűszerezett sültek és borok összekós- 
tolásával is meg kellett birkózni.

Cey-Bert Róbert gasztronómiai irányításá
val olyan ételek készültek e verseny számá
ra. melyek lehetővé tették az adott vadfaj jel
legzetes ízeinek érzékelését. A feltálalásra - 
a számtalan elkészítési mód és lehetőség kö
zül - a hideg sültre esett a választás. Részint 
azért, hogy az étel hőmérsékletének változá
sa. kihűlése ne térítse el az ízmegítélést, ré
szint azért, mert a fűszeres, paprikás ízhatá
sok lehetetlenné teszik a később bemutatott 
borok finomságának megítélését.

A borászok igyekeztek olyan borokat be
nevezni. melyek borászati erényeiken kívül 
szerintük harmonizáltak az adott vadfaj jel
lemző ízeivel is. A legtöbb nevezés a szarvas 
kategóriában érkezett, szám szerint 20. de a 
szalonka esetében is 10-féle bor közül kellett 
kiválasztani a legjobbakat. A nevezett tételek 
többsége vörösbor volt, de rozé. tokaji borkü
lönlegesség és főként a szárnyasoknál fehér 
bor is akadt szép számmal.

Az első nap a feladattal való ismerkedés 
jegyében telt. A vadászok rövid borbíráló tré
ningen vettek részt, ahol elsajátíthatták a bor
kóstolás alapjait, majd a profi boríté
szekkel közös álláspontot alakí
tottak az étel és bor kapcso
latáról. Az elméleti fejtege
tésre kóstolás közepette ke
rült sor.

Másnap pedig dr. Pásti 
György és dr. Janky Ferenc
- a Kertészeti és Élelmiszer- 
ipari Egyetem Borászati 
Tanszékének két kiváló szak
értőjének - vezetésével.

A bírálat teljesen tit
kosan zajlott. Az elő
készítésben, a kósto- 
lási sorrend megál
lapításában résztvevő 
szakembereken kívül 
az utolsó tétel elbírá
lásáig senki sem tud
hatta. kinek a borát 
rejti éppen a kóstoló
pohár.

A bírá lók a  ve rseny  
té tjéhez  m ért kom o ly- -
Sággal, tu d á su k  leg ja - J -^ r iz lin g
vá t a dva  a lakíto tták  ki 
vé lem ényüke t.

Azonos pontszám 
esetén a verseny tisz
taságán és szaksze
rűségén őrködő elnök
ség bírálata döntött.

Előfordult, hogy az 
egyébként hibátlan,

nagy élvezeti értékű bor az étellel való harmó
nia hiánya miatt szorult ki a győztesek közül.

Sok esetben igen kis különbség volt a do
bogón végzett borok között. Miként a jelentős 
sportversenyeken is előfordul, hogy az addig 
fennálló világcsúcsnál jobb eredménnyel 
sem lehet nyerni, most is elmondható, hogy 
minden díjazott bor a maga nemében kiváló. 
Mivel ezen a versenyen kategóriánként csak
3 érem került kiosztásra, nyugodtan elmond
hatjuk. hogy a bronzérem is majdnem olyan 
ragyogó, mint az arany.

Ezúttal a III. helyen végzett borok között 
tallózunk.

A fácán kategóriában nem meglepetés, 
hogy fehér borok kerültek a dobogóra. Annál 
inkább meglepő, hogy a Bükkaljai borvidék
ről származó. 1998-as Bogácsi Olaszrizling 
lett a bronzérmes, megelőzve nevesebb ne
vezőket. Az élénk savérzetű. telt. határozott 
karakterű, félszáraz bor borászati értékei 
mellett, elsősorban az ételhez való harmóniá
nak köszönheti előkelő helyezését.

Prókai László - a bor készítője - nem csak jó 
borász, de a vad jellemzőit is pontosan ismeri.

A szalonka kategóriában a bronzérem a 
Délbalatoni borvidékről származó Kéthelyi 
Chardonnay-nak jutott. Az Öregbaglas Rt.
1996-ban szüretelt, száraz, harmonikus bora 
nem a frissességének, hanem érett zamatai- 
nak köszönheti a sikerét. És az érdekes vélet
len folytán a bor címkéjén is szalonka látható.

A vadkacsa esetében már megtört a fehér 
borok egyeduralma. A gasztronómia szépsé
gét és meglepő, egyedi lehetőségeit jelzi. 
hogy a Fitomark Kft. 1988. évi 5 puttonyos 
Tokaji aszú bora lett a 3. helyen befutó. A tra
dicionális eljárással, fahordós érlelés révén 
iskolázott, kiváló évjáratból származó édes 
borkülönlegesség ínyenc csemegeként kap
csolódott a vadkacsa ízvilágához.

Lám a sokszor csak a desszertekhez aján
lott Tokaji aszú más izkörnyezetben is képes 
nagy teljesítményre.

A nyúl kategóriában a bronzmedált a Sa- 
lánki Családi Borpince rubinvörös színű, illa- 
taban az érett piros bogyós gyümölcsöket 
idéző fajtajelleges, 1996-os évjáratú Tihanyi 
Cabernet franc bora kapta. Az önmagában 
kóstolva viszonylag szerényebb vörösbor eb
ben a környezetben kiválónak bizonyult.

Az őz már egyértelműen a vörös borok je
gyében hozta igazi formáját. A bronzot érő
1997-es évjáratú Soproni Kékfrankos Barrique, 
már önmagában is tartalmas, zamatgazdag, a 
szárított gyümölcsökre emlékeztető ízeket hor
dozó bor. Ráadásul ez a bor. nem a soproni 
borokra korábban jellemző élénk savakkal, ha
nem finom cseranyagaival és bársonyos, lágy 
karakterével lopja be magát a borkedvelő szí
vébe. A nemes vadhoz, nemes ital párosult.

A szarvas kategóriában ismét a Salánki Pin
cészet borát láthatjuk a dobogó harmadik fo
kán. Az 1996-os évjáratú Mithras Cuvée alko
tói a Cabernet franc és Merlot fajták. A zamat
gazdag alapfajták barrique érlelése tovább fo
kozta a bor gazdagságát és nem véletlen, 
hogy a szarvashús zamataival már csak ilyen 
komplex ízhatás állja a versenyt. Az eredmény 
rangját csak növeli, hogy 17 rangos borvidék
ről származó bor szerepel a vert mezőnyben.

A vaddisznó esetében kevéssé ismert pin
ce kapta a bronzérmet. Béla Lajos 1997-es 
évjáratú Imrehegyi Kékfrankosa a homoki bo
rok dicséretét hivatott hirdetni. Világos rubin 
színe, mérsékelt cserzőanyag-tartalma, finom 
savai szépen egészítették ki a vaddisznósült 
karakterét. Ez a bor is bizonyítja, hogy értő 
módon végzett borászati tevékenységgel a 
szerényebb adottságú területeken is lehet 
gasztronómiailag értékes bort készíteni.

Legközelebb az ezüstérmes borok kerül
nek terítékre.

Horváth Csaba

Nagyobb' tételben a vadászok és vadászházak 
a borokat megrendelhetik a Vadászati Kulturá
lis Egyesületnél. Cím: 1245 Budapest. Pf. 1209
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A csapázás
Még nem voltam vadász, vagy legalábbis 
nem rendelkeztem saját fegyverrel, amikor 
az egyik teli reggelen elindultam az erdőbe. 
Friss hó borított mindent, az évet eltakarta a 
nagy fehérség, mintha jelezni akarta volna, 
hogy új év kezdődött. A Kispál rét felé tar
tottam. először csak a csizmám nyoma csú
fította el a friss sértetlen szűzies havat, az
tán ahogy beljebb értem, egyre több lett a 
nyom. Hol nyúl. hol róka nyomát lehetett 
látni, később őzek, szarvasok nyomaival 
igazolta az erdő. hogy még ilyenkor is van 
benne élet. A vadföld felső felén jártam már, 
mikor mint nyomtatott betűk a fehér pa
píron. arról árulkodtak, hogy éra* disznók 
jártak. Mivel a szélirány is megfelelő volt, 
ráálltam a csapára. tisztított rudas állo
mányban követtem, kerülgetve a sombok
rokat. amelyek nagyon belógtak. Egyszer 
csak. amikor már nagyon kacskaringós 
összevissza lett a csapa. és különváltak a 
nyomok, alig 20-25 méterre két süldőt pil
lantottam meg. Egy darabig figyeltem őket. 
de mivel gyanús voltam már nekik, elugrot- 
tak. Alig léptem párat ettől a helytől, ami
kor az egyik sombokor alól felült egy nagy 
disznó, hogy kan vagy koca volt azt már 
nem tudom. Bambán nézett, de bizonyára

mire felismert, addigra kirepült az álom a 
szeméből, és egy mozdulat volt csak. hogy 
kiperdüljön a vacokból, ahol ez idáig pi
hent. Első próbálkozásom volt ez és na
gyon örültem, hogy ilyen szépen összejöt
tem a disznókkal. Amikor saját puskám lett. 
jó párszor próbálkoztam a csapázással, de a 
nyomokon és a még gőzölgő vackon kívül 
soha nem sikerült összejönnöm az erdők fe
kete sokaságával. Volt olyan esel, hogy fé
lig leszakad! rólam a ruha. mert olyan sűrű 
volt a vágás. A sok utánajárás ellenére még 
egy szőrszálat sem sikerült meglátnom a 
disznókból. Az évek múlásával egy apróva
das társaság tagja lettem. Pár disznót sike
rült időnként puskavégrc kapnom. Az egyik 
évben már novemberben elkezdődtek a ha
vazások. de éppen annyi esett, amelyen ide
álisan lehetett apróvadazni. Nem sokkal ké
sőbb az egyik nap aztán elkezdett szakadni 
a hó. Egy fegyverkiállításra készültünk ba
rátainkkal. de az utak járhatallansága miatt 
nem lehetett közlekedni. Egész nap hullott 
a hó és csak hajnal tájékán állt el. Nem volt 
otthon maradásom, így hát fogtam a go
lyóst és kimentem a két víz közé. A Sió töl
tésén ballagtam befelé, inkább csak körül
nézni akartam, esetleg, ha rókával találkoz

tam volna, arra szándékoztam volna lőni. A 
két víz köze egy jó darabon erdős, pár sűrű
vel tarkítva és a közepe táján egy vadföld 
fekszik. Elég nehéz volt járni a magas hó
ban. Már kezdtem bánni, hogy nekivágtam, 
de úgy voltam vele. hogy a vadföldig még 
elmegyek. Ahogy odaértem, rögtön szemet 
szúrt a disznók éjjeli tevékenysége. Keresz- 
tül-kasul volt járva a vadföld. bőven láto
gatták az őzek is, de mint a nyomok bizo
nyították. a disznókonda is megtalálta.

Gondolkodtam, hogy este újra kijöjjek-e 
lesre, vagy próbáljam meg a csapázást. Vé
gül is az utóbbi mellett döntöttem.

A hátizsákot és a céltávcsövet mivel 
ez a csapázáskor csak akadályoz - a feles
leges ruházattal egy bokorban elrejtettem. 
Megkerestem a vadföldról kivezető csapét 
és elindultam rajta. A konda hol jobbra, 
hol balra vette az irányt, én meg mindig 
csak a nyomukon. Ilyenkor nem lehet fi
gyelni a szélirányra, a vadász rá van bízva 
a szerencsére. Időnként le kellett törölnöm 
a puskám csövét a sok ráhullott hótól, de 
bőven jutott a gallér alá is az ágakról. A 
régi sárvíz medrébe léptem bele - szeren
csére, ha nincs sok víz, akkor száraz 
amikor a konda szétvált, legalábbis a nyo

mok erről árulkodtak. Sejthető volt. hogy 
valahol előttem a keskeny levelű ezüst
fenyves remizben fognak feküdni a disz
nók. Alig fúrtam be magam az ágak között 
az egyik kis tisztásra, amikor szembe ve
lem talán 30 méterre, keresztben állt egy 
sertevad, tőle jobbra másik két disznó kör
vonala bontakozott ki az ágak sűrűjében. 
Habozásra nem volt idő, vállhoz repült a 
puska és a csendet, ami eddig körülvett, 
megtörte a golyós hangja. A disznót, mint
ha villám sújtotta volna, helyben összero
gyott - ritka kivételek egyike - a magas 
lapockalövés súrolta a gerincet alulról. 
Mire odaértem, már nem volt benne élet. 
Szerencsém volt. végre egyszer sikerült 
zsákmányt ejtenem, nemcsak a hűlt va- 
cokra akadtam rá.

Aki próbálta már. az tudja milyen élve
zetes vadászati mód a friss hóban a csapá
zás. főként, ha egy „rendes”, jó nagy kan 
után tudunk nyomozni. Aki pedig még nem 
tudta kipróbálni, annak kívánom, hogy 
elóbb-utóbb. ha jó a hó hozzá, próbáljon 
szerencsét és élvezze ezt a rendkívüli vadá
szati módot.

Bisehof Ferenc

Vadőrökből orwadászok
Orv vadászokat lepreztek le Győr-Moson- 
Sopron megyében a rendőrök. A korábban 
hivatásos vadászként dolgozó Petőházi K. 
Zsolt és társai tavaly január óta folyamato
san. engedély nélkül lőtték a vadat, majd 
maguk feldolgozták és értékesítették a vad
húst. Két év alatt 25 millió forintos forgal
mat bonyolítottak le. Nem tehették volna 
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persze, ha a vendéglősök számla nélkül, 
vagy fiktív számlákkal át nem vették volna 
a tisztázatlan eredetű árut.

Dr. Gorgosilits Fábián alezredes, a 
Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr Főka
pitányság bűnügyi igazgatója úgy nyilatko
zott. hogy több „nyomozati cselekményből 
származóan" tartottak házkutatást K. Zsolt
nál és állították elő hárem társával együtt. 
Hogy ezek milyen cselekmények voltak, és 
fionnan kaptak szimatot a rendőrök, ez 
egyelőre a rendőrség titka, nem árulják el. 
Az viszont nem titok, hogy a házkutatás so

rán valóságos profi vadfeldolgozó műhelyt 
találtak az egyik gyanúsított lakásán, amely
hez semmiféle higiéniai engedélyt nem kér
tek. Több lőfegyvert és csapdát, valamint 
egy mázsa mélyhűtött vadhúst foglaltak le a 
nyomozók és egész kiállításra valót találtak 
trófeákból és vadbőrökból. Utóbbiak értéke 
meghaladja a 30 millió forintot.

Érdekes momentum az ügyben, hogy a 
38 éves vadorzó a trófeákra hamis trófeabí
ráló bizottsági bélyegzőt is tett a biztosabb 
értékesítés reményében. Erre azonban már 
nem került sor. mert a négy jómadár közül 
kettőt. K. Zsoltot és Ö. Jánost a bíróság elő
zetes letartóztatásba helyezte. Az ügy nem
csak azért árt sokat, mert az éppen utánpót
lás-nevelés gondjaival küszködő vadállo
mányt tizedelték meg. hanem azért is, mert 
súlyos erkölcsi kárt okoztak, mind a sport, 
mind a hivatásos vadászoknak.

Pió Márta

Lapzárta után érkezett
A többéves hagyományoknak megfek'lőcn 
Borsod-Abaüj-Zcmlén megyében a vadászna
pi rendezvények több helyszínen és időpont
ban kerültek megrendezésre.

A Bodrogközi Vadásztársaságok staféta jel
leggel mindig más házigazdát választanak. 
Idén a Tiszakarádi Tiszavirág Vadásztársaság 
szervezte a vadás/napot augusztus 28-án. nagy 
sikerrel. Az ünnepség keretében kiállítások 
(festmény, trófea. Nissan terepjáró autók, tokaji 
bon*|. néptánc, mazsorettek. főzőverseny (13 
résztvevővel), lövészverseny, gyermekeknek 
légpuska- és rajzverseny került megrendezésre.

Az ünnepség alkalmával Nimród vadász- 
érem kitüntetést kapott: Kecskés Andor és 
Schneider Géza vadászmesterek.

A hagyományok szerint a bodrogközi va
dásztársaságok vendégeként a szlovák vadá
szok is eljöttek és lövészetben, főzőversenyben 
a legjobbaknak bizonyultak. A Bódva-völgyi 
vadásztársaságok a tömöri Sportlótéren ünne
peltek augusztus 26-án. Itt is a szokásos „menő"

programok zajlottak, mint a sportlövészet és a 
főzőverseny. Nimród Vadászérem kitüntetési 
vehettek át azok a megyei vadásztársaink, akik 
munkájukkal, vadászias magatartásukkal ezt ki
érdemelték: Varga Barna elnök, Molnár Mik
lós vadászmester. Csuhái István elnök. Szilá
gyi Sándor elnök, Stramszki József vadász. 
Szeptember 4-én ünnepeltek az Ózd térségi va
dászok a festői szépségű Arlói-tónál. Gazdag 
program keretében finom vadételek, értékes dí
jak álltak a résztvevők, á versenyzők rendelke
zésére. Ugyanezen a napon tartották vadásznapi 
ünnepségüket a Tokajhegyaljai Vt. tagjai is. A 
vadásznapi rendezvények versen) programjait 
szigorú zsűrik bírálták el és adták ál az értékes 
díjakat. Mint a korábbi években is. ez évben is 
nagy várakozás előzte meg a vadásznapokat. 
amelyek nem okozlak csalódást és már most ar
ról folyt a diskurzus, hogy jövőre mely helyszí
neken és milyen programbóvíiéssel szervezzük 
meg a megyei vadásznapokat.

Szendrei Mihály

Gróf Széchenyi Zsigmond Retriever Field Trtai verseny
(Soponya, október 2-3.)

A MEOE Magyar Retriever Klub a Magyar 
Ubrador Retriever Egyesület támogatásával 
nemzetközi CACIT Field Trial versenyt tartott 
a Vadex Rt. soponyai területén. Magyarorszá
gon először a világhírű angol nemzetközi rctrie- 
verbírók, Sam Scall és John Birkett bíráltak. 
Sam Seall több. mint 250 Field Trial díjjal ren
delkezik. A verseny főbírója Gyárfás Marianne 
nemzetközi versenybíró volt.

A versenyre Európa legjobb kulyái közül 
nevezetesen a belgák 2, a svájciak 2. az oszt
rákok 5. a magyarok 2 kutyát neveztek. A 
megnyitót a soponyai vadászház parkjában 
ünnepélyes keretek közöli bonyolítottuk le. 
melyre nagyszámú érdeklődő gyűlt össze. A 
mezei verseny 9 órakor kezdődött cl a sárréti

területen. Aznap igen meleg volt, a szél sem 
rezdült és valahogy a fácánok sem akartak 
repülni. A verseny délelőitje enyhén szólva 
nem igazán jól sikeredett. Délutánra egy kis 
átszervezést hajtottunk végre, amelynek meg 
is leli az eredménye. A fácánok jól repültek, 
a kulvák így végre bemutathatták csodálatos 
munkájukat. A közönség tapssal jutalmazta a 
szebbnél szebb megoldásokat.

Délután 5 óra felé kezdődön a vízimunka 
vizsga, amelyet minden retriever kiválóan tel
jesített. A Fleld Trial másnap folytatódott, most 
már igen magas színvonalon. Volt liajtás. 
amelyben 4-5 fácánt lőnek, de a retrievereknek 
csak azi volt szabad megkeresnie és elhoznia, 
amelyikre a parancs szólt. Frenetikus élmény

egy ilyen fegyelmezett kutya munkáját látni, 
mert nem rohangál össze-vissza a n>ezón, nem 
váltja a vadat és nem ugrik be, hanem puhán és 
gyorsan viszi a fácánt vezetőjének.

A Field Trial 13 óra lájhan ért véget. Az em
berek az eredményhirdetés színhelyére vonul
tak. ahol kb. 14 órákor megkezdődött a verseny 
értékelése. A felvezetők, nézők izgatottan talál
gatták. vajon ki a győztes. Végre megszületett a 
döntés. Magyarországon. Soponyán, Gróf Szé
chenyi Zsigmond Fiekl Trial győztese és a 
nemzetközi CACIT cím birtokosa Walkaboul 
Blackbirt belga fekete színű labrador szuka lett. 
A második helyezett és ResCACIT címei nyert 
Zero Zerlina v. Keien Fenn osztrák fekete lab
rador szuka. A serlegeket, plaketteket, okleve

leket a verseny névadójának özvegye nyújtotta 
át a boldog nyerteseknek. Ezek után a versenyt 
értékelte Jens Erik Sondemp úr és Sam Seall 
versenybíró is. Mindketten kiemelték, hogy 
egy világszínvonalú versenyt láttak és gratulál
tak a szervezőknek. Biztatást kaptunk további 
nemzetközi versenyek lebonyolításához is.

Ehelyütt szeretnénk köszönetét mondani 
a szponzorainknak és a Vadex Rt. vezetői
nek, valamint munkatársainak, külön kiemel
ve Sándorfalvy László fővadász úr támogatá
sát. Végezetül a bírók és a versenyzők egy
behangzó véleményét tolmácsolom, hogy jö
vőre ugyanitt találkozunk.

Nogrády (iábor
a Magyar I-abrador Retriever Egyesület elnöke
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Am bíció DR. EGYED ISTVÁN ALAPÍTVÁNY
Az év végéig várják a szervezők - a Cőnózis Rt., a Fauna Rt., a ti- 
szapüspöki Aranykorona Vt., valamint a Vadászati Kulturális Egye
sület - azoknak a természetes és jogi személyeknek (erdőgazdasá
goknak és vadásztársaságoknak) a jelentkezését - szándéknyilat
kozatát és a támogatás befizetését - akik alapítóként^!!) kívánnak 
az alapítványhoz csatlakozni. (Az alapítvány alapszabály-tervezete 
a VKE-nél tekinthető meg és a VKE gyűjti a jelentkezéseket.)

A közhasznú alapítvány célja, hogy elősegítse a magyar vad- 
gazdálkodás szakemberképzését, elismerje az oktatásban és ta
nulásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó pedagógusok és diákok 
tevékenységét.

A tervek szerint 2000 februárjában kerül sor az alapító okirat 
aláírására, ezt követően az alapítvány bejegyeztetésére, a pályá
zatok kiírására. Első alkalommal 2000. szeptember 3-án adják 
majd át a dr. Egyed István díjakat.

Matatás

Az úti okmányok és a fegyverbeviteli en
gedélyek bemutatása után a magyar- ro
mán határon felnyílt a sorompó és az autó 
döcögve bár. de szorgalmasan falta a kilo
métereket/Erdély még ma is nagyon sok 
vadász álma, a Kárpátok hegyvonulata és a 
hatalmas erdők. Az autóban utazó vadász 
végre átadhatja magát annak a csodálatos 
érzésnek, amit már oly sokszor átérzett az 
erdélyi vadászatok előtt, annak a feszült 
várakozásnak, ami minden külföldi vadá
szata során hatalmába keríti. A mostani si- 
ketfajd vadászat előtt ez különösen érezhe
tő, hiszen ezért a nagy madárért már több
ször megjárta a havasokat. De talán ez al
kalommal szerencséje lesz, és meghallhat
ja a csodás madár dürgő hangját. Ha az 
égiek kegyesek, talán az ő városi irodájá
nak egyik sarkát is díszítheti Erdély csodá
latos fekete gyöngyszeme, a dürgő siket- 
fajd kitömött példánya. Ilyen kavargó gon
dolatok közt érkezett pontos időben a meg
beszélt helyre, ahol leendő kísérői már vár
ták. Ahogy ilyenkor lenni szokott, gyors 
átpakolás, ajándékok szétosztása, aztán in
dulás. A két kísérő, apa és fia, a két András 
már régóta ismerték a magyar vadászt, akit 
maguk között csak Domnule Bélának hív
tak. Hosszú, fárasztó gyaloglás következett 
és mire éjszakai szállásukra értek, mind
hármuknak kötésig ért a hó. A kis házban a 
tűzrakás után az öreg András szólalt meg 
elsőnek. - Domnule Béla az idő nem alkal
mas kakas vadászatra és ez lehet hogy még 
rosszabb lesz. Valóban kicsit korán érke
zett. egy héttel később kedvezőbb feltéte
lek mellett lehetne vadászni, de hát majd 
meglátjuk. A következő napokban az idő 
nem javult, sőt ha lehet még rosszabb lett.

A július végi kánikulában egy belvárosi 
buszon két rég nem látott ismerőst szorí
tott egymás mellé a tömeg. A rövid be
szélgetés alatt hamar kiderült, mindketten 
vadászok. Azaz ma már csak az egyik, 
mert az idősebb vadász már letette a pus
kát. Elvesztette a területét, míg a fiata
labb éppen most lépett a Nimródok tábo
rába.

- No aztán van-e még vad? - kérdezi az 
öreg.

Az öreg vadász már a beírókönyvén látta, 
hogy ifjú, tapasztalatlan kollégája megint 
rossz helyen ült. Hónapok óta figyelte a fi
atal vadász kínlódásait a vaddisznó vadá
szat terén, és megsajnálta, rossz széllel ült 
fel a magaslesre. Amúgy is arra vitt az út- 
*ja. gondolta figyelmezteti a „gyereket". A 
magasles közelébe érve az autóval meg-

így szinte vadászat nélkül teltek a napok, 
állandóan az eget kémlelve, és bizakodva. 
Mígnem elérkezett az utolsó este, holnap 
hajnalban pakolás és hazaindulás. Az ered
ménytelenség látszólag rányomta bélyegét 
a két Andrásra, akik a szokottnál is csende
sebben ültek a tűz körül. Domnule Béla vi
szont egyáltalán nem volt elégedetlen. 
Örült, hogy ha csak egy hétre is kiszaba
dulhatott nagyvárosi irodája fogságából. 
Örült, hogy nem csörögnek körülötte a te
lefonok, nem kopog a titkárnő újabb kun
csaftokat bemutatva. A városban ügyvéd
ként dolgozik, és a rohanó napok után neki 
a havasok világa jelenti az igazi kikapcso
lódást, az itt élő emberek, a hatalmas fe
nyők és a kristálytiszta levegő. Nem bánta, 
hogy megint sikertelen volt a vadászat, 
örült, hogy itt lehetett és megint lesz miért 
felmászni a havasra. Öreg este volt. a két 
András a priccsén pihente ki a kiadós va
csora fáradalmait. Domnule Béla a tűzbe 
bámulva üldögélt és a világ nagy dolgai 
foglalkoztatták. Mint például az emberiség 
létezése a földön, és egyáltalán honnan jö
vünk és hová tartunk. No ennek a termő 
gondolatokkal teli estének a csöndjét törte 
meg az amúgy mindig szótlan fiatal And
rás. - Ne búsuljon ma Dumnule Béla, lesz 
még szép idő is, aztán ha elmegy ez a för
geteg. apámmal újbú fógyünk s möglűjjűkl 
azt a kakast, s majd elküldjük magának. - 
így lesz-é édesapám? Az öreg lassan föl
emelkedett a priccsén. s meghúzta bajuszát 
először jobbról, aztán meg balról és mint a 
világ dolgaiban járatos ember imigyen szó
lott: - Nem értesz te ehhö, András! - Hát te 
nem érted? Neki nem az kell. amit te lel
ősz. Domnule Bélának „ambíciója”  van...

- Hát hogyne vóna. alig győzöm elker
getni őket a kukoricásból.

- A rabsicok járnak-e?
- A fene se tudja, nem vagyok én olyan

kor kinn! - így a zöldfülű.
- Aztán lőttél-e már valamit?
- Hát még nem. de most augusztustól 

felszabadult az őzbak.
- És akad-e?
- Hát hogyne, a múlt héten már ki is 

néztem magamnak a kertek alján egy szép 
kövéret.

állt. halkan letekerte az ablakot és csende
sen kiszólt: - Itt estére megerősödik az 
északi szél és ráhúz a szóróra. Át kellene 
ülnöd a másik lesre! - A válasz nem ma
radt el. - Teszek én az északi szélre, de ha 
mégis megerősödik, felveszem majd a ka
bátomat.

Agyaki (iábor

*
Úgy kezdődött a reggel, hogy valaki let
tem. Ugyanis feleségem félreérthetetle
nül felszólított: - Valaki vigye már le a 
szemetesvödröt!

Ekkor még nem is sejtettem micsoda 
tortúrának nézek elébe.

Városunkban lakóépületünket csak 
piros háznak hívják, a homlokzati színe 
miatt. Lépcsőházunkban öt lakás van a 
három szinten, mi a második emeleten 
lakunk. A hátsó térre - ahol a kukák is 
vannak - viszont több emeletes ház laká
sainak ablaka néz.

Még van idő a munkába menetel előtt, 
hát üsse kavics, lefutok a szeméttel. 
Ahogy felhajtom a IKK) literes kuka fe
delét és a szemetet beleborítom, valami 
fémes csörrenést hallok. - Vajon milyen 

. kulcsot dobott a nejem a szemetesvödör
be - morfondíroztam, miközben elindul
tam a lépcsőn felfelé. Közben a fiam - 
aki a közeli pékhez leugrott briósért - 
utolért. - Jézusom, a vadászház kulcsai 
akadtak le a kulcscsomóról és az esett be
le a kukába - nyilait belém a felismerés.¥

Kapok a bőrtokban lévő kulcsokért - 
ami most is a kezemben volt ugyanúgy, 
ahogy a szemét beöntésénél is - és való
ban hiányzik róla a házhoz tartozó öt 
kulcs.

Sajnos a napokban derült ki. hogy a 
vadászházunkhoz csak egy garnitúra 
kulcsunk van. valahova eltűnhetett a má
sik. Fiam meg csak tíz éves. ő biztosan 
nem csakli/.hatta el csajozás céljából. 
Bár, ha az apjára gondolok...?

Hármasával szedtem a lépcsőt felfelé, 
gyorsan egy széket kaptam kézbe meg 
egy zseblámpát. Hogy minek a szék? 
Aki már matatott kukában az tudja, hogy 
a nagy kuka aljába - mivel majdnem 
üres volt. és csak valami trutyi vigyor
gott rám kajánul alulról - nem lehet ám 
csak úgy lenyúlni, ahhoz bele kell mé
lyen hajolni, hogy az ember lába kalim
pál csak ki belőle. Ezt a helyzetet mel
lőzve kell a kukázáshoz a szék.

No és a lámpa? Október vége felé reg
gel hét óra magasságában a kukák mé
lyén bizony még nem alszik a sötétség.

Kisfiamat megkértem, hogy jöjjön 
velem, mert a széket fogni is kell, ne
hogy elbillenjen alattam, aztán fejes a 
kukába. Meg azért is, hogy két ember 
lelkiereje az ilyen munka elvégzésére 
több mint az egy emberé. Fiam fanya
logva vette tudomásul, hogy kukázni fo
gunk, de hát az atyai szigor, az atyai szi
gor. Mese nincs!

A kuka felé közeledve gyorsan fel
mértem a terepet, hogy az akciót ki kísé
ri figyelemmel, aztán gyors matatás és 
máris kezemben volt a kulcscsomó.

Nagy sóhajtás, aztán gyorsan tűnés be 
a házba. Már bent a lakásban kezdtem el 
nézegetni, hogy rajta van-e az összes 
kulcs. Hát bizony kettő hiányzott róla. A 
külső ajtó és a hydrofor kulcsa.

A vérei kezdett liftezni le- és fel ben-*
nem. - En nem megyek vissza az biztos!
- morogtam. Hiába mérgelődtem, ha 
nem akartam betömi a bejárati ajtót, ak
kor gyerünk vissza újra kukázni.

Megint megkértem a fiamat, jöjjön már 
segíteni, aki enyhén szólva morgolódva, 
de engedelmeskedett. Meg tudom érteni. 
Hogy mire nem tanítom én a fiamat!

A lépcsőn lefelé menet eszembe jutott 
mi van akkor, ha a „konkurencia" már 
ott van? A matató maffia veszekszik ve
lem. vagy meg is ver? No, szép kilátá
sok! Megint óvatos felderítés. Sajnos 
már szépen ki világosodott. A hajnali va
dászlesen megéri az ember kivárni, míg 
a Nap sugarai legyőzik az éjszaka gyász
vitézeit, az éj leple - erős szövetből lé
vén - nagyon nehezen hasadozik. A mai 
hajnalon ez a lepel valami selejt anyag
ból készülhetett, mert félelmetes gyorsa
sággal szakadozott fel, utat engedve a 
reggeli fénynek.

0 . már csak tizenöt - húsz ember sie
tett körülöttünk munkába. Fel a pókerar
cot és aztán nyomás bele a kukába. - 
Megvan! - kiáltottam fel önkéntelenül. 
Többen odakapták a fejüket, hogy mit 
talált ez az öltönyös matató a kukában. A 
környező ablakokból többen széles vi- 
gyorral nyugtázták tornamutatványomat.

Fülöp Gyula

A vadászok arcképcsarnoka
A/ .Élet a fában* című kiállítás a vadon élő állatok ábrázolása mellett újabb - ezúttal 
zömében somogyi - vadász intarzia-portréját láthatta a nagyérdemű Kaposvárott, a 
megyei önkormányzat galériájában. A néhány milliméter vastagságú fafurnérokból ki
vágott és m ozaikszeren összeállított intarzia táblaképeken a művész minden jelen
tősebb vadászati személyiségnek elkészíti az arcképét vitathatatlanul - páratlan 
kezdeményezés, amelyhez egyre többen nyújtanak Keszthelyi Jenőnek segítséget és 
amely egyértelműen a magyar vadászati kultúra gazdagságának bizonyítéka. Az 55 
éves. Lentiben élő faipari mérnök és intarziaművész művészi ars poétikája egyetlen 
mondatban összefoglalható, amelyet a meghívóból idézünk: .Az elpusztult fában 
megtalálhatod az élet méltóságát. így teszed halhatatlanná.'

Vadászok a buszon

A szélben



NOVEMBERI NAGYHAJTÁS
EGY VADÁSZFELESÉG NAPLÓJÁBÓL

Nehéz a dolga a vadászmesternek, 
mert az első téli nagy vaddisznóhajtás 
számára mintegy legalább egy héttel 
korábban kezdődik. A terület átgon

dolt kiválasztása, beosztása, bajtárstervek ké
szítése, variációk kidolgozása (hiszen előre 
nem lehet tudni, hány vadász és hajtó jön), mi
lyen időjárás várható... Térképvázlatokat kell 
készíteni, egy nagyot a reggeli eligazításhoz, 
több kicsit, külön a vendégeknek. A nagy tér
képet a vadászszobánk ajtajára ragasztjuk, és 
két napig mozgatható nyilakkal jelöljük a lehet
séges változatokat.

A vadászatot megelőző szombaton, terület- 
bejárásra. a lőállások kitűzésére indultunk. 
Reggel nyolckor Zolinak, a vadőrnek a Trabant
jába préseljük magunkat, és irány az erdő. 
Megbeszélt helyen találkoztunk Jani bácsival, 
aki ennek a területrésznek kiváló ismerője.

Hideg volt, éjszaka fagyott, de most ragyog
va sütött a Nap. így tíz órára kissé felmelege
dett a levegő. Szerencsére a talaj nem olvadt, 
így könnyedén lépkedtünk, csizmánk még 
csak sáros sem lett. Egy-egy tisztáson megáll
tunk, s amíg a férfiak tanácskoztak, én élvez
tem a ragyogó napsütést. Már lekerült a ke
zemről a kesztyű, a kabátomat is kigomboltam, 
s a hét és fél kilométeres erdei séta végén nem 
kívántam mást. csak azt. hogy egy hét múlva is 
hasonlóan szép időnk legyen.

De nem így történt!
Az a november 21 -e kemény téllel köszöntött 

ránk. A mínusz 6-8 fok még csak elviselhető 
lett volna, de tombolt az északi szél. Férjem 
nyugtalanul aludt, fontolgatta az esélyeket: ha 
a viharos szél havat vagy ónos esőt hoz, le kell 
fújni az egész vadászatot.

Reggel 6-kor azt javasolta, hogy maradjak 
itthon, nehogy megfázzak. De az előkészületek 
engem is lázba hoztak, ezért inkább velük tar
tottam. Bőrnadrágjaink alá steppelt alsókat vet
tünk, és rétegeztük a pulóvereket.-

Ilyen szélben nem számíthattunk olvadásra, 
ezért a bakancs mellett döntöttünk. Később ál
dottuk bölcsességünket, már ami az öltözkö
dést illeti.

Fél nyolckor a vadászházhoz hajtottunk. Úgy 
látszott, a vadászszenvedély legyőzte a hideg
től való félelmet, mert már elég sokan voltak. 
Fél kilenckor a kezdés ideje, 35 puskás és 18 
hajtó állt „bevetésre" készen. Férjem alapos el
igazítást tartott, a térképen mutatta a hajtáster- 
veket. A vadászok számot húztak, az előnyös 
lőállás, így szerencse kérdése volt. Az első haj
tással miénk lett a 15-ös lőállás. Úgy döntöt
tem. hogy ma egész nap a férjem mellett mara
dok. végül is ő irányította a puskásokat. Zoli vit
te a hajtósort. Egy szép öreg fenyő tövében áll
tunk. Jobban mondva én az árokban álltam. Ali 
az árokparton ült, a lesszéken. Az éjjel esett 
egy kevés hó, amelyet a vihar az árokba so
dort, abban ácsorogtam. A szél nem csitult, su
sogott az erdő. zizegett a száraz avar. A sűrűn 
álló fák egymáshoz csapódtak, mintha száz és 
száz szarvasagancs koppanna. Balra két fa 
úgy összeért, hogy egy-egy erősebb széllö
késkor hangos nyikorgással adták tudtunkra 
kényszerű közelségüket.

Fél óra várakozás is elég volt ahhoz, hogy a 
hideget még hidegebbnek érezzük. Hosszú ló- 
denkabátomra rátermettem a pelerint, Ali háti

zsákjából előkerült a termosz. A forró tea új 
erőt lehelt a mozdulatlanságra ítélt végtagjaink
ba. Háromnegyed óra telhetett így el. amikor 
lövést hallottunk. Ali megfordult, az allé másik 
oldalára figyelt. Én is felléptem az árokból, de 
majdnem vissza is estem, mert a fenyők közt 
egy süldő szalad és „durr"! Ali lőtt egyet, majd 
kissé leeresztette a puskáját, hogy szabad 
szemmel is megnézze, mi történt.

„Lőj" - mondtam neki. mert ott, ahol az első 
süldő átvillant, öt másik követte. De nem volt 
ideje, szélsebesen vágtattak a disznócskák. 
Kicsit sajnáltam, hogy nem sikerült, de már 
elég régen „lőttünk" disznót. A vaddisznó elej
tésének az a varázsa, hogy az embernél töké
letesebb érzékszervekkel rendelkező, óvatos 
és rafinált vadat sikerülhet terítékre hozni. Kis
sé szomorúan, de beláttam, hogy a vadász- 
mesternek ma nem a saját, hanem a többiek si
keres vadászatán kell munkálkodnia. Az első 
hajtás után a puskások egy részének át kell áll
nia. Mi a férjemmel nem álltunk le. csak rövid 
időre, egyébként folyamatosan követtük a haj
tást a keleti oldalon. Amint egy-egy táblánál el
indultak a hajtők, hamarosan lövések dördül
tek. „Disznó" - mondta félhangosan. .Talált!" - 
nyugtázta. Másutt róka ugrott meg. - Ez el
ment! - ilyeneket mondott a férjem, én meg 
csak tátom a számat, hogy honnan tudja, mert 
nekem egyik puffanás olyan, mint a másik, leg
feljebb egyik közelebb van. a másik meg távo
labb. A gledicsiák után vérnyomokat találtunk, 
de hamar megoldódott a rejtély: a kanyarban 
Gyuri köti össze a szépen elejtett róka négy lá
bát. Még sok van a hajtásból, cipelheti a lom
pos farkút... A hajtósor egy bozótoson ment át, 
mi pedig felkapaszkodtunk egy magaslesre, 
onnan kísértük figyelemmel. A les árkot fogott 
közre, amelyet csordultig megtöltött az őszi 
esőzés. Az átvetett gömbfán óvatosan egyen
súlyoztam, nem szerettem volna úgy járni, mint 
az a hajtó, akit az imént halásztak ki az egyik 
vízlevezető csatornából. Társai emberségét di
cséri, hogy levetve nélkülözhető ruhadarabjai
kat, teljesen szárazba öltöztették. így nem kel
lett hazamennie.

Kiértünk a körmendi mezőkhöz. Erős a szél, 
de a felhők mögül ránk mosolygott a nap. A haj
tők és néhány vadász újra beálltak egy parcel
lába. most visszafelé haladtunk. Egy külső kö
rön mentünk, a leálló vadászokat érintettük. Né- 
hányan büszkén mulatták az elejtett zsákmányt. 
A vad előírásszerűen felnyitva, kizsigerelve, az 
alléra kihúzva várta további sorsát. Délután ket
tő felé járt az idő. Férjem úgy döntött, meghajtat 
még egy előre nem tervezett kocát. Az átállás 
időt vett igénybe, a hajtókat kocsival kellett át
vinni. Ali kocsiba ült. amely majdnem meg
süllyedt. A talaj ugyan fagyott, a tócsában leg
alább két centiméterre hízott a jég. de az autó 
kerekei alatt, mint az elejtett kristálypohár, millió 
darabra törött. Alatta feneketlen a kátyú. Meg- 
úsztuk a jobb első sárvédő lepattanásával. Az 
■allé bal oldalán fakitermelés folyt, fel-felbőgtek 
a motorfűrészek. Markoló hordta ki a fát és rak
ta halomba az allé két oldalán.

Az első leálló vadászsor a farakásokkal 
szemben, jobbra állt fel. A legszélére mi is be
álltunk, mint a vadászat kezdetén. Huzatos 
hely volt. beljebb húzódtunk egy kis emelke
dőig. „Itt a disznóváltó" - mondta Ali. Szemben

meglehetősen sűrű az aljnövényzet, jó takarást 
kínált a vadnak. Vártunk. Jobbra tőlünk két őz 
szaladt át. Tekintetünket ott hagytuk, mintha 
megéreztük volna, hogy érdemes. Az allén tő
lünk jobbra még három puskás állt, hangosan 
számoltuk: egy - kettő... nyolc! De mekkorák! 
Két szürke, a többi fekete volt, .Hatalmasak 
vannak közöttük" - mondja Ali. A konda olyan 
hirtelen vágtatott át. hogy csak egy lövést tud
tak leadni. Amint a következő táblába értek, el
érték a második puskasort. És megindulnak a 
lövések! „Talán sikerült nekik" - mondta Ali. A 
hajtósor közeledett felénk, balról meg egy trak
tor jött megrakva fával. „Nem fér el az autónk 
mellett, menj állítsd beljebb" - mondta a fér
jem. Rohanok, ahogy csak engedi a rengeteg 
ruha. ami rajtam volt. Egész nap jó szolgálatot 
tett. de most valahogy már túl sok. Integettem 
a traktorosnak, megértette a nemzetközi jel
zést. Megállt, mielőtt kikanyarodott volna, ki
szállt, rágyújtott. Beszélgetni kezdtünk a fákról, 
az erdőről, a vadászatról.

Közben odaért a hajtósor. jöttek az oldalt le
állt puskások is. Férjem is kijött, hátrébb állított 
bennünket, hátha visszatör a disznó. És amint 
ott bámészkodtunk, mellettem vagy öt puskás 
vadász, szájtátva néztük, amint pontosan azon 
a váltón, ahol eddig álltunk, legalább hét disz
nó jött vissza. Lélegzetünk is elállt, hang nem 
jött ki a torkukon, majd letámadták a férjemet 
is. hogy miért hagyta ott a helyét. Ilyen ma a 
szerencsénk! A traktorosnak kellett szabad 
utat biztosítani. Három órakor, a megbeszélt 
helyen ért véget a vadászat. A vadászok 
összefagyva, de egymás szavába vágva me
sélték élményeiket, ki hány disznót, szarvast, 
rókát látott, lőtt, hibázott. Diana kegyeltjeit a tő- 
retjükről messziről fel lehetett ismerni. Kipirul
tak az arcok, ragyogtak a tekintetek, de a nap
nak még nem volt vége!

Irány a vadászház, ahol a kandalló melege és 
egy jókora kondér babgulyás várta a megfáradt 
társaságot. Legalább egy órát kellett várni, amíg 
a traktor bedöcögött a lőtt disznókkal. Kilódult 
mindenki. Gyorsan, szakszerűen rendezték a te
rítéket. elismerően szóltak, gratuláltak, de ugrat
ták is egymást. Tizenkét disznó és egy róka volt 
a terítéken, kétoldalt lobogó tábortüzet gyújtot
tak. Ragyogtak az arcok a hideg szélben, a hó 
is eleredt már. mégis jókedvűen avatták Tomit 
első disznója felett, fényképek is készültek.

Én is ott szorongattam amúgy kiváló gépe
met. hogy megörökítsem ezt az ezen a vidéken 
nem mindennapi terítéket, de az automata ka
mera nem mozdult. - Most nem érek rá - 
mondja férjem, amikor felé nyújtottam a gépet, 
aki még mindig a szervezéssel volt elfoglalva, 
a vadszállitás és a kompetencia kérdéseit kel
lett megoldania. Lemondóan tettem zsebre a 
fényképezőgépet, úgy látszik ez a nap nem a 
miénk. De ezt a véleményemet hamarosan 
megváltoztattam. Lehet-e egy vadászmester
nek szerencsésebb, boldogabb napja, mint 

, amikor fáradt, de csillogó szemű vadásztársak 
köszönik meg a jól szervezett, szép vadászatot 
és boldog elégedettséggel falják a gőzölgő 
babgulyást, cseppet sem bánva, hogy néhá- 
nyuknak most nem sikerült. A disznó fürgébb 
és ügyesebb volt. de már szövögették a re
ményt, hogy talán legközelebb sikerül.

Varga Aladárné
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K U R T ISKOLA
Bármennyire is a „fővad” fo
galma a magyar erdők koro
nás nagyurait illeti meg, a leg
több vadász szám ára a fácán
vadászat a legfontosabb. 
Ezért a terítéknél adott végtisz

tesség sem kevésbé fontos 
„hangulatkeltő", mint bármely1 
más vadfajnál. A teríték mellett 
meggyújtott máglyák lobogó 
lángjai és a korai szürkületben 
felharsanó kürtszó méltó kísé

retében adják meg azt a  felejt
hetetlen hangulatot, amellyel 
egy emlékezetes vadásznapra 
tesznek koronát. Egyre több 
helyen kezelik már a puskához 
hasonlóan mesterien a va 

dászkürtöt. Különösen ott, ahol 
a külföldiek is megfordulnak, 
és a vadászat külsőségeire, 
annak kulturáltságára is gon
dolnak a szíves vendéglátók.

Fanfárok kürtegyüttes

VADASZOK A S A JTÓ B A N
Önálló képviselői indítványt 
nyújtott be az Országgyűlés 
elnökéhez Gyimóthy Géza 
kisgazda országgyűlési kép
viselő az 1996-ban elfogadott 
vadászati törvény módosítá
sára. Az indítvány lényegéről, 
várható fogadtatásáról és va
dásznagyhatalmi helyzetünk 
megőrzésének esélyeivel is 
foglalkozott az utóbbi hetek 
sajtója. •

„Heves vita várható a vadászati 
törvény módosítására benyúj
tott jogszabály-tervezet kap
csán. Ha Gyimóthy Géza indít
ványát támogatandónak tartják 
a honatyák, akkor jó esélye van 
annak, hogy a hazai vadásztár
sadalomban alapvető változá
sok következzenek be" - prog
nosztizálta a Napi Magyaror
szág A vadászati törvény mó
dosításra vár címmel. „A do
kumentum megállapítja, hogy a 
földtulajdonosok - a vadászati 
jog törvényes tulajdonosai - 
nem szólhattak bele a vadász- 
területek kialakításába, és a tör
vényes képviselőjüket sem ők, 
hanem többnyire a haszonbér
letre aspiráló vadásztársasá
gok tagjai és tisztségviselői vá
lasztották maguk közül. (...) A

vadgazdálkodás jelenlegi sza
bályai Gyimóthy Géza szerint 
szembeállítják egymással a fal
vak lakosait és a szomszédos 
kisebb településeket. Veszé
lyeztetik magát a vadállományt 
is azáltal, hogy a földtulajdonos 
nem a vagyona értéknövelő, 
féltett részének, hanem teherté
telnek tekinti a birtokán élő va
dat. A vadászati törvény módo
sítására beadott javaslat alap
ján a jövőben vadászterületnek 
minősülne az a földterület, vala
mint vízfelület, melynek kiterje
dése apróvadas terület esetén 
a 300 hektárt, nagyvadas terü
leten az 1500 hektárt, vegyes 
vadas területen pedig a 800 
hektárt eléri."

Kétmillió hektáron kilencszáz 
társaság címmel a Magyar 
Nemzet számol be a hazai va
dászat helyzetéről. Ebből kide
rül: „Közép-Európában lelhetők 
fel a szarvasok és más nagyva
dak legjobb élőhelyei. Hazánk 
területe Európában a legjobb a 
vadászati lehetőségeket tekint
ve. A gazdasági kapcsolatépí
téshez fontosak a nyugati 
pénzembereket vonzó erdei ka
landok. Az 1966-ban megalko
tott vadászati törvény hatályba

lépése óta jó ösvényre lépett a 
hazai vadászat. A szaktárca 
szerint 1160 vadászterület van 
az országban. A területek na
gyobbik részén, mintegy hét
millió hektáron 901 vadásztár
saság működik. (...) Az erdő 
Magyarország hű kirakata. 
Nem véletlen, hogy Németor
szágból és Ausztriából, vala
mint Olaszországból szívesen 
jönnek az itteni rengetegekbe a 
puskás emberek. Ennek oka 
nemcsak az, hogy hazánk kö
zel van a nyugati térségekhez, 
s így repülőgép helyett saját te
repjáróikkal közelíthetik meg a 
már megszokott vadászházat a 
bankárok, a gyárosok. A vonz
erőt növeli az is, hogy a magyar 
vendéglátók jól beszélik az ide
gen nyelveket, európai kultu
ráltsággal fogadják a látogató
kat. Őrömmel tölti el a nyugati 
vadászokat az is, hogy a jelleg
zetes magyar kultúra bűvköré
be kerülhetnek, s tapasztalhat
ják a magyar emberek nemes- 
lelkűségét, vendégszeretetét, 
barátságát."

A nagy felháborodást kiváltó 
védett madár-vadászat kínált 
témát a Népszabadság újság
írójának tollára. A tévedésből

lelőtt gerlék című riportban
egyebek között az alábbiak ol
vashatók. „Török Gábor azt 
mondja: felejtsük már el, hogy 
az olasz vadászok időnként 
azért lőnek le mindent, aminek 
tolla van és repül, mert túlzottan 
temperamentumosak. Ez a 
visszatérő érv a Duna-Dráva 
Nemzeti Park vadászati-halá
szati felügyelője szerint nem 
állja meg a helyét. Mert az ola
szok világszerte szívesen paro
dizált temperamentumával alig
ha lehet megmagyarázni azt. 
ami augusztus 24-én történt 
Szekszárd határában. Ott négy 
itáliai vendég 63 védett mada
rat lőtt le röpke fél óra alatt a 
Bakta vadásztársaság terüle
tén. A nemzeti park felügyelője 
biztos abban, hogy a tévedést 
ki lehet zárni a fenti esetben. 
(...) Török Gábor ugyanakkor 
azt hangsúlyozza, hogy a kül
földi vadászoknak csak töredé
ke merészkedik törvénysértés
re. A többség tiszteli a szabá
lyokat. És amikor fellépnek a 
szabálytalankodók ellen, akkor 
egyszerre védik a ritkaság- 
számba menő vadakat és a tör
vényt betartó vadászok érdé- 
két.”

Összeállította: K. E.
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MŰVÉSZPORTRE

LÁSZLÓ PÉTER
A SZÉPSÉG  MEGALKOTÁSA -  AZ ALKOTÁS SZÉPSÉGE

A természeti szépségek ábrázolásá
ban ma élő művészeink egyik do
yenje László Péter szobrászművész.

A művész a Pátczay iskolán nevelke
dett - Pátzay Pál szobrászművész, szá
zadunk középső évtizedeiben a Képző- 
művészeti Főiskola tanára, a művészet 
oktatásának megreformálja, Kossuth- 
díjas Kiváló Művész.

László Péter évtizedekig oktatta és 
nevelte a Budapesti Műszaki Egyete
men - művészi munkája mellett - mosta
ni építészvilágunk mérnökeit. Édesapja 
szoboröntő műhelyében sajátította el a 
SZÉP megalkotásának szeretetét és fel
tétlen tiszteletét.

A gyermekkorban megkedvelt állat- 
ábrázolások a hetvenes években kerül
tek újra előtérbe művészetében, hiszen 
addig a kornak megfelelő portré és más 
köztéri alkotások készültek a Vár bazár
sori alkotóműhelyben.

Feleségével, Cipivel a hétvégek még 
ma is az erdőben, a patakok mentén fu
tó, árnyas turistautakon telnek. Ez így 
volt régen is, tehát testközelből találko
zott azokkal az őzekkel, muflonokkal, 
szarvasbikákkal, amelyekről úgy érezte, 
hogy „meg kell mintázni".

A ma nyolcvanas éveit taposó „mes
ter" - hiszen így tisztelik és szeretik 
László Pétert a művésztársak, kollegák.

de az öntödei szakemberek is - nem
csak megtanulta és tanította az ábrázo
lás pontos és fontos elemeit, hanem al
kotásaiban vissza is tükrözi azokat. Min
den kompozíciójában kereste és keresi 
azt a mozdulatot, pillanatot, amely az ál
latra jellemző. Nem kell megmagyarázni, 
hogy mit ábrázol egy-egy alkotás, hi
szen a szobor önmagáért beszél.

Az egymással küzdő szarvasbikák, a 
lopakodó őz vagy az ivó szarvas, az ál
lati lét egy-egy kiragadott pillanata, 
amelyet csak a természetet ismerő, azt 
feltétel nélkül szerető művész képes áb
rázolni. A mozdulatok oly pontosak, 
annyira élethűek, hogy ha egy-egy alko
tás valahol egy erdőben állna életnagy
ságban, biztos, hogy arra tévedő va
dász azonnal puskavégre szeretné kap
ni. Van ilyen szobor pl. Budapesten: 
Pesterzsébeten, a lakótelepen áll két őz, 
Székesfehérváron van felállítva őzsuta a 
gidájával. őket a gyermekek veszik 
„gondozásba” a művész örömére, hi
szen ez igazolja az élethűséget.

Az alkotás, a munka: fontos. Ezt a hit
vallást a művész máig betartja. Ma is 
minden nap bemegy a műterembe, javít 
valamit az akkor éppen legfontosabb, 
legújabb szobron, hogy még élethűbb 
legyen a mozdulat, a pillanat.

„Az a szobor, amely csak a pillanatot 
örökíti meg, rossz” - vallja a művész. A 
szobornak valamit mondania, közvetíte
nie kell. Ha ezt nem teszi, akkor giccs, 
akkor cica. rózsaszín felhők alatt, a 
gombolyaggal.

Nagyon nehéz és keveseknek adatik 
meg, hogy megtalálják azt a keskeny ös
vényt, amely már nem egy megkövült ál
lat rajzolata, de még nem stilizált abszt
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rakció. László Péternek sikerült rátalálnia 
ezekre a pillanatokra és mozdulatokra.

Talán ez indokolja, hogy számtalan 
alkotása díszíti főként a nyugat-euró- 
pai vadászok lakásait. A hazai művé

szetpártolók jóvoltából szerencsére 
sok alkotása áll közterületeken is, a 
BME sétálóudvarán, több vadászház
ban, hogy csak néhány példát említ
sünk.

A „tudományt", mert ez az, fia, 
László Péter István örökíti tovább, re
méljük ugyanolyan szeretettel és tisz
telettel, ahogyan ezt az apai műhely
ben látta.
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K Ö N Y V K R I T I K A
V ID EC Z  FER E N C : VAD ÁSZ VOLTAM EG Y K O R O N

Vidccz Ferenc könyvéi, írásait előbb ismer
tem, mint őt magát személyesen. Vele Bükk- 
szentkereszten találkoztam először. Földi 
László emlékezetes alkotótáborában, jó pár 
esztendővel ezelőtt. Jellemző emlékem 
ezekről a napokról, hogy amíg mi, többiek, 
vitatkoztunk, dumáltunk, megváltottuk a 
(vadász)világot, csak éppen semmit nem 
alkottunk", addig Videez Ferenc üldögélt, 
háttal a napfénynek és gépelt, gépelt szor
galmasan. Aki ismeri őt, az tudja, hogy ez 
korántsem jelenti azt, hogy Videez valamifé
le visszahúzódó remetefajta. Hogy nem az. 
azt könyvei bizonyítják, „csupán csak" fe
gyelmezett vadász-, író-, és tanárember. Ru
tinos író. a szó legjobb értelmében, csiszolt 
és gördülékeny stílussal, és hogy a rutint va
laki félre ne értse, minden sora élvezetes, in
formáló. újszerű és tanulságos. Régi berög
ződések okán. ha ezt a szót halljuk, hogy va
lami „tanulságos” , a hátunkon futkározni 
kezd a hideg. Videez könyvében erről szó 
nincs. így inkább úgy fogalmazok: példa 
minden írása. Nem sematikus, de egyedi 
példák, amelyekben ott rejtőznek a kis és

nagy igazságok, békés szomorúság, felhőt
len vadászöröm.

Ez a könyv kicsit más. kicsit több. mint 
az előzők. A szemléletes, élvezetes vadász
történetek között megjelenik egyfajta érett 
bölcsesség, úgy. hogy nem válik bölcsőiké- 
dóvé, és úgy. hogy a „bölcsesség” nem je
lent semmiféle elnéző, szemet hunyó bele
nyugvást. Jeleni viszont némi keserűséget, 
amire a magyar (vadász)világ mai dolgai 
bőven adnak okot. Jelent, többnyire csen
des, de néha kemény neheztelést, és ha van 
ilyen, halk haragot a hatalmaskodók, bü
rokraták. a mohók és tudálékosak, a puskás 
páváskodók és a fegyver nélkül is sikeres 
természetgyalázókkal szemben. Bátor 
könyv Videez Ferenc új könyve. Amikor 
összevet régebbi és új állapotokat, egyálta
lán nem nosztalgiából teszi ezt. minden 
mondata érvel, bizonyít. Videez Ferenc 
nem fontolgat, nem mérlegel erőviszonyo
kat, előtte szent dolog a vad és a természet
tel szembeni alázat. A könyv így maga is 
kritika, amelynek tényei, megállapításai, 
olykor súlyos vádjai, vívónyelven szólva.

minden esetben „ülnek” . Igaz vadász olva
sói egyetértenek vele.

A könyvet fanyar humor teszi még élve
zetesebbé. Vidceztól korábban sem állt 
messze az irónia, ebben az „érett”  könyvben 
az író a humor ízével igyekszik vigasztalni 
(?) magát és olvasóit, tompítani a keserű 
szájízt, amit a vadászatot érő új és új ..pofo
nok” okoznak.

Majd mindegyik vadászkönyv tartalmaz 
egy-egy fejezetet, amely portré, megemléke
zés az elődökről, példaképekről, szülőkről, 
atyai barátokról. Videez Ferenc könyvének 
ez a része nemcsak azért kedves számomra, 
mert remekül megírt kerek és jellemző írá
sokból áll. hanem mert szerény, de méltó 
emléket állít dr. Horváth Bélának is.

Ezt a könyvet olyan ember írta. aki ta
nári erényeit úgy viszi be a vadászatba, a 
vadászatról szóló sok-sok információba, 
hogy igazából senki sem veszi észre, tanul. 

. amikor élvezettel olvas. Tanul az ember a 
mindenféle álságos önostorozás nélkül elő
adott vadászat közben és azon kívül elkö
vetett bakikból is. Minden vadász, de külö

nösen a nagyvadas területen élő. ismeri a 
magányos les és cserkelés gyönyörűségeit. 
Nem kivétel ez alól Vidccz sem. mégis, 
legtöbb történetében ott vannak mellette a 
fiatalok, a tanítványok a legszebb, legiz
galmasabb vadászpillanatokban. A tanár 
ötvöződik ilyenkor, igen szerencsés mó
don, a vadásszal, sok fiatal hasznára, örö
mére. Nekik és az időseknek, és a közép
koriaknak. egyszóval, minden vadásznak 
ajánlom ezt a könyvet.

A szokástól eltérően, a végére hagytam 
ennek a - Szarvas Pongrác által ízlésesen il
lusztrált és kiváló tipográfiával készített 
könyvnek a címét. Vadász voltam egykoron.

Bár tudom-érzem. miért ez a cím. még
sem tetszik. Az igaz vadász vadász marad. 
Bármely helyzetben, világban, puskával és 
anélkül is - sok közelmúltbéli, „történelmi" 
példát ismerünk ezt a kötődést kiirtani, el
tüntetni semmivel nem lehet.

Videez Ferenc ilyen vadász. Vadász és 
vadászíró. ma is, most is, lélekben és testi 
valóságban. Reményeim szerint, még sok jó 
írás erejéig, hosszú évekig az is marad.

M E S S  BÉLA : S Z IK ÉV EL , TO LLAL, PU SK Á V A L
Ha nem is más műfaj, mégis különös könyv. 
A magyarázat erre a szerző hivatása! ami 
minden sorában jellemzi írásait. Szokványos 
vadásztörténetek teszik a kötet zömét, de 
majd mindegyikben akad valami, amit más
hol nem nagyon találhat a buzgó olvasó, és 
ez. a valami a ..szike" nyomán keletkezik. 
Olyan információkhoz juthat az olvasó, ami
hez talán sehol máshol. Mess professzor, 
amikor „vadat űz” , akkor is orvos-anatómus, 
(mellesleg, lévén régi barátom, tudom, hogy 
hivatása mcllett-közben is megszállott va

dász) ezért mindig a furcsaságot, a rendelle
nességet. a torzulást, eltérést látja meg elő
ször a sok egyéb tulajdonság, körülmény kö
zött. Lehet ezt. úgymond, szakmai ártalom
nak is tartani, noha, amit észrevesz, leír. 
okát adja, magyarázza, az éppen hogy nem 
„ártalmas”, hanem az ellenkezője. Mindezt 
teszi úgy, hogy közben érdekes, színes törté
netet mesél. Eszembe jut néhai anatómiai 
professzorom, aki ha valami csekélyke kis 
rendellenességre bukkant, magas fejhangján 
kiáltozva: .Anomália! Rendellenesség! Ide

mindenki!" Összecsódítettc a/ egész intéze
tet és izgatottan mutatta be leletét. Mess Bé
lától azonban távol áll minden harsányság. 
Könyve olykor talán túlságosan is visszafo
gott. Nem pályázik irodalmi Nobel-díjra, stí
lusában sem akarja „leelőzni" Széchenyit 
vagy Fekete Istvánt. Könyve egy zajos törté
nelmű világban is szerencsés, szerény és be
csületes vadászélet könyve, méltán érzi úgy. 
hogy tapasztalatai, élményei másokat is ér
dekelhetnek. taníthatnak, szórakoztathatnak. 
Az olvasó, amellett, hogy végigélvezheti

egy-egy vad terítékre hozásának soha meg 
nem unható és megismételhetetlen érzését, 
örömét, kínjait, összevetheti azt saját élmé
nyeivel - hiszen a vadászélmények oly na
gyon hasonlóak és kivétel nélkül, különbö
zőek is -. példát kap szerénységből, etiká
ból, vadásziasságból. Rokonszenves részei a 
kötetnek az élő és néhai vadászbarátokról 
szóló kis történetek. Mess Béla könyvét ol
vasgatva ajánlom olvasásra, és ha nem is hat 
releváció erejével olvasóira, kellemes és 
hasznos időtöltést ad számukra.

B É K É S  SÁ N D O R : PU SKÁ VA L, T O LLA L
Békés Sándor könyve - milyen a véletlen! - 
majdnem egyidőben jelent meg Mess Béláéval 
a Nimród Vadászkönyvek sorozat (már szin
te magától értetődően, míves) kiadásában, és 
hogy a (nem is olyan) véletlenek fokozódja
nak. a könyv címe: Puskával, tollal, ezúttal, 
szike nélkül... (Nem tudok elhallgatni egy 
nialiciózus megjegyzést: Nem ártana, ha a 
vadászírók a cím választására nagyobb gon
dot, több fantáziát szentelnének, mert így a 
majdani vadászati .Így írtok ti"-bcn, ..Sörét
tel. ceruzával” , netán ..Patronnal, plaj- 
básszaT címekkel fognak megjelenítődni...)

Ez a könyv megint más, ismét egy újabb 
szín a „baranyaiak”  irigyelt „bőségszarujá
ból". Békés Sándor nem egy műfajú író. 
Széles érdeklődési köre - nemcsak vadászati

élettapasztalata, tájékozottsága, csiszolt 
stílusa és - nem utolsósorban - írói vénája 
az ót ismerők számára nem meglepetés.

A fó%v. amelyről itt szó esik. nem csak 
vadászkönyv, noha elsősorban az. de a törté
neteket átszövő életrajzi elemek, esszé jellegű 
szakaszok, természeti leírások, amelyekbe a 
nosztalgia is kellemesen, magától értetődően

illeszkedik, a nem vadász olvasót is lenyűgö
zik. Ilyesféle könyvekkel kellene a nem vadá
szokat közelebb hozni Diána oltárához.

Igényesen megírt „Szöveg", jó értelem
ben vett profi - de ronda szó! - munka ez a 
jól szerkesztett kötet. Tévedés lenne ezek 
után azt hinni, hogy Békés könyve egy kor
rekten megírt szakmai munka, némi szépírói 
körítéssel. Ellenkezőleg: Békés Sándor több 
helyen mesterien egyesúlyoz az egészséges 
romantika és a szentimcntalizmus határán, 
és mindig „ezen az oldalon" marad, nem lé
pi át sosem azt a „veszélyes" határt.

Békés Sándor a „természet bolondja", a 
(szöveg) környezetbe is mindig illeszkedő 
..lírai ellágyulásai”  ebből a feltétlen kötődés
ből és tiszteletből erednek. Könyvében a ter
mészet maga a szépség, az író pedig ki akar
ja. kinyitja a szemeket, hogy lássák, óvják 
az. erdőt, a vadat, világunkat.

Békés kiváló megfigyelő, (nem csak a 
vadászatot) értő vadász, a természethez, 
vadhoz, erdőhöz fűződő érzelmi-értelmi 
kapcsolatát, hogy „hazulról" hozta, ha ta
gadni akarná, sem tudná. Ezért van az, hogy

kötetének a legvonzóbban megírt, legplasz- 
tikusabb, és számomra a legkedvesebb ré
szei a baranyai tájról, a Zókvölgyi kisházról 
írott mondatok. Tóni a vizsla, mindenkinek 
a kedvence lesz a róla írtakat olvasva, De
zsőt pedig, lévén, hogy e sorok írója is isme
ri. bizton állíthatom: ilyen embert csak leírni 
(megírni) lehet, kitalálni nem.

A könyv szerzője jó érzékkel és tollal talál 
rá korunk és szenvedélyünk ellentnxxxlásaira, 
amikor érzékletesen ír a Jakótelepi” őzektől, a 
városi madarakról, a területét visszaszerző Ba- 
látáról. Az írásokat finom hunxK szövi ál. ha 
pedig az előbb említett ..esszébetétekben" „fi
lozofál”, akkor is közérthető, élvezetes marad.

A könyv egzotikumát adják a külhoni vadá
szélmények. Kifejezetten élvezetesek voltak 
számomra a kárpáti és tiroli vadászatokat leíró 
fejezetek, az afrikai vadászatok és kiválóan 
megírt élmények, benyomások, más kérdés, 
hogy e sorok íróját nem vonzzák annyira, mint
- például - a Zóki kisház. Széchenyi és Kitten- 
berger után egy ébként is nehéz Afrikát írni.

Békés Sándor a vadászat iránti elkötele
zett szenvedélyét, a természet feltétlen tisz

teletét. nem csak saját írásaiban, nem csak 
vadászati szakmérnökként (mellesleg) láttat
ja velünk, hanem mint közéleti ember, a va
dászati kultúra, a vadászattól elválaszthatat
lan. etikai, esztétikai normák buzgó munká
sa, a vadászat, mint életforma népszerűsítője 
is. A baranyai vadászkultúra jelenlegi, pél
dás helyzetében jelentős szerepe van. Érde
mes (xlafigyelni rendezvényeikre, kiállítá
saikra - hogy aktuális példát is hozzak - a 
Békés szerkesztésében most induló, Bara
nya megyei Alkotó Vadászok Klubjának (a 
név éppen lehetne „csattanósabb" is) idősza
kos kiadványa, Hetedhéthatár címen, egy re
mek. élvezetes és informatív füzet, amelyet 
szívesen forgathat vadász és „civil” egyaránt.

Kis túlzással, Baranya lekörözte az ország 
jó pár megyéjét, tájegységét. Jó lenne tanulni 
példájukból, hiszen a baranyaiak „produk
ciója”  és az egész magyar vadásztársadalom 
nyeresége bizonyítja, hogy mennyi lehető
ség. rejtett tartalék vár még arra, hogy mind
annyiunk közkincsévé váljék.

dr. Végh Endre
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ÖNNEK W IS ÜZLET
EZ A SZAKUZLET

VADÁSZ- ÉS M AROKLŐFEGYVEREK

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

-  O LC S Ó  BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -

ARANYFÁCÁN VADÁSZ- HORGÁSZ ÁRUHÁZ Budapest XIII.. Kádár u. 3. 
Telifax: 320-4314 * 320-4315

A  T & T  V ID E O S TÚ D IÓ  AJÁNLATA
Megrendelésre kászíiüflk: reklám *, és referenciafilm et • vadásza*- •>: utazóüzervező 
■■yüA • .ocnsttó- •- ágci • -ésr^tysosóg • vadászatró l film et • •• 3iés
: : : z re- V á lla lunk  videofilm es szakm ai előadásokat • .. nic r -z r  •

•  kamaráknak •  vadászvizsgád fe-észitő vólblkozósdcnd'
V Á R J U K  É R D E K L Ő D É S Ü K E T  

Takács Viktor, hivatásos vadász 
9 6 0 0  Sárvár. Rákóczi utca 13 /E . Tel.: |95 ) 3 2 1 1 9 8 ,  |30 ) 9 3 7 0 -7 4 7

0 V
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A kui.. IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT.

1181 BUDAPEST, BAROSS U. 62. 
TELEFON/FAX: 00-36-1/290-7299 

AUTÓTELEFON: 00-36-30/9484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

C O N C O R D E  TRAVEL
1062 Budapest. Andrássy út 56. Tel.: (06-1) 353-0935.269-5447.269-5448 

Fax: (06-1) 353-0417. E-mail: concorde@mail.datanet.hu 
http: //www.port.hulravel/concorde

A  ConCorde Travel legkedvezőbb repülőjegy árai
MÜNCHEN 42 750,- MADRID 52300-
AMSZTERDAM 42100,- ISZTAMBUL 43800,-
ATHÉN 44000,- NEW YORK 101 200,-
KÖLN 46000,- TORONTO 102000,-
ZÜRICH 44 800,- WINDHOEK 152000,-
FRANKFURT 46 000,- JOHANNESBURG 142500-
KOPPENHÁGA 49200- LONDON 45 800,-
STOCKHOLM 53200-
Az árak oda«vissza utazásra érvényesek a légitársaság á lta l m egadott 

fe lté te lekke l, és nem tartalm azzák a repülőtéri ille téket.
További felvilágosítás és jelentkezés:

C o n C o r d e  T r a v e l ,  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/travelconcorde

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

Schm idt & Bender Hungária Kft. ■ H-l 106 Budapest, Fehér út 10. 
Telefon: 260-7641 • Telefax: 263-2937

A vadász
s z e m e

mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hulravel/concorde
mailto:concorde@mail.datanet.hu
http://www.port.hu/travelconcorde


h í r e k : h í r e k :
IV. Orosháza Kupa

75 korongos, gyorsított korong/adás* versenyi ren
deztek Orosházán augusztus 21-én. Eredménye* 
Nőt: Gundlné Menyhárt Andi (Szentes. 33). Ifjúsági 
ifj. Gundl Ádám (Szentes. 45). Férfi: 1. Hegyi János 
(KLK Orosháza 65), 2. Balogh Valier (SzVT Orosháza 
60), 3. Farkas Mihály (Sándorfalva 56/8) Csapat 1. 
Aranytólgy Korongióvó Egyesület (Csongrád, 212),
2. Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság (Orosháza, 
204), 3 Koronglövő Klub (Orosháza. 191)

Vizslások, retrieveresek
A MEOE Hungária Retriever Klub. a MEOE dróts/ó- 
rú Magyar Vizsla Szakosztálya és az Országos Ma
gyar Vadászkamara Pest megyei Szervezete rende
zésében versenyt hirdetünk a Szent Hubertus Baj
nokság pontozási rendszere szerint, A szabályzat 
megtalálható a magyar vizsga- ós versenyszabály
zatában. A vetélkedő célja: vadászkapcsotöok ápo
lása. a tapasztalatok kicserélése, a fejlődés és a va
dászat sikeressége érdekében.

A versenyt november 13-án. Sződón rendezzük. 
Nevezési díj: 5000 forint, két fácán elejthető, hazavv 
hetó. Nevezési határidő: november 6. Nevezési cim: 
Tumay János 1121 Budapest. Hunyad tejtő 27. Tele
fon: 200-5200. Igény esetén szállást is biztosítunk.

A nevezéshez csatolni kei: a vadász nevét, cí
mét. vadásztársaságát. Kutyája fajtáját, nevét, ne
mét. születési évét, törzskönyvi számát, a nevezési 
dij befizetési csektf fénymásolatát.

PR film az erdőkért
Az Országos Erdészeti Egyesület, a szeptember 27- 
én a Magyar Tudományos Akadémián megnyitott 
.Erdők hete' nevet visetó programjának záróakkord-

Nem zetközi ném et vizsla  
kiállítás és verseny

A MEOE megatakiiásának centenáriuma alkaré
ba nemzetközi kiáltást és versenyt szervezett a 
német vizsla klub augusztus 20-22-én, Dávodcn.

A rendezvényi megtisztelte jelenlétével és ak
tív bírói közreműködésével C&us Kieíer úr, a vi
lágszövetség elnefce is. A rekordszámú nevezés
nek köszönhetően már az első napen keményen 
dolgoztak a fékért bírói testületek tagjai A szi
gorú zsűri és a hozzáértő nézők egyöntetű véle
ménye szerint kiemelkedően jó ákmányt vonul
tattak fel. A késő déíutáni bírói egyeztetés után 
Wubgyiüéssel foytatódott a program 

A nagyszám} érdeklődő előtt a klub vezetői az 
elmúlt időszakban végzett munkáii*ről adlak 
számot Amint a beszámolókból kiderült, a Mub 
hatékonyan működött. Az év elején bevezetett új 
tenyésztési szabályzat beváltotta a hozzáfűzött 
reményeket. Új szint hozod a klub ételébe a terü
leti képviselői hálózat kiépítése.

A jelenlévők egyhangúlag határozták el. hogy 
elfogadják a MEOE általános tenyésztési sza
bályzatát. A német vizsla fajtákra vonatkozó sza
bályozást azonban az anyaországban kialakított 
követelményekhez igazítják 

Kitűnő idő. remek lerep. jól dolgozó kutyák jel
lemezték a második nap programját 

A GEMENC RL és a csátâ a J W  Vadásztár
saság állal biztosított és kiúnően e^észiM terepen 
fczcrythatiák képességeiket a kutyák és vezetők.

A jó szervezés, a fegyelmezett vezetők és ter
mészetesen a k tűnőén fölkészített kutyák együtte
se eredményezte azon kevés csodák egyikét, ami
kor az előzetesen meghrdetett program nem csú
szott. hanem gyorsabbra Sikerűt, rrmt a tervezett.

A harmadik napra ütemezett programokbo1 
gyakcrlatíag csak a dijak átadása és az ünne
pélyes eredményhirdetés maradt.

A CACIT versenyre 17 kutya nevezett, ebből 7 
első díjas lett az a’ábbiak szerint:
1. Vagant von Hege-Haus (Rsznv. kan. D.

CACIT) vezette: Paul Seegers
2. Yoko von Hege-haus (Rsznv, szi*a, 0. Rés

CACIT) vezette: Siegfried Hofeietter
3. Terra von Zista (Rsznv. szuka. A)

vezette: Huber leopdd
4. Víildtos von Hege-Haus (Rsznv, szuka. D)

vezette: Paul Seegers
5. Yoko von Hege-Haus (Rsznv. kan, D)

vezette: Siegfried Hcfctetter
6. Eicka von naarnleiter (Rsznv, szuka. A)

vezette: Franc Gtock
7. Szántóvá* Ottó (Drsznv, kan. H)

Gulyás György

jaként október 11 -én, a Magyar Mezőgazdasági Mú
zeum hangulatos pincehelyiségében levetítette a 
sajtó képviselőnek Pápai Gábor M  erdő és az em
ber* cimú oktatófilmjét. A videó kisérószővege is az 
ó munkáját dicséri.

Valójában ez négy 15 perces kisfilm: az erdészek 
munkájáról, az erdő hasznáról, erdei időtöltésről és 
a védelmükről. A film a pedagógusok, az erdei isko
lák. valamint a témában mükódő oklatókőzponiok 
számára készC*.

- Az O .Eí. az idei évben a tájékoztatást tűzte ki 
céljául. Irtára felértékelődött mind az egyesület, 
mind szakmai lapjának, az Erdei Lapoknak a felada
ta - hangsúlyozta Káldy József elnök. - olyan isme
retterjesztő kiadmányokat kell az oktatással, nevelés
sel foglalkozó szakemberek kezébe adni. amelyek 
hozzásegítenek az erdőgazdálkodás megismerteté
séhez. 14 erder iskola alakult e csodás világ bemu
tatására. új célok fogalmazódnak meg.

Az egyesület feladata az erdőkért termi akarók 
összegyűjtése és képviseletük útján a javaslataik, 
ötleteik eljuttatása a döntéshozókhoz. Miközben a 
világ erdőinek száma csökkenő tendenciát mutat 
(évi 12 millió hektár erdó tűnik el a föld színéről), ad
dig Magyarország területének mára már 19 százalé
ka erdő. ami az erdősültséget tekintve 40 év alatt 7 
százalékos növekedést jelent. A magyar erdészek 
közössége európai színvonalon végzi a munkáját, a 
közelmúltban 650 ezer hektár új erdő létesült.

Ceglédi m adáretetők
A Vádászati Kulturális Egyesület és a Ceglédi Va
dászklub a Matula Program kereíébervoktóber 2-án 
vadászok, szülök, gyerekek és pedagógusok bevo
násával már a télre készülve, az Állatok Világnapja 
alkalmából madáretető készítési akciót szervezett. 
Egy lekcs szponzor a Király Faipari Gyártó Keres
kedelmi Szolgáltató Kft. - bevonásával lehetősé vált 
a program hátterének biztosítása. A szervezők a 
környék összes iskoláját felkeresték, bevonták a 
munkába a technikai tanárokat, az eseményre pla
kátokkal, az iskolai rádióval és a helyi médiumok se
gítségével hívták fel a figyelmet. E nap jelentőségé
ről. a téli madáretetés módszereiről és fontosságáról 
dr. Surányi Dezső, a Magyar Tudományos Akadémtó 
tagja tájékoztatta az egybegyűlteket. Ezután a ren
dezvény támogatójának. Király Istvánnak szakmai 
irányításával gyerekek és felnőttek nekiálltak a raj
zok alapján a különböző odúk és etetők elkészítésé
nek. Az efcészű# remekműveket mindenki hazavi
hette. A nézekJdók közül sokan etiozták kedvenc ál
lataikat. dr. Csapó István állatorvos pedig ingyenes 
szaktanácsadást adott a háziállatok egészségének 
megőrzésével és tartásával kapcsolatban. Öröm volt 
látni a lelkesedést, sok-sok munkát, amelynek ha 
csak töredéke áll télen a madarak rendelkezésére, 
már akkor is megérte. Egy két gyermekmarék takar
mány is sokai jelent a léli madaraknak

A  V K E  idei Matula táborai
A VKE táborok népszerűségének híre elsősorban 
.száfiagyomány* útján terjed. Egyre többen jelent
keznek ötletekkel, javaslatokkal, programokkal ós 
sokan a szervezésben is résztvennének. Szívesen 
vesszük továbbra is azok jelentkezését, akik vállal
nák ezeknek a táboroknak a megszervezését, szak
szerű levezetését, melyet az alábbi címen várunk: 
Mészáros Iván. VKE alelnök. iljúságkiktatási ügyvivő. 
2700 Cegléd, Vörösmarty tér 6. tel.: 06531312-696. 
0630/2073-260.1999. november 15-tól 2000. május 
30-ig a Bakonyi .Római FOrdó* Erdei Iskola előadása
it hallgathatjuk meg a Bakony és a BaíatonfetvkJék ki
alakulásáról. növény- és állatvilágáról, a vadgazdál
kodás. a vadászat eszközeiről Ezeket téma-feltáró 
szakmai videóprogramok teszik változatossá, vala
mint programok, túrák színesítik az itt töltött napokat. 
A szálás a bakonynánai 55 fős kiAirházban megol
dott. érdeklődni Váczi Péternél (8422 Bakonynána, 
Alkotmány u. 56. tel.: 06S8/48&808) lehet.

Kiállitás
Matyikó Tibor müveiből nyíl*, egy hónapig nyitva 
tartó kiállítás Pesterzsébeten, a Gaál Imre galériá
ban november 19-én 17 órakor.

Baranyai gím ek
Baranya megyében szeptember utolsó napjáig 245 
db gimbikat bírált el a megyei trófeabíráló bizottság. 
Bedecs György megyei szakfelügyelő tájékoztatása 
szerint az idei érmes arány eddig 61%-os. amely na
gyon magas. Természetesen# a százalékos arány 
a november, decemberi hónapokban csökkenni fog. 
amint a hazai vadászok is kijuthatnak a vadászterü
letekre. és a kisebb súlyú b*ák vadászata megkez

dődik. A szeptemberi bírálatnál 22 trófea ért el 
aranyérmes minősítési. 56-ot ezüst. 71-el bronzé
remmel díjaztak A hibás letevések százalékos ará
nya 2%. amely pontosítva hal. mínusz egy pontos 
bikái jelent. A szakemberek véleménye szerint az 
idei bőgés nagyon rapszodikus volt. még a legjobb 
területeken is előfordult, hogy a bőgés fóidőszaká- 
ban 2-3 napig is halgattak a bkák. Ettől függetlenül, 
az idén terítékre kerültekre is büszkék lehetnek a ba
ranyai vadászok, hiszen a legtöbbjük méltó képvise
lője a megye csodálatos szarvasállományának.

A.G.

Zalai szarvas-hírek
Az elmúlt hat évhez viszonyítva a bírálatra bemuta
tott agancsok száma növekedett, emellett nem 
csökkent az agancstómeg és az érmes arány sem. 
Növekedett az arany- és az ezüstérmesek aránya, 
ezzel szemben viszont a bronzérmeseké csökkent. 
A hibás letevések, az úgynevezett minuszpontosok 
aránya jónak mondható, amely mutatja, hogy a 
szakszerűséggel nincs baj. Kieme*edő trófeát 
ugyan nem bíráltak, de mindenképpen említésre 
méltó a Vábckavölgye Vl. 12.21 kilós. 242.19 pon
tos-. az Óhíd kft. 12,50 kilós. 229,07 pontos, vala
mint a Zalahús Vt, 1250 küós 222.37 pontos trófeája

P.G.

A  Bács-K iskun megyei bőgésről
Már augusztus utolsó hetében hallatták hangjukat a 
szarvasbikák. Néhány napos intenzív bőgés után kis 
szünetet tartottak, majd újra rázendítetlek. Az erdőt 
járó vadászok nagyon sok 7-8 éves jó súlyú, szép 
formájú agancsot figyeltek meg. Véleményük szerint 
néhány év múlva kialakulhat a kívánt koreloszlás az 
öreg csapatbikákat kerülgető mellékbikák, ehhez 
persze a megfelelő létszámú hőlgykoszonj is szük
ségeltetne. idei tapasztalai az is. hogy a bőgés ideje 
alatt kevés számú tehén-únő-borjú ősszeálKtású. 
rudlit őrző. valamint színié végig, egyedüli, csapat 
néfcüli nagy bikákat is lehetett látni. A bérvadászta
tás eredménye közepesnek mondható. Főleg a kis 
agancssúlyú bikákra szerződött vendégek kísérői
nek okozott fejfájást a kérések teljesítése. Hz kiion 
felüli bfcákat a Gemenc Rt. hajósi kerületében, vala
mint a Kéteshalmi vadászlársaság területén sikerüli 
terítékre hozni.

Oláh József

Budapesti erdészkupa
A Budapesti Erdészet és a Visegrádi Erdész Lö
vészklub Budakeszi Szakosztályának közös szerve
zésében megrendeztük október 9-én az erdőgaz
daságok közötti országos versenyt. A verseny célja, 
hogy az erdőgazdaság közelebb hozza egymáshoz 
a lóvészelet, és összemérhessék tudásukat. A ver
senyen 29-en vettek részt. 5 csapat versenyzett. A 
verseny összetett volt, 25 lővéses sörétes (vadász- 
skeet) lövésből álló és nagykatoerü golyós fegyver
ből leadott 5-5 lövésből áló ózalakra és álló vad
disznó lólapra 100. illetve 150 méteres távolságból.

Eredmények egyénben: 1. Kupái András (3-60 
pont). 2. Virághalmi Ernő (342 pont). 3. Bata Péter 
(330 pont)

A 25 lóvéses vadász-skeet versenyen hárman ér
tek el 25 találatot, illetve 200 pontot, a szétlövés után 
1. Bata PétéT 2. Kupái András. 3. Pongrácz Viktor.

(k^^os fc<gyvwnH 1 Sártory Endre (162). Kupái 
András (160). 3 Vrgátalmi Ernő (158)

1 Északerdő Rt (992). 2 MEFA-Pécs (960). 3. 
Gemenc Rt (656)

A szervezőknek tovább* tervük, hogy a követke
ző esztendőben .s az erdészkupa
versenyi. bízva abban, hogy min.>l több erdészt, 
hivatásos vadás/t, és nv*ia/<« '.[xxtvadás/t aki 
kedvéi érez e sportág iráni. uij.-ózöitM'tunk ezen a 
versenyen. A félkészük^*’/, v.igy c-.i> egyverű- 
en a gyakorláshoz, mnd a sörétes inmd a golyós 
lőtér biztosított, ahol szakcn.t>-i beiő-
heti fegyvereit. Jelentkezni tehet Gál Foawrvn 320- 
0943. vagy a 06/20/984-6270 
•

Helyreigazítás
Korábbi számunkban a vadásznapi kórkép F<*y 
megyei vadásznapról szóló tudósításába tevés 
eredményi közöltünk a főzóverseny második helyv 
zett csapatát illetőleg. A másod* helyezést az Ab.n 
Vl. ózgulyása kapta.

A  Vadász Könyvklub Egyesület 
üléséről

Az október 7-én a Vadászszóvetség tanácstermé
ben megtartott ülést Tálosi István nyitotta meg. ezt 
követően átadta a .patronált' elhunyt vadászok, va
dászírók sírhelyének jegyzékét a közelgő ünnepre 
való tekintettel. A VKKE november 18-án Leányfa
lun kihelyezett programot szervez erdei sétával, fá- 
cántetep megtekintésével, vadpörkölt főzéssel. A 
december 2-án tartandó évzáró Mubúlest a Honvéd 
étteremben (Dózsa György út 53.) rendezik meg. 
Az FVM-be beadott hat pályázatból egyel fogadtak 
el: .A természet és én* 3. könyv kiadásának támo
gatását.

Ifjú vérebvezetők
Bóly-Békáspusztán, a Magyar Véreb Egytel állal 
szervezett vérebvezetó tanfolyam, az írásbeli vizs
gával még nem ért véget. A zárónap után a fiatal vér
ebvezetők immár harmadszor talákozhattak. hogy 
az elméleti oktatások után rróél több gyakorlati ta
pasztalatot szerezzenek. Mostantól kutyáikkal is bi
zonyítják, hogy méltó utódként próbálnak helytállni a 
.vezeték végén*. Október 16-án a Mecseki Erdésze
ti Rt. sasréti vadászházánál Buzgó József köszöntöt
te a megjelenteket. A napi program megbeszélése 
tartott, amikor jött a sajnálatos hír, hogy a szomszé
dos Somogyi Erdőgazdaság vörösalmai kerületében 
a reggeli cserkészeten szarvast sebeztek. Ekkor 
még nem tehetett tudni, hogy az alapos, és gyors 
utánkeresés Varga Istvánnak és kutyájának egyben 
a sikeres fővizsgát is jelenti. A nap további részében 
négy mesterségesen lefektetett vércsapa várta a 
gyakorolni vágyó ifjú véreb vezetékei, akik éltek a te
hetőséggel és szinte hibátlanul oldották meg a fel
adatokat. Remélhetóteg lesz még tehetőség újabb 
taláfcozásra. hiszen a kezdő vérebeseknek ezen kí
vül alig van alkalma arra. hogy szakszerű tanácsok
kal lássák el. és felmérjék hol tart kuty^a bevezeté
sében.

Köszönet a Somogyi Erdőgazdaság, valamim a 
Mecseki Erdészeti Rl. hivatásos vadászainak az el
végzett munkáért és a szívélyes vendéglátásért.

A. G.

HAVI GASZTRONÓMIAI AJÁNLATUNK
Az idei évben a Hortobágyon megrendezett Országos Vadásznapok gaszronómai versenyén a Karpáti 
László vezette Somogy megyei csapat tarolt hat kategóriából négyben győzedelmeskedtek. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy az augusztus 28-án megrendezett megyei vadásznapon, a nagysaléri etfdőnlőn 15 
csapatból a szakma; zsűri az alkéti. a nagyatádi és a Lábod-Mavad csapatot emelte ki. akik az országos 
döntő megnyerésének reményében összefogtak és közösen neveztek Három nap ált rende-kezésükre. 
hogy felkészüljenek, de mar fél nap elteltével úgy dolgoztak, mintha 10 éve együtt lenrének. Új rovatunkban 
most az ali-réti csapatból Papp János egy* kedvenc vadételét adjuk közre, reméíuk mind a vadászok, mind 
feleségeik megelégedésére

Vörösborban pácolt vaddisznó/szarvas Ali-réti módra

A rabszár húst (akár a csülök inas részével együtt) 
felkockázziA és egy tálba helyezze*. Hozzáte
szünk egy kis fei felkankázott hagymái. 4-5 szem 
szegfűszegei, csipetnyi sót, egy teáskanálnyi ece
tet ós az egészet száraz vörösborral (kékfrankos) 
felöntjük, hogy ellepje. Hűvös helyen három-négy 
napg hagyjuk érni a húst a páclében. lAána barna 
rántást készítünk (zs*adék és liszt) és felöntjük a 
páclével Beletesszük a húst. hozzáleszünk fűsze
reket (só. őrölt bors. deíikál). babérlevelet, befőttet,

narancsszeletel ciro»r*ariká1, ízlés szenrn lekvárt 
(áfonya, meggy, barack) is, esetleg egy kis kara- 
meltt a sötétebb barna szín elérésének eretekében. 
Lassú tűzön Wo. egy órán keresztül lózzük, odafi
gyelve. nehogy a hús sífetessen Uána a húst ki
vesszük. a sűrű szaftot felfőzzt*. átszűrjük Köret
ként k/okettet vagy galuskát készletünk, amre a 
húst a leszűrt szafttal összekeverve .pörkőltszerú- 
en* öntjük rá Vadalma, birsalma szeletekkel eset
leg narancskarikával dszfthetjúk.
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f i  Vadászati lehetőség 
a Bükkben és a M átrában!

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: EGERERDŐ RT. Vadászati Iroda

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

MKH r  w  f

©  F E G Y V E R Z E TE I 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 
MAROKLOFEGYVER-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. Pf. 15. 
Telefon: (0 6 -1 ) 280-6782, (0 6 -1 ) 281-1860. T e lJ Ia x : (0 6 -1 ) 281-1856 
E -m a il: m k h @ m k h .h u  http ://w w w .netcall36.huM egyvA egyver.htm

MIÉRT JÓ A VKE 
TAGJÁNAK LENNI?
A Vadászati Kulturális Egyesület tagja lehet, aki elfogadja az alapszabály és az etikai 
szabályzat előírásait, írásban kéri az egyesületbe a felvételét. A tagfelvételről a közpon
ti ügyvivői testület dönt, majd ezt követően kell befizetni az 1999-re elfogadott 2500 fo
rintos tagdíjat, amely tartalmazza a VADÁSZLAP előfizetését és a VKE igazolványát, 
amelynek fölmutatásával az alábbi kedvezmények vehetők igénybe:

Sándor László gumijavitó (5000 Szolnok. Mártírok u. 24.) vállalja, hogy a VKE tagjai részére, 
szolgáltatásaiból, 10% kedvezményt oiztosit. Telefon: 06/20/9644-40
Reichart Lóránt vadászpuskamüves (5000 Szolnok. Sóház u. 5.) a z általa végzett fegyver- 
javításokból 5% kedvezményt ad a VKE tagjai részére. Telefon: 06/56/379-615
A Csonka Csárda (Dunabogdány és Visegrád között, a 11-es úton. a 38-as km-kőnél) 10% 

kedvezményt ad a VKE tagjainak.
ARCUS-PROMT KFT. (1043 Budapest. Nyár u. 36,. telefonfax: 389-5768) épületgépészeti, 
kivitelezési munkáiból 10% engedményt ajánl fel a VKE tagjainak.
Cziglényi Alpár grafikus, arculattervező 10% árengedményt ad nyomdai termékeiből a VKE 
tagoknak (1027 Budapest, Horváth u. 2-12. II. em. 15.. telefon: 201-8366).
10 százalék kedvezmény autóalkatrészek (gömbcsuklók, autóelektronika, izzító gyertyák, 
porlasztócsonk. féltengeíycsuklók. tömítések, fékbetétek, ablaktörlőlapátok. levegő- és olaj
szűrők. vízpumpák, fékhidraulikák, féktárcsák, fékdobok, vezérmúszíjak, ékszíjak, vezérmű- 
garnitúrák. bowdenek. lengéscsillapítók, ablakemelők, stb.) vásárlására vagy megrendelésé
re. Csomagküldő szolgálat 24 órán belül. FLEXABO Kft. 1149 Budapest. Egressy u. 15. Te
lefonfax: 252-2279,251-2226.
A Gemenc Vadász-Horgászbolt (1203 Budapest. Kossuth L. u. 57.. telefon: 283-4432. vagy 
30/421-839) ruházati cikkek vásárlásánál 10 százalékos kedvezményt ad.
Subaru, Mitsubishi. Toyota, stb. személyautókba és mindenféle terepjáróba légrugók javítá
sánál és beépítésénél 10% kedvezményt ad Halasi Gábor (2235 Mende, Dózsa Gy. u. 201.. 
telefon: 06-29/438-841).
Az INTERMAS Kft. (5600 Békéscsaba, Mednyánszky u. 17., telefon: 06-66/441-029) által ké
szített korongdobógépeire könnyű, összehajtható magasleseire, szárnyas és szőrmés vadbe
fogó csapdáira 12 százalékos kedvezményt ad a VKE igazolványát felmulató vásárlóinaik
Dr. Kerényi Mihály ügyvéd (1027 Budapest, Frankéi L. u. 12., telefon: 212-2803.376-2154) 
az ügyvédi honoráriumából 10% kedvezményt ad a VKE tagjainak.
A Lőrincz és Fia Kft. PORST Optikai Boltja újhelyen (1056 Budapest. Váci u. 61., telefon: 
3372-902. telefax: 318-4572) szemészeti optikai vizsgálat esetén, kontaktlencse és szem
üveg készítésénél, valamint optikai eszközök (távcsövek, céltávcsövek) javítására 10 száza
lék kedvezményt ad.
Szentendre és Visegrád között Papréten 4 ágyas, romantikus, komfortos - vadászházban 
10%*os kedvezményes szálláslehetősége a VKE tagjainak. Előzetes megbeszélés alapján: 
tereplovaglás, erdei kocsizás. vadászati lehetőség. Homor Jenőné. tel.: 06/26/301-227
Szintén 10 százalék a kedvezménye a Fotótechnika- Lőrinc Boltnak (1056 Budapest. Fővám 
tér 6.. telefen: 337-5671), ahol fotócikkek, távcsövek, céftávcsóvek javításánál lehet igénybe verni.
Marék József (2000 Szentendre. Vasúti Villasor 5/a., telefonfax: 06-26/311-342. üzlet: 06- 
26./300-693) 10 százalék kedvezményt ad arany, ezüst, bronz ékszereiből a VKE tagjainak.
Mráz János festő-grafikus művész (6725 Szeged, Faragó u. 32.) 10 százalék kedvezményt 
ad munkáiból a VKE tagjainak. Telefon: 06/62/442-659,06/30'9436-299
A Stefán Vadászbolt (7100 Szekszárd. Kossuth L. u. 32.. telefon/fax: 06-74/309-609) 5% 
kedvezményt ad ruházati termékeire a VKE tagjainak.
Szabó Sándor preparátor (1012 Budapest. Attila u. 129.. telefon: 375-2951) 10 százalék 
kedvezményt ad a VKE tagjainak a hozzá vitt preparátumokból, vadbőrök kikészítéséből.
Takács Viktor a Vadászúnnep és a Velünk élő természet című videó filmjeinek árából 20 szá
zalék kedvezményt ad a VKE tagjai részére. (9600 Sárvár. Rákóczi u. 13.)
Terraprint K ft állal gyártott és gyártandó könyvekből és nyomdai termékekből 10% enged
ményt ad a VKE tagjai részére, amennyiben érvényes igazolványuk számát a megrendelőlapon 
feltűntetik. 1. a helyszínen felmutatják. (1134 Budapest, Tüzér u. 43. fsz. 1., telefon: 344-2054).
A Printer nyomda (1088 Budapest. Vas u. 7. Teljfax: 338-4861) 10%-os engedményt ad 
Esztergomi Ernő nyomdaipari vállalkozó a VKE tagjainak vadász és egyéb nyomdaipari ter
mékek árából.

10% KEDVEZM ÉNY A VKE TA G JA IN A K S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  A J Á N L A T A :
Concerto-Boldog kürtegyüttes „Vadászzene" CD 1890 Ft
Arany János versei Miklósovits László rajzaival 1500 Ft
A vadászati ismeretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati bibliográfia 750 Ft
Békés Sándor: Puskával, tollal 1800 Ft
Dr. Bőd Lajos: A somogyi szarvas 3000 Ft
Gyenes István: Megszállottan 250 Ft
Gyenes István: Öröklés 300 Ft
Dúcz László: Harjjnatcseppek 690 Ft
Dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Hangay György: Ahol még kék az ég 1600 Ft
Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt 1800 Ft
Hangay György: Kuszkusz kókusszal 1700 Ft
Hubert G. Wells: A Tsavói emberevők és egyéb történetek 2600 Ft
J. S. Bolen: Bennünk élő istennők 780 Ft
Jurán Vidor: Szepességi vadászhistóriák 1500 Ft
Kovács László: Vadássz velem 1800 Ft
dr. Kőhalmy Tamás: Korbecslés 900 Ft

Lovász Sándor: A vadászat lázában 450 Ft
Merán Fülöp: El nem múlt ünnepek « 1800 Ft
Nemzetközi vadászíjász oktatási program 1000 Ft
Rhedey Antal: Agancsok a horizonton 1800 Ft
dr. Sáry Gyula: Az erdőről és az eltűnt időről 1800 Ft
Schmidt Egon: Távcsővel a nyakamban 1600 Ft
Sterbetz István: Trófeákkal beszélgetek 1800 Ft
Szabó Péter: Különös vadászat 850 Ft
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász kalandok Mongóliában 1850 Ft
Ugray Tamás: Vadászpuskával a világ tetején 1800 Ft
Ugray Tamás: Puskával a csúcsokon 1750 Ft
Vadászati lexikon 6500 Ft
Végh Endre: Murphy és a beteg vadász 650 Ft
Wentzely Dénes: Üzen az erdő 550 Ft
Videez Ferenc: Vadász voltam egykoron 1900 Ft
dr. Zoltán János: Legenda és valóság 2000 Ft

T e le fo n : 0 6 -6 0 /3 2 7 -2 8 0  F a x : 0 6 -1 /3 3 1 4 -3 6 8
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■ * Gazdagítsa üzleti és szakmai „fegyvertárát11 
a F E H o V A
Fegyver, horgászat, vadászat nemzetközi kiállításon
2000. március 23-26. között
a Budapesti Vásárközpontban.
B I Z T O S  F O G Á S - B I Z T O S  S I K E R

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

MŰKÖDÉSE H l

Egy feltöltéssel, napi 4 kg kiszórás 
mellett 20 napig felügyelet nélkül el
látja 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

FEGYV1 UZUT
m m t e t m

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

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.
i  9  0

FELKÉSZÍTÉS FEGYVERVIZSGARA 

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: 06-30/942-1839. NYITVA TARTÁS: H.-P.: 10.00-18.00

mailto:lehova@hungexpo.hu
http://www.lehova.hu


NAGY
KERESKEDELMI

RAKTÁR

(hétfő-péntek) 
7.00-17.00

Indiforni
VADASZ- 

®  RUHÁZATI 
1% MINTABOLT

9.00-17.00
2440 Százhalombatta. Vörösm arty u. 40. 

Tel./fax: 06-23/359-158, 06-30/486-231

V i t a f o r f

Dabas
Szabadság u. 3

Első Takarmánygyártó 
és Forgalmazó Részvénytársaság

VITA-VAD
VADTAKARMÁNYOK

- FÁCÁN (indító, nevelő, kondicionáló, tojó)

- ŐZ (táp, 30-40%-os granulált koncentrátum)

- SZARVAS TÁP

- VADDISZNÓ TÁP

- TRÓFEA-MIX 5%-os premix

VITASOL VITAMINKESZ1TMENYEK 
MINDEN ÁLLATFAJNAK ÉS KORCSOPORTNAK !

H-2300 DABAS Szabadság u. 3
E-mail: VITAFORT@DATANET.HU WEB: www.DABAS.NET/VITAFORT 

Telefon: 29/360-109,29/360-155,29/360-156,29/360-235 Telefax: 29/362-360

B425
Cal. 28 "Elité"

B425 
Cal. 20 
Grade 1

B r o w n i n g W IN C H E S T E R
A M M U N I T I O N

SZENT HUBERTUS
* B A JA , 1065 Budapest,
Déry F. sétány 13. Podmaniczky u. 2.

Tel.: 06-79/424-929 Tel.: 1/353-1726

OLASZ-MAGYAR KFT.
7400 Kaposvár, 7500 Nagyatád,

Fő u. 12. Piactér
Tel.: 06-20/370-881 Tel.: 06-82/352-899

mailto:VITAFORT@DATANET.HU
http://www.DABAS.NET/VITAFORT


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. A Terrano II

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

Nissan. Ha egyszer beül, többé nem akar kiszállni.

Hiczl és Társa Kft. 6500 Baja, 79/326-381.79/422-422 • Körös-Ql Kft. 5600 Békéscsaba, 66/449-934 • KSG Kft. 1037 Budapest, 250-1477 • Nissan Rapid Kit. 1037 Budapest, 36M075
• Nissan Koh-I-Noor Kft. 1047 Budapest, 370-8860 •  Nissan Ferencváros. 1097 Budapest, 456-5060 •  Nissan Autó Néró Kft. 1112 Budapest, 309-0909 •  Nissan Autó Néru Kft. 1122 
Budapest, 202-3455 •  Nissan Rapid Kft. 1149 B udapest, 220-5080.220-5090 • Best Point Kft. 1165 B udapest, 407-7000 • Gúla Autó Kit. 1173 Budapest, 258-6888 • Tóth Frigyes 
Autóház Kft. 1182 Budapest, 290-4610 •  Nissan Koko Kft. 1204 Budapest, 285-5078 • OMP Autóház Kft. 4002 D ebrecen, 52/503-515 • Stickl Autóház 7200 Dombóvár, 74/465047
• Nissan ABB Kft. 2500 Esztergom, 33/411-840 •  Áíész-Elszer Kft. 2100 Gödöllő, 28/416-203 • Mátra Nissan Kft. 3200 Gyöngyös, 37/507-010 •  Vektor-Autó Kft. 9027 G yár. 96/314-857. 
96/315-462 •  Niss-Car Kft. 6800 Hódmezővásárhely, 62/249-346.62/342-939 •  Nissan Kaposvár Kft. 7400 Kaposvár, 82/311-500 •  Elit Motors Kft. 6000 K ecskem ét, 76/480 .**2 • 
Nissan Keszthely 8360 Keszthely, 83/314-099 • Nissan Balogh 3531 M iskolc, 46/506-540 • Váradi é s  Orosz Gmk. 3527 M iskolc, 46/412-435 •  Automobil Center 8WMi Nagykanizsa. 
93/310-339 •  Káta-Nissan Kft. 2760 Nagykáta, 29/440-297.29/440-624 • Nis-Sun Bt. 4400 Nyíregyháza, 42/402-348 •  South-Car Kft. 7626 P é c s . 72/215-970 •  Autó Demeter Bt. 
4090 Polgár, 52/392-077 • Gemniax-Autó Kft. 6728 Szeged , 62/474-433 •  Stickl Autóház 7100 Szekszárd , 74/412-523 •  Komprex-C Kft. 8000 Székesfehérvár. 22/310-208
• Euro-Niss Kft. 2310 Szigetszentm iklós, 24/452-439 • Omtcc Kft. 5005 Szolnok, 56/423-530 •  Bonus Kft. 9700 Szombathely. 94/313-983 •  Nissan ABB Kft. 2890 Tata. 34/487-980. 
34/489-124 • Áfósz-Elszer Kft. 2600 Vác, 06-209-236-671 • Autó Pataki Kft. 8200 V eszprém , 88/400-004. 88/442-200 •  Pannonex Autóház Kft. 8900 Zalaegerszeg. 92/316-945



JÁRN I A JÁRHATATLANT ...

Egy megbízható munkaerő. 

Egy életvidám jóbarát.

Egy sikeres üzlettárs.

Három  stílus.

Egy közös szenvedély. 

Járni a járhatatlant.

Délász Kft.
6724  Szeged 
K ossuth L. sgt. 89. 
Tel.: 6 2 /4 9 1 -2 9 1

LAND* 
“ ROVER


