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FEgyverjavitas, HAtastalamtas MESTERFOKON
G yakorlott fegyvermestereinkkel, m agas színvonalon 
vállaljuk minden típusú vadász és sportfegyver, pisztoly, 
revolver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver:

szakszerű javítását, felújítását, bam itását. 
agyazását. farészeinek cseréjét

távcsövek, fegyverlám pák és célzóberendezések 
szerelését egyéni igények szerint
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VADÁSZTÓ L  
V A D Á S Z O K N A K !

NAGYKE R
C S M M É M i í S f l
Ahol eddig elakodtotok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkon futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
M indig dobogósok vogyunk! 

ne lehetne Nektek is?

örömmel állunk rendelkezésedre 
több mint 40  féle méretű gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vagy
országszerte viszontelodóinknál.
Kérje katalógusunkat.

A legjobbat a legolcsób
ban a kizárólagos képviselettől n 
24 órás házhozszál- ^  ($0'
Irtással bórtiovó!

F r c t r i k o n i c t TRÓFEA KFT.

T IT Á N  6  O S Z T R Á K  G T A R T M A H T Ú  
is m é tiű  g o l y ó s  m t o s o B u m

JELEN LEG  KAPHATÓ:

G u m i és F e ln i K is - és N a g y k e re s k e d e le m  
A u tó  -  F e ln i -  G u m is z e rv iz
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6Ő t; ú ó d c h  

vadászruházat

VlktpfyeHy, Győri üt 62. 
tcC/^ax: 96/*57-008  

06  30/986-1*39  
wsvw.rippert.Ai4 rippcrt@axeCcro.iit4

Géntesi Tamás
P f é j J - l f A l J f

8800 Nagykanizsa, Leverte u2 0 . 
Tel.: 21W273-720 Tel./Fac 93/324-194

Nyitva tartás:
Hétköznap: 700-18«> 
Szombaton: 7°o-12°° 

B u dapesti á tvevO helyünk 
S ch m id t Pál prepará tor 

1238 Lóállás u. 14.
Tel.: 285 -61 -62  
N yitva  ta rtás : 

Hétfó tő l-P éntek ig : 730-15*)

Madarak, 
emlősök, halak, 
afrikai állatok, 

trófeák, montírozott 
vadbőrszőnyegek 

kikészítése és 
értékesítése 

az országban a 
legnagyobb 

választékban.

KUKORICA-ESŐ
Már több. min? 300 dgrtáfcsan vezéreit vadetető berendezés működik a hazai vadászterületeken, mert aki 
számos már tudja, hogy ezekkel a praktikus vadetetőkkel idői, pénzt és fáradtságot takaríthat meg 

Mivel a berendezés e'érbeieCenOI a magasban van. s ugyancsak megnehezítettük az illetéktele
nek hozzáférését, nem kefl tartani attól, hogy efiopják.

A 120 és 220 literes nagyságú, gépkocsival vagy kézi csőrlővel 5-10 méteres magasságba emelt 
tartályból naponta 1-15 kg tiszta kukorica szórható ki 8-10 méteres körzetben, azonos időpontban. A 
szórásídő 24 órán beiül 1-8 óránként tetszés szerint ártható.

A 120 literes automata etető egy feltöréssel, napi 4 kg kukorica kiszórása mellett 20 napig ellátja 
az állomány etetését, helyhez kötését

A 120 literes automata etető ára 60 ezer Ft ♦ ÁFA. a 220 literes tartállyal készülő berendezés 69 ezer Ft 
♦ ÁFA. (Az eladási ár tartalmazza az akkumulátort és a tóitól, de nem tartalmazza a fe&ereJési költségeket.) 

Három berendezés megvásárlása esetén 10 százalék kedvezményt adunk.
A berendezés megvásárlását azoknak ajánljuk, ahol a szórók, etetők -  esős/havas időben -  ne

hezen megközelíthetők, tfetőieg azoknak a vadászatra jogosultaknak, ak* a vadá^omány megtartá
sa és helyhez kötése érdekében naponta etetnek.

Megrendelhető: Soltész Károly épületgépész és v illanyszere lő mesternél 
2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25.

Telefon és fax: 06-26313-789 Mobil: 06-20951-3427

FEGYVERÜZLETana
1077 Budapest, Wesselényi u. 74. Tel.: 322-4002 Fax: 342-2753 

_____________ Nyitva: H-Cs 8 .3017.00, P 8.30-14.30______________

A  n é m e t LI.IJKJü távcsövek 
m agyaro rszág i képvise le te . 

B eveze tő  á rak, k ivá ló  m inőség,
30 év garancia!

budapesti m á rka b o lt. 
A kc iós  árak!

M agyar sö ré tes lőszervásár: 
vadászlőszerek: 40 Ft/db 

e x tra  vadászlőszerek: 48 Ft/db

Ú j és b izom ányos fegyve rek  széles vá lasztéka

30 éve a vadászok szolgálatában!

30 éve a vadászok szolgálatában

Muray Róbert, a magyar természetfestők doyenje, 

háromnyelvű albumban mutatja be változatos, színes 

életútját. A több, mint kétszáz oldalas kötet gazdagon 

illusztrált, négyszáznál több színes ábrát, fényképeket 

és festményei reprodukcióit tartalmazza.

Várható megjelenési ideje 2004 februárja.

Ára: 6800 Ft plusz utánvétel.

Megrendelhető a Vadászati Kulturális Egyesületnél.
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ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE
A Magyar VADÁSZLAP előfizetési dija az év végéig 900 forint.

Egy számot ingyen adunk a hivatásos vadászoknak, a diákiga
zolvánnyal rendelkezőknek, valamint a nyugdíjasoknak ... azaz ne
kik csak 600 forint már az előfizetési díj.

Azok a hivatásos vadászok, akik legalább 50 ezer forint érték
ben a szakboltjainkban megvásárolják egyenruhájuk bármely da
rabját -  az üzlet jelzését követően -  áz év végéig ingyenesen kap
ják meg lakcímükre a VADÁSZLAP-ot.

Az előfizetési díjat „Belföldi postautalványon" kérjük a VKE címé
re föladni.

(Tisztelettel kérjük, szíveskedjenek az utalványon a nevet és a cí
met olvashatóan kitölteni.)

A VKE címe:
1038 Budapest, Hegesztő u. 4.

A ’W M W s
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadő-lószerkeszlő: Csekö Sándor 
Fetetós szerkeszlő: Hom onnay Zsom bor 

Főmunkatárs. Som falv i Ervin 
Tervezőszerkesztő Kun G ábor 

Hirdetési vezető: Laka tos Erzsébet Tel.: 06-30368-1854 
Szerkeszlősé^tifcár: Elek Ferencné Tel : 0&-30'410-105l 

A szerkesztőség és a taadó címe: 1038 Budapest. H egesztő u. 4.
Kiadja a vadászati Kulturális Egyesület 

KÖZPONTI TELEFON ÉS FAX: 242-0042 
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .BeBókfi postautalványon’  a szerkeszlőség cimén. átutalással a Monor és 
vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számlára, vagy a hWapkézbesítőknéi. 

a postahivatalokban 
Terjeszt a Hlrker Rt., az NH Rt. és az alternatív twjesziók.

N yom dai e lőá llítás: Szíva Lapnyomda Rl 
Felelős vezető: M ato lcsy M iklós vezéooazgató 
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A VIL^G  FIGYEL RÁNK!
S jó lenne, ha mi is figyelnénk a világra.

A vadászatban-vadgazdálkodásban. a 
vadászati turizmusban elért eredményeink 
példaértékűek, tapasztalataink az Európai 
Unióban és a világ más földrészein is hasz- 
nosíthatóak lennének -  ha a témakört oko
san -  vagy legalább ötletadóként -  mene
dzselnénk. Bizonyság erre Budai János 
nagykövet úr kezdeményezése, aki -  itthon 
töltött szabadsága alatt -  fölkereste az FVM 
vadgazdálkodási főosztályát, rákérdezvén, 
mi lenne, ha magyar segítséggel indulna új

ra a vadászat, a vadászati turizmus, a vaddal történő gazdálkodás 
jelenlegi állomáshelyén -  Kenyában?

Természetesen jó lenne- hangzott el a válasz. Magyarország 
készsége adott, vannak fölkészült, európai szinten is neves szak
embereink. akik át tudnák adni mindazt, ami bármelyik afrikai or
szágban hasznosítható lenne, ami bevételt hozna -  engedtessék 
meg. hogy hozzátegyem -  nem csak a kenyaiaknak, talán nekünk 
is, magyaroknak, magyar vadászoknak.

Az afrikai országok egy részében -  ide tartozik Kenya is -  évti
zedek óta tilos a vadászat, annak ellenére, hogy igen gazdag -  tu
lajdonképpen kihasználatlan -  vadon élő állatvilággal rendelkez
nek. Az elmúlt években -  az ország demokratizálódásával párhu
zamosan -  elkezdődött egy változás a vadon élő állatvilág megíté
lését. a természet kincseinek hasznosítását illetően. Egyre több af
rikai ország gondolja újra a természet bölcs és szabályozott hasz
nosításának lehetőségeit gúzsba kötő nemzetközi állat és termé
szetvédelmi szerződéseit, amelyek kategorikusan tiltják a vadá
szatot. gátolják a vadászati turizmus kialakulását, megakadályoz
zák az ország bevételeinek gyarapítását, a bennszülött lakosság 
életszínvonalának emelését, az infrastruktúra fejlődését.

Kenyában -  mint ezt a nagykövet úr elmondta -  a természetvé
delem (a Kenia Wildlife Service) szervezettebb, befolyásosabb és 
jobban fölszerelt technikailag, mint a rendfenntartó rendőrség és 
katonaság, amely garanciája lehetne a vadászat -  gyorsan hang
súlyozzuk ki: az ésszerű előírásokkal, törvénnyel szabályozott va
lódi vadászat -  ellenőrzésének, ha nem kellene ragaszkodniuk a 
statikus -  semmit ne csináljunk, majd a természet elrendezi -  a 
„kirakatban" jól mutató, de a XXI. század gyakorlatában egyre ne
hezebben elviselhető természetvédelem nézeteihez.

Ha nincs vadászat, amely a világ nagyobbik részén még mindig 
elsősorban a vadon élő állatok megehető húsáért folyik, egyaránt 
elszaporodnak a ragadozók és a zsákmányállatok, a növényevők
-  az elefánttól a legkisebb antilopfélékig -  mérhetetlen károkat 
okoznak az erdőkben, a mezőgazdasági kultúrákban, túlszaporo- 
dásuk az emberekre is veszélyes betegségek forrása lehet. Buta 
és értelmetlen -  ráadásul gazdaságilag eredménytelen -  egy-egy 
olyan „állományszabályozás", amely milliókat költ fogamzásgátló 
takarmányokra, vagy a katonaság segítségével halomra öldökli -  
adott esetben -  a legnagyobb pusztítást okozó elefántokat. (Erről 
Rodics Kati nem szokott említést tenni könnyek közt elmondott nyi
latkozataiban.)

Távol áll tőlem, hogy eltulajdonítsam a korábban az ENSZ new 
yorki központjában is tevékenykedő, de alapvetően Afrikára spe
cializálódott nagykövet úr ötletét, mely szerint nekünk magyarok
nak jobban oda kellene figyelnünk a világ gazdasági folyamatai
nak alakulására. Az Európai Unióban, de a fél világban is sikeres 
„témafelelősei" lehetnénk a vadászati turizmus, a vadászat-vad- 
gazdálkodás -  a természet bölcs hasznosítása nálunk már bevált
-  jó módszerei átadásának. Ha időben rákapcsolnánk, mi lehet
nénk Európa. Afrika vagy bármely ország vadászati tanácsadói, 
az adott régió körülményeihez alkalmazkodó, újabb és újabb ja
vaslatok kidolgozói és elterjesztői. Ezt az Unió is támogatná ... és 
így megteremtethetnénk megszenvedett és tovább fejlesztett tu
dásunk számunkra is „kézzel fogható” hasznát.

Évente nem tudom hány vadgazda, meg szakmérnök végez a 
felsőoktatási intézményeinkben, 
vannak szép számmal, kár. hogy 
nem nagyon találkozni olyan dip
lomamunkával. amelynek javas
latai túlérnének a határainkon ... főszerkesztő

mailto:vke@vadaszlap.hu
http://www.vadaszlap.hu


HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK

A  tárgyalóterem ből
Megkezdődött az elhíresült, 
csaknem 12 000 védett madár 
2001 őszén, a határon történt el
fogásának ügye, amelyet a saj
tóhírekkel ellentétben a Pécsi 
Megyei Bíróság tárgyalt szep
tember 1-2-án. A négy olasz és 
hat magyar vádlott közül csak a 
hazaiak jelentek meg, az egyik 
olasz szervező időközben el
hunyt, a többiek pedig nem 
jöttek el. A magyar vádlottak 
vadászmesterek, hivatásos va
dászok és a szervező iroda ad
minisztrátornője -  közül egyikük 
visszavonta a vallomását, a töb
biek pedig -  ahogyan eddig is -  
tagadják a súlyos természetká
rosítás bűntettében való közre
működésüket. A lefoglalt és meg
őrzendő bűnjeleket, a csaknem 
kilenc mázsányi madártetemet a 
Kiskunsági Nemzeti Park hűtői
ben tárolták. Azonban mint a 
park képviselője a tárgyaláson 
bejelentette -  a felkért termé
szetvédelmi szakértő szerint 
több mint 300 millió forint értékű 
védett madár hulla a meghibá
sodott hűtőgépekben időközben 
elenyészett, megsemmisült /?/. 
Az ismertetett vádiratot több 
hozzáértő is a tárgyalás után 
úgy jellemezte, hogy olyan az 
egész, mint egy csodálatos, 
egyedi készítésű kézműves pus
ka, amelyből éppen csak a tölté
nyek hiányoznak. A tárgyalás 
tanúk meghallgatásával decem
ber elején folytatódik.

Félm illiós jutalom

...jár a rendőrségtől annak, aki 
segít kézre keríteni azt az isme
retlen személyt, aki agusztus 
16-ikán hajnalban hasba lőtt 
egy vadászt a Pest megyei Bu
gyi község határában. A táma
dó eddig tisztázatlan körülmé
nyek között -  közvetlen közelről 
egyetlen lövést adott le a da- 
basi vadászra. A rendőrség a 
nyomozás érdekében -  egyelő
re -  több információt az esetről 
nem adott le.

H alálos baleset 
Győr-Moson-Sopron 

m egyében

Alaposan fölborzolta a kedé
lyeket az a vadászbaleset, 
amikor egy napraforgó táblába 
állt be galambászni egy 33 
éves hivatásos vadász, há
roméves fiával. A kisfiú ujja vé
letlenül beakadt a lábnál, a 
csövével felfelé tartott, tűzkész 
sörétes puska elsütő billentyű
jébe, és megtörtént a halálos

tragédia. A súlyos szabálysér
tés szinte törvényszerűen oko
zója volt a tragikus balesetnek, 
mert 14 éven aluli gyermeknek 
tilos részt vennie vadászaton. 
Sajnos a vadászati szabályok 
betartásának fontosságát soha 
nem lehet eleget hangsúlyozni. 
Ezért most ez a szerencsétle
nül járt férfi a legdrágábbal, az 
életével fizetett.

A  term észet károsrtói

25 vádlottra természetkárosítás 
bűntettéért, a bőrök, preparátu
mok engedély nélküli tartásért, 
több mint egy millió kétszáze
zer forintos pénzbüntetést sza
bott ki a Vásárosnaményi Váro
si Bíróság a közelmúltban 
tárgyalás és fellebbezési lehe
tőség nélkül /Szabolcs-Szat- 
már-Bereg megye/. Közülük 
egyet két évi próbaidő kiköté
sével féléves elzárásra ítéltek. 
B.Ferenc, aki preparálással 
foglalkozott, füzeteiben jegyez
te fel „ügyfeleit", így a házkuta
tások során a hatóság bizonyí
tékként a bőröket, preparátu
mokat lefoglalta. 18 vadmacs
ka, 13 egerész ölyv, 5 vidra, 2 
holló, 2 karvaly került elő, de ta
láltak macska- és erdei füles
baglyot, nagy fakopáncsot, ké
kes rétihéját, szürke gémet, vi- 
zityúkot, nagy bukót, mókust, 
hermelint és nyusztot is.

Fegyverellenőrzés

Lőfegyverrel és lőszerrel való 
visszaélés miatt indított nyo
mozást a Kiskunhalasi Rendőr- 
kapitányság egy 53 éves kis- 
kunmajsai vadász ügyében, 
akinek a fegyverszekrényében 
az ellenőrzés során a három 
engedélyezett puskája mellett 
három revolvert, nem az en
gedélyezett fegyvereibe való 
lőszereket, egy .22-es kaliberű 
nyolclövetű-, és egy forgótáras 
riasztó revolvert találtak, 
amelyre engedélye nem volt. A 
fegyvereket, töltényeket lefog
lalták és az eljárás megindult.

Vihar az árak körül

Házkutatással, és egyebekkel 
tarkított vizsgálatot indított a 
Gazdasági és Versenyhivatal a 
budapesti agrárkamara vadá
szati osztálya által a vadászat- 
szervező irodák számára ala
kult érdekvédelmi szervezet 
több tagja ellen tiltott „áregyez
tetés" miatt. A vizsgálat elkez
dődött, és ha lesznek, az ered
ményekre, de a tanulságokra 
mindenképpen visszatérünk.

Idény előzetes
Az idei vadászidény -  őszin
tén szólva -  nem sok jóval ke
csegtet. Az év első hónapjai
nak rendkívüli hőmennyiség
gel érkezett telét, a vegetáci
ós időben olyan aszály követ
te, amilyenre az öregek sem 
emlékeznek. A nyáron két al
kalommal évszázados meleg
rekord dőlt meg. Főként a sík
vidéken pusztított az aszály 
és a fácántyúkok mellett alig -  
alig láttunk csibét. Közismert 
a télnek a törzsállományban 
végzett pusztítása, viszont 
kevesebbet tudunk az aszály 
káros hatásairól, amelynek 
„eredményeit" az apró- 
vadidény kezdetével tudjuk 
majd csak igazán fölmérni. A 
mezei nyúl helyzete talán va
lamivel biztatóbbnak mond
ható, de ebben sem árt a 
visszafogott óvatosság, hi
szen az első fialás szinte se
hol sem bizonyult sikeresnek, 
összességében -  bár akadt 
néhány kiváló bak -  az őzba
kok agancssúlyai jóval alatta 
maradtak a várakozásoknak, 
a tél nagyobbrészt inkább a 
gidák közül szedte áldozatait. 
Több megyében, illetve tér
ségben a vadon élő fácán
törzsállományok védelmében 
vadászati korlátozó intézke
déseket fontolgatnak, és ez 
több területen vitathatatlanul 
indokolt is.

Szent Hubertus nap, 
Gödön

A vadászok védőszentjének 
tiszteletére gazdag programok 
várják az érdeklődőket a gödi 
Nemeskéri-Kiss kúriában, no
vember 3-ikán.

A park évszázados fái alatt 
zajlik a fafaragó verseny, soly- 
mász-,vadászkutya- és terep
járó bemutató, a vadász erő
próba. A kúria termeiben Cser- 
gezán Pál emlékkiállítás, va
dászkönyvek, ruházati és 
egyéb felszerelések vására, lé
zeres lövészet, vadászkürtö
sök hangversenye. Szent Hu
bertus vándorkupáért szarvas
bőgő verseny, a Vadász Bor
rend avatási ünnepsége, esti 
Szent Hubertus mise, és szá
mos más program. A rendez
vény látogatása díjtalan. Rész
letes tájékoztatás kapható a 
06/30/ 210-2531 és 06/30/ 
990- 1948-as mobil telefonszá
mokon.

Minden érdeklődőt szeretet
tel vár a rendezőség.

Felhívás
Várjuk a nevezéseket azok 
számára, akik jól kezelik a bő
gőkürtöt és szívesen részt ven
nének a Szent Hubertus Kupa 
szarvasbőgő versenyen. A leg
eredményesebbek értékes dí
jakat, jutalmakat-, de ami talán 
még fontosabb -  gazdag ta
pasztalatokat nyerhetnek, és új 
vadász barátságokkal gazda
godhatnak.

Várjuk a nevezéseket az első 
alkalommal erdészek, vadá
szok számára megrendezett 
motorfűrészes fafaragó ver
senyre is. Olyanokra számí
tunk, akik nagyméretű rönkfák
ból motorfűrésszel látványos 
és ötletes állat-alakokat tudnak 
kifaragni.

A részletes versenyszabály
zatot az érdeklődőknek a szer
vezők megküldik, ha a 06/30/ 
210-2531 és 06/30/ 990-1948- 
as mobil telefonszámokon eze
ket megkérik.

Ő si m esterség: 
a vadászat

címmel rendezett kiállítást a 
Heves megyei Múzeumi Szer
vezet, a Hatvany Lajos Múze
um. a gyöngyösi Mátra Múze
um gyűjteményéből augusztus 
16-tól október 26-ig Hatvanban 
/3000, Hatvan Kossuth tér 11./ 
A kiállítás megtekinthető hétfő 
kivételével naponta 10-től, 16 
óráig.

Az Altam ira Egyesület

nagysikerű képzőművészeti ki
állítást rendezett Alsóörsön, a 
Törökházban augusztus 2-ikán.

Lehet m ásképp is

A vadásztársasági tagfelvételi 
kérelmekben a legtöbb eset
ben azt olvashatjuk, hogy a 
természetet szerető ember -  
a felvételt kérő -  a napi mun
kában megfáradva, a hasonló 
érdeklődésű, baráti társaság
ban szeretne kikapcsolódni, 
jól érezni magát. Ezzel szem
ben -  és ezt több mint egy 
évtizedes hatósági felügyeleti 
munkám során tapasztaltam -  
a leírt vágyak egyre kevesebb 
helyen valósulnak meg. A ta
gok ilyen -  olyan frakciókba 
tömörülnek, amelynek velejá
rói a többiek „mószerolása", 
jelentgetése, de az is előfor
dul, hogy tönkre teszik egy
más leseit, szóróit, irigyelve 
mások esetleges sikerélmé
nyeit. Ehelyütt azonban a sok
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negatív példa ellenére, ennek 
a fordítottjáról számolhatok 
be. A Borsod-Abaúj-Zemplén 
megyében működő Bőcs és 
Vidéke Vadásztársaságra 
nem csak a jó baráti szellem, 
a vidám hangulat, hanem az 
egymás iránt megmutatkozó, 
átlagosnál nagyobb törődés a 
jellemző. A 2000. év elején 
tartott közgyűlésen Bikki Ist
ván elnök bejelentette, hogy 
alapítványt hoz létre a beteg
ség, baleset vagy egyéb ok 
miatt nehéz helyzetbe került 
vadászok és hozzátartozóik 
támogatására, megsegítésé

re. A bejegyzett alapítványt a 
tagság egyhangúlag mind er
kölcsileg, mind anyagilag tá
mogatta, bekapcsolódtak eb
be később a gazdasági társa
ságok is. amelyek felajánlásai 
szépen gyarapították -  és 
gyarapítják ma is -  az alapít
vány vagyonát. Rendeztek to
vábbá az alapítvány vagyonát 
növelő jótékonysági bált, és 
azóta már több alkalommal 
nyújtottak támogatást halále
set kapcsán vadászcsaládok
nak, és idős megrokkant va
dásztársaikat is segítették ru
havásárlásban, étkeztetés
ben. Legutóbb, június 21-ikén 
a vadászház udvarán kopjafát 
avattak elhunyt vadásztársaik 
emlékére. Az avató ünnepsé
get kísérő rendezvényen, ün
nepi ebéden részt vettek az 
elhunytak családtagjai és az 
aktív vadászéletből már „ki
öregedettek" is. Az özvegyek 
szerény ajándékot is kaptak, 
amelyet jóleső megilletődött- 
séggel vettek át. Am beval
lom őszintén, ugyanilyen 
meghatottság vett erőt raj
tunk, ajándékozókon is.

Kedves Vadásztársaim! 
Csak rajtatok múlik az a jó
szándékú törekvés, hogy 
elembertelenedett, rohanó vi

lágunkban a hasonló érdeklő
dési kör alapján szerveződő 
társaságok valóban a barátság 
és a szeretet kicsiny oázisai le
gyenek. ahol valóban kikap
csolódhatunk. felüdülhetünk. 
Higgyétek el: megéri!

Kismartoni Károly
Bőcs és Vidéke Vt.

Gem enc, képekben
...címmel képzőművészeti és 
fotókiállítás nyílt a Szépvölgyi 
Business Parkban (Budapest.
II. kerület. Szépvölgyi út 34.) 
szeptember 3-ikán. A kiállított 
alkotásokat a gemenci alkotó
táborok anyagából válogatták 
a rendezők. Megtekinthető no
vember 30-áig, naponta reggel 
nyolctól este 19 óráig.

Pályázati eredmények
A XI. vadászati, halászati és 
természetvédelmi képzőművé
szeti pályázatra idén több mint 
félszáz alkotás érkezett. A 
Csorváson megnyitott kiállítá
son a zsűri Szamosmenti An
tal, Deliné Szabó Éva, Recskó 
Béla, Miklós János, Korbely 
István. Halmi Anita, Valaczkai 
Erzsébet és Nagyné. Kazi Éva 
munkáit díjazta.

In memóriám

2003 azoknak a jeles, nagy 
magyar vadászok halálának 
évfordulója, akiknek távozása 
pótolhatatlan veszteséget je
lentett és idén kerek évfordu
lós. Emlékezzünk:
Bakkay László /1993/, Bástyái 
Lóránd /1993/, dr. Beretzk Pé
ter /1973/. gr.Draskovich Iván 
/1963/, Egerváry Gyula /1913/, 
hg.Festetich Tasziló /1933/, 
dr. Fodor Tamás /1983/, Fónagy 
József /1913/. Jurán Vidor 
/1963/, Láng Rezső /Sólyom/ 
1963/. Lelovich György /1993/. 
Nagygyörgy Sándor /1993/. 
dr.Nagy Gyula/ 1983/, Nozdro- 
viczky Lajos /1943/, öhm 
László/1993/, Pangyelóki Roth 
Loránd /1923/. Rimler Pál 
/1943/ és dr. Zsindely Ferenc 
/1963/.

dr. Bőd Lajos

A vadvédelem  
támogatója

A tavalyi környezeti katasztrófa, 
a pusztító árvíz után a Gemenc 
Rt.-nek sikerült a rettenetes ká
rokat helyreállítani egyrészt sa
ját, másrészt támogatói forrá
sokból. Ezek között a British 
American Tobacco Hungary

cég 10 millió forintot adomá
nyozott a helyreállítás segítésé
re. Az árvíz után a legfontosabb 
feladatok között szerepelt az ár- 
vízvédelmi létesítmények, a kör
töltések helyreállítása. A ma
gáncégek között elsőként sie
tett a katasztrófa sújtotta világ
hírű gazdaság megsegítésére a 
British American Tobacco Hun
gary. Az események után egy 
évvel Csonka Tibor vezérigaz
gat ó tájékoztatta az adományo
zót annak felhasználásáról. A 
jelentős összeg egy részét a 
vadmentő dombok építésére, 
150 hektár erdősítés védelmi 
kerítés felújítására használták, 
valamint 200 mázsa takarmányt 
vásároltak a leromlott vadállo
mány erőnlétének feljavítására. 
A piacvezető dohányipari cég 
támogatási politikájában a ter
mészet és vadvédelem koráb
ban is komoly szerepet kapott. 
Számos dél-magyarországi 
kezdeményezést karolt fel és 
számos díjat nyert az energia
takarékosság és környezetvé
delem terén. A vállalat vezetése 
a regionális tevékenységét a jö
vőben országos szintre kívánja 
emelni.

Vadászház avató, 
Táborfalván

Manapság ritkán hallani va
dászház avató ünnepségekről, 
hiszen egy házépítés minden
képpen soha sem a mának, 
hanem sokkal inkább a jövő
nek szól. Csak gratulálni lehet 
az Örkény -  Tábor Vadásztár
saság vezetőségének, tagsá
gának és támogatóinak azért 
az elkötelezettségért, ami 
hosszú évek munkája után le
hetővé tette, hogy a minden 
igényt kielégítő vadászházukat 
végre felavathassák és birtok
ba vehessék szeptember 6- 
ikán. Bensőséges ünnepsé
gen, családtagokkal, hozzátar
tozókkal, meghívott vendégek
kel együtt örült mindenki. Kü
lön érdekessége az épületnek, 
hogy az építési anyagok be
szerzésétől kezdve az utolsó 
szögig minden felajánlott és 
szervezett közösségi munká
ban, saját kivitelezésben ké
szült és ebben mindenki kivet
te a részét, és ott segített, ahol 
csak tudott. Az eredmény nem 
is maradt el.

Nyestkutya, Miskolcon
Borsod -  Abaúj -Zemplén me
gyében több úgynevezett jöve
vény vadfaj előfordulását jegy
zik. így telepedett meg a hiúz

és a farkas, de előfordult már 
barna medve és jávorszarvas 
is. A listát ezúttal gazdagítja a 
képen látható nyestkutya, 
amelyet idén augusztus 6-ikán 
az országúton véletlenül elütöt
tem. Tudomásom szerint bizo
nyító példány az 1962-ben, a 
Lónyai erdőben elejett nyest
kutya volt. Az elgázolt nyestku- 
tyát lefagyasztottam és átad
tam a gödöllői Szent István 
Egyetem vadbiológiai intézeté
nek. ahol kipreparálva megte
kinthető. A faj a hazai fauná
ban az úgynevezett „nem kívá
natos" jövevény fajok közé so
rolt, ezért mind vadászati, 
mind természetvédelmi érdek
ből elejtése egész évben en
gedélyezett. A szakirodalom 
szerint megtelepedettnek 
mondható, és több előfordulá
sa ismert Vas-, Fejér-, Somogy- 
és Békés megyékből, mégis a 
megfigyelése és elejtése rend
kívüli ritkaságú.

Handa Gy. Zsolt

A fürdős borz
A téma az utcán hever -  szok
ták mondani, és valóban így is 
van, mert egy elgázolt borz fe
küdt a háromsávos úton elütve 
a főváros szívében, a Komjádi 
uszoda előtt, szeptember 12- 
ikén. reggel. Bár senki nem 
nyúlt hozzá, alaposan fölbor
zolta a kedélyeket, s a járóke
lők farkasra, hiúzra, kutyára, 
ormányos medvére és még ki 
tudja mire tippeltek. A csúcsot 
pedig az oroszlánkölyök „meg
határozás" jelentette. A kárval
lott állat egy jellegzetes színe
zetű. idei fiatal, hím példány 
volt. Bár már betévedt a zsúfolt 
fővárosunkba vaddisznó, szar
vasbika. őz, sőt állandó „helyi 
lakosoknak" mondhatók már a 
nyestek, a rókák, de tudomá
sunk szerint budapesti illetősé
gű borzról eddig nem volt biz
tos előfordulási adat.
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Első alkalommal rendeztek „vadász or
szággyűlést" a Somogy megyei Nagysal- 
lérban, augusztus 20-ikán. A Lábod Rt. 
területe több mint egy évtizeden keresztül 
a jól sikerült vadásznapjairól volt híres. Ez 
a rendezvény azonban más volt. Nagy- 
sallérban idén sikerült megint bebizonyí
tani, hogy miképpen lehet egy jól bevált 
rendezvénysorozatot „leépíteni", s ho
gyan lehet a ma már egységesülő vadász 
társadalom szervezetei és tagjai közé 
megint csak éket verni, akarva, vagy aka
ratlanul „kilógni" a sorból. Több mint egy 
évtizeden keresztül Somogy megye va
dászainak augusztus vége nem csak a 
szarvasbőgés kezdetét jelentette, hanem 
a várva várt vadásznapot is, ahol a rég 
nem látott vadász cimborákkal találkozni 
lehetett, megbeszélve az elmúlt év törté
néseit, lövéseit, hibázásait, sikereit és ku
darcait. Emberek, vadászok azért jöttek 
el, mert jó „buli" volt, ahol a vadász és a 
nem vadász találkozhatott. Somogybán 
most újat alkottak. A vadásznapot idén 
megrendezték május végén, Szőcsény- 
pusztán, de talán, hogy Nagysallér se 
maradjon némi bevétel nélkül, itt most va
dász országgyűlést tartottak, szigorúan 
szakmai szempontok figyelembevételé

vel. A belépti díj felnőtteknek 1500, gye
rekeknek 1000 forint volt. Amint hallottuk: 
ezzel kívánták megszűrni az oda nem va
lókat. és ez az egy igazán sikerült is.

Dr. Németh Imre, földművelési és vi
dékfejlesztési miniszter, az eddig évek 
alatt megszokott több ezres közönség 
helyett nem sokkal több mint másfélszáz 
érdeklődő előtt megnyitóját azzal kezdte, 
hogy Lábod a vadászok Mekkája, majd 
kitért arra, hogy a túlszaporodott vadász 
(sic!) állományt apasztani kell, hiszen ha 
kevesebb a vad. kisebb a vadkár is. Az 
uniós csatlakozásról szólva kifejtette, 
hogy meg kell őrizni a somogyi szarvas 
presztízsét olyan helyzetben is, amikor 
kemény tél, aszályos forró nyár tizedeli az 
állományt, alacsony a vadhúsár, akadozik 
a nyúlexport, és csökken a külföldi vadá
szok száma is. Bár az ágazat 14 milliárd 
forint árbevétele alig marad el a tavalyitól. 
Dr. Bálint Ferenc, a Lábod Rt. nemrég 
kinevezett vezérigazgatója szerint a rész
vénytársaság megfelel a kihívásoknak, 
de mégis meg kell újulnia, ahogy meg
újult az augusztusi vadászfiesta is. -  Cé
lunk -  mondotta -  hogy kaput nyissunk a 
hazai vadászoknak és családtagjaiknak, 
akiknek széles körű programokat tudunk

biztosítani a környezet adta látnivalóktól 
kezdve a gyógyfürdőkig.

A vadász országgyűlés leghosszabbra 
nyúlt programja a vadászfórum volt, ahol 
a felkért előadók a meghívott vendégek
nek ecsetelték a vadászat, vadgazdálko
dás időszerű problémáit. Baj csak az, 
hogy a gyakorló vadász -  meghívó híján -  
így nem juthatott szóhoz. Több mint tíz 
csapat készítette a különböző vadétkeket 
az ingyen ebédre. Egész napos lovas díj
ugrató verseny színesítette a programot, 
volt kutya szépségverseny, és huszár be
mutató is. A napra a ..vadászkirály” és a 
„nagyvad vadász" választás tette fel a ko
ronát. Az utóbbi címet az nyerte el, aki 
dacolva a természet- és állatvédőkkel az 
elmúlt év alatt a legtöbb vadat ejtette el. 
A vadászkirály Bodrogi Gyula színész 
míg a nagyvad vadász Rőth Róbert, a tö- 
rökkoppányi vadásztársaság hivatásos 
vadásza lett. Ezek után a jövőben nem 
lesz könnyű bizonyos körökben bebizo
nyítani. hogy a vadász nem jár térdig a 
vérben, s vallja gróf Széchenyi Zsigmond 
örökbecsű szavait ;"... a vadászat vadű- 
zés és erdőzúgás, de mindig több erdő
zúgás. "

- g í -

„ARANYLÓ ŰSZ”
VADÁSZAT. HORGÁSZAT. TERMÉSZET ÉS KÖRNYEZET

FESZTIVÁL és vAsár
2003. 10. 24-26.

Pécs. Tettye

Szeretettel várjuk a következő tematikával foglalkozó cégek 
jelentkezését: Vadászati-Halászati-Környezetvédelmi Szövet
ségek és Szervezetek. Vadásztársaságok, Vadászkamarák, 
Nemzeti Parkok, vadász- halász- horgászboltok, trófeák, puska
művesek. fegyverek, optikai eszközök, lőszerek, halászati-vadá
szati cikkek, felszerelések, berendezések, ruházat, terepjárók, 
szállítóeszközök, erdőgazdálkodás-vadgazdálkodás eszközei, 
vadász és halász turizmus, halgazdaságok, vad- és halételek, 
borászat, természetábrázolással foglalkozó művészek, a kutya 
és más háziállat tartás-nevelés eszközei, dísztárgyak, iparmű
vészeti és kézműves termékek, stb.

EGY KIS ÍZELÍTŐ A TERVEZETT PROGRAMOKBÓL
• PÖRKÖLTFÖZÖ-VERSENY • TEREPJÁRÓ AUTÓK 

BEMUTATÓJA • FEGYVER NÉLKÜLI ÖNVÉDELMI
BEMUTATÓK • SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSI AKCIÓ 

ÉS RAJZPÁLYÁZAT GYEREKEKNEK • VADÁSZKUTYA 
BEMUTATÓ -  VIZSLA ÉS TACSKÓ SZÉPSÉGVERSENY

• TRÓFEA BEMUTATÓ • FAVÁGÓVERSENY
• AJÁNDÉKTÁRGYVÁSÁR • SPORTPROGRAMOK

További információ: Pécsi Ipari Vásár Kft. 72/310-465,242-757

10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

A VKE ÚJ K Ö N Y V A J Á N L A T A
Vadászetikett 7 0 0 ,-
Természetvédelem és vadászat /videó kazetta/ ÚJ! 3.800,- 
Berta László: Vadászpuskával és horgászbottal ÚJ! 2.100,- 
Bernát Jenő: Gyógy- és aromanövények ÚJ! 6.200,-
Bozóki László: Vándorvadász ÚJ! 2.500,-
Cey-Bert Róbert Gyula: Magyar

vadgasztronómia ÚJ! 3.200,-
Farkas Zoltán: A csuka és a meztelen nő ÚJ! 1.000,-
Farkas Csamagó Zoltán: Murphy horgászik ÚJ! 1.970,-
Heltay István: Dél-Afrika nagyvadjai ÚJ! 721,-
Hoitsy György: A pisztráng tenyésztése

és horgászata 2.200,-
Kászoni Zoltán: A Kárpát-medencei

vadaskönyv ÚJ! 1.600,-
KÓD-EX 2.500,-
Mátray Gyula: Vadásztárcák és

vadásztörténetek ÚJ! 2.700,-
Nagy Gy. György: Természeti szépségeink

(fotóalbum I.) 3.500,-
Nagy Gy. György: A Kárpát-medence természeti

szépségei (fotóalbum II.) 3.500,-
Nagy Gy. György: Emberlakta természet

(fotóalbum III.) 3.500,-
Sáry Gyula: Az elveszett erdőről

és a megtalált időről ÚJ! 2.500,-
Schmidt Egon: Éneklő kedvenceink ÚJ! 2.180,-
Takács Viktor: Erdő-mező illatai (videokazetta) ÚJ! 2.500,- 
Takács Viktor: Meghívás vadászatra ÚJ! 2.500,-
Takács Viktor: Vadászünnep ÚJ! 2.500,-
Takács Viktor: Velünk élő természet ÚJ! 2.500,-

A könyvek utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén, 1038 Budapest, 
Hegesztő u. 4. telefon: 242-00-42 vagy e-mail-ban: vke@vadaszlap.hu Elek Ferencnénél
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Egymás nyom ában -  vadásztörténelem  a lovas hon fog la ló tó l napja inkig

Az Országos Vadászkürt Együttes m egnyitó ja A vadászok zászlainak bevonulása Békés Sándor új vadászokat avat

Szögezzük le. a vadásznapok eddigi történe
tében még nem volt olyan időjárás, amely a 
szervezőknek és a résztvevőknek ne okozott 
volna gondot. Ha esik az eső. ha verőfényesen 
ragyog a nap. ha hideg van. ha kánikula van -  
egyaránt a rendezvény sikerét fenyegeti. Nem 
volt ez Hódmezővásárhelyen sem másképpen. 
Augusztus végén rekordokat jegyzett a meteo
rológia. olyan forrón sütött a nap. hogy -  bár a 
nyár folyamán már valamennyire hozzászok
hattunk -  megizzasztott mindenkit még az ár
nyékban is. A megnyitó ünnepségen a színpad 
előtti székeken jóformán csak azok foglaltak 
helyet, akik kitüntetésre vártak . . . a közönség -  
érthetően -  a fedett árkádok alá húzódott.

*
A helyszín telitalálat volt, mert A Hód-Mezőgaz- 
da Rt. kiállítási centrumánál ideálisabb hely
színt egy országos rendezvény lebonyolításá
hoz nehéz lenne találni. A kiállításokat -  mintegy 
kis Fe-HoVa-t -  fedett csarnokokban lehetett be
mutatni. itt kaptak helyet a mínusz pontos trófe
ák, a vadászboltok, szolgáltatók ... és itt lehetett 
gyönyörködni a Skicc Kft. által megtervezett és 
kivitelezett diorámában is. A zöld gyepszőnyeg
gel borított főtéren elhelyezett színpad körül a 
fedett ..boxokban" is sok volt a látnivaló. Nem 
kellett sokat sétálni a lövészverseny helyszínéig 
és ugyancsak telitalálat volt az árnyékos fák 
alatt a főzőverseny elhelyezése.

*
Jócskán voltak, ami azt bizonyítja, hogy nem 
kell félteni a vadásznapot, mindig lehet újabb 
és újabb ötletekkel előállni. A St. Hubertus-mi-

sét -  pénteken este -  a város főtemplomában 
celebrálták és utána hárfa, trombita és orgona 
hangverseny következett. A megnyitón lovasok 
hozták be a Magyar Vadászok Zászlóját és a 
megyei vadász-zászlókat.

A teríték behozatala egy történelmi fejlődést 
mutatott, a lóháton ülő „szittya" magyart a lo
vasfogat. majd a terepjáró autó követte. Első 
alkalommal volt hallható a vadászkürtösök ..or
szágos" csapatának bemutatkozása, először 
sikerült összehozni vadásznapra a vadászatra 
kitenyésztett kutyafajták CAC kiállítását... és a 
lovas falkavadászat is igencsak mutatós prog
ramnak bizonyult.

*
A kulisszák mögött zajlott az élet. Egy lelkes 
kis csapat vállalta föl a főrendezvény szerve
zését. amely kezdetben nem nagyon találko
zott a megyeiek .lelkesedésével". A feladatok 
szétosztása -  a ki mit fog csinálni? -  után a 
.pénzszerzés" sem ment egykönnyen és a 
végrehajtásba is -  itt-ott -  becsúsztak a nézők 
számára kevésbé észrevehető hibák. A meg
nyitó kezdésének elcsúszása viszont igen „ lát
ványos" szervezési hiba volt.

*
A meleget fokozandó, jó néhány helyen ropo
gott a tűz a bogrács alatt, a résztvevő vadász- 
társaságok, a Szalonka Klub. de egyes vállal
kozások is gondoskodtak vendégeik meleg 
étellel fogadásáról, a Pelle d'oro sátránál pél
dául egyszerre öt különféle ételt készítettek. A 
szakácsok jó része főztjével benevezett a 
gasztronómiai fesztiválra, de mennyiségben a

AZ ORSZÁGOS 
VADÁSZNAP 

KITÜNTETETTJEI
Nemzeti vadászrenddel tüntették ki Árva 
Károlyt, a Gemenc Rt. vadászati műszaki 
vezetőjét, dr. Faragó Sándort, a NyME 
rektorát, és dr. Tóth Sándort, a MÉM va
dászati és vadgazdálkodási főosztályának 
nyugalmazott vezetőjét.
A Kamara Aranyérmét kapta: dr Albert Bé
la (Debrecen). Fűrész Attila (Mór), dr. Kö- 
halmy Tamás (Sopron). László Győző 
(Szombathely). Pechtol János (Vecsés), 
dr. Solymosi József (Bonyhád). dr. So
mogyi Ferenc (Szeged), dr. Sztojkov Vla- 
dov (Budapest)
Nimród éremmel díjazták kiemelkedő mun
káját Egyed Bélának (Hódmezővásárhely) 
Farkas Istvánnak (Pusztamérges) és 
Gyöngyösi Tibornak (Hódmezővásárhely)
Miniszteri elismerő oklevelet vehetett át dr. 
Lenár György (Sátoraljaújhely) és Varga 
Ernő (Zalaegerszeg)
A Vadászati Kulturális Egyesület Hubertus 
Kereszt arany fokozatával tüntette ki dr. 
Hagymási Lászlót, és az Országos Va
dásznapok Aranykoszorú díját adta át Ba
logh Jánosnak, Mészáros Györgynek, 
Baranyi Lászlónak, Mészáros Lajosnak 
és Dudás Ferencnek.



Feiszt Ottó, az OMVK elnöke átadja az OMVK Arany
érmét Pechtol Jánosnak, az OMVK főtitkárának

pálmát Frank Sándor mesterszakács érdemel
te ki, ahol egy óriás bográcsban ötezer adag 
szarvaspörkölt főtt -  világrekord kísérletként. A 
főzőállvány mellé állított parasztszekér púpos
ra volt rakva Török Ferenc helybeli fazekas(va
dász) erre az alkalomra készített, a Vadásznap 
emblémájával ellátott hasas táljaival, amit 
mindjárt fel is lehetett avatni egy nagy adag 
pörkölttel.

*

Bájos színfoltja volt a rendezvénynek a lovak je
lenléte mindenhol, az árusok közt a “karámso
ron”. a társasági sátrak mentén, gyerekek és 
felnőttek egyaránt simogatták a kíváncsian kiné
ző pacikat. Délceg lovasok léptettek az utakon, 
ők hozták be a zászlókat a megnyitóra, s kisér
ték a kopófalkát. A szó szoros értelmében nagy 
port vertek fel a lovasversenyek, a vadászlo
vaglás. díjugratás, de a város lakosságának 
szolgáltatott reggeli zenés ébresztőt is parádés 
hintókon utazva fújták a vadászkürtösök.

*
Látványos kínálattal hívták fel magukra a fi
gyelmet a portékáikat árusító kereskedők, 
csontfaragók, ékszerészek, bőrdíszművesek, 
festők és képkereskedők, s volt ruházat is min
den mennyiségben. A helybéli Hargita vadász
bolt két helyszínen is árusított, a Soltész féle 
automata szóró alatt kukorica volt. de disznó
nyom nem, itt mutatta be és árulta a "vándor- 
vadász'* Bozóki László új. európai trófeakataló
gusát. kapható volt minden a lépes méztől a 
vadkerítésig. Ennek ellenére nem minősítették 
üzletileg sikeresnek a kereskedők a rendez
vényt. a tavalyi forgalom alig felét tudták el
könyvelni. Az agyzsongító meleg miatt a nép 
csak a büféknél tolongott, ott óriási forgalmat 
csináltak a pultosok.

*

Igazi show-műsor keretében mutatkozott be el
ső ízben Czapáry Róbert sümegi vadászkopó 
falkája látványos futtatással, amely a falkavadá-

Csekö Sándor, a VKE elnöke átadja az Országos 
Vadásznap Aranykoszorúját Balogh János szervezőnek

szat izgalmaiba avatta be a nézőket. A színpa
don narrátor ismertette meg a nézőközönség
gel a történelmi hagyományokon alapuló vadá
szati mód rejtelmeit. A hőség ellenére mind a 
kopók. mind a falkanagy. a kopászok kitűnő tel-

Guiness rekord! 5000 adag szarvaspörkölt főtt 
a bográcsban

jesítményt nyújtottak és a szagosított „művad” 
vonszalékot olyan vehemenciával hajtották és 
végül gyűrték le. amely alapján senkinek kétsé
gei sem támadhattak arról az összehangolt év
százados tudásanyagról, amelyben a legcso
dálatosabb a vadászó ember és a társként vá
lasztott állatok közötti együttműködés. Olyan 
ez. mint egy szimfónikus nagyzenekar, a kar
mester -  jelen esetben a falkanagy -  irányít, de

A Czapáry-féle kopócsapat bemutatója

ha csak egyetlen résztvevő is hibázik, oda az 
egész csodás összhang. A „főszereplők" végül
-  ha nem is a vastapstól -  de a mindent elsöprő 
szenvedélyüktől fűtve, alig akartak visszamenni 
a helyükre, de a fegyelmezettség parancsa vé
gül szerencsésen felülkerekedett a kopók szin
te emberi „vadászlázán''.

*
Itt mutatkozott be először az „országos vadász
kürtös csapat” , amelyből -  bárcsak így történ
hetne netán még egy nemzetközi szinten is a 
helyét megálló válogatott is kinőhetne. Termé
szetesen a kibővített együttes „magja" a ma 
már országos népszerűséget kivívott, a hosszú 
évek alatt többszólamúvá fejlődött és zeneileg 
is igényes produkciót nyújtó. Baranyai Vadász
kürtös Együttes, akik köré szerveződött most 
Vásárhelyen a barátokból, hivatásos vadász 
kollégákból regrutálódott alkalmi csapat. Ilyen 
létszámmal eddig csak külföldi együtteseket 
hallhattunk, de bízvást állítható, hogy kellő aka
rattal. szorgalommal -  és természetesen meg
felelő anyagi támogatással -  néhány év alatt 
méltán felvehetnék a versenyt akármelyik nagy
nevű európai vadászkürt együttessel. Erre min
den alapjuk megvan -  és ahogy a helyszínen 
elmondták -  rajtuk nem fog múlni.

*
Nagy volt a nyüzsgés a Vadász Könyvklub 
Egyesület régi vadászkönyv bemutató stand
ján. A vadászok sajnos egyelőre még kisebb, 
de annál szenvedélyesebb része, gyűjtője a 
vadász szak-, és szépirodalomnak. Sokan 
csak a relikviák kialakult árai iránt érdeklődtek, 
de akadt aki éppen ehelyütt találta meg azt a 
könyvet, ami éppen hiányzott a gyűjteményé
ből. vagy éppen duplummal rendelkezett. Úgy 
tűnik, hogy a régi könyvek még ma is népsze
rűbbek, vagy inkább megtartották töretlen 
népszerűségüket, mint a közelmúltban megje
lentek. Legalábbis ezt mutatták a beszédes ér
deklődők. akik az újakról többnyire nem is igen 
tudtak, noha több helyen is vásárolhattak volna

A korong lövészet győzteseiA kiállítás egyik fedett pavilonja, ahol 52 fok meleg volt...
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kedvükre. Ki tudja, s természetesen mindezek 
alapján az sincs kizárva, hogy a gyűjtők érdek
lődése behozhatatlan előnyben részesíti a 
klasszikusokat a kortárs szerzőkkel szemben.

*

Szinte lépten nyomon szem és fültanúja lehe
tett az ember annak az önfeledt örömnek, 
amellyel a rég nem látott vadásztársak egy
mást köszöntötték. Ilyenkor jön rá az ember, 
hogy bármiről is szólhat a vadásznap, bármi
lyen program lehet, ez a legfontosabb, a talál
kozás, az eszmecsere, divatos terminológiával 
az informális belső kommunikáció, konkrétab
ban az . én és a mi" dolgaink megbeszélése, 
az a bizonyos szükséges „helyi értékünk" nap
rakész meghatározása. Ha ez működik -  és 
működik -  jöhetnek aztán az ilyen-olyan meg
oldandó hibák, gondok, problémák, ám ahol 
ekkora a megtapasztalható érzelmi gazdag
ság. ott már igazi nagy baj nem lehet.

*
És a mosolygósán boldog gyermekek, a jövő 
reménységei, hiszen az idősebb vadászok ke
zét már a harmadik generációs unokák húz- 
gálják. s ezzel számtalan újabb és újabb aján
dékot ..csikarva" ki. Széles választéka volt a 
szórakoztató gyerekprogramoknak, s akiket a 
lovak szinte megbabonáztak, a pöttöm pónik 
hátán körbe -  körbe járva képzelhették magu
kat igazi mese- vagy regényhősöknek. Bőség
gel találhattak a gyerekek -  nem szólva ehe
lyütt a mindent ellepő műanyag bóvlikról -  iga
zi, természetes anyagokból készült vásárfiák
ról, amelyek egykoron talán emlékeztetik majd 
kis gazdájukat a tartalmasan együtt töltött 
szép órákra.

Az Országos Vadásznapok lóversenye, 
korongvadászat, 100 korongra

Egyéni: Sándor János, Herperger József, 
Szerdahelyi András
Csapat: Hajdú-Bihar megye, Csongrád me
gye, Bács-Kiskun megye

A Csongrád megyei verseny, korongvadászat 
25 korongra

Egyéni: Zsuffa Béla, Magyar Ferenc, Dani 
Zsolt
Csapatban: Székkutasi Petőfi Vt.,Vízügyi Vt., 
Marosmenti Vt.

Vásárhelyi Kupa. gyorsított korong vadászat, 
50 korongra

Farkas Mihály. Jónás Attila. Kenyeres Ervin, 
Engler György. Haris Zsolt

Az Országos Vadásznapok lövészversenyének 
győztesét a DALERD Rt. egy dámbika elejté
sének lehetőségével jutalmazta. A csapatver
senyben győztes Hajdú-Bihar megyei csapa
tot a romániai delegáció vaddisznóhajtásra 
hívta meg. a Csongrád megyei helyezettek 
megyei vadászati meghívásokat kaptak, a do
bogósokat pedig a HUNO - 2000 Bt. töltények
kel jutalmazta.

A „Gasztronóm ia ösvényein, 
borvadászat pálinka főhajtással” 

cim ü program végeredménye:

Bográcsos ételek: Napkori Erdőgazdák Szö
vetkezet. Németh Família, csanyteleki Új Élet Vt.

Sült vadételek: FISCH COOP Bt. Gyomaend- 
rőd. Ásotthalmi Vadászok. Várdai János. Szeg
halom

Bográcsos halételek: HAL-ÁSZOK, Abony, 
FISCH-COOP Bt. Gyomaendrőd, Horgosi Vt. 
Szerbia-Montenegro

Sült halételek: FISCH-COOP Bt. Gyomaend
rőd, Várdai Jánosné, Szeghalom. Aranyponty 
Halászati Rt. Szarvas

Különdíjak:
Vadászias egyedi tálalás: ifj.Oskó Sándor, 
Gyomaendrőd
Igényes köretek: Felvidéki Vt. Dunamocs, 
Szlovákia
Dél-alföldi ízek: Szegedi Felszabadulás Vt. 
ízharmónia: Kék Madár Vt. Győr 
Egyedi ízesítés: Öszeszék Vt. Balástya 
Csongrád megyei vándordíj: Németh Família 
Csongrád megye Önkormányzati Hivatalá
nak különdíja: Napkori Erdőgazdák Szövetke
zete

A vadásznapi gyerm ekrajz
verseny eredm ényei

I. korcsoport:
Nyíri Adrienn. Kovács Anita, Tóth Gréta, Karsai 
Atanáz
II. korcsoport:
Sós Dénes, Váli Krisztina. Pécsi Sándor
III. korcsoport:
Sós Dóra. Miklós Enikő, Czakó Gábor
IV. korcsoport:
Török Ferenc

Győr-Moson-Sopron megye 
-  Szany

Szent Anna kápolnájánál, Szany- 
ban immár ötödik alkalommal 
gyülekeztek a Győr-Moson-Sop
ron megyei vadászok, hogy részt 
vegyenek a Kapui Jenő címzetes 
kanonok által celebrált Szent Hu
bertus misén. Az atya a szentbe
szédében azokról a csillagokról 
beszélt, amelyek Szent Hubertus
nak. a vadászok védőszentjének 
utat mutattak. A mise végén a va
dászok közös imával emlékeztek 
nemrég elhunyt társukra. Alasz- 
tics Gábor Mártonra.

Tóth Károly, szanyi polgár- 
mester megtiszteltetésnek ne
vezte. hogy otthont adhat a tele
pülés a vadászok nagy ünnepé
nek. Az Országos Magyar Va
dászkamara megyei szervezete 
nevében dr. Nahlik András elnök 
köszöntötte a megjelenteket, 
köztük a fővédnököt, dr.Orbán 
Péter Vas megyei rendőr-főkapi
tányt. A korrektségre, a becsü
letre hegyezte ki mondandóját: 
a korrekt vadász fogalmát meg
határozni nagyon könnyű: kor
rekt úriember -  idézte Láng Ru
dolfot, aki Sólyom írói néven ne
velte a puskaforgatókat egyko
ron vadászetikára a Kittenberger 
Kálmán által szerkesztett va
dászújságban.

-  Aki ugyanis társaival szem
ben nem korrekt -  folytatta -  az 
nem lehet korrekt, mint vadász 
sem. Aki pedig mint vadász tuda
tosan inkorrekt, abban mint em
berben sem lehet megbízni. Az 
igaz vadász pedig állatszerető -  
tette hozzá -  és nem lehet ember
telen.

Szanyban az idén negyven if
jú vadász tette le az esküt dr. 
Faragó Sándor védnök, a Nyu
gat-Magyarországi Egyetem 
rektora előtt, aki vadásztőrrel 
avatta fel a vadászok közössé
gének új tagjait. Az ünnepélyes 
fogadalomtétel után az ifjak lát
hatták a példaképeket, hiszen 
hagyományosan ilyenkor adják 
át a kiválók kitüntetéseit. Az 
OMVK aranyérmét Giczi Ferenc, 
a megyei kamara elnökhelyette
se kapta. A Hubertus-kereszt 
bronz fokozatát vehette át Ábra
hám Gábor, Stark Miklós. Pápa 
Ferenc, Balogh Gábor. Ezüst fo
kozatot érdemelt ki Nagy Jenő 
Péter. id. Dukkon Jenő. Arany fo
kozattal ismerték el Rosta De
zső. Horváth Zoltán és Török 
Gusztáv tevékenységét. Nimród- 
vadászérmet vehetett át Szalay 
Béla, Németh Lajos. dr. Náhlik 
András. Díjakat kaptak a megyei

hivatásos vadászok, illetve a lö
vészverseny győztesei.

A vadásznap felemelő pillanatai 
után a kellemes, izgalmas percek 
következtek. Szany központjában 
íjászat, vadász- és őrző-védő ku
tyák. munkakutyák bemutatója 
vonzotta a nagyközönséget. A 
kastély udvarában szarvasbika 
bőgőversenyt rendeztek, a Műve
lődési Központban képzőművé
szeti alkotásokból és trófeákból 
rendezett kiállítást láthattak az ér
deklődők. Az ideiglenes lőtér pe-

Rendhagyó. de mégis felejthetet
lenül örömteli módon ünnepeltek 
a megye vadászai, mert a megyei 
vadászkamara székházát avat
hatták végre föl a vadásznap al
kalmával. A Veszprém. Dózsa 
György út 32 szám alatti, több 
mint 200 négyzetméteres „otthon” 
avatása új lehetőségeket nyit 
meg a megye vadászéletében. 
Nem árt megjegyezni ennek kap
csán az új telefonszámot sem: 
88/422-293. Ehelyütt került sor a 
vadásznapi kitüntetések átadásá
ra is. A Kamara Aranyérmét Kei

dig a Sólyom Kupa elnevezésű lö
vészversenynek adott otthont. A 
hangulatot fokozta az ínycsiklan
dó ételek illata, amelyek a főző
versenyen rotyogtak. A szanyi 
Bokréta Néptánc Együttes műso
ra, illetve az esti operett gála gon
doskodott a hangulatról. A prog
ram hagyományos utcabállal zá
rult. amelyen a vadászok ünnepe 
immár a teljes faluközösség és az 
érdeklődő kívülállók közös ünne
pévé vált.

(Pló)

ler Gyula kapta. Nimród éremmel 
tüntették ki Árvái Istvánt, Varga 
Sándort, Stark Bélát, és Mészáros 
Ferencet. Hubertus Kereszt arany 
fokozatát kapta: Csíki Árpád. 
Kozma Sándor. Vas Lőrinc. Ko
vács Jenő, dr. Péti Miklós, és Ko
vács Péter, ezüstöt kapott Auer- 
bach György és Seibenhoffer An
tal. bronzot pedig Kiss László és 
Kugler András.

A megjelent több mint kétszáz 
résztvevő emelkedett hangulat
ban, a késő délutáni órákig ünne
pelt.

Veszprém megye -  
Veszprém
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Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye -  Sátoraljaújhely

Híven a hagyományokhoz, idén is 
több helyszínen ünnepeltek a me
gyében, mégis a „központi" ren
dezvénynek a „Zemplén-Bodrog- 
közi Vadásznapok" címmel, Sáto
raljaújhely adott otthont, ahol au
gusztus 29-ikén terepjárók felvo
nulásával vette kezdetét a kétna
pos rendkívül tartalmas és színvo
nalas programsorozat. A pénteki

megnyitón Szamosvölgyi Péter 
polgármester ünnepi beszéde 
után dr.Lenár György erdőmérnök 
nyitotta meg a vadászati kiállítást.
Másnap, a szombati programot 

megnyitó beszédében dr. Bárándy 
Péter igazságügyi miniszter el
mondta: -  ..... a vadászat és tevé
kenységével kapcsolatos törvényi 
szabályozások .többszereplősök", 
s a különböző szinteket kell az 
egyetértések sorozatával egy 
szintre hozni..." Dr. Székely László, 
az OMW elnöke üdvözlő szavai 
után adták át a kitüntetéseket. A 
Kamara Aranyérmét Szaniszló 
Sándor, a kamara alelnöke kapta. 
Nimród éremmel ismerték el Bán
fai István, Bálint Gáspár István, 
Majoros László. Bányik Gyula. 
Kuzma István. Vécsei István ki
emelkedő munkásságát. Kedves 
színfoltja volt a ceremóniának a 
szomszédos Szlovákiából érkezett 
Csekon János, a tőketerebesi já
rás vadászati felügyelőjének Hu-

bertusz Kereszt arany-, Sallai 
Lászlónak, a Tarbuckó Vt. vadász
gazdájának ezüst fokozattal tör
tént kiüntetése. Gyárfás Ildikó, a 
megyei közgyűlés elnöke a vadá
szatban és a vadászati turizmus
ban rejlő lehetőségek minél széle
sebb körű kihasználására bíztatta 
a jelenlévőket. Természetesen 
nem maradhatott el a Szent Hu-

bertusz mise sem. Volt lövészver- 
seny. kerékpáros-, ijászbemutató, 
borverseny, pánsíp és ír stepptánc 
előadás is. Közben a bográcsok
ban vígan rotyogtak a finomabb
nál finomabb ételköltemények, 
várva a zsűri szigorú döntésére. A 
kora esti konferenciát Benedek 
Fülőp címzetes államtitkár nyitott 
meg. Záró programként a Hunor 
Hotelben vadászbál. a Magashe
gyi síháznál diszkó szórakoztatta a 
nagyérdemű közönséget. Minden 
résztvevő vadász, hozzátartozó, 
családtag és kívülálló érdeklődő 
kitűnően szórakozhatott, mert a 
szervezők mindegyike szinte a lel
két tette ki a sikerért, ami így aztán 
nem is maradhatott el. Szép szám
mal érkeztek vadászok és család
tagok a szomszédos Szlovákiából 
is. így a magyar vadászok önfe
ledten együtt örülhettek szomszé
dainkkal.

H.Gy.Zs.

Sándort, Gál Károlyt és Ulveczki 
Zoltánt. Vadételek kategóriában a 
hosszúpályi vadásztársaság vad
disznópörkölt je vitte a prímet, má
sodik helyen az újtikosiak Mátyás 
királyról elnevezett pörköltje vég
zett, a harmadik pedig a szobosz- 
lói illetőségű őz lett, „aki” raguban 
végezte földi pályáját. Az egyéb 
tájjellegű ételek között a szürke 
marhából készült borsógulyás őly- 
vösmenti színekben aratott győ
zelmet, a földesi velőscsonttal 
„megbolondított" pacalpörkölt a 
második helyet vívta ki. míg a 
debreceniek slambuca és a ko
nyán halászlé a negyedik, illetve 
ötödik helyen végzett. A legjobb 
körítés címet a debreceni Bocskai 
és téglási vadásztársaság tudhat
ja magáénak, míg a legszebb kö
rítésért járó különdíj Hortobágyon 
talált otthonra. Az ízek összhatá
sáért a sárándi. szováti és de- 
recskei csapat részesült elisme
résben. a legjobban felkészült tár
saságnak pedig a nánási és bal
mazújvárosi vadásztársaság bizo
nyult. A napot végigkísérték a 
sportrendezvények és bemutatók. 
A korongvadász bajnokság győz
tesei: 30 év alatt Halas János (Nád
udvar). 30-50 év között Angyal 
Géza (Hajdúnánás), 50 év felett

Az Ormánság fővárosa. Sellye 
adott otthont a megye vadászai
nak találkozójára, de a hagyomá
nyos kísérő rendezvények már a 
hónap elejétől, több helyszínen is 
zajlottak. A hivatásos vadászok 
szakmai vetélkedőjét a kőrcsö- 
nyepusztai lőtéren-, a szarvasbő
gő versenyt Sasréten-, a vadá
szok borversenyét a Pécsi Püspö
ki pincészetben rendezték. A 
szakmai konferenciát Sellyén, a 
továbbképző és szaktanácsadó 
intézetben tartották. Dr Papp Tiva
dar vezérigazgató-helyettes a 
Dráva sík élőhelyfejlesztéséről, 
beszélt és a térség fontos környe
zeti és vízgazdálkodási feladataira 
hívta fel a figyelmet, dr Wallendums 
Árpád, az FVM főosztályvezető he
lyettese a vadászati szakképzés 
kérdéseit ismertette. A korreferátu
mokat dr. Hagymási László, főisko
lai docens. Kiss Vince és Tapazdi 
Sándor igazgatók tartották.

A vadásznap -  híven a hagyo
mányokhoz -  Szent Hubertus mi
sével kezdődött, majd Förster 
Gyula, Sellye városának polgár- 
mestere az Ormánsági Galériá
ban megnyitotta az Alkotó Bara
nyai Vadászok körének kiállítását. 
A sporttelepi színpadon dr. Bod
nár József, a megyei kamara el
nöke, a polgármester és Kékes 
Ferenc országgyűlési képviselő 
köszöntötte a vendégeket és a va
dászokat. s átadták a kitüntetése
ket. A kamara Aranyérmét idén dr. 
Monostori László, a megyei kama
ra hivatásos vadász alelnöke kap
ta. Hubertus Kereszt arany foko*

Tóth István (Újszenmargita). Csa
patban -  30 év alatti korcsoport
ban -  Nádudvar és Derecske bril
lírozott, a 30 év fölöttiek nyertes 
capata a Hajdú Lövészegyesület 
lett. Az 50 fölöttiek közül legered
ményesebben a püspökladányi 
vadásztársaság szerepelt. A ve
gyes csapatbajnokságot az új- 
szentmargitaiak nyerték.

Miután az új vadászokat fela
vatták. vadászkutya- és ijászbe
mutató kezdődött -  a lelkes kö
zönséget könnyű- és népzenei 
együttesek szórakoztatták, a szu
venír kedvelői pedig kirakodó- és 
népművészeti vásáron válogat
hattak. Délutánra az országos hal
főző verseny sorrendjét is kialakí
totta a nehéz helyzetben levő zsű
ri. Dunai jellegű halászlé kategó
ria: Andó János (Baja). Berek Jó
zsef (Mohács), 3. Dr. Novics 
György (Baja). Tiszai-Körösi jelle
gű halászlé: Jenei László (Gyo
maendrőd). Jónás János (Szar
vas). Nagy Gábor (Szarvas). 
Egyéb halétel: Mészáros Pálné 
(Szajol) -  egyben a verseny ab
szolút győzetese, Rimóczi Ferenc 
(Tiszasüly),3. Kovács László 
(Gyomaendrőd).

Csák Helga
Hajdú-Bihari Napló

zatával tünteték ki dr.Sárközi Feren
cet. Kertész Jánost. Lackó Stolni- 
kot. a horvátországi Eszék-Bara- 
nyai Vadászszövetség elnökét, dr 
Kiss Lászlót, Tapazdi Sándort és 
Hekler Tibort. Nimród Éremmel is
merték el dr Jelenszky Márton. 
Békéi Tibor. Illés Zoltán és Förster 
Gyula kiemelkedő munkásságát.

A sportpályán felállított sátrak
ban a vadásztársaságok igényes 
trófeakiállítás keretében mutatták 
be vadászterületeik értékeit. Be
mutatót tartottak a megye agará- 
szai. a gödöllői Íjászok és solymá- 
szok. Kassai Lajos lovas ijász pe
dig parádés bemutatóval szóra
koztatta a közönséget. A jeles va
dásznapot esti tűzijáték és hangu
latos utcabál zárta.
A vetélkedők eredményei 
A hivatásos vadászok vetélkedő
jén a részvénytársaságiak: Balas- 
kovics József / MEFA Rt.. 204.5, 
ponttal abszolút győztes / Bodo- 
nyi Tamás / Bólyi Rt.. 168 / Jancsu- 
la Vince /MEFA Rt., 167,5 / A va
dásztársaságoktól: Járó Péter
/Okormenti Vt. 181 /  Majdics 
Krisztián / Marázai Vt. 169,5/ Du
dás Péter /  Drávafoki Vt. 165.5/ 
Lövészversenyben a hölgyek kö
zül: Babirád Ferencné 1271, Ké
ses Molnár Istvánné 1251, Hoh- 
mann Ferencné /18/. „A" kategó
ria. Bata Péter/ 43/ .Szőllősi Ta
más 143/ Késes Molnár Istvánné 
/36/. „B" kategória: Babirád Fe
renc 1231, Golubics István 1331 
Hohmann Ferenc I32J 
A vadászkürtös verseny győzte
se: Keményiczki Róbert /Bóly Rt./

Hajdú-Bihar megye 
Hortobágy

Amikor szakmabeliek találkozója 
tűnik fel a határidőnaplóban, a 
pesszimistábbak képzeletébe 
azonnal barátságtalan konferen
ciaterem, soha véget nem érőnek 
látszó -  a tudomány és tapaszta
lat határán gyakorta céltalanul bo
lyongó -  előadások sorozata ötlik, 
de legfeljebb két ásványvíz és 
négy pogácsa fölötti félkomoly 
beszélgetés lebeg a szemünk 
előtt. Aki mindezen elszomoro- 
dásra sziklaszilárd cáfolatot re
mélt és keresett, annak elegendő 
volt a naptári nyár utolsó hétvégé
jén Hortobágyra látogatni. Az Or
szágos Vadásznapok rendez
vénysorozat keretében a hajdú-bi
hari településen tartott 29. halfő
zőversennyel .házasított" 12. me
gyei vadásznap nem csupán az

erdők és vizek (valamint az ottani 
fauna) elkötelezettjeinek nyújtott 
egész napos kikapcsolódási lehe
tőséget. Jól érezhette magát au
gusztus 30-án, szombaton az is, 
aki kulturális eseményekkel színe
sített. könnyed szórakozásra, 
vagy nem mindennapi, finom, 
esetleg ínyenc falatokra vágyott. 
A vadászok, erdészek, halászok 
és horgászok ünnepe vad- és hal
főzőversennyel vette kezdetét, 
aminek sikerességét már délelőtt 
10-11 óra tájban a szélhordta illa
tok garantálták.

A .Kamara Aranyérme" kitünte
tést Béke László, az újtikosi Va
dásztársaság elnöke kapta. Nim
ród éremmel tüntették ki Lajtos 
Ferencet. Balogh Lajost. Sánta 
Józsefet. Szabó Andrást. Huszti

Baranya megye -  Sellye
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Tihanyi Attila /MEFA Rt./ Kovács 
Krisztián / Marázai Vt./
A szarvasbögő versenyt Kemé- 
nyeczki Róbert /Bólyi Rt./ nyerte, 
Vári Róbert /Bólyi Rt./ és Király 
Róbert sportvadász /Magyar- 
mecskei Nimród Vt./ előtt.
A vadász borászok versenyére 
15 termelő 27 borral nevezett, 
aranyérmet 4 vörös, és 5 fehér 
bor kapott, míg nagydíjat egy fe
hér és egy vörösbor nyert. Dr.Ko

vács Zoltán /1 bronz/ Erdősi Zol
tán /1 ezüst,3 bronz/ Furuglyás 
János /1 arany/ Czinege László 
/1 ezüst/ Bakos Károly / t  arany/ 
Kadia Márk /1 bronz/, Szabó 
Gyula /1 ezüst/ Kovács Tibor 12 
ezüst/ Horváth Rudolf /1 arany. 1 
bronz. 2 ezüst/ Faller György /1 
ezüst/. Szalai Benjámin /1  arany/ 
Debreceni Pál /  Nagydíj. 3 arany.
1 ezüst /Gothár László / Nagydíj.
2 arany/

Bács-Kiskun megye -  
Kunfehértó

A negyedik alkalommal rendezték 
a megye vadászainak találkozóját 
a festői Kunfehértón, szeptember 
6-ikán. Az ünnepséget a kellemes 
idő, a profi szervezés és a jó han
gulat jellemezte. Az ünnepi cere
móniát dr. Mészáros Attila, a me
gyei vadász-. Elmer Antal a hor
gász szövetség elnöke nyitotta 
meg. az ünnepi beszédet Szabó 
Károly, a megyei közgyűlés elnö
ke mondta. A Szent Hubertus mi
se után átadták a megye jeles va
dászainak a kitüntetéseket.

Különösen sok érdeklődőt von
zottak a díszes terítéken fekvő 
gímszarvasbikák. A bátmonostori- 
ak mintegy 8 kilós agancssúlyú bi
kája mellett a Gemenc Rt. hajós 
-szentgyörgyi területén elejtett
12.35 kilós agancssúlyú bikáját 
csodálhatták szakértő szemmel a 
megye vadászai. Ebéd után ze
ne, tánc és értékes tárgyakból ren
dezett tombola volt a „menetrend
ben”. Láthattunk még népi ipar- 
művészeti bemutatót, trófeakiállí
tást. vadász képzőművészeti tárla
tot. horgász-vadász eszközök vá
sárát. látványkonyhákat és az el
maradhatatlan terepjáró csodákat.

A Kamara Aranyérmét idén 
Szénási Béla. a megyei vadász

kamara sportvadász alelenőke 
kapta. Nimród érmet vehetett át: 
Mihályka Tibor. Németh József. 
Rigó Mihály hivatásos vadász. A 
Hubertus Kereszt arany fokozatát 
kapta: Pálinkás György, dr.Hévízi 
István, Kőszegi László. Ifkovics 
László. Utasi Balázs, Pata József. 
Rabi Attila, és Krepsz Károly. 
Ezüst fokozattal tünteték ki: posz
tumusz díjként Gulyás Pált. Ságo- 
di Istvánt. Lukácsffy Endrét. Pec- 
zelák Lajost. Hegedűs Lászlót, és 
Kiss Jánost. Bronz fokozatot ka
pott Jaksa Ferenc.

A megyei vadásznapi lövészver
seny eredményei:
Női skeet. Mikó Erzsébet 125/51. 
Baranyainé.Dufka Ildikó /  25/3 / 
Egyéni A kategória: Szerdahelyi 
András /100/97/, Kiss Tibor 
/100/93/. Zöldág János /100/93/ 
Egyéni B kategória: Hepp János 
/100/85/ Szűcs Máté /100/84/, Dó
zsa Péter /100/83/
Csapatverseny eredmények 
Skeet: Gilián Vt. /75/69/ Kiss -  Ka
tona -  Boldizsár
Összetett csapat: Gilián Vt.
/300/262/ Kékhegyi Vt. /300/262/ 
Szerdahelyi -  Kenyeres -  Szerda
helyi Patkó-Tó Vt. /300/244/

Jász-Nagykun-Szolnok 
megye -  Túrkeve

Nemzetközi hírű szülötte, Balogh 
János ökológus professzor emlé
kének tisztelgett szeptember első 
hétvégéjén Túrkeve. A város nap
ja keretében megrendezett horgá
szati. vadászati és természetvé
delmi kiállítással -  Ho-Va-Te né
ven -  a település vezetői, civil 
szervezetei és intézményei ha
gyományt kívánnak teremteni — 
mondta el dr. Szabó László pol
gármester. A Ho-Va-Te mindenek
előtt azt szemlélteti, hogy a vadá
szat és a horgászat tevékenysége 
elválaszthatatlan a természet meg
óvásának törekvéseitől.

A városi sportcsarnok küzdőte
rén már péntektől pompás kiállí
tás mutatta be az ország jellemző 
élőhelyeit és vadfajait. A falakon a 
helyi Kossuth Vadásztársaság
nak. a megyei vadászszóvetség- 
nek és az OMVK területi szerveze

tének segítségével összegyűjtött, 
a magyar vadgazdálkodás érté
keit reprezentáló trófeák késztet
ték megállásra a látogatókat.

Az idén a Ho-Va-Te adott ott
hont a Jász-Nagykun-Szolnok me
gyei vadásznapnak is. A szombati 
megnyitóra a megye távolabbi ré
szeiről is eljöttek a vendégek és a 
megnyitón dr. Kovács Sándor, a 
megyei vadászkamara elnöke, 
többek között az uniós csatlako
záshoz kapcsolódó kérdésekről 
szólt. Hangsúlyozta: minden tag
állam „EU-direktívák"nélkül, maga 
szabályozza a vadászatot. Bizo
nyos, elsősorban természetvédel
mi előírásoknak -  természetesen
-  meg kell felelnünk, de ezek a je
lenlegi jogszabályaink lényeges 
módosításai nélkül beilleszthetők 
a jelenleg hatályos vadászati tör
vényünkbe.

A megyei vadásznap szakmai 
konferenciája az uniós csatlako
zás kérdéseivel, illetve a vadászat 
és a halászat időszerű állategész
ségügyi teendőivel foglalkozott. 
Benedek Fülöp. címzetes államtit
kár bejelentette: mivel a gyakorlat 
bebizonyította, lehetetlen minden 
lőtt vad húsát állatorvossal meg
vizsgáltatni. rövidesen módosítják 
a hatályos és mindezeket tétele
sen előíró FVM állat-egészség
ügyi rendeletet. A közfogyasztás
ra nem kerülő, vadászrészként ki
adott. vagy vadásztársasági bel
ső rendezvényen felhasznált húst 
fogyasztásra való alkalmasságá
ról a társaságok úgynevezett “fel
cseri vizsgát” tett alkalmazottai, 
vagy tagjai is dönthetnek majd. A 
közfogyasztásra kerülő vadhúst 
viszont, központi átvevő telepe
ken, az uniós előírásoknak min
denben megfelelő laboratóriu
mokban szigorúan ellenőrzik. Az 
államtitkár szólt arról is. hogy a 
haszonbérleti szerződések lejárta.

azaz 2007 után a földtulajdonosok 
minden bizonnyal az eddigieknél 
magasabb bérleti díjat kérnek 
majd a vadászterületekért. Téve
dés lenne azonban a várható ár
növekedést már jó előre az EU- 
csatlakozással erősödő külföldi 
konkurencia számlájára írni. A ma 
még inkább csak bérkilövőként 
vadászó tehetős hazaiak sokkal 
„veszélyesebbek" lehetnek a terü- 
letes társaságokra, ha képtelenek 
voltak elviselhető szinten tartani a 
vadkárokat, nem fizettek időben, 
és így nem tudták megőrizni a 
földtulajdonosok bizalmát.
A vadásznap alkalmából kitün
tetett vadászok:
A Kamara Aranyérmét idén Szabó 
Sándor kapta. Nimród éremmel 
tüntették ki a sportvadászok kö
zül: Molnár Andrást. Kovács 
Györgyöt. Folyó Lászlót, és Pető- 
házi Lászlót, a hivatásos vadá
szok közül pedig: Kristóf Lászlót. 
Nagy Mátyást és Fülöp Ferencet.

-  V. Szász -

Tolna megye -  Sióagárd
A megyei hagyományok szerint a 
vadásznap augusztus végére 
esik, nem volt ez másként idén 
sem. és a Sióagárdi lőtér adott ot- 
hont a rendezvényvnek. Szabadi 
István rendelkezésére már egy jól 
összeszokott rendező gárda áll. 
így minden zökkenő nélkül zajlott 
a sorrendben 13. vadásznap. A 
köszöntők és kitüntetések után 
számtalan program között tudtak 
választani a megjelent vadászok 
és hozzátartozók. Nagy sikert ara
tott a megyében élő vadászok af
rikai trófeáinak kiállítási sátra, ahol 
fotókban, és videófilmekben is 
ízelítőt kaphatott az érdeklődő az 
egzotikus vadászatok élményei
ből. Nyilvános trófeabírálatot tar
tott Farkas Dénes, bemutatkozott 
Neumann Péter a festményeivel, 
míg Német János fafaragásait

hozta el. a Szekszárdi Szalonka 
Klub ismertette tevékenységét a 
nézőkkel. Volt főzőverseny és az 
elmaradhatatlan tombola, amely
nek fődija egy értékes golyós pus
ka volt. A rendezők megemlékez
tek a megye híres szülöttjéről, a 
nemrég tragikus körülmények kö
zött elhunyt Németh Jánosról.

A késő délutánig tartó vadász
napról minden látogató elégedetten, 
élményekben gazdagon távozott.

A Kamara Aranyérmét Kocsner 
Antal kapta, Nimród éremmel tün
tették ki: Beiwinkler Győzőt. Bakos 
Jánost és Molnár Imrét. A Huber
tus Kereszt arany fokozatával is
merték el munkásságát Kérges 
Józsefnek és dr. Szajki Lászlónak 
/posztumusz díj/. Ezüst fokozatot 
kapott Barna István. Bronzot pe
dig Micsku Zoltán és Sípos Zoltán.

(ZALA ÉS NÓGRÁD MEGYE A 30. OLDALON)
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Külön-külön nemigen mutatnának, sőt, másutt talán meg sem őrizték volna őket... Dr. Horváth Béla kalapja. Minden örökség fele lősséggel jár..

VERSET MONDANAK 
A TÁRGYAK

Túrós László Vajszlón él, a falu északi szé
lén. a vasútállomás közelében. Arboré- 
tumszerű kertjét patak szegélyezi. A patak 

kevés vizet látott ezen a nyáron, talán ezért is 
vették birtokukba az árokpartot a borzok. 
Szép, komfortos, teraszos otthont építettek 
maguknak. A terasz, persze. Túrós László ott
honára néz. Jó szomszédok, tisztelik, szeretik 
egymást.

Túrós László erdőmérnök, a Mecseki Erdé
szeti Részvénytársaság vajszlói erdészetének 
igazgatója negyvenkét és félévi szolgálat után 
2003. augusztus elsején nyugdíjas lett. Hu
szonhét évvel ezelőtt foglalta el Kodolányi 
Gyula erdőfőtanácsos. Kodolányi János író 
édesapja, egykori erdőgondnoki székét, s nyil
ván némileg ezzel a ténnyel is összefügg, 
hogy otthonának hangulatát három különleges 
anyag határozza meg. A könyvek, a trófeák és 
gyönyörűen mintázott, mesteri tudással meg
munkált. bútorrá, dísztárggyá nemesített fák.

Már a folyosószerű belépő jelzi: vadász ott
honában vagyunk. Természeti képek és kala
pok társaságában egy nagyon mutatós kulcs
tartó fogadja a látogatót, mely akár Túrós Lász
ló tárgyakkal kapcsolatos .ars poeticájaként" 
is értelmezhető, hisz arról árulkodik, hogy en
nek a háznak a lakója mindenhez érzelmileg 
közelít, mindenben a szépet keresi, ám ugyan
akkor azt is elvárja a tárgyaitól, hogy azok 
használhatóak, praktikusak legyenek. A kulcs
tartó alapja egy torz, csomoros akác, melyet 
valószínűleg a pajzstetűk alakították ilyenné, s 
amelyet Túrós László csiszolással, gőzöléssel 
tett márványszerűvé. Az alátét kikerekedő fod
raiban vaddisznó agyarak kaptak helyet, négy 
szerény méretű agyarpár. melyek külön-külön 
nemigen mutatnának, sőt. másutt talán meg 
sem őrizték volna őket.

Az előtérből az ebédlőbe léphet a látogató, 
melyet egy súlyos, hatszögletű asztal ural. Sok 
munkatárs, vadászcimbora ülte körül az elmúlt 
évtizedekben ezt az asztalt. Túrós László szá
mára a lakás, az otthon nem az elzárkózás le
hetőségét adja, éppen ellenkezőleg, az új is
meretségek, a barátságok kialakulásának és 
elmélyítésének a színtere. Ez a helyiség átél- 
hetővé teszi a családi legendáriumot. A Túrós 
család tagjai évszázadokra visszamenőleg

A szem a lélek tükre. Ámde az ember ottho
na, lakása, szobája is az -  annál is inkább, 
mert ez utóbbiakat az ember maga alakítja. 
Otthonunk múltunkról, jelenünkről, sőt ál
mainkról is mesél. A vadász otthona, a tró
feákat őrző vadász-szoba különösképpen. A 
trófea több, mint gyözedelmi jel. És a leg
drágább lakásdísznél is több, hisz nem csak 
az elejtett vad és az elejtés körülményeinek 
az emlékét őrzi, de bizonyos értelemben 
minket magunkat is minősít és megtestesít. 
A vadász-szoba koncentráltan és élmény- 
szerűen jeleníti meg a vadászati kultúrát és 
etikát. Érdemes hát belesnünk jeles vadá

szok kincseket rejtő szobáiba...

Kfgyófejes faragott bot, mely egyben vadász szék is

Máriagyűd, Siklós, az ormánsági Dráva-mente 
lakói voltak. Egy Túrós Ferenc nevű gyűdi 
jobbágy a siklósi parasztfelkelés résztvevője. 
Péter -  református prédikátor és esperes -  pe
dig a Martinovics-féle összeesküvés egyik el
ítéltje volt. Túrós László nagyapja első világhá
borús honvédhuszár, édesapja pedig sikeres 
amatőr színjátszó volt. aki a Nemzeti Színház 
színpadán személyesíthette meg Kukorica 
Jancsit...

A fényképek, lószerszámok, a tovatűnt gye
rekkor és falusi életmód tárgyai egyrészt az 
elődökre emlékeztetnek, másrészt arra az evi
denciára, hogy nem csupán a folytatói, de

számos vonatkozásban a produktumai is va
gyunk a múltnak. Túrós László felmenői a föld. 
az állattartás, a szőlő mesterei voltak, és per
sze a puskáé is. mert szinte valamennyien va
dászemberek voltak.

Ahogy egyre beljebb kerülünk a lakásban, 
úgy válik mindinkább személyessé, intimebbé 
a tér. A tulajdonképpeni vadász-szobába há
rom lefelé ereszkedő tölgyfa lépcső vezet. A 
térszínt változása már-már ünnepélyessé teszi 
a belépést. Klinker téglával szegélyezett boltív 
választja el egymástól a szobákat, illetve kap
csolja egybe a vadász-szobát az előző térrel. A 
boltív a szemközti, trófeákkal díszített falra fóku
szálja a tekintetet. Azonos stílusban készült, 
művészi igénnyel faragott alátéteken őzagan
csok, négy méretes vaddisznóagyar, néhány 
zergekampó -  és a látvány centrumában egy 
gímagancs. Nem kétséges, hogy ennek az el
helyezésnek különös jelentősége van! Mint 
ahogy annak a kalapnak is. mely a boltív balol
dali konzolján kapott helyet. Borjúbőrből ké
szült, négysoros zsinórpánttal. Tompa fényű, 
antik hangulatú jelvények díszítik, ezüst hüvely
be fogott zergetoll -  valódi díszei azonban a 
bőrt átszínező, tekintélyt parancsoló zsírfoltok.

Dr. Horváth Béla kalapja. A nagy tudású or
vos. a hírneves vadász és jó tollú író, a „Zúg az 
erdő -  A kertek aljától a Kárpátokig" című kitű
nő könyv szerzője a budapesti vadászati világ
kiállítás után, 1972-ben ígérte oda sok kalan
dot látott és átélt kalapját ifjú barátjának és ta
nítványának. „Gyerök, ez a te jussod" -  mond
ta. Éppen öt éve, 1998 telén halt meg dr. Hor
váth Béla. felesége. Lilla asszony azonban em
lékezett férje ígéretére. A „juss" azóta Túrós 
László lakásának nem csupán a dísze, de az 
abban zajló események és beszélgetések ala
kulásának az alakítója is. Emlékeztet a múltra, 
a múlandóságra, és persze arra is, hogy min
den örökség felelősséggel jár...

Túrós Lászlót a szarvasgazdálkodás szakte
kintélyeként. s azon belül is az ormánsági 
szarvas elhivatott népszerűsítőjeként ismeri a 
szakmai közvélemény. A gímszarvasokkal, a 
Draskovich-örökséggel foglalkozó cikkei, ta
nulmányai megkérdőjelezhetetlen életművet 
alkotnak. A látogató azt hihetné, hogy páratlan 
szarvasagancs gyűjtemény fogadja majd. Ez

*
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Hosszú vadászélete alatt m indössze három gím bikát ejtett el...

nem lenne meglepetés. Annál nagyobb meg
lepetést okoz a házigazda halk szavú bejelen
tése. miszerint hosszú vadászélete alatt mind
össze három gímbikát ejtett el.

A vadász-szoba főfalát uraló gímagancs az 
életbikája. A három közül a legderekabb. Érett, 
tipikus ormánsági bika. Nyolc kiló ötven dekát 
nyomott a bírálat évében...

A lakás és azon belül a vadász-szoba egye
di hangulatát a mívesen megmunkált, kitűnő 
faanyagból készült bútorok, falitáblák és trófea
alátétek adják. Túlnyomó többségük Papp Ist
ván erdőmérnök keze munkáját dicséri. A fe
lejthetetlen kollega és barát 1999-ben meg
halt. így aztán Túrós László szobája egy kicsit 
az ő emlékmúzeumaként is értelmezhető

A pompás íróasztal, valamint a különleges 
fegyverek és trófeák kiemelt bemutatását szol
gáló falitáblák kerete cseresznyefából készült, 
a figurális, népmesei hangulatú, faragott betét

lapok pedig nemes dióból. Az íróasztal fatáblás 
betétképei honfoglalás korabeli vadászjelene
teket ábrázolnak. Központi figurájuk a csoda- 
szarvas. Túrós László számára a vadászat el
választhatatlanul összefügg a történelemmel.
A hatástalanított történelmi fegyverek mind
egyike unicum. A legöregebb puska 150 éves
nél is idősebb, a közeli Zalátán találták. Nagy 
valószínűséggel ott is készült, egy ügyes kezű 
lakatos mester műhelyében. Utólag fúrt. nyolc
szögletű acél csövét két darabból rakták 
össze, rézforrasztással. Nem akármilyen telje
sítmény egy asztali fúrógéppel ilyen csövet 
produkálni! Remekmű az a 36-os kaliberű kis 
sörétes is, mely alighanem egy igényesebb 
vadorzó megrendelésére készült, egyetlen 
mozdulattal szétszedhető ugyanis, s akár egy 
mélyebb kabátzsebben is elrejthető. Ez is falu
si mester munkájának tűnik, de kettős biztosí
tá s i azaz Holland&Holland rendszerű, ami a

A lakás különböző tárgyait, hangulati e lem eit a

A falitáblák kerete cseresznyefából, a népmesei 
hangulatú, faragott betétlapok nemes dióból készültek

gyártási idejét és helyét tekintve egyszerűen 
csoda...

A lakás különböző tárgyait, hangulati eleme
it a könyvek sokasága szervezi egységes 
egésszé. Még a padlóra is jut belőlük, amitől 
nem csak mozgalmassá és élővé, de kama- 
szosan fiatalossá is válik az összkép. Túrós 
László három nagy témakörben tanáros maga- 
biztossággal mozog, s ez nem más. mint a tör
ténelem. az erdészet és vadászat -  és a ma
gyar líra. A versek -  egy-egy szép idézet for
májában a leghétköznapibbnak tűnő téma 
esetében is gyakran helyet találnak maguknak 
a vele való beszélgetések során.

Túrós László otthonában átélhető élménnyé 
válik személyes tárgyaink lírai volta. Mert bi
zony. gyakran emléktárgyaink, relikviáink, félt
ve őrzött ereklyéink is verset mondanak...

Békés Sándor 

könyvek sokasága szervezi egységes egésszé

m - 1 5  4 *



Mire szabad vadászni?
Októberben: jm sM w a s trta  ishén. író , b o j j  -  dámbka. tehén, und, ború -  özsua gda '  

mjlcrfcos, muflonnA jerke, bárány -  vadászra luxa -  sz*a szarvastwa tóién, úti. borjú - 
mezei nyúl -  haz> görénf -  njesS -  ben  -  aranysakál -  tá tírka tes  -  lacártytk -  lo g o ^ -  « ié s  
lúd -  nag)4il( -  tőkés. böjö. csörgő. bará)*éc8. kerceréce, százsa -  baKán gerte -  ör/ös gaíamb 
Kúlón engedélyei vadászható: ‘a cá rty *  -  *g o ty - nagyW 
A mezei n>ú( befogásához a v a d ja i  i^nyé ten  kűón engeőéíy szükséges.
Novemberben: hóás tá & jú  gímszarvasbika, tehén, únő. b o fjj-  dámbka. tehén, borjú -  ózsu- 
ta gicö -  muflonkos. mLitorii/i. jerke, bárány -  vaddszno koca -  szika szarvasiba. >shén. Cnő, 
txxjj -  rezei n>úl -  háa görén/ -  nyest -  borz -  aranj-sakál -  tácárkakas -  tácantjiük -  vetési 
lúd -  lökés. böjt. csörgő, barátréce. kÉrceréce. szárcsa -  bakán gerie -  örvös galanö 
Kúkjn engedélyei: lácántyúk -  lóg*}' -  nagyHk 
A mezei nyúl befogásához a vadászat öícyében kűón ergedéfy szükséges.

Egész évben: vaddszró kan. sútö. malac -  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyeskutya -  
mosömerS'e -  dolmányos varjú -  szarka -  sza^ő.

O KTO BER
Ő s z h ó , a v a g y  M in d s z e n t h a v a

Ahó A hét A Nap AHoW Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

6. Hétfő 549 1715 1616 104
7. Kedd 551 1713 1637 217
8. Szerda 552 1711 1654 3 28
9. Csütörtök 553 1709 1710 4 37

10. Péntek 555 1707 1726 544 0 828
11. Szombat 556 1705 1742 651
12. Vasárnap 558 1703 1801 758
13. Hétló 559 1701 1823 905
14 Kedd 600 16 59 1850 1012
15. Szerda 602 1657 1924 11 17
16. Csütörtök 603 16 55 20 07 1218
17. Péntek 605 1654 21 01 1311
18. Szombat 606 1652 2204 1355 c 1331
19. Vasárnap 608 1650 2314 14 31
20. Hétfő 609 1648 — 1500
21. Kedd 611 1646 030 1524
22. Szerda 612 1645 147 1545
23. Csütörtök 614 1643 307 1605
24. Péntek 615 1641 4 28 1624
25. Szombat 617 1639 552 1646 • 1350
26. Vasárnap 618 1638 718 1711
27. Hétfő 620 1636 846 1742
28. Kedd 621 1634 1012 18 24
29. Szerda 623 1633 1129 1917
30. Csütörtök 624 1631 1233 20 23
31. Péntek 626 1629 1321 21 37

NO VEM BER
Őszutó, a v a g y  Szent András h a v a

Ahó Ahét A Nap A Hóid Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Szombat 627 1628 1356 22 53 D 525
2. Vasárnap 629 16 26 14 23
3. Hétfő 630 1625 14 44 007
4. Kedd 632 1623 1502 1 19
5. Szerda 633 1622 1518 228
6. Csütörtök 635 1620 1533 335
7. Péntek 636 1619 1549 4 41
8. Szombat 638 1618 1607 548
9. Vasárnap 639 1616 1627 655 0 213

10. Hétfő 641 1615 1652 802
11. Kedd 642 1614 1723 908
12. Szerda 644 1612 1803 1011
13. Csütörtök 645 1611 1853 1106
14. Péntek 647 1610 19 52 1153
15. Szombat 648 1609 20 59 1232
16. Vasárnap 650 1608 2210 1302
17. Hétfő 651 1606 2324 1327 C 515
18. Kedd 653 1605 — 1348
19. Szerda 654 1604 040 14 07
20. Csütörtök 655 1603 158 14 26
21. Péntek 657 1602 318 14 46
22. Szombat 658 1602 4 42 1508
23. Vasárnap 700 1601 610 1536 •  23 59
24. Hétló 701 1600 739 1612
25 Kedd 702 15 59 904 1701
26. Szerda 704 1558 1017 1804
27. Csütörtök 7 05 15 58 11 14 1918
28 Péntek 706 1557 1156 20 36
29. Szombat 708 1557 1226 21 54
30. Vasárnap 709 1556 1250 23 08 D 1816

ÁTMENŐ KÉPŰNKÖN:

SOMFALVI ERVIN
FELVÉTELE



Mire szabad vadászni?
Októberben: gímszarvasbika, tehén, unó, borjú -  dámbika, tehén, ünő, borjú -  őzsuta, gida -  
muflonkos, muflonjuh, jerke, bárány -  vaddisznó koca -  szika szarvasbika, tehén, ünő, borjú -  
mezei nyúi -  házi görény -  nyest -  borz -  aranysakál -  iácánkakas -  fácántyúk -  fogoly -  vetési 
lúd -  n a g y ik  -  tőkés, böjti, csörgő", barátréce, kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb. 
Külön engedéllyel vadászható: fácántyúk -  fogoly -  nagylilik,
A mezei nyúl befogásához a vadászat idényében külön engedély szükséges.
Novemberben: hibás trófeájú gímszarvasbika, tehén, únó, borjú -  dámbika, tehén, borjú -  őzsu
ta, gida -  muflonkos, muflonjuh, jerke, bárány -  vaddisznó koca -  szika szarvasbika, tehén, únó, 
borjú -  mezei nyúl -  házi görény -  nyest -  borz -  aranysakál -  Iácánkakas -  fácántyúk -  vetési 
lúd -  tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb.
Külön engedéllyel: fácántyúk -  fogoly -  nagy ik .
A mezei nyúl befogásához a vadászat idényében külön engedély szükséges.
Egész évben: vaddisznó kan, süldő, malac -  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  
mosómedve -  dolmányos varjú -  szarka -  szajkó.

OKTOBER
Őszhó, avagy Mindszent hava

A hó A hét 
napja napja

A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

6. Hétfő 5 49 1715 1616 1 04
7. Kedd 5 51 1713 1637 2 17
8. Szerda 5 52 1711 16 54 3 28
9. Csütörtök 5 53 17 09 1710 4 37

10. Péntek 5 55 17 07 17 26 5 44 0 828
11. Szombat 5 56 17 05 1742 6 51
12. Vasárnap 5 58 17 03 1801 7 58
13. Hétfő 5 59 17 01 18 23 9 05
14. Kedd 6 00 16 59 18 50 1012
15. Szerda 6 02 16 57 1924 11 17
16. Csütörtök 6 03 16 55 20 07 1218
17. Péntek 6 05 16 54 21 01 1311
18. Szombat 6 06 16 52 22 04 13 55 C 1331
19. Vasárnap 6 08 16 50 2314 1431
20. Hétfő 6 09 16 48 — 15 00
21. Kedd 611 16 46 0 30 15 24
22. Szerda 6 12 16 45 1 47 15 45
23. Csütörtök 614 1643 3 07 16 05
24. Péntek 615 1641 4 28 16 24
25. Szombat 617 16 39 5 52 16 46 • 13 50
26. Vasárnap 618 16 38 718 1711
27. Hétfő 6 20 16 36 846 17 42
28. Kedd 6 21 16 34 1012 18 24
29. Szerda 6 23 1633 11 29 1917
30. Csütörtök 6 24 1631 12 33 20 23
31. Péntek 6 26 16 29 13 21 21 37

NOVEMBER
Őszutó, avagy Szent András hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Szombat 6 27 16 28 13 56 22 53 D 5 25
2. Vasárnap 6 29 16 26 14 23 --
3. Hétfő 6 30 16 25 14 44 0 07
4. Kedd 6 32 16 23 15 02 1 19
5. Szerda 6 33 1622 1518 2 28
6. Csütörtök 6 35 16 20 15 33 3 35
7. Péntek 6 36 1619 1549 4 41
8. Szombat 6 38 1618 16 07 5 48
9. Vasárnap 6 39 1616 16 27 6 55 0 213

10. Hétfő 6 41 1615 16 52 8 02
11. Kedd 6 42 1614 17 23 9 08
12. Szerda 6 44 1612 18 03 1011
13. Csütörtök 645 1611 18 53 11 06
14. Péntek 6 47 1610 19 52 11 53
15. Szombat 6 48 16 09 20 59 12 32
16. Vasárnap 6 50 16 08 2210 13 02
17. Hétfő 6 51 16 06 23 24 13 27 C 515
18. Kedd 6 53 16 05 -- 13 48
19. Szerda 6 54 16 04 0 40 1407
20. Csütörtök 6 55 16 03 1 58 14 26
21. Péntek 6 57 16 02 318 14 46
22. Szombat 6 58 16 02 4 42 15 08
23. Vasárnap 7 00 16 01 6 10 15 36 •  23 59
24. Hétfő 7 01 16 00 7 39 1612
25. Kedd 7 02 15 59 9 04 1701
26. Szerda 7 04 15 58 1017 18 04
27. Csütörtök 7 05 15 58 11 14 1918
28. Péntek 7 06 15 57 11 56 20 36
29. Szombat 7 08 15 57 12 26 21 54
30. Vasárnap 7 09 15 56 12 50 23 08 D 1816

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:
SOMFALVI ERVIN

FELVÉTELE
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TERMESZETPATIKA
Közelednek az „emberes" hónapok és bizony már olykor igazi őszi időkre ébredünk. A ter
mészet már nem szórja kifogyhatatlan bőségszarujából a virágzó, termő növényeket, külö
nösen nem a gyógynövények esetében. Azért csak nézzünk szét alaposan, és találunk 
annyit, amiről érdemes szót ejteni. Ezért a termések, vagy egyéb növényi részek közül azo
kat ismertetjük, amelyek ebben az időszakban találhatók.

HASZNOS TISZTESFŰ (LINARIA VULGÁRIS L.) Késő őszig, szeptemberben, sőt 
is virágzik. Gyűjtendő a növény föld feletti része. Teáját epe- és májbántalmakban 
epeutak gyulladásakor, prosztatagyengeség, 
aranyér, hólyaghurut, vagy más eredetű 
vizelettarthatatlanság esetén, szék
szoruláskor használják eredménye
sen. Erős hashajtó, bélféregűző- 
ként is adják. Külsőleg boroga
tás formájában különböző 
gennyes gyulladások (fu- 
runkulus. aranyér, szem
gyulladás), duzzanatok 
eseteire is használják.

októberben 
, sárgaság.

Tipikus népi 
szati szer.

gyógyá-

Madárberkenye

ORVOSI SZEMVI- 
DÍTÓ (EUPHRASIA 
ROSTKOVIANA HAY- 
NE) Terpedten ágas, 
kis növény, mirigy- j 
szőrös felső levelek
kel. Nyár közepétől 
késő őszig hegyi ré
teken és szelídgesz
tenyésekben él. A le
gelő állatokra mérge
ző. Szembetegségek 1 
ellen használták. A nö
vény föld feletti részét 
kell gyűjteni. Teája gyo
mor- és bélfekély elleni 
szer.

MEREV SZEMVIDÍTÓ
(EUPHRASIA STRICTA. E. OFFI- ,
CINALIS, E. ERICETORUM) Felső 
levelei csupaszok, száraz réteken gya
kori. Látászavarokra borogatásként hasz
nálták.

BORSOS KESERŰFŰ (VIZIBORS) (POLYGONUM HYDROPINER L) Vizes mezőkön, mocsaras 
földben, omladékokon él. Egész évben, késő őszig nyílik. Vérzéscsillapító hatású, nemi vágyat 
serkentő tulajdonságú. Izgatja a vegetatív idegrendszert, pozitív hatással van a női és férfi nemi 
szervek kötőszöveteire. Megszünteti a prosztata és méhtáji gyulladásokat.

HÚSOS SOM (CORNUS MAS) Meszes talajú karsztbokorerdők jellegzetes cserjefaja. Piros 
csontárterméséből kitűnő szörp és gyümölcsíz készül. Szívós fája sétabotok, szerszámnyelek ké
szítésére alkalmas.

FAGYÖNGY (VISCUM ALBUM L.) Gyimbor, madárlép.Különböző lombfák (de esetleg fenyőn és 
erdeifenyőn is) koronájában élősködő, örökzöld lombú cserje. Az október elejétől decemberig gyűj
tött leveleit és a vékonyabb szárakat szárítás céljára apróra kell vágni. Vérnyomáscsökkentő, és 
görcsoldó hatású. Belső szervi (tüdő-, gyomor-, méh-, bél-) vérzéseket megszünteti, valamint szív
működést serkentő hatású szernek is ismert. Javasolják az epilepszia ellen is. Bogyója mérgező.

MADÁR, VAGY VERES BERKENYE (SORBUS AUCUPARIA L.) Termése őszre érik be. Érett 
termését a fürtről le kell szedni, s megszárítani. A száritmánynak és leveleinek főzetét vesekőkép
ződés és általában húgyutak megbetegedései esetén fogyasztják. A gyümölcsöt vitamin pótlásá
ra használják. Készül belőle szörp, gyümölcslé, pálinka. Cukorbetegek számára édesítőként is 
használják.

CSATTANÓ MASZLAG (CSODAFA. REDÖSZIROM) (DATURA STRAMONIUM L.) Nagyterme
tű. közismert, mérgező gyomnövény. A késő őszi fagyokig is virágzik. Hatóanyagot a növény le
fosztott és megszárított levelei vagy magvai alkotják. Orvosi javallatra és felügyelet mellett aszt
ma. hörghurut esetén adják a szárított levelekből nyert port kis adagokban, görcsoldóként, köhö
géscsillapítóként használják.

B. I.

Húsos som

Csattanó maszlag

SOMFALVI ERVIN FELVÉTELEI

Élősködő fagyöngy nyárfákon



INTERJÚ BÁN GYÖRGGYEL

VADÁSZLAP: A ház előtti aszfaltozott 
bejárót leszámítva, nem gondoltam volna, 
hogy egy hepe-hupás, kátyús, szűk utcács
kában bukkanok majd rá a házra, amely a 
Bán család otthona... miközben a „c iv il” 
élete, a vállalkozása az útépítésről, az utak 
karbantartásáról szól.

Bán György: -  Az utca a város önkor
mányzatáé. s még nem került rá sor, hogy 
megrendeljék a felújítását. Megtehetném, 
hogy ..minta-utcát”  építsünk ide, elvégre 
egy középnagyságú útépítő vállalkozás 
vezetője és főtulajdonosa vagyok, de hi
valkodásnak tartanám, ha nckiállnánk a 
saját utcánk javítgatásának, miközben 
számtalan sokkal fontosabb úton és utcá
ban rosszabbak az állapotok. Ezt és még 
sok hasonló helyzetet én alapvetően etikai 
kérdésnek tekintem és úgy gondolom, 
nem a külsőségekkel, nem az egyéni érde
kektől vezérelt „magamutogatással”  kell 
az életben a dolgokat kezelni.

VADÁSZLAP: Értsem úgy, hogy Ön min
denben fontosnak tarja a mértéktartást, a 
szerénységet és elítéli a hivalkodást?

Bán György: -  Fogalmazhat így is. Nem 
tartom se bölcs, se ésszerű magatartásnak, 
ha valaki a megszerzett javaival, a pénzé
vel. a rangjával, a beosztásával, a sikerei
vel hivalkodik, dicsekszik ... ide értem a 
vadász-sikereket is ... mert ez másokból 
ellenérzést vagy irigységet válthat ki, ami 
még a barátok között is megronthatja, el- 
mérgesítheti a kapcsolatokat. Szeretek bé
kében. nyugalomban élni. szeretem, ha 
körülöttem jó  a hangulat, ha családiasan, 
mindenen és mindenkin sértődés, meg- 
bántás nélkül, felszabadultan nevethetünk.

VADÁSZLAP: Mindig ilyen volt ?

Bán György: -  Azt hiszem ilyen. A szere
tet. az emberi kapcsolatok mindig fonto
sak voltak számomra. Hét éves voltam, 
amikor az édesapámat elvesztettem és 
négy testvérem halt meg csecsemőkorban. 
Édesanyámnak így érthetően én vagyok a 
szemefénye. szerétéiben nőttem fel. Hu
szonegy éves voltam, amikor megnősül
tem, a diplomám átvételekor már megszü
letett mindkét lányom, akiket a felesé
gemmel együtt ugyanebben a szerctctben 
próbálunk nevelni, segíteni. A gimnázi
umban. a katonaságnál, a Budapesti Mű
szaki Egyetemen, az első munkahelyemen
-  a Pest megyei Út és Hídépítő Vállalat
nál. majd az 1991-től működő kft-nél én 
csak töredékét tudom visszaadni az embe
reknek. abból a szeretetból, megértésből, 
amit anyámtól és nagyra becsült nevelőa
pámtól kaptam. Az útépítés, javítás tulaj

A jó példa
A 49 éves építőm érnök 20 éve vadászik. A m ikor 

m egengedheti magának -  az e lm ú lt évtizedre ez lett 
a je llem ző -  m ind ig  lehet rá számítani, „fize tőképes”  akár 
hazai, akár kü lfö ld i vadászatról vagy va lam ilyen ku ltu rá lis  
rendezvényről van szó. Egy nagyvadas és egy apróvadas 
vadásztársaság tagja, s vadászként m egfordu lt már szinte 

a v ilág m inden táján. Évek óta készü lődtünk erre 
a ta lá lkozásra, am it sokáig azzal háríto tt el, hogy még nem 

készült el a ház, am elynek fe lső  szintjén lesznek majd 
a tró feá i, szenvedélyéhez kö tődő re likviá i.

donképpen idénymunka, nálunk mégis na
gyon kevés az idénymunkás, viszont an
nál többen vannak, akikkel korábban mű
vezetőként, építésvezetőként, majd fő épí
tésvezetőként együtt dolgoztam. Évente 
mintegy 10-15 kilométer új utat építünk és 
20-30 kilométer felújítási, javítási munkát 
végzünk el. nagyjából évi másfél milliárd 
forint értékben, az elsők között minősítet
tek bennünket a nemzetközi szabványok 
szerint, de nálunk hagyománya van a név
napi és születésnapi közös ünnepségek
nek. amelyek a családi hangulatot erősítik.

VADÁSZLAP: A vadászigazolványát for
gatva, feltűnő, hogy vagy fél tucat vadász- 
társaságban volt tag. Ennyire nyughatat
lan ember vagy ennek köze van ahhoz, 
amit az előbb elmondott ?

Bán György: -  Azt hiszem, hogy egy 
szerencsés ember vagyok, mert aránylag 
könnyen fölvettek abba a társaságba, aho
vá jelentkeztem. És szerencsés vagyok 
abból a szempontból is. hogy ha valahol 
már nem éreztem jó l magam, ha nem volt 
felhőtlen, baráti a hangulat, akkor tovább- 
állhattam. Én nem születtem bele a vadá
szatba, se a családunkban, se a környeze
temben nem voltak vadászok. Ha nem 
csal az emlékezetem, a 80-as évek elején 
a csontfaragó Németh János volt az első 
vadász, akit megismertem. Hívott vadász
ni, de akkor még úgy gondoltam, nincs

nekem erre időm. Aztán, rá egy jó év 
múlva, elcsaltak egy fácánvadászatra, be
lekóstoltam a vadászat ízébe, és megfo
gott a baráti hangulat, a kikapcsolódás 
légköre... a vadászat tisztasága. Ehhez a 
tisztasághoz azóta is ragaszkodom és úgy 
érzem, ez legalább annyira fontos, mint 
az eredményesség vagy a vad elejtésének 
lehetősége.

VADÁSZLAP: Ezért szerzett vadgazda 
szakmérnöki diplomát is ?

Bán György: -  Pontosan. Amikor elkezd
tem vadászni sokat voltam vendége a Bör
zsönyben Kovács István öreg vadászbará
tomnak. akitől rengeteget tanultam. A va
dászat fokozatosan, de egyre jobban kez
dett érdekelni és rá kellett jönnöm, hogy 
minél többel vadászom, annál jobban 
nyilvánvalóvá válik, mennyire keveset tu
dok a természet titkairól, a vadfajokról, a 
fegyverekről, a hagyományokról, a kultú
ráról, etikáról, etikettről ... mindarról, 
amit egy szóval vadászatnak nevezünk. 
Arra gondoltam, ha beiratkozom Hódme
zővásárhelyre a szakmérnökire, automati
kusan rákényszerülök, hogy tovább fej
lesszem a tudásom. Nem bántam meg.

VADÁSZLAP: Mi a kedvence ? A nagy- 
vad-, az apróvad-, vagy a külföldi vadá
szat?

Bán György: -  Valamennyinek megvan a 
maga szépsége, izgalma, érdekessége. Az 
apróvad vadászatokat azért szeretem, mert 
mozgalmasak, szólhat a puska. A tizedik 
sörétes puskámmal végre összejöttem, 
igaz 5-6 éve korongozni is járok. így mos
tanában sok örömöm van egy-egy szép lö
vésben. A nagyvad vadászatában nem a 
lövés, sokkal inkább a körülmények keltik 
fel bennem a vadászlázat. Úgy tíz eszten
deje sikerült megvalósítanom, egy időben 
lehetek apró-, és nagyvadas területen tag 
és a két vadászatot valamennyire kiegyen
lítetten folytathatom, amihez még hozzá
tartozik, hogy a barátaimmal az ország 
legizgalmasabb részein bérvadászként is 
megfordulunk. Ami a külföldi vadászato
kat illeti, ott a vadászathoz még hozzáadó

dik mindaz az élmény, amit Afrikában, 
Alaszkában, Ausztráliában, Amerikában, 
a Távol-Keleten vagy Erdélyben lehet 
csak megélni, megtapasztalni.

VADÁSZLAP: A „nagy szerelem" mégis 
A frika ién ...

Bán György: -  ... ugyanúgy, mint má
soknak, akik eljuthattak Dél-Afrikába, 
Namíbiába, Tanzániába. Zimbabwéba, 
Zambiába. 1994-ben voltam kint először 
és utána még hétszer készülhettem 
hosszabb-rövidebb ideig tartó afrikai sza
farira. Nem vagyok gyűjtögető típus, ami 
elkölthető a vadászatra, ami nem megy a 
családom, a hétköznapi megélhetés rová
sára azt el is költőm.

VADÁSZLAP: Ritkán találkozom olyan 
családdal, ahol a vadászat ennyire köz
ponti szerepet tölt be.

Bán György: -  Pedagógus feleségem 
kezdetben nem lelkesedett érte, amikor 
bejelentettem, hogy megyek vadászni. 
Most már, ha látja rajtam a hétköznapok 
feszültségét, ó mondja: „menj el vadász
ni” . És én szívesen szót fogadok neki. Két 
lányom van, mindketten letették a vadász- 
vizsgát. A férjnél lévő Andrea az idősebb, 
ó Afrikában kapott kedvet a vadászathoz, 
annak ellenére, hogy egyetlen vadat sem 
lőhetett. Mindketten egyetértettünk abban, 
hogy a vadászatnak fokozatai vannak, lé- 
pésról-lépésre kell haladni, hogy legyen 
csúcs. Az első vadja egy róka volt, s ha 
meglőtte mind a hazai vadfajokat... jöhet 
majd Afrika. Bea más, még nincs féijnél. 
ráadásul vele együtt dolgozunk a cégnél, 
így könnyebben tudjuk a programjainkat 
összehangolni és gyakrabban vadászha
tunk együtt is.

VADÁSZLAP: Talán nem titok, hogy 
most nagyon boldog, mert beszélgetésünk 
előtt meglőtte „élete nagy bikáját".

Bán György: -  Valóban teljes az örö
möm. mert nem csak én, hanem mind a 
négyen -  köztük Bea is -  akik együtt 
voltunk az Ormánságban, meglőttük a 
bikánkat. Ez a bika nekem az 50. szüle
tésnapi ajándékom. Mivel jövőre június
ban leszek 50 éves, amikor nem lehet 
gímbikára vadászni, úgy gondoltam, 
jobb, ha idén megpróbálkozom a jubile
umi bika elejtésével, amit két kimenetel 
után sikerült terítékre hoznom. Lőhet az 
ember bármilyen egzotikus vadat, azért a 
bőgő gímszarvasbika vadászatánál nincs 
szebb, felejthetetlenebb, izgalmasabb él
mény.

Csekő Sándor



DAMOK NYOMÁN
VAS MEGYEBEN

Elbeszélésünk szerzője, dr. Abády Gyula (1912-1984) pécsi belgyógyász főorvos, aki korának egyik népszerű, és széles 
körben elismert vadász egyénisége volt. Élményeivel a „Magyar Vadász „  című lapban ismerkedett meg a vadászat iránt 
érdeklődő olvasóközönség. A második világháború és az azt követő évtizedek -  érhető okokból, nem igazán kedveztek 

a szépíróknak, és minden bizonnyal ezért maradt fenn kevés írás ezekből az évtizedekből. Abády összegyűjtött 
elbeszéléseit -  amely tekinthető egyfajta kordokumentumnak is -  legépelve bőrbe kötve, fotókkal gazdagon illusztrálva 

juttatta el halála e lőtt szerkesztőségünkbe azzal a szándékkal, hogy talán kiadóra talál. A kézirat azonban sajnos soha nem 
jelent meg, csaknem két évtizeddel az elhunyta után -  és a hónap vadfajának apropója kapcsán -  ebből idézünk részletet.

Régi vágyam volt, hogy dámbikára vadász
hassak, azonban jó barátaim ígéretén kívül 
közelebb a dámvadhoz soha sem juthattam. 
Egy pesti kórházigazgató barátom elárulta a 
nagy titkot, hogy Ő kitől kapja dámvadra az en
gedélyeket és általában a minisztériumban ki 
osztogatja a lelövési engedélyeket és ekkor is
merkedtem meg egy névvel, akinek a viselője 
hosszú időn keresztül sok-sok kellemes napot, 
felejthetetlen vadászemléket nyújtott számom
ra. Azonban még csak ott tartottam, hogy egy 
barátomnak akartam telefonálni, hogy talán ő 
ismeri a minisztériumnak emez örömök oszto- 
gatóját. amikor az ismerősöm, akitől telefonálni 
akartam, elárulta, hogy ő személyes jó barát
ságban van a családdal és háziorvosa is a 
családnak. A kérdés így meg lett oldva.

Ifjabb koromban sokkal könnyebb volt egy 
dámához hozzájutnom, mint most egy dám el
ejtéséhez. bár a dámvad lelövési engedély 
ígéretének már birtokosa voltam. De a barátom 
azt hitte, hogy ez nem sürgős és így magánál 
tartotta az engedélyt. -  Telefon, távirat, ex
pressz levél a barátnak -  az erdőgazdaságnak 
Jákra és a vadőrnek Szentpéterfára. Határsáv
igazolványhoz engedély kérése a tanácstól 
(ide csak két szerv aláírása kellett). Szabad
ságkérés, Összes engedéllyel alaposan kibé
lelve. felszerelve, végre egy hideg hajnalban 
az 5 órai gyors motorossal elindultam Szom
bathelyre, hogy onnét két órára Kisunyomba 
érkezzem.

Itt várt a jáki erdőgazdaság kocsija. Igen 
szép út volt Jákon keresztül Szentpéterfára. 
Szentpéterfán az öreg vadőr akkurátus, oszt
rák ember lévén avval fogad, hogy nem ele
gendő a rendőrségi jelentkezés, feltétlenül 
menjek be a szentpéterfai határőrséghez, kér
jek engedélyt, hogy nála alhassak. Nem mon
dom. kicsit bosszantott a dolog, mert ez még 
ismét egy óra ellopását jelentette és mielőbb 
szerettem volna már a gyönyörű luc- és erdei 
fenyves erdőket járni a dámok után.

Mikor aztán nagy nehezen lekecmeregtem 
hidegtől meggémberedett tagokkal a szekér
ről. 4 órakor, akkor még az öreg egy csomó 
igazolványt kért tőlem. Erre föl. a nálam lévő 9 
fényképes személyazonossági igazolványo
mat kiraktam elé. mire azt mondta, hogy ez 
már neki is elegendő és hajlandóságot muta
tott arra. hogy eljöjjön velem az első cserkelés
re, miközben elmondta, hogy nagyon rosszkor 
jöttem, mert a barcogásnak már vége és ilyen
kor a sűrűkbe húzódik el a vad. nehezen lehet 
velük találkozni.

Im

V

Számomra rendkívüli élményt jelent a puha. 
vastag mohaszőnyegen való cserkelés, a mé
lyen lelógó ágú lucfenyőfák alatt, végtelen 
csend van ebben az erdőben, egészen más, 
mint a mi hegyvidéki, vegyes lombú erdőnkben.

Jól gondozott útjai, tiszta nyiladékai szintén 
szokatlanok számomra, mert én a Mecsek 
eléggé elhanyagolt útviszonyaihoz vagyok 
szokva és azokon tanultam meg a cserkelést, 
így rövidesen feloldódott Stéger bácsi merev
sége, amint látta, hogy értek egy kicsit a cser
keléshez. mert igazán nem volt nehéz csende
sen haladni azon a terepen.

Egy etető mellett haladtunk el. ahol lombta
karmányt tároltak. Örömmel néztem a vadról 
való gondoskodást. Az etető közelében egy fi
atal őzbak ugrott el. ezenkívül egy őzsutát lát
tunk még. más egyéb vadat nem.

A terület igen változatos, szálerdők, rudasok 
váltják egymást ligetekkel, sűrű fiatalos is elég 
sok van a területen, ahol a vad jó menedéket 
talál. Az erdő legnagyobb része erdei fenyőből 
és lucfenyőből áll, de szép öreg tölgyes is elég 
nagy területen van.

Reggel 6 óra körül indulunk el cserkelni, kőke
ményre fagyott minden. A terület északi részé
re megyünk, ez a rész tölgyes és bükkös, 
nagyjából öreg erdő. A száraz levél csontke
ményre fagyva rettentően ropog, itt nincsen 
moha. mint a fenyvesek alján. Egy széles út 
mellett haladunk, amelynek túlsó oldalán egy

rudas erdő van. ennek a mélyén nagyvadmoz
gást hallunk, azonban nem látjuk meg, mi ha
lad keresztül az erdőn.

Jó messze felmegyünk az erdőbe, amikor 
egy kis rétecskén haladunk át, ahol Stéger bá
csi balfelé mutat óvatosan, hogy ott állnak a 
dámok. Egy tehén volt a borjával. Tovább men
ve az öreg erdőben egy spíszert láttunk. Az er
dő keleti részén fiatal fenyves húzódik végig. 
Jtt egész közel ment el mellettünk egy nyársas 
bika anélkül, hogy észrevett volna bennünket. 
Számtalan szarvasnyom keresztezi itt az utat, 
ezek a nyomok a fiatal erdeifenyős sűrűbe ve
zetnek. Háromnapos itt tartózkodásom alatt 
gímszarvast nem láttam, bár mindennap lát
tam egészen friss nyomokat.

Nagy kerülővel mentünk haza a tanyára 
anélkül, hogy több vadat láttunk volna.

Kora délután kimentünk cserkelni, mert Sté
ger bácsi szerint a dámok rövid délelőtti pihe
nés után egész délután mozogni szoktak. 
Amint a csemetekerti rész felé mentünk, mint
egy 200 lépés távolságra észrevettünk egy sö
tétbarna bikát, mely a fák között állt. A bika 
úgy állt. hogy fejét és egyik lapátját láttam, 
mely jó erős lapát volt. testének mellső részét 
egy széles tölgyfa takarta. Stéger bácsi bizta
tott. hogy lőjem meg. azonban csak hasba 
tudtam volna lőni vagy attól hátrább, annak 
pedig semmi célja sem lett volna. Ebben az 
évben nekém már a sebzésből bőségesen ele
gem volt. Megpróbáltam kissé oldalra kerülni, 
hogy onnét jobb lövési lehetőség nyíljék, azon
ban ezt észrevéve elugrott a bika.

Elmentünk abba az irányba, amerre a bika 
eltűnt és egy széles fasoron haladtunk kifelé 
az országút irányába. Alig pár perccel ké
sőbb, hogy odaértünk, ahonnét a bika elug
rott, az ellenkező irányból egy igen jó lapá
tos jelent meg a fák között, teljesen kereszt
be állva, gyönyörűen mutatva váll-lapját. Az 
egyik fához odatámasztottam a fegyveremet 
és a fonalkereszt már a dámbika váll-lapján 
volt. amikor Stéger bácsi odaszólt, hogy vi
gyázzak, ne lőjek, mert lövésemmel az or
szágúton járókelőket veszélyeztethetem. 
Természetesen nem lőhettem ezek után, bár 
meg vagyok róla győződve, hogy az igen 
meredek röppályájú lövedékem nem érte 
volna el az országutat, mivel az erdő szélétől 
még az országút legalább 300 lépésre ha
ladt. Ismerem jól a fegyveremet, hogy ha 
100-120 lépésre lövést teszek a vadra, azon 
áthaladva, utána 30-40 lépéssel földet ér. 
Avval biztatott a vadőr, hogy várjunk, majd



odább megy. és találkozunk még vele. El- 
ugorni láttuk is. azonban lövést nem tudtam 
rá tenni.

*

Ködös, fagyos őszi reggel van. Nagyot járunk 
az erdő északi részén, azonban teljesen ered
ménytelenül. Végül a legelőre jutunk ki. itt ter
mészetesen dámbikával nem találkozhatunk. 
Kérésemre átmentünk az erdő országúitól dél
re fekvő részére. Itt igen sok nyomot láttunk, 
azonban néhány nyúlon kívül más vaddal nem 
találkozunk. Az erdő tele van makkot szedő 
asszonyokkal és ez rendkívüli módon nyugta
lanítja az erdő csendjét és a vad nyugalmát. 
Ez az utolsó délelőttöm, itt töltök, tehát kívána
tosnak tartanám, hogy valamivel találkozzunk.

A kijelentkezések sora megfordított sorrend
ben. mint idefelé jövet. Hátamra akasztom 
nagy hátizsákomat és készülök felkapaszkodni 
egy fát fuvarozó teherautóra. Amint az autóhoz 
közeledem, az egyik nyiladékon egy nagy 
szürketestű dámvadat pillantok meg. Bikának 
nézem. Igaz, hogy lejárt a szabadságom, de 
még van egy napom, tehát elhatározom, hogy 
tovább maradok és megpróbálom ezt meglőni. 
Az erdő szélén gyorsan lerakom a holmimat. 
Patront, távcsöveket, puskát előszedem a to
kokból. ilyenkor látja az ember, hogy milyen 
szörnyű találmánya a világnak ez a sokféle 
csat és mennyi időbe kerül, míg azoknak az el
lenállását le lehet küzdeni és birtokba lehet 
venni a fegyvert, puskatávcsövet, a töltényt, 
stb. Mire felfegyverkezem, a nyiladékról a 
dámbika eltűnt, bár feltételezem azt is. hogy 
az csak annak a szelleme volt. Ezt az erdő
részt körüljárom, majd a parcella másik olda
lán egy dámtehenet és egy ünőt látok.

Stéger bácsi már előbb mondta, hogy szük
sége volna még 9 tehén, illetőleg borjú lelővé- 
sére. ennyit kell még beszolgáltatni a rezervá

tumból. A szélerdőben sikerül óvatosan meg
közelítenem a borjút, amelyet egy jól irányzott 
lövéssel helyben marasztalok, majd utána a te
henet lövöm meg.

Igen szép. fekete, puha prémbundát visel a 
borjú, egészen más a szőrének a külleme, mint 
a szarvasé, vagy az őzé.

A tervbe vett itt-tartózkodásom egy nappal 
meghosszabbodott.

*

Finom, apró eső. ködszitálás fogadott reggel, 
amikor a vadászházból kiléptünk, hogy elindul
junk cserkelni. Az erdészháztól délre elterülő 
erdőrészbe mentünk, ahol eleinte léces, majd 
öreg szálerdőbe cserkeltünk és vagy másfél 
órai cserkelés alatt egy igen szép bundájú ró
kán kívül más egyebet nem láttunk. Mikor az 
erdőnek a keleti szélén húzódó fenyves részé
be értünk, itt egy nagy csapat dámtehenet lát
tunk. bika nem volt köztük. Tovább haladva ki
jutottunk az erdőből és átmentünk a terület 
északi részére.

Az eső mind sűrűbb és sűrűbbé vált és ru
hánkon megfagyott, a levél is kezdett zörögni 
a ráfagyott esővíztől, majd nagy kopogással 
indult meg a hullás, mely nemsokára havazás
ba ment át. Perceken belül a fiatal fenyőfák 
úgy néztek ki. mint a vattával telerakott kará
csonyfák és súlyos terhük alatt mélyen lehajol
tak az ágak.

Egy fiatal fenyves sűrűbe sok helyen alagút- 
szerű csapások vezettek be. melyek elárulták 
azt. hogy ezeken szokott a nagyvad nappali 
menedékére bevonulni. Hogy utat rövidítsünk, 
egy ilyen vadcsapáson elindulva akartunk át
vágni a mintegy 60 holdnyi fiatal erdei fenyős 
részen. Alig tettünk meg pár lépést a sűrűben, 
láttam, hogy a mélyen lehajló havas ágak miatt 
az eredeti útirányunktól eltértünk és nem fo
gunk oda kikerülni, ahová szándékoztunk kijut

ni. Stéger bácsi többször változtatott irányt és 
így végül körbe-körbe járunk jó darabig a sűrű
ben. A sok lehulló hótól tökéletesen átnedve
sedett a kalapom, nadrágom, s a nyakamba 
pedig annyi hó hullott bele. hogy felolvadva, a 
hátamon vizes lett az ing. Végül is megunva a 
körbejárást, egy árokra akadva elhatároztam, 
hogy amellett fogunk menni, akármilyen aka
dályunk van. mert így legalább majd kijutunk a 
sűrűből. Nagy nehezen, sok hóakadályt le
küzdve. kikecmeregtünk a fenyvesből, ma
gamban áldva a vezetőm terepismeretét.

A szálerdőben egy dámtehenet és egy ünőt 
láttam, amelyeket meg is közelítettem, azon
ban nem lőttem rájuk, mert szemben álltak ve
lem és nem akartam megsebezni vagy eset
leg rosszul lőni. Hazafelé tartva az erdészház 
mögötti rudas erdőben egy nagyobb csapat 
dámvadnak a friss nyomait találtam meg a hó
ban. Figyelmeztettem a vadőrt, hogy a közel
ben lesznek a dámok, ő azonban nem értette 
meg. hogy mit mondtam és hangosan kérdez
te. hogy mit mutatok. A nagy hangoskodásra 
tőlünk vagy 50 lépésre a sűrű fiatalosban föl
kerekedett a dámcsapat és egy nyiladékon át
vágva az erdő alsó részére ment. Óvatosan 
utánuk mentem és számítva arra. hogy az er
dészházhoz vezető úton át fognak menni, 
azon igyekeztem eléjük kerülni. Számításom 
be is vált és átlépett előttem az úton egy te
hén. Azt vártam, hogy bika jelenjen meg az 
alig méternyi szélességű utacskán. A követke
ző egy gyenge lapátos bika volt. azonban 
még elég gyenge lapáttal, melyre fel is kap
tam a puskámat, hogy lelövöm, azonban a be- 
rögtönzött ravasz a fegyver felemelése köz
ben elsütötte azt és a lövedék előttem 10 lé
péssel földbe ment.

Ezzel véget is ért a vasmegyei kirándulá
som. alaposan átázva, átfázva kerültem le a 
kisunyomi állomásra, ahonnét Szombathelyen 
keresztül vonattal jöttem haza.
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ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS VADKÁRELHÁRÍTÓ I 
KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE. VILLANYPÁSZTOROK 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME

KIVITELEZÉS  • KERESKEDELEM • SZ0LGALTATÁS

Vaddisznó hajtóvadászatok 
p a n n o n v a d  Romániában

Október végétöl január végéig szervezünk 
hajtóvadászatokat Arad, Krassó-Szorény 

és Fehér megyében 
Kitűnő a disznóállomány, sok az erós kan

• 3 nap hajtóvadászat, 4 nap szállás komfortos 
vadászházban, teljes ellátással, 

személyenként: 980 EUR 
A hajtásokban lőhető még róka, farkas, hiúz és medve is.

3 napos vaddisznó hajtóvadászatok 
Törökországban!

Nagy kanok, kiváló érmes aránnyal 
1500 EUR/3nap

Érdeklődni: Török Antal 06/20 943-5654 
pannonvad@axelero.hu

GÍMSZARVAS, DÁM ÉS VADDISZNÓ 
VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK 

A GYULAJ RT. VADÁSZTERÜLETEIN
Jelentkezés a 74-573-949 és a 

30-9470-898 
telefonszámokon

Balalonfőldváron. a JADE panzióban
vadászati lehetőséget 
kínálunk egész évben

Ellátás: hangulatos éWzenés éttermünkben 
Programajánlat: 

horgászat-fogasozás. vitorlázás, borkóstoló
06-84/340797 Tá H E

06-20/9188-657 
w w w .Jadepan zlo .h u  r '  1 •

GRAVÍR0ZÁS FEGYVEREKBE, 

LŐSZEREKBE, KÉSEKBE, AJÁNDÉKTÁRGYAKBA! 

Cél- és koronglövészeti lehetőseg családias légkörben. 

Lókiképzés, lókészség fejlesztés

KALIBER MAX FEGYVERBOLT

1039 BP. MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 12. TEL: 240-19-23

Renault felújított sebességváltók: 
Renault 5-től a Master 2.8-ig, 

azonnali cseredarabok!
Opel Movano (PF-PK), Volvo (JC) 

sebességváltók javítása

Renault autósbolt és szerviz 
CT: Borbély József 
Tel/fax: (42) 490-491 
Mobil: (30) 961-6220

mailto:pannonvad@axelero.hu
http://www.Jadepanzlo.hu


VADASZOK A SAJTÓBAN / KÖNYVISMERTETÉS

A minőségi vadturizmus népszerűsítésére buzdított a 
szakminiszter a vadászországgyűlésen. Az utóbbi he* 
tekben megjelent újságcikkek ugyanakkor arra figyel
meztetnek, hogy veszélyben vannak a védett mada
rak -  igaz, elsősorban a külfö ld i vadászok bérvadász
tatásakor. Mindazonáltal a vadászatot is elérte a poli
tikai csatározás.

A Magyar Nemzet Vadászrekordok egykor és most cfm-
mel idézi fel az elmúlt évtizedek .úri vadászatának’  esete
it abból az apropóból, hogy a közelmúltban a miniszterel
nök vendégeként a Hortobágyon hódolt szenvedélyének a 
román kormányfő. .A hortobágyi hídi vásár időszakára idő
zítetten -  bizonyára azért, hogy a sokadakxn minél előbb 
értesüljön a történtekről, s hogy ünnepelni tudja szeretett 
miniszterelnökének sporteredményét -  Medgyessy Péter 
miniszterelnök meghívására Arian Nastase román kor
mányfő és még további nyolc (?) vadász(?) érkezett a bi
oszféra-rezervátumként ramsari területként és 1999 óta az 
UNESCO-világórökség részeként nyilvántartott Hortobágyi 
Nemzeti Park területére, hogy vadkacsára vadásszanak. A 
vadászat végén aztán volt is mit ünnepelnie a hortobágyi 
csárdát lefoglaló társaságnak, mert a számukra odaszállí
tott hatezer, mesterségesen felnevelt .félvadnak' eufemi- 
zált (valójában szelíd) tőkésrécéből, melyeket gondosan a 
magasba zavartak, hivatalosan csak háromezer-valahány- 
száz úszta meg. De ha levonjuk belőlük a meg nem talált 
sebzettek feltételezhetően sok százas, s később így is. 
úgy is elpusztuló légióit, akkor bizony elmondható, hogy 
igencsak jól teljesített az alkalmi kommandó. Külön öröm

az is. hogy a vadászat óta eltelt időben sem a sebzett vad
kacsák. sem a mintegy hatezer lövést elszenvedett kör
nyékbeli halláskárosultak, sem a természetvédelem nem 
élt semmiféle panasszal a Miniszterelnöki Hivatal felé.’

A Népszabadság Kezdődik a vadászati szezon címmel
arról írt. hogy .A korábbi évek tapasztalatai alapján való
színűleg az idén is előfordul majd. hogy olyan madárfajo
kat is elejtenek, amelyek állományai világszerte veszélyez
tetettek. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egye
sület álláspontja szerint a hazai vadászatok alkalmával a 
védett vagy fokozottan védett madarak elpusztítása nem
csak erkölcsileg ítélhető el. hanem a vadászati és termé
szetvédelmi törvény megsértését is jelentik. Ennek ellen
ére a korábbi években napvilágra került bűnesetek több
ségekor csak nagyon kevés és igen enyhe büntetést 
szabtak ki a bíróságok. Elsősorban a külföldiek -  főként 
olasz vendégvadászok -  bérvadásztatásakor fordul elő. 
hogy védett madarakat pusztítanak el. de természetesen 
nem hagyható figyelmen kívül, hogy a szabályok betarta
tásáért a magyar vadásztársadalom is felelős.’

A Népszava Lefoglalt védett madarak című írása szerint 
is .Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a tőlünk keletre és 
délre található országok területén ejtenek el nagy mennyi
ségű veszélyeztetett madarat, a szállítmányokat Magyaror
szágon keresztül próbálják hazacsempészni. A természet- 
védelmi törvény és a veszélyeztetett fajok kereskedelmét 
tiltó nemzetközi egyezmény alapján a határőrök jelentős il
legális szállítmányt foglaltak le az utóbbi években. A zöldek

szerint a poszáták, pacsirták, sármányok, gébicsek, gyur
gyalagok és még számos faj a tisztességes vadász számá
ra nem jelenthet vadászzsákmányt. Emlékezetes a 2001 
őszén Udvarinál lefoglalt vadászszákmány. Egy hűtőkami
onban harmincféle, összesen 11 668 darab védett szár
nyas tetemét akarta kicsempészni az országból két olasz. 
A lelőtt szárnyasok között három fokozottan védett madár -  
nagy póling, haris és cigányréce -  is akadt. A törvénysértő 
vadászat terítékének eszmei értéke 280 millió forint volt.'

A Zalai Hírlap Vadászországgyülés Somogy megyében 
címmel tájékoztat a lábod-nagysallén vadászországgyülés 
eseményeiről, egyebek mellett Németh Imre szakminisztert 
idézve. A  minőségi vadturizmus népszerűsítése mindannyi
unk feladata -  mondta a miniszter, hangsúlyozva, hogy a ha
zánkba látogató külföldi vadászok száma országos átlagban 
nem csökkent, az ágazat árbevétele meghaladja a 14 milliárd 
forintot, ami alig marad el az előző évektől. Szólt arról, hogy a 
belföldi bérvadászat örvendetesen bővül, a fizetővendégek
nek ma már 25-30 százaléka magyar. A vadgazdálkodás 
helyzetét értékelve rámutatott: több kedvezőtlen hatás is érte 
az ágazatot az elmúlt időben, a rendkívül kemény tél nagy ká
rokat okozott, valamint az Európai Unió piád árai, s a vad
hús-felvásárlás sem a vártnak megfelelően alakult, gondként 
említette a nagyvad-állomány túlszaporodását. Az uniós csat
lakozással kapcsolatban a miniszter kijelentette: a vadászat 
szabályozása az EU-ban is nemzeti hatáskörbe tartozik, ezért 
a magyar vadgazdálkodás rendszerét, vívmányait, eredmé
nyeit fent kívánjuk tartani 2004 után is."

Összeállította: K. E.

NATURA, SOKEZER
Hónapok óta próbáljuk kideríteni, hogy 
konkrétan mi a jólcsengő nevű „Natura 2000 
program lényege, ki ellen, hol, és mit kíván 
védeni, korlátozni. Nekünk ugyanis túlságo
san kevés az. hogy .kintről ezt üzenték"! Lá
zasan kerestük a program nagytiszteletű 
atyjait, küldött is az egyik a másikhoz, s mire 
a körök bezárultak végül kiderült, hogy a te
rületek felmérése és kijelölése már régen el
készült. de minden titkos, ahogyan a majda
ni kezelési előírások, utasítások sem ismer
hetők meg. Ugyanakkor minden számunkra 
hozzáférhető Natura 2000-ről szóló ismerte
tőben. leporellóban, szórólapban üptre csak 
azt olvashatjuk, hogy a terv kiagyalói a leg
fontosabb feladatuknak éppen a gazdálko
dók tájékoztatását, meggyőzését, bevoná
sát tartják. Valaki itt nem mond igazat, mert 
ha tényleg ez most a feladat, akkor ezt vala
ki rajtuk miért nem kéri számon, és miképp 
lehet titkos? A titkolódzással ugyanis nem 
lehet ismereteket terjeszteni. Ráadásul kis 
hazánkban történelmi tapasztalat az. hogy 
az ilyen ..titkolódzások" szerfelett gyanúsak. 
Saját tapasztalataink is -  sajnos -  arról 
győznek meg. hogy ha netán titkos összeíró 
ügynökök járják a határt és lajtsromozzák a 
legértékesebb élőhelyeinket, majd jelentik 
egy rejtélyes külföldi központnak, abból 
számunkra sok jó nem sülhet ki. Onnan pe
dig aztán esőstől ömlenek a szigorú „elvárá
sok". a kompenzáló mézesmadzagok csá
bos ígéreteivel, amelyekkel már tele van a 
padlás. Mindezeknek -  simogatják közben 
immár őszbecsavarodott fejecskéinket -  
majd az unokáink fognak majdan igazán ör
vendezni... Nos. ez a „játék" nálunk már ré
gen lefutott, nem igen akad rá vevő. mert -  
tisztelettel jelentem -  az egykori mézesma
dzag hívőknek, éppen mi vagyunk a kárval
lott unokái. Ugyanis madzagokat még bő
séggel láthattunk, de arról mézet mindig

más szopta le. Volt amikor erkölcstelenül, 
de jogosan, vagy pedig jogtalanul, de erköl
csileg sem kifogásolható módon. Tökmin
degy. Nem tudom, hogy tudják-e a szigorú
an titkolódzó uraimék. hogy az elmúlt több 
mint három évtizedben az általuk felmért 
élőhelyek -. és ezen belül is a biodiverzitás 
megőrzése érdekében is fontos -  megőrzé
sére. védelmére és fejlesztésére pályázati 
úton, 50 százalékos állami támogatással, s 
ugyanannyi önerővel a vadászok már több
száz milliárd /!/ forintot „küldtek" az unoká
inknak? Aki nem hiszi, vegye a fáradtságot 
és gyűjtse ki, mert minden bizonylat ma 
még hozzáférhető, ellenőrizhető. Ugyanaz 
az állam támogatta az élőhelyek fejlesztését 
tehát, mint amelyik most a -  ki tudja milyen -  
korlátokat építőket is eltartja. És a fentiek
ben pedig még nincs benne az erdészek, 
mezőgazdák, halászok, vízügyesek, ma
gántulajdonosok vitathatatlanul fontos és ál
dozatos élőhely fejlesztő munkája! A vado
nélő állat -  és növényvilág élőhelye ugyanis 
nem csak úgy „gyárilag" jó, valakik tényle
gesen tettek is ezért valamit, megőrizték, fi- 
naszírozták. fejlesztették a legjobb tudásuk 
szerint. Itt volt ez a rettenetes tél. amikor -  aki 
látta, tudja -  nem csak a vadászható vadfajok 
teleltek ki a szórókon, etetőkön, hanem millió
nyi. amúgy védett, a valóságban védtelen 
madár is. Ja, hogy nem jártak arra. amerre 
mi? Kár. A nyáron évszázados rekordokat 
döntött az aszály, s hetente két három alka
lommal is lajtkocsival kellett föltölteni a csont
ra száradt itatókat. Aki látott ilyet, tudja, hogy 
a környező fákon százával várták az éltető vi
zet az eltikkadt énekes madarak, de százá
val. ezrével menekültek meg a védett rovarok 
is. Egyetlen olyan „sötét zölddel" sem talál
koztam az egész hosszú forró nyáron a Duna- 
Tiszaközi homokháton, aki csak egyetlen po
hár vizet is kivitt volna szomjazó állatoknak.

Valójában pedig az igazság a 
hogy az érdekek teljes mértékig egybe 
esnének, csak éppen a megközelítéseké® 
mások. Ami ugyanis élőhely védelem szem- ^  
pontjából jó a mezei pacsirtáknak, a poszá
táknak, a pintyféléknek és egyéb védendő 
madaraknak, ugyanaz jó az őznek, a fácán
nak, a fogolynak, vagy a mezei nyúlnak is. 
Végtére is a meleg víz feltalálásának érdek
feszítő folyamatában gyönyörködhetünk. Ha 
bármilyen program nem kirekesztő, hanem 
nemzetinek mondott, és valójában nemes 
és jó célokat szolgál, akkor senkit, a vadá
szokat sem nehéz meggyőzni és az ügy 
mellé állítani. Úgy azonban nem megy. hogy 
„mi" vagyunk a jók, az unokabarátok, a töb
biek pedig a rosszak, a „mások". Utóbbiak
nak pedig semmit nem tanácsos az orrukra 
kötni, és ha valamijük van, és azt eddig jó 
gazda módjára kezeltek, és védelmeztek 
meg a mai napig -  és többek között ezért is 
vált európai értékké -  azt ilyen-olyan kül- 
országi elvárásokra hivatkozva mielőbb el 
kell kobozni.

Számomra teljességgel érthetetlen új di
vatirányzat az. hogy valakik, valahol azt 
gondolják és hangoztatják is. hogy a ma
gyar gazda nem ért a mezőgazdasághoz, a 
vadász a vadhoz, a halász a halhoz, az er
dész az erdőhöz, a vízügyes a vízhez. En
nek alapján -  mondják -  valami nemzetve- 
szejtő módon csak és kizárólag rosszat tet
tek. pusztították a természetet, és megfo
gadták. hogy a jövőben is csak rossz fát 
tesznek majd a tűzre, és történetesen tőlük 
kell megvédeni a természetet. Jó volna min
dezekre végre egyértelmű válaszokat kapni, 
mert történeti áttekintés, pontos és objektív 
helyzetelemzés nélkül, nem lehet megbíz
ható jövőképeket rajzolgatni.

Homonnay Zsombor
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Liba-fotós Liba-sor Liba-bőr

Hat éve. 49 éves korában kezdett fényké
pezni, akkor határozta el, hogy búvárfo
tós lesz, amikor először pillantott be fent- 

ről a víz alatti világba a Maldiv szigeteken. Le
tette a búvárvizsgát, s az első éles tengerbe 
szálláshoz 6 db (!) eldobható víz alatti gépet 
vett, ezt követte egy műanyagból készült „fa
pados" búvárgép, s a folyamat önmagát ger
jesztette. Bevallása szerint indulásakor fogal
ma sem volt olyan alapvető fotós ismeretekről, 
mint mélységélesség, objektív fókusz, stb. A 
tengeri búvárkodás és fényképezés szakiro
daimához angol és német nyelven jutott hozzá, 
s hogy olvasni tudja, megtanult németül is... A 
felszerelés bővült, jött a híres víz alatti Nikonos. 
majd áttért a cserélhető objektíves Nikon szet
tekre. természetesen teljes víz alatti tokozás
sal. kiegészítőkkel. Ma már az F 100-as profi 
modellel dolgozik, a hozzá lehetséges minden 
optikával 14 mm-estől a madárfotózáshoz 
használt 500-as teléig, amit 2 konverterrel, 
1400 mm-ig fel tud _tuningolni". Csak diára 
fényképez, de egy témára akár 10-15 teker

cset is ..ellő". Mindehhez természetesen ko
moly anyagi háttérre volt szükség, amit az ide
genforgalomban ledolgozott több évtizede tett 
lehetővé. Sajátos, a viz alól kitekintő látásmód
ja szokatlan területek meghódítására csábítot
ta. hazai úttörője lett a víz alatti aktfényképe
zésnek. ebben a műfajban európai elsőségig 
vitte. Évekig tudatosan a pályázatokra fényké
pezett. mindegyiken falra kerültek képei, jó né
hányat megnyert itthon es külföldön egyaránt, 
mégis az igazi nagy poénokat a véletlen hozta 
elé.

Szlovákiában a tőkési Duna-ágban víz alól 
fotózta a kisvöcsköt, amelyik a fészke védel
mében már 5o méterről megtámadta a vízben 
közeledő „valamit", s csipkedve próbálta eli
jeszteni. Két héten keresztül napi 4-5 órát töl
tött a 13 fokos vízben a vöcsök „őrizetében”, 
alkonyaikor kiszállva kocsiba ült, s rohant Pest
re előhívatni a napközben exponált filmeket, 
hogy aztán reggel már megint a Duna-ágban 
lehessen. Minden nap egy marék kukoricát vitt 
a madárnak, amivel „szórót" csinált a fenéken,

szabályosan beetette az egyre bizalmasabb 
madarat. A fészekről leszálló tojó helyét azon
nal átvrtte a hím. s mire a fészekben a fiókák 
kikeltek, már 25 centiről fotózta a kamera víz
hatlan tokjára ráülő, őt „felügyelő" madarat.

A nagy szerelem ma is a búvárfotó. de a 
madárfotós lessátorban ülve hasonló izgalmat 
érez. mint a párzó delfinek megközelítésekor, 
és akár 4 órát is képes a fűben hasalni, hogy 
egy mórpoloskáról az elképzelt képet meg tud
ja fényképezni. Legutóbb szerencsecsillaga 
egy óriási geológiai szenzáció részesévé tette, 
a budai Malom tavat tápláló 483 méter hosszú 
víz alatti barlangot tovább kutató búvárok felfe
dezték Európa legnagyobb termálvizes bar
langját. aminek első fényképezését végezhet
te. és csodálatos fotósorozatot készített erről. 
Az anyagot elsőként a National Geografic ezév 
augusztusi száma 10 oldalon hozta le. s az ott 
még 2100 méter hosszúnak leirt barlang feltárt 
része azóta további 500 méterrel gyarapo
dott...

Somfalvi Ervin

B iztos háttér Béka-perspektíva Bohóc hal
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ERDEI BARANGOLÁSOK
Könyvészeti kalandozásaim során újabb vadá
szattal foglalkozó gyöngyszemre sikerült lel
nem. Végre egy könyv, gondoltam, ahol a ma
gánkiadás ellenére fel van tüntetve a szakmai 
lektor neve. sőt (teljesen szokatlan módon) a 
lektor írja a meleg hangú Ajánlást is, amelyben 
sok méltató szó mellett ez szerepel: .Tanító 
könyvet tart a kezében az olvasó, amely szak
mai tartalmasságánál fogva a fiatal vadász
nemzedék „tankönyve”  is lehet...

Fokozott kíváncsisággal kezdtem olvasni a 
„tankönyvet". Remek versidézetek, rengeteg 
szép gondolat -  mások tollából, Shakespeare- 
tól Áprilíy-ig. A szerző, dr. Sipos Endre saját, 
bevezető gondolatai egy hosszú vadászélet 
összegyűjtött tapasztalatait ígérik -  de valami 
egészen mást kap (kap ?) a gyanútlan olvasó.

Az „öreg" Brehm, vagy az Enciklopédia Bri- 
tannica is megirigyelhetné azt a szerkezetet, 
ahogy a szerző „a világ dolgait általában" feje
zetekbe foglalva leírja, majd áttér a vadászat 
konkrét „elemzésére", élőhelytől az etikáig, tu
dományoskodó stílusban, „lazán" kezelve, sa
ját elképzelése szerint átírva a más szerzőkre 
„fogott” idézeteket. Nehéz eldönteni, hogy a 
pongyola fogalmazás, vagy a hiányos biológi
ai, netán vadászati ismeretek „eredménye" az 
a rengeteg stilisztikai és szakmai hiba. ami ol- 
dalról-oldalra tüskeként szúrja a szemét an
nak, aki a „tankönyvet" próbálja megtalálni -  
legalább a sorok között...

íme egy csokor válogatás a „vadabbakból" 
az oldalszámok megjelölésével::
19./ I. Mátyás király ( ha csak Rákosi elvtársat 
nem tekintjük másodiknak)
2 6 / A tavaszi hangulat a Kárpát medencébe 
csalogatja a vándormadár sereget, és valahol 
távol -  a sejtés ösztöne révén -  jön hazafelé 
dolgát végezve, s egyszer csak az ég lilájára 
odarajzolódik a várt, sebesen vonuló, különös 
mértani alakzatok nagy kék szőnyege.(ez 
olyan szép. hogy nincs is mit hozzátenni)
27./ A mókus is jó időben fészkelni kezd. (A 
mókus valóban épít fészket, de a „fészkelés" 
kifejezés a madarak privilégiuma.)
28./ De van még egy korlátozott számban va
dászható hosszúcsőrű madár, melynek lassan 
befejezéshez közeledik a vadászata, ez a 
nagy sárszalonka (Az információ utoljára 1970- 
ben volt aktuális, azóta tilos a vadászata vala
mennyi sárszalonkának)
28./ Számomra az április hónap azért is ked
ves. mert felveszi a szarvast, a dámot, az őzet 
az erdő, s ezzel rendes életfolyamatuk meg
kezdődik. (addig mindezek valószínűleg téli ál
mot aludtak...)
29./ De a Rába sem nélkülözte a vidra bizal
mát: a tiszta vízfelület mozdulatlanságában a 
víztükrön megjelenő „félvízkörök" elárulják je
lenlétét...és rablását. (A folyóban mozdulatlan 
vízfelület nem szokott előfordulni, és vidrarab
lást még „félvízkörön" sem látott józan ember) 
31./ Nem ritka eset. hogy az első agancs a 
nyársas formát „átugorja", és mindjárt hatos 
lesz. Ne tévesszen meg bennünket ! (aki ezt 
leírta, az is „átugrotta" az őz agancsalakulásá
nak fejezetét a vadászvizsgán)
34./ A süldő nyulak ellenben legszívesebben a 
sűrű vágásokat, a szavannás rudériákat szeretik. 
Napnyugta előtt elsőként váltanak ki az erdőből, 
s ha zavartalan a táj, órát lehet hozzájuk igazíta
ni. (Ezzel szemben az a nyúl. akinek se sűrű vá
gás. se „szavannás rudéria" nincs élőhelyén, va
lószínűleg azt sem tudja, mennyi az idő...)
35./ A róka familiáris életet él sáncaiban, de

nem ritka, hogy a kan a vetésbe is kifekszik, ki
használva a nap áldásos sugarait, sőt. nem 
megvetendő számára a meghitt, nyugalmas 
magány sem. (íme. milyen ravasz a róka! Nem 
átall elbújva napozni, csak hogy megússza a 
házimunkát.)
35./ A nagy tavakon a vadréce lohosodni kezd 
(A hír igaz, de nem júniusban, hanem majd au
gusztus elején vedlik le régi evezőtollaikat. s 
az új kinövéséig pár hétre „lohosak", azaz röp- 
képtelenek lesznek)
36./ A bakok...riadó „dobbantásukkal" már fi
gyelmeztetik az őzsutákat: páros élet a leg
szebb a világon ! (csuhaj...)
37./ A borítás többször is megismétlődik, 
ilyenkor a letaposott növényzetben boszor- 
kánygyűrü keletkezik. (A boszorkánygyűrű 
nem a borításkor, hanem az üzekedés során 
körbe-körbe kergetőzéskor letaposott fű elne
vezése)
39./ A malacos koca...nem mulasztja el. hogy 
megmutassa fegyvereit, melynél retteneteseb
bet egy vadunk sem visel. (Ha csak a kan 
nem: a kocának ugyanis csak 1-3 centire kiálló 
kampója van. s az esetleges veszélyt harapá
sa okozza.)
41./ Fiatal vadászkollégáknak szánom a gon
dolatot: a harisra higgadt, jó kutyát alkalmazni 
valóságos vétek. Amennyiben a haris nehezen 
kiverhető, a vizslát elszelesíti és „beugróvá" te
szi. A fürj és haris vadászata késő délután és a 
kora reggeli órákban a legeredményesebb, 
(még szerencse, hogy mindkét faj védett és ti
los rájuk vadászni, mert különben minden vizs
lát elszelesítenének...)
41./ Augusztusban...olyan vidéken, ahol az 
erdei szalonka költeni szokott, az ivadékok is 
megmutatják magukat, az idényszerű lőnivalók 
közé tartoznak (az orvvadászok számára, mert 
a tisztességeseket a tilalmi idő tartja távol e 
„sporttól")
44./ Szeptember. Az éves vegetáció utolsó fel- 
lobbanásának halálpírja veri ki magát a termé
szeten. a növényzeten, (jó hosszú haldoklás
nak ígérkezik)
44./ Márpedig nálunk a szarvas cserkészet és 
vadászat a gímszarvas ivarzásával egybeesik. 
(Vagy a szarvas ivarzik január végé'g. vagy 
nem igaz az állítás)
45./ A kóbor kis szárnyasvad. a hosszúfarkú 
cinege...a fenyőgallyak között a tüzesfejű 
ökörszemek szelíd hangicsálása." (Szegény 
ökörszem vagy csalánba dugta a fejét, vagy a 
tüzesfejű királykáról lehet szó)
50 / Nagy élmény, ha feltűnik az apró gyil
kos madár, a kis sólyom. Ez a „hóhér” me
nyét módjára a villám szárnyain szállva ké
pes még a túzok, de a vadliba testébe is be
furakodva a vérével együtt a lelkét is kiszív
ni. (Ekkora baromságot utoljára a középkor
ban írtak le. de azért gyönyörű...)
51./ ...csak a nyúl olyan vitéz, hogy a letarolt 
mezőségeken. az őszi mélyszántások baráz
dái közt húzza meg magát. Talán mert az iná
ban bízik... (Ez az alfaj valószínűleg az inas
nyúl, tudományos nevén Lepus heroicus)
61./ Január. A nemes és fanyest párzási idejé
nek jelei is itt figyelhetők meg. A nyúlnál is a 
pezsdülés jeleit láthatjuk. (A nemes (azaz kirá
lyi) nyest még csak lehetne a nyuszt, de az a 
fanyest. Ha viszont a nemes lenne a közönsé
ges nyest. akkor mitől nemes ?)
63./ Február. A borz 3-5 darab kölyköt vet. a 
sündisznó is hasonlóan cselekszik. (A sün feb
ruárban téli álma alatt maximum bukfencet vet

het, de abból szaporulat 
biztos nem lesz. csak ak
kor bújik majd elő, ha már 
van rovartáplálék, giliszta.)
63./ A nyom ismerete né l
kül vadászó ember lehet 
valaki, de vadászember 
aligha. (Lám, sokszor a tudatlanság is elég le
het ahhoz, hogy valakik lehessünk...)
67./ A szalonka...avarhoz történő ragaszkodása 
egybeesik lomberdeink növekedésének, fejlődé
sének a fiatalos utáni sűrűségi állapotú életsza
kaszával. -  ...a lőállásokat addig kell elfoglalni, 
amíg a föld szaga jól érezhető ! (Vadászbaráta
im. íme az új vadászati mód ! Az alkalmas leshe
lyet a szaga után kell megválasztani!)
69./ Sokszor elfogyasztjuk madarunk beleit is 
tavasszal, de csak az esti húzáson lőtt mada
rat, mert az ugyanis bélsármentes. (Állítólag az 
sem rossz módszer, ha kimossák a belet...)
77.1 A nyúl szapora állat, bizonyítja az is, hogy 
1949 tavaszán, amikor iskolászünetre utaztam 
haza. estefelé annyi nyulat láttam, amennyit 

-életemben soha. (Helyenként ma is így készül 
az éves állománybecslés...)
77.1 Az európai mezei nyúl eurázsiai faunae
lem... telepítése révén Dél-Amerikában, főleg 
Argentínában, Új-Zélandon és Ausztráliában él 
tömegesen. (A hír igaz. de... az ominózus állat 
ugyan nyúl. de nem mezei, hanem üregi)
78./ A nyúl fogazata csak emlékeztet a rág
csálókra. de nem azonos azokkal. A rágcsálók 
egy pár alsó és felső metszőfoga folyamatosan 
nő. gyökértelen. -  A mezei nyúl kizárólag nö
vényevő (herbivor, fitofág). de nem kérődző ál
lat. (Még szerencse, hogy ilyen nagy a válasz
ték. ha nem rágcsáló és nem kérődző, akkor 
vagy mindenevő -omnivora. vagy ragadozó - 
carnivora . Vajh, melyik lehet?)
83./ A róka...táplálékának egyötödét mezei 
nyúl, egyharmadát a fácán, másik egyötödét 
egyéb rágcsálók (pl. vakond, gyík, őzgida, bé
ka. csiga, rovar és giliszta) adják. (Szerző sze
rint a nyúl nem rágcsáló, ezzel szemben a fel
soroltak azok. A Föld meg egy lapos korong, 
amit egy elefánt visz a hátán.)
86./ Sajnos érmes vaddisznóagyar hazánkban 
ritka, mert túl meszes általában az anyakőzet 
és a talaj bázikus. (Ezzel szemben szerencsé
sebb országokban, ahol a talaj savanyú és az 
anyakőzet mészmentes, csak érmes agyara
sok élnek.)
95./ A muflon középtermetű, telepített vadunk, 
alakja és színe is kirí a magyar erdők környe
zeti rendszeréből. -  A magyar populá
ció... gyenge minősége miatt a kosokat -  csak
úgy mint a borjakat és jerkéket, valamint az 
anyajuhokat -  hazai vadászok zsákmányolják. 
(A szarvasborjúval ellentétben a muflongye
reknek bárány a becsületes neve. Sok hazai 
vadász álma egy „gyenge minőségű" 80-90 
centis kos. különösen, ha kirí a környezeti 
rendszerből...) .. S mindehhez -  illusztráció
ként -  argalik képe...

Szép dolog, sőt irigylésre méltó, ha valaki
nek módja volt az életét végig vadászni, ez 
azonban nem feltétlenül jelenti azt. hogy ettől 
mindenki „automatikusan" vadászati szakem
berré válik, ahhoz kicsit több kell. Márpedig 
szakkönyv, pláne „tankönyv" írásához (és lek
torálásához) illik legalább a szakma alapjainak 
a tudását bírni. Minden más esetre ott a bölcs, 
régi magyar mondás: Suszter, maradj a kapta
fánál...

Somfalvi Ervin



Csada Ferenc
1 9 2 9 - 2 0 0 3

Több mint negyedszázada egy csípős, 
február végi napon mentünk dr.Janich 
Miklóssal Visegrádra. ahol vadászbri- 
cseszben és mellényben a mosolygós 
arcú, kékszemű, tekintélyt parancsoló 
külsejű Csada Ferenc, az erdőgazda
ság vadászati felügyelője fogadott. Rö
vid baráti diskurzus után átadta a sza- 
lonkázási engedélyeinket, és azzal bo
csátott el minket, hogy -  ..."aztán őrizzé
tek meg a vadászmundér becsületét".

Az eltelt évtizedek alatt „kapitányok" 
mentek, és újak jöttek, s minden ilyen 
esemény sokkolta kis csapatunkat, de 
feleslegesen, mert Te Feri Bácsi végig 
ott voltál a ..várfalakon”. A Pilisi Szalonka 
Vadászok Klubja tiszteletbeli tagjává vá
lasztott...

Csada Ferenc 1952-ben a szentend
rei erdészetnél kerületvezetőként kezdte 
pályafutását. 1963-ban az erdészet köz
pontjába került személyzeti főelőadó
nak. 1974-től a vadászati és mezőgaz
dasági főelőadó tisztét töltötte be egé
szen az 1989-es nyugdíjazásáig, ő volt a 
parkerdőgazdaság vadgazdálkodásá
nak irányítója. A vadászok megszámlál
hatatlan sora, mély és őszinte megren
düléssel búcsúzik Tőled távozásod pó
tolhatatlan űr a számunkra.

Idén tavasszal, a szalonkanyitánykor, 
az Ispán hegyen -  fájdalom leírni -, az 
utolsó szalonkás tavaszodon a Vadásza
ti Kulturális Egyesület Hubertus Kereszt 
arany fokozata kitüntetését kaptad elis
merésünk és köszönetünk jeléül. Az 
örök vadászmezőkön, a vadászok égi 
paradicsomában a többi Nagy öre
günkkel -  Mudrony, Pataki. Szapáry, 
Thebery, Janich. Sánta -  együtt vigyázz 
ránk Feri Bácsi, hogy az általad sokat 
emlegetett mundér továbbra is tiszta 
maradjon.

Nyugodj békében, emlékedet örökké 
megőrizzük.

Török András Mátyás
a pilisi szalonkázók nevében

Prof. Dr. Kőhalmy Tamás
1 9 3 6 - 2 0 0 3

Gyászol a Nyugat-Magyar
országi Egyetem, gyászol 
az Erdőmérnöki Kar. gyá
szolnak tanárai és hallgatói, 
gyászol a magyar erdész- 
és vadásztársadalom. A 
gyászjelentésen olvasott 
szavak visszhangozzák a 
megmásíthatatlan. rideg 
tényt Prof. Dr. Kőhalmy Ta
más okleveles erdőmérnök, 
egyetemi tanár, az Erdőmér
nöki Kar volt dékán-helyette
se. a Vadgazdálkodási Inté
zet korábbi igazgatója, a 
Magyar Köztársasági Arany 
Érdemkereszt, a Magyar 
Nemzeti Vadászrend. a Pro 
Silva Hungáriáé Díj és még 
több magas elismerés tulajdonosa, szeptem
ber 10-ikén, életének 68. évében elhunyt.

Az Erdőmérnöki Kar évezred-váltó korsza
kát jelző, nagy professzora hagyott itt ben
nünket. Mert 0  Professzor volt, a tudás kime
ríthetetlen forrása, e tudás átadásának lanka
datlan tanára, a hallgatóság őszinte barátja. 
Ezt mi, munkatársai és tanítványai tudtuk, 
tudjuk, ezért is olyan fájó a búcsúzás.

Pedagógus családban született Sárosdon 
1936. február 16-án. Általános iskolai tanulmá
nyai után erdészgyakornok volt. majd Sopron
ban szerzett erdésztechnikusi és erdőmérnöki 
oklevelet. 1960-ban kapta kézhez erdőmérnöki 
diplomáját, hogy azzal élete végéig, tehát 43 
évig szolgálja a magyar erdészet- és vadgaz
dálkodás tudományt, a magyar erdő- és vad- 
gazdálkodást. Mert Ő szolgálatnak tekintette 
pályáját akkor is. amikor Sárosdon. később Zir- 
cen dolgozott, mint fiatal, beosztott mérnök, 
majd műszaki vezető, akkor is. amikor Lovas- 
berényben erdészetvezető, majd Gemencen. 
amikor vadászati osztályvezető volt. és akkor 
is. amikor kutatói, majd később oktatói felada
tokat vállalt. 1976-ban már a Hűség Városá
ban dolgozik. Bencze Lajos Professzor mellett 
az Erdészeti és Faipari Egyetem Vadgazdálko
dási Tanszékén. Az egyetemi munka volt az 
élete, ez volt életének leghosszabb -  27 évig 
tartó -  és legtermékenyebb munkahelye, itt al
kotott igazán maradandót.

1979-ben már elnyeri a kandidátusi fokoza
tot. még ugyanebben az évben docenssé és
-  Bencze Professzor nyugállományba vonulá
sa után -  a Vadgazdálkodási Tanszék vezető
jévé nevezték ki. 1979-től 2001-ig. 22 évig ö  
vezette a Tanszéket, majd Intézetet. 1993- 
ban a Magyar Tudományos Akadémián sike
resen megvédte akadémiai doktori értekezé
sét, ami után 1994-ben egyetemi tanári kine
vezést kapott.

Oktatómunkájához olyan korszakos tevé
kenység kötődik, mint az első Vadgazda Mér
nöki Szak alapítása és oktatásának beindítása 
Magyarországon, majd Székelyföldön, vagy a 
Vadgazdálkodási Doktori Program megalapí
tása. ugyancsak elsőként e Hazában.

A kutató Kőhalmy Tamás pályája ugyan
ilyen sikeres, szerteágazó, példamutató volt. 
Foglalkozott a hidrológiai viszonyok vadállo

mányra gyakorolt hatásával. 
Mongólia vadállományával 
és vadgazdálkodásával, az 
erdő-vad kapcsolatrendsze
rével. kedvenc vadfajával, a 
vaddisznóval, az erdők 
nagyvad számára biztosított 
természetes táplálékkínála
tával. a táji vadgazdálkodás 
bevezetésének kérdéseivel.

Az oktatás-kutatás mellett 
mindig nagy érdeklődéssel 
fordult a gyakorlat felé. Val
lotta. hogy a tudomány pró
bája. egyik mércéje a gya
korlati alkalmazhatóság. Ezt 
a próbát Kőhalmy Pro
fesszor számtalanszor kiáll
ta. szaktanácsai, szakértői 

véleményei, tanulmány-tervei, kutatási jelen
tései beépültek az utolsó negyedszázad ma
gyar vadgazdálkodásába, annak eredmé
nyei, sikerei pedig minősítik az ö  munkáját is.

Tanszékének, Intézetének, Karának, elhiva
tott, jó vezetője volt. Sugározta az életerőt, a 
munkaszeretetet. Ö volt az első. aki bejött az 
Intézetbe és legtöbbször Ö távozott utolsó
nak. Számunkra természetessé vált, hogy ve
le együtt szombaton és vasárnap is dolgoz
zunk. alkossunk. Sokunkat Ö vezetett be az 
Igaz Vadászat rejtelmeibe. Ennek során is on
totta felénk tapasztalatait, megnyitván szá
munkra megfigyeléseinek kifogyhatatlan tár
házát. Felejthetetlenek az együtt töltött va
dásznapok. a hajtások és holdtölték, a háti
zsákból elfogyasztott elemózsia, vagy a va
dászvacsorák anekdotázó hangulata. Mert Ö 
akkor is. ott is tanított.

És nemcsak a szakma, a vad- és erdőgaz
dálkodás területén mozgott otthonosan. Ren
geteget olvasott, szépirodalmat, útleírásokat
-  Ázsia szó szerint évekre rabul ejtette -  és 
történeti munkákat. Sokat utazott, kertészke
dett. szeretett főzni, maga faragta trófeaalá
tétjeit. s barátait is ezzel lepte meg jeles alkal
makkor. Egyszóval szép és teljes életet élt! 
Sokat kapott az élettől, igaz sokat is tett min
dezért. Elismerésekben sem volt hiánya, amit 
ö  mindig szolgálata eredményeként értékelt. 
Szerette a sikert, de a sikerekért mindig ke
ményen megdolgozott, olykor megharcolt.

Mindehhez a hátteret Családja, felesége Éva 
Asszony és Tamás fia adták. Szépen és mara
dandóan vallott erről az új Vadászhimnusz szö
vegében. Unokáinak születése és értelmük nyi- 
ladozása pedig bearanyozta utolsó éveit.

Nehéz elfogadni, hogy annyi nagy kortár
sunk után Kőhalmy is egy másik világból, az 
örök vadászmezőkről néz ránk figyelő sze
mekkel. Szülein kívül már együtt van ott Roth 
Gyulával. Studinka Lászlóval. Parthy István
nal. Csontos Gyulával, Kazi Andrással. Bleier 
Józseffel, s mindazokkal, akik sokat jelentet
tek a számára. Neve fogalom volt és fogalom 
marad, amíg erdészeket és vadászokat ké
peznek e hazában,

Professzor Úr! Tamás Barátom! Pihenj bé
kében!

Prof. Dr. Faragó Sándor
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FÖLDTULAJDONOSOK OLDALA

Sarkalatos kérdések
Ha a földtulajdonhoz kötött vagyonértékű jog 
„átadásának" kérdéseit boncolgatjuk, számta
lan félreértést tapasztalunk. Ehelyütt nem arról 
van szó. hogy a földtulajdonhoz kötött, attól el 
nem választható, vagyonértékű átadott jogról 
lemond (például egy erdőgazdasági rész
vénytársaság részére), hanem arról szól a me
se. hogy a földtulajdonos önállóan, saját dön
tésként, valamelyik vadász ismerősének, fize
tő vendégének akarja átadni az őt megillető 
vagyonértékű vadászati jogát. Napjainkban 
egyre többször előforduló ilyen jellegű kérdés 
ez. sőt már néhol helytelen gyakorlattá is vált. 
Annak ellenére így van ez. hogy ha elő is for
dul -  természetesen -  ez ma jog- és törvény- 
sértő.

A nem vadász földtulajdonos, a földtulajdo
nához kötött, attól el nem választható vadásza

5.
ti jogot, mint önálló jogot, egy ismerős vadász 
barátjának, netán fizető vadásznak, azaz „ide
gennek". aki nem tagja annak a vadászatra jo
gosított szervezetnek, ahol a nem vadászó 
földtulajdonos földtulajdona fekszik, akarja jo
gát „átadni.” , hogy a területén vadászhasson. 
S ezért pénzt is szeretne kapni.

A törvényesség tükrében: a földtulajdonhoz 
kötött vadászati jog nem „önállósodik", a föld- 
tulajdonnal együtt ahhoz a vadászterülethez 
tartozik, amelyet a földtulajdonosok alakítottak 
ki, és amelyen vagy saját maguk, vagy a ha
szonbérlő vadásztársaság rendelkezik konkré
tan a vadászatra jogosultsággal. Ide „került" 
az illető földtulajdonához kötött vadászati jog. 
amellyel ezután már a bejegyzett vadászatra 
jogosított szervezet rendelkezik. A jelenleg ér
vényes szabályozás szerint még csak meghí-

vási joga sincs a nem vadászó földtulajdonos
nak a saját területére.

A vendéghívás joga a vadászterületen va
dászati jogot szerzett szervezetet illeti meg a 
többségi szavazattal megerősített működési 
szabályzat, vagy haszonbérbe adás esetén a 
házi szabályzat alapján. Azaz a földtulajdon
hoz kötött vagyonértékű jog nem kezdhet önál
ló életet, mert azt a vadászatra jogosított gya
korolja a területen, amelynek kialakításában az 
adott földtulajdonos is illetékes -  és ha van -  
részesedhet a jogból adódó haszonból is. 
Nem rendelkezhet viszont a földtulajdonhoz 
kötődő vadászati jogról, külön, attól, „elszakít
va" és hasznosítva természetes, alanyi sze
mélyre vonatkoztatva.

Dr. Balázs István

MIKOR - Ml - MENNYIÉRT?
A hónap nagy eseménye a dámbarcogás, ezért -  természetesen -  az 
érdeklődés előterébe ilyenkor a dámlapátosok kerülnek.

Agancssúly elejtési díj forintban euróbán felár Ft dkg fetár euróbán

1,5 kg-ig 40000-50000.- 205- - -

1,50-1,99 70 000-100 00 0 .-(ÁFA) 300-550- 1000-
2,00-2,49 80 000-170 0 0 0 - (ÁFA) 

átlagáron: 150 00 0 -
510-600- 600-1200- 6 -

2,50-2.99 130 000-200 0 0 0 - (AFA) 560-900- 1000-1900- 5-8-
3,00-3,49 175 000-290 000.-(AFA) 

átlagáron: 250 000.-
910-1200- 1800-3600-

(!)
10,5-14,0-

3,50-3,99 290000-400000- 
átlagáron: 350 000-

1363-
1900

4000-6600- 16.0-20.5-

4,00-4,49 465000-660000- 
átlagáron: 580 000-

2313-
2700

6000-10000- 20-41-

4,50 < 800000-1 125000- 
ÁFA-val 1 300 0 0 0 -

4013-
4615

8000-14000- 51-75-

5,00 2000000.-tól 19000-

Általában a közölt legmagasabb összegben benne van az ÁFA. Tanácsos 
minden esetben megkérdezni, hogy az ár ÁFA-val vagy anélkül értendő. 
A sebzés esetén fizetendő a becsült lapátsúly árának 50 százaléka. 
Majdnem mindegyik árjegyzék a dámtehén, ünő borjú árát egy összegben 
adja meg. Mégpedig 10 000-től, 18 000 Ft-ig terjedően. Általánosnak mond
ható a 10 000-15 000 Ft. A borjú ára 8000-től. 15 000 forintig terjed. (Euró
bán a tarvad 50-65 euró között mozog.) A nyers dámbőr ára: 13 000 Ft 
Egyéb napi ellátási és szolgáltatási árak 
S7álláS
I. osztályú: 4300-6500 Ft/fő/éj. reggelivel 7000 Ft/fő/éj. (Euróbán: 30-41)
II. osztályú: 2500-3500 Ft/fő/éj. reggelivel 4000 Ft/fő/éj. (Euróbán: 20-26)

Étkezés
normál ellátás: reggeli 600-1500 Ft/fő; ebéd: 1600 2500 Ft/fő; vacsora: 
2500-3000 Ft/fő
kiemelt ellátás: reggeli: 1200-2100 Ft/fő (6-10 euró); ebéd: 3000-3800 
Ft/fő (13-18 euró); vacsora: 2700-3800 Ft/fő (13-18 euró)
Akad, ahol lehet ..félpanziót" is kérni 10 000-12 000 forintért. A teljes 
panzió 13 000-14 000 Ft. euróbán a teljes panzió 31-69. 
Kedvezmények:
Családos program esetén a 4 és 12 év közötti gyermekek számára a 
szállás és ellátás díjából 50 százalékos kedvezményt adnak, míg a 4 év
nél fiatalabb gyermek esetén sem szállásdíjat, sem ellátási költséget 
nem számolnak fel. Legtöbb helyen van úgynevezett „kísérői díj” is: 
1500 Ft/nap összegtől 2000 Ft-ig. (Euróbán: 25.)

Takarmányárak
Az aszályos időszak alaposan próbára tette a vadállomány tűrőképes
ségét. s rendkívül alacsonyra sikeredtek a termésátlagok is. A búza. a 
zab térségenként és hektáronként tőbbhelyütt a 20 mázsát sem érte el. 
különösen jellemző volt ez a vadföldekre. Mindezek következményeként 
már jelenleg is igen jelentősen megemelkedtek a takarmányárak. 
Takarmányárak lapzártánk idején (szeptember 10.)
Búza: 3000-3400 Ft/q; Árpa: 3200 Ft/q
Zab: 3000-3500 Ft/q; Kukorica: 3200-3500 Ft/q
Lucerna: 20 kg. 350 Ft/bála nagyobb: 500 Ft/bála. körbála: 9-11000 Ft
Réti széna: 8-9 000 Ft/t
őz. szarvas granulált vadtáp konc.: 10940 Ft
Szarvastáp: 4290 Ft; Trófea-mix: 12440 Ft
Vadmalactáp -  zárttéri: 6050 Ft
Az árak bizonyára tovább emelkednek. így érdemes mielőbb 
megvásárolni, és szakszerűen letárolni az egész téli szükségletet.

Dr. B.l.

A l t  E l ő f i z e t é s  a  2 0 0 4 - e s  e s z t e n d ő r e :  4  2 0 0 , -  F t .
i f t n l j l m U J f  U  f B B P  Diákoknak, nyugdíjasoknak és hivatásos vadászoknak csak 3 500,- Ft.

¥« M . Megrendelem a Magyar VADÁSZLAP-ot........... példányban.

A kedvezményre jogosító igazolványom száma:....................

Nevem:..................................................  Címem:..........................................................................

A megrendelőt kitöltve kérjük elküldeni a Vadászati Kulturális Egyesület 1038 Budapest, Hegesztő u. 4.
________________ címére vagy faxon a 06/1 242-0042 számra, e-mail címünk: vke@vadaszlap.hu________________

mailto:vke@vadaszlap.hu


APRÓHIRDETÉS

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további 
szó 100-100 Ft *  25 % áfa. A hirdeté
seket levélben, faxon, e-mailen vagy 
személyesen, minden hónap 10-éig 
szíveskedjenek leadni. A Vadászati 
Kulturális Egyesület tagjainak a nem 
kereskedelmi jellegű apróhirdetések 
egy megjelentetése ingyenes.

FEG Y V ER

Merkel dupla 20-as kaliberű,
Merkel 16-os mélyvésett, valamint 
16-os Monté Carlo puska eladó. 
Érdeklődni: 06/20/939-0648.

Steyr Mannlicher Luxus .30-06- 
os kaliberű golyós vadászfegyver 
kitűnő állapotban eladó. Érdek
lődni: 06/30/946-39-29.

Eladó cseh ZH 12/70/7x57 R go
lyós, 6x42 céltávcsővel.
12/70/5,6x52 R váltócsővel 6x40 
céltávcsővel. Irányár: 215.000,- 
Ft. Érdeklődni: 06/20/9728-767

Eladó Husqarna gyártmányú,
6,5x55-ös kaliberű. 6x42-es Meop- 
ta céltávcsővel szerelt golyós va
dászfegyver. Ár megegyezés sze
rint. Érdeklődni: 06/30/384-48-17.

Eladó: Docter Mobilén 7x50-es
keresőtávcső (új. garanciális). Ár:
115.000,- Ft. Telefon: 06/20/518- 
1812.

.30-06-os, FÉG golyóspuska el
adó, 6x42-es céltávcsővel. Tele
fon: 06/30/626-55-67.

.22 Win. Mag. Kai. 12-es, Krieg- 
hol (44 cm betétcső eladó. Mű
szaki érvényes 2006-ig. Érdeklőd
ni. 06/20/599-77-61.

K U TYA

Kitűnő küllemű és munkatelje
sítményű szálkás szőrű tacskók 
előjegyezhetők a Von Alltenbur- 
ger kennelből. Marosmenti-Rudi- 
fogó Miku Soma 2 x HPJ fiatal 
klubgyőztes. 2 x R. CAC. 5 x 
CAC. 2x CACIB. 2 x HFGY BOB

D.K. Európa Kupa győztes, te
nyésztésre javasolt kannal fedez
tetünk. Telefon: Szarka:
06/30/9619-481.

Weimari vizslák, telefonszám: 
06/30/4836371.

Rövidszőrü németvízsla köly
kök, kitűnő küllemű munkakutya 
vonalak keresztezéséből (Malom- 
közi+Hege Haus) kiemelkedő ké
pességű. többszörösen győztes, 
vadászó szülőktől eladók.
06/70/220-30-66 (Pécs).

Vadászó szülőktől törzskönyve
zett drótszőrű magyar vizsla köly
kök eladók! Telefon egész nap: 
06/30/386-5315, 06/30/413-0207.

Cesky Fousek vizslakölykök, a
cseh erdészet szolgálati kutyája 
fajtareprezentáns, küllemben és 
munkában is kitűnő nagy testű, 
erős csontozatú szülőktől, vala
mint be vadászott vizslák eladók. 
Telefon: 06/30/239-69-77.

Labrador kölyköt szeretnék vá
sárolni fél éves korig. Telefon
szám: 06/20/47-87-047.

Alpesi tacskókopó kölykök
törzskönyvvel, tetoválva, dolgozó 
szülőktől eladók. Érdeklődni lehet: 
Kohajda Csaba hivatásos vadász
nál: 06/30/225-8284. 06/36/368- 
809.

Alpesi tacskókopó hajtásra,
utánkeresésre kiváló fajta - felnőtt 
bevadászott, növendék kölyökku
tyák eladók. Telefonszám:
06/30/901-8637.

KV. ÖTV-I. díjas fötenyészszem-
lés dysplasia szűrt kantól és ÖTV- 
s szintén kiváló szukától rvsz. né
met vizsla kölykök kaphatók, a 
kannal fedeztetést vállalok. Szé- 
nási János Telefonszám:
06/34/350-464, mobil: 06/30/443- 
0400.

Hannoveri véreb kölykök el
adók: 06/20/33-69-401.

V E G Y ES

Trófeatáblák nagy választék
ban, készítőtől. Hazai, afrikai, hal, 
stb. Kérésére termékismertetőt 
küldök. Fűzi Gábor faszobrász. 
Tel/fax: 318-92-50, Telephely:
1116 Budapest, Talpas u. 4.

Az állami vadászvizsga kidolgo
zott 50 db szóbeli tétele (350 kér
dés) megrendelhető a 
06/70/3371-197 vagy 06/20/333- 
28-34-es telefonszámon.

Gyarapítsa vadászkönyvtárát! A
Diana Vadász-Horgász Antikvári
um ingyenes árjegyzéket küld! 
6900 Makó, Zrínyi u. 34. Telefon
szám: 06/62/211-561.

Parancsnoki UAZ, 124-es diesel. 
Mercedes motorral szerelve. Fix 
lemeztetővel, napfénytetővel, 
vadszállitó ráccsal, 2005. májusig 
érvényes műszakival eladó. Tele
fonszám: 06/20/9421-317.

Pauscháláras vaddisznó hajtó
vadászatok Nógrád megyében. 
Részvételi díj: 35.000,- Ft/fő, elej- 
tési díj nincs. Nagyobb csoportok 
(20 fő felett) jelentkezése esetén 
kedvezményt adunk. Telefon
szám: 06/30/370-9476,
06/20/9314-754.

40-es férfi megismerkedne, ki
mondottan vadászatot és horgá
szatot szenvedélyesen szerető 
hölggyel. Telefonszám:
06/20/970-97-65.

Dámbika és tarvad vadászati le
hetőséget keresek, tagsági kilö
vést átvennék. Telefonszám: 
06/20/9728-767.

Jeep Cherokee 2,5 TD, 2000.
05., metálfekete. ABS. alufelni, 
elektromos ablak, tükör, klíma. CD 
vonóhorog, sérülésmentes. I.á.: 
4,99 M Ft. Érdeklődni: 
06/20/9554-794.

Vadász témájú, három részes 
fafaragvány eladó. Telefonszám: 
375-7113.

Á L L Á S

Hivatásos vadászok figyelem!
Az országban egyedülálló módon 
vadászatszervező cég munkát, 
tisztességes jövedelmet kínál agi
lis hivatásos vadászok részére, 
akik a vadőri munka mellett szíve
sen vállalkoznának, de nem ren
delkeznek több milliós tőkével 
egy saját cég alapításához. Ha 
elege van minimálbérből és a kilá
tástalan jövőképből, akkor hívjon 
bátran, bizalommal! Telefonszám: 
06/30/370-9476. 06/20/9314-754.

Automata és kézi korongdobók, 
könnyű, hordozható magaslesek, 
befogó csapdák, puska belövő 
állvány, hazai áron. két év garan
ciával az INTERMAS Kft-től.

Helyszíni verseny rendezése 
automata gépekkel, lőtér 

tervezés, kivitelezés. 
www.intermas.ini.hu 
Fax: 06/66/450-538.
Tel: 06/20/945-0764.

Fegyverjavítás:
Minden típusú lőfegyver 

javítása, felújítása, agyazása.
céltávcső szerelése, 

vizsgáztatása, hatástalanítása.
értékbecslése.

Régi fegyverek restaurálása. 
Nagy Ferenc fegyverműves. 

4034 Debrecen. Tengerész u. 4.. 
telefon: 06/52/423-176.

A HUNNIA Vadgazdálkodási Kft. 
apró- és 

nagyvadgazdálkodásban
egyaránt jártas 1 fő hivatásos 
vadászt keres Somogy megyei 
vadászterületére. Érdeklődni: 
Nagy Zsolt. 06/30/2350-903.

Minősített csicsóka vetőgumó 
tavaszi ültetéshez 
előjegyeztethető 

Tel.: 06/30/6200-441.

Az etikus vadászatért!
Színvonalas vadászrendezvények kedvelt 

programja megrendelhető !

LÉZERES ÖVÉSZE7
Kipróbálható: ÉRV A lövészklub Érdeklődni:
Budafok, Pannónia u. 1-3. 0 6 /3 0  488-4270

X k  Vadászházban, a Balaton közelében,a somogyi 
dombságban, erdő közepén, szabadidő 

eltöltésére lehetőséget kínálunk egész évben.

Kitűnő konyha, bográcsos ételek, sültek, flekkenek. büfé. 

Nagyvadra vadászati lehetőség biztosított.
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W o l l n o s s  iV  S | > «
1068 Bu d ap est,

T el.: 321-0538, 06 20 9267 139 
www.relaxstudio.hu

t l i o l  F e l f r i s s ü l h e t  t e s t i l e g ; ,  l e l

Fo s n i a  í ü u n t i n g  f a r m

'"'V / n a m ib ia / o t  jiw a r o n g o

5 napos Namibui vadadat 5 vadra (2400 Euro) 
K érje  árlistán kat!

Máté Csaba: 06-70-381-2432 
Tel.: 06-23-501-561, Fax: 06-23-501-569

VADASZEKSZEREK
ifj. Marék József ötvösmester
2000 Szentendre, Előd u. 11.

Tel/fax: 36 2^311 342 M obil: 36 3Q/9130 378 

MFGRENDELÉSÉT POSTÁN IS FELADHATJA!

VADÁSZHÁZ ELADÓ
80 km-re, a Mátrában, alpesi stílusú. 

477 m? alapterületi}, kétszmtes. jelenleg 
panzióként üzemelő vadászház eladó 

Alsó szinten 60 fős nagyterem, konyha, 
felső szinten 9 szoba, társalgó, 

a kertben új úszómedence

♦ Áfa Érdeklődni: 20/9733-233

http://www.intermas.ini.hu
http://www.relaxstudio.hu


Hegyaljai Vadászbolt
Budapest XIII. Visegrádi u. 9. sz.

/volt MAVAD bolt/
Tel: 239-1333, 06-30/9515-663

Árukészletünk:

- golyós és sörétes vadászfegyverek
- gáz - riasztó és maroklőfegyverek
- légfegyverek, flóbert pisztolyok
- kereső és fegyver távcsövek *
- golyós és söretes lőszerek
- egyéb vadászati kiegészitök^félszere lt _
- minőségi vadászruhazat -
-a jándéktárgyak /  1
- bizományosi fegyverek értékesítésé'S j J

Aki üzletünkben 3 0 ( fá e r  forint.felett v á s f6 
a bakonyi területünkön egy vaddisznó v

Szolgáltatásaink: p .-

Fegyver javító mtoelyünkDéMiédank / lú z s  Károly 
típusú fegyvfí'SzakszCT javításai, karbpiartását. te

ÜzletünKÍenbéryai^ászatiHelietöségekk'ef^árjuk az érdeklődő vadászokat. 

Nyitva tartás: hétfő -  péntek: 09-17-ig szom bat: 09-13-ig

3 minden

Tisztelettel várjuk vásárlóinkat.

1ZSEVAD Hl-
6050 Lajosmizse, 

Ceglédi út 64. 
Tel/Fax.: 76/356-983 
Mobil: 30/9381-821 

Emil: cervidae@axelero.hu
- Fácánnevelés, előnevelt és felnőtt fácán 
export és belföldi forgalmazása
- Nagyterltékü fácánvadászat biztosítása 
fácánnal és vadásztarülettel együtt
- Vaddisznótenyésztés
- Élővad kereskedelem
-  Vadászatszervezés
- Magyar szürke marha tenyésztés

I M W N T É s c z a s r
m u s t o s a

EÖRDÖGH -  1982 KFT.

8624 BALATONSZÁRSZÓ,

SZÓLÁDI ÚT 1/9.

TEL.: 06-70/310-2923

06-70/290-2978

KISKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ 
VADÁSZBOLTOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

NtSveST/t a terep-iáié
K U V t t» 7 o f  v a d á s i t s i i *

/Jm aQu&Só Á ron t

A KUDU-TOGGI vadászcsizmák közös jellemzője a kiváló minőség, 
strapabíróság, kényelmes viselet, jó lábtartás, mindenféle lábfórmára 

való fajtaválaszték. Alapanyaguk tiszta gumi, neoprén béléssel. 
Csúszásgátló erős talprész, sarok és orrmerevítéssel. 

Űszi-téli-tavaszi vadászcsizma.

MAGNliM BAKANCS 
Kiváló minőségű vadászbakancs, 
alapanyaga GORE-TEX bőr, 
strapabíró, kényelmes, komfortos 
bakancs vadászoknak, túrázóknak.
A talprész csúszásgátló, olaj és saválló. 
A bakancs OMMF minősítéssel is 
rendelkezik, így cégeknek is ajánljuk.

Ha m inőséget akar jó  áron, válassza a KUDU-TOGGI term ékcsa ládot!

Méretek:
KUDU női vadászcsizma: 34-41-ig 

KUDU nornál vadászcsizma: 40-47-ig 
KUDU bővített szárú vadászcsizma: 39-47-ig 
KUDU végig zippes vadászcsizma: 40-47-ig

NAGYKERESKEDELMI VISZONTELADÓI VEVŐINK AZ ALÁBBI ClMEN TALÁLNAK MEG MINKET:
HORVÁTH ÉS TÁRSA KFT. CÉGKÉPVISELET: 8800 NAGYKANIZSA, KISRÁC U. 1. TEL/FAX: 93/319-384 MOBIL: 30/901-2441

POSTAI UTÁNVÉTTEL IS SZÁLLÍTUNK!

HO R VÁ  >  É S  T Á R S A  # T .
A CSEH NOVESTA GYÁR KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

mailto:cervidae@axelero.hu


Zala m egye -  Sohollár
Bár a ..hagyományosnak" számító felhőszaka
dás helyett csak esővel fenyegető felhők csök
kentették jótékonyan a nap erejét, azért most 
sem kellett fázniuk az árusoknak, főzőknek, kiál
lítóknak és a népes közönségnek. A programot 
vadászzenekarok térzenéje indította, majd lát
ványos bevonulással -  tamburmajor vezényle
tével -  a közreműködők színes csapata foglalta 
el helyét a színpad előtt. Dr. Márfi Gyula vesz
prémi érsek celebrálta a Hubertus misét, a ze
nei részeket két énekkar és kürt kvartett adta 
elő. Ez után került sor a kitüntetések átadására. 
Dr. Nádor László, a megyei Vadászkamara el
nöke a Kamara Aranyérmét kapta, míg dr. Berta 
László, Horváth Elek. Keceli Zoltán. Keszi Lász
ló és dr. Töth Tihamér Nimród emlékérmet vehe
tett át. Ünnepélyes vadászavatás, a „Hét Vezér" 
emlékmű megkoszorúzása és a vadászok Élet
fájánál tartott megemlékezés alkotta -  immáron 
tardícionálisan -  a program hivatalos részét. 
Délután látványos, nagy közönségsikert arató 
műsorszámok zajlottak, koronglövészet, lég- 
fegyveres céllövészet, a Keszthelyi Egyetem lo
vasainak parádéja, vadászkutya fajtabemutató, 
vizslás vízi munka, vadászíjászok versenye, 
majd a Zalai Gyepűvédők Nemzetsége és az I. 
Huszárezred adott rendkívül színes, látványos 
történelmi lovasbemutatót. A vadászati kultúra 
szemet gyönyörködtető képzőművészeti, míves

iparművészeti és dísztárgyai is helyet kaptak: a 
Zalai Vadászalkotók Közössége képekkel és fa
faragásokkal. kézművesek, egyre gyarapodó 
számú agancs- és csontfaragó, késkészítő, bőr
műves és vadászruha-készítő állított ki és árusí
tott. Ádám Jenő vadászíró saját könyvei mellett 
mini kiállítást rendezett orwadászeszközökből. 
és külön tablón bemutatta az általa összegyűj
tött Maderspach relikviákat. A népes közönség 
kellő mennyiségben talált ..itatót". mivel a hivata
los sörsátrakon kívül még tíz vadásztársaság ál
lított fel sátrat tagjainak és vendégeiknek.

Ez alatt ínycsiklandó illatokat árasztva versenyt 
rotyogtak a bográcsokban a vadételek, s a főző
versenyen többen szabad tűzön, tárcsán elkészí
tett sültekkel, flekkennel is indultak. Ebben a mű
fajban különösen a négy sütőtárcsát is bevetett 
Zrínyi Vt. tagjai jeleskedtek, csapatban ők lettek a 
másodikak, első helyre a Ligetfalva Vt. került, míg 
az Adria Vt. érdemelte ki a harmadik helyezést. 
..Átkozott a hal a harmadik vízben", állítja a régi -  
és bölcs -  halászmondás s ami a halra igaz. az a 
vadra is vonatkoztatható. Ennek jegyében nyolc 
vadásztársaság több. mint húszféle bort nevezett 
be a Zalai Vadászok Bora 2003. díjra, amelyet 
végül is Kovács Endre hivatásos vadász Zwei- 
geltje nyert el. de a többi versenybor sem pimpó- 
sodott meg az üvegekben...

Somfalvi Ervin

Nógrád m egye -  Cered
A „SeptEmber Fest" fantázia nevű rendez
vénnyel közösen rendezték Nógrád megyében 
a XII. Megyei Vadásznapot Cereden. Különös 
jelentőséget adott az ünnepségnek, hogy a va
dászkürtök hangjai után Cene Árpád, Cered 
polgármestere és Molnár Gyula, a szlovákiai 
Tajti község polgármestere közösen nyitotta 
meg ideiglenesen a Magyar -  Szlovák állam
határt. és estig több mint hatezer látogató ér
kezett északi szomszédunkból. A rendezvény- 
sorozatot a polgármester és Plachy Péter, a 
megyei vadászkamara elnöke nyitotta meg. 
Ezután Rottenhoffer Attila, a szövetség és a ka
mara titkára a legtöbb munkát vállaló vadá
szok részére kitüntetéseket adott át. A Kamara 
Aranyérmét idén Kovács István, az etikai bi
zottság elnöke kapta. Nimród érmet kapott: 
Hegyi Zoltán, Légrádi Csaba és Parrag Zoltán. 
A Hubertus Kereszt arany fokozatával tüntették 
ki: Csengődi Ottót, Tóth Alajost / posztumusz 
díj / Varga Miklóst, Kovács Kálmánt. Havellant 
Jánost, Bányai Kálmánt. Báthori Ferencet és 
Tóth Józsefet. Ezüst fokozatot kapott : dr.Ba- 
logh Ágnes. Páris István, Korén Csaba. Tolmá- 
csi Ferenc, Pazsitka Ferenc. Csízek Róbert, id. 
Varga János /posztumusz díj/. Bronz fokozattal 
tüntették ki: Szalai Attilát, Tari Rolandot, Szabó 
Pált, Szabó Istvánt, és Szappan Pált.

Az egész napos kulturális műsort Stohl An- 
rás. színművész vezette. Mindenki számára bi
zonyára emlékezetes marad Bodrogi Gyula és 
Oszter Sándor közös műsora, valamint Máthé 
Ottilia és Márkus Ilona fergeteges előadása. 
Nagy sikert aratott a szlovákiai Óbásti Palóc 
Menyecskék együttese, és a Familiy Manöken 
és Modell Stúdió látványos bemutatója is. Egy
re népszerűbb Nógrád megyében is a korong
vadászat sportja, ezt mutatja mind a résztve
vők. mind a szurkolók száma.

Csapatverseny:
Dr. Lumnitzer Sándor LE..
Pilisi Parkerdő LE.
Kámor Bvt.
Egyéni: 
ifj Fehér József 
Pitlik Károly 
dr. Vízkeleti József

A terepjáró autósok versenyében a végső he
lyezés: Miklós Szabolcs. Sánta Viktor, és He
gedűs Ferenc, az Off-road versenyen pedig: 
Makár Zsolt. Danyi Zsiolt, Hubai József.

A főzőverseny leves kategóriáját nyerte 
Gáspár János /Szánas Vt./. Bedő István /Med
vesalja Vt./. Csampa Tamás /Tábi Vt./. Pörkölt -  
kategória: Kotroczó József /Mátra Természet- 
védelmi Vt./. Nagy Sándor és Nagy Sándorné 
/Nádasd Vt./, Kovács Károly /Kerekbérc Vt./. 
Sültek kategóriában: Nagy Sándor és Sán
dorné /Nádasd Vt./. Tari Miklós /Szánas Vt./, 
Szabó Sándor /Szánas Vt./

A megyei hivatásos vadász verseny győzte
se: Máté Zoltán, aki Hornyák Lászlót és Bacsa 
Attilát előzte meg.

A látogatók ízlésesen díszített trófea kiállítás
ban. három festőművész képeiből rendezett kiál
lításban is gyönyörködhettek, de nem maradt el 
a vadászkönyv kiállítás és vásár sem. Színesítet
te a programot az íjász-, lovas-, és vadászkutya 
bemutató. Az iparművészek, vadászfelszerelés 
árusok, igényes mutatványosok gondoskodtak a 
látogatók fölös pénzének elköltéséről.

Hatalmas érdeklődés övezte a Guiness- re
kord kísérletet. Benke Laci Bácsi, a világbajnok 
mesterszakács és csapata egy óriás bogrács
ban készítette el a 4000 adag vaddisznó pör
költet. 60 vaddisznóból 1200 kiló színhús.50 
kiló csont és 600 kiló hozzávaló /hagyma, 
paprika, paradicsom, áfonya lekvár, fűszerek / 
került a kondérba. Az ízekről csak annyit írha
tunk, hogy az étek az utolsó cseppig elfogyott.

A vadásznapi rendezvénnyel párhuzamosan 
folytak a „SeptEmber Fest" rendezvényei. Volt 
sörivó-, férfi -  női szkander-, talicska toló-, bika 
húzó verseny, a polgárnesterek főzőversenye, 
hastáncos-só. latin táncosok. Grove Funky 
Gang. és estére megérkezett a népszerű Char- 
lie is. A vadászbál reggelig tartott, amelyet 
csak egy látványos tűzijáték szakított meg.

Az időjárás rendkívül kegyes volt. mert előtte 
is. utána is esett az eső, de ezen a napon minden 
zavartalan volt. A színvonalas programokon, a 
látványosságokon kívül az is hozzájárult a siker
hez. hogy a helikopteres becslés szerint mintegy 
húszezer vendég jelent meg. Reméljük nem lesz 
ez másképp jövőre sem. -  R. A. -

LEGJOBBJA
Minden idők legjobb Baranya me
gyei -  je lesü l orm ánsági -  g ím 
szarvas bikája kerü lt terítékre a 
MEFA Rt. va jszló i erdészetének va
dászterületén szeptem ber 9-ikén. 
Az agancs töm ege 13,25 k ilo 
gram m, pontszáma 255,27 IP. Bara
nya megyében még soha nem e j
tettek el magasabb pontszám ú b i
kát a vajszló i páratlan 28-asnál. 
Sajnos a jobb szár középága fe le tti, 
már koronának számító -  ki tudja 
m ilyen -  ága le vo lt törve. A bo l
dog e le jtő  dr. Volpert Briel, német 
vendég, életében e lőször já rt ha
zánkban, kísérője Puckler János 
fövadász vo lt. A német vendég ko
rábban Skóciában már sok gím 
szarvast e jtett, de am int m ondotta:
-  . .. a m agyarországi gím szarvas 
vadászata, az valam i egészen más, 
egyedi eset, m indentő l e ltérő, és 
semm i máshoz nem hasonlítható 
érzéseket vá lto tt ki és igazán fe le jt
hetetlen élm ényt nyú jto tt! Az ért
hető vadászláztól fű tve  , lövésével 
nehéz sebet e jte tt a bőgő bikán, 
am elyet rendkívüli, és m inden e lis 
merésre m éltó vérebes utánkere- 
sés követett. Jung Jenő Maxi nevű 
vérebével, igazi k lasszikus m un
kával, másfél k ilom éteres veze
tékm unkát követő csaknem két k i
lom éteres izgalmas és parádés 
hajszával s ike rü lt végül a bikát te 
rítékre hozni. B rie l úr kü lön  is 
hangsúlyozta, hogy a rendkívül 
magas színvonalú, igazán szak
szerű vérebvezetés és a k ivá ló  ku
tya nélkül ez a fan tasztikus trófea 
talán örökre elveszhetett volna...

BARANYA



A BÁCSI 
„NAGYBÁCSI”

Az idei első nagy bika a Gemenc Rt. hajósi er
dészetének nemesnádudvari határrészén ke
rült terítékre, szeptember 4-ikének felejthetet
len hajnalán. A kapitális trófea .fizető" súlya
12.35 kilogramm. Páros tizennyolcas agancs, 
amelynek koszorú körmérete 30.1. szárhossza
111,75, a szár alsó körmérete 21.7. felső 18,8 
centiméter. Az OTB szeptember 10 -ikén 241. 
77 IP és 224,54 Nádler pontra értékelte. A me
gye vadászainak bemutattuk a Bács-Kiskun 
megyei vadásznapon Kunfehértón, szeptem
ber 6-ikán. Reméljük, hogy még az idényben 
lesz alkalmunk gratulálni a Gemenc Rt. hivatá
sos vadászainak szakmai sikereihez és egész 
éven át végzett munkájukhoz.

PÉGÁ

A ZÖLD ZALA ARANYA
A másik „nagy úr" a Zalaerdő Rt. szentpéterföl- 
dei vadászterületén szeptember 4-én este fejez
te be földi pályafutását. A 13,22 kilogramm tö
megű trófea szárhossza 112 koszorú körmére
te 49- és 44- centiméteres. 247.04 IP /228.85 
Nádler pont/, 12 éves. érett minősítésű. Elejtője a 
terület új bérlője, a németországi Ervin Müller.

A kisérő hivatásos vadász. Nyúl András me
séli: Előző évi hullajtott agancsa alapján is
mertük a bikát. Július 19-én sikerült alaposab
ban szemügyre vennem, és jelentenem. Ettől a 
helytől mintegy két kilométerre állt be. s egy 
vadföldre váltott ki hatos háremével. Előző este 
sikerült levideózni és visszajátszva alaposan 
mérlegelni, és ennek alapján eldönteni a bika

elejtését. Másnap este már hét óra felé 
messze a tölgyesben megszólalt, morgott. 
Iszonyú izgalommal vártuk a magaslesen, és 
még nyolc óra előtt ki is jött teheneivel, jó 
messze. Vártuk, hogy közelebb jöjjenek és 120 
méterről kapta a lövést, amelyre tüstént tűzbe 
rogyott. Nem lehet elmondani azt az örömöt, 
amit éreztünk. Volt a zsebemben egy lezárt bo
ríték. amibe csak úgy „szemre" felírtam a főbb 
méreteket és a várható pontszámot. Számom
ra ez volt a legbecsesebb szakmai „trófea", 
mert amint kiderült, csak jócskán tíz százalék 
alatt tért el a „borítékolt" előzetes becslésem a 
csodálatos agancs végső méreteitől és pont
számától...

A CIGÁNYNAK LÁTSZÓ BARÁT
Az idei húzás első napján történt, hogy egy 

olasz vadászcsoport vadászott az újvárosi ha
lastavak egyikén. Meg is csinálták a terítéket 
annak rendje módja szerint, amelynek ellenőrzé
sére megjelent két természetvédelmi őr. A vadá
szatvezető fővadász készségesen mutatta meg 
a szerény terítéket. 15 récéből kettő barát-, a 
többi tőkésréce volt. A két természetvédelmi őr 
közül az egyik viszont cigánynak vélte az egyik „ 
barátot", míg a másik nem volt ebben biztos. Vi
szont... biztos, ami biztos, az egész csoportot 
előállították a rendőrségre, magukhoz véve az 
egyetlen valaminek látszó bizonyítékot. Öreg éj
fél volt. mire az eljárás alól friss levegőre szaba
dultak az olaszok, és aztán hazáig meg sem áll
tak. A napilapok pedig -  öreg tollruhás cigányré
ce illusztrációkkal „hitelesítve" mondandójukat - 
a védett vadkacsák és a gonosz vadászok té
máját újra csontig rághatták.

A két faj fiatal -  pontosabban juvenil -  tollruhá- 
ja egyetlen ismert könyvben sem szerepel, a fia
tal tollruhás cigányréce kloakája körül az egyik 
témára vonatkozó szakirodalom szerint világos 
gyűrű, illetve folt látható. Ezen vitás példányon 
ez a .jel" történetesen és teljesen hiányzott. A 
vadászatra jogosult szakértőként a két legneve
sebb hazai egyetemet kérte föl telefonon, de 
egyik sem vállalta a munkát. Végül a rendőrség
-  ahol a „cigány -  barát" récét a mélyhűtőben tá
rolták. nagy nehezen talált végül egy madarász 
társadalmi aktivistát, aki nem tartotta a jegelt ré
cét kifejezetten „barátságosnak", hanem kapás
ból „lecigányozta" Azt azonban, hogy melyik ré
cét. ki lőtte, a nyomozás során eddig nem sike

rült minden kétséget kizáróan megállapítani és 
ennek alapján be is bizonyítani. Szabálysértést, 
bűncselekményt ugyanis leginkább csak szemé
lyesen lehet elkövetni, mint ahogyan teherbe es
ni sem lehet .kollektíve". Az engedélyezett réce
fajokat augusztusban törvényesen csak húzá
son szabad vadászni, s ahogy mondják: „sebes 
röptében", ahol nem vehető ki mindig kristály- 
tisztán az altáji világos folt. A leadott lövéséért 
pedig mindenki személyesen felelős, kollektív 
büntetés nincs.

Képeink a helyszínen, a terítéken készültek, 
két pozícióban is. Esélyes tippjeink vannak, de 
azt. hogy a kettő közül végül, melyiket is mond
ták cigánynak, azt a nagy erőkkel folyó nyomo
zás joggal elvárt sikere érdekében -  egyelőre -  
nem árulhatjuk el. Döntsék el azok. akik ezért 
kapnak fizetést, mert ránk csak a tanulságok le
vonásának hasonlóan nem könnyű feladata ma
radhat. A kérdés csupán az. hogy ha ez így 
„működik", vajon miért nem lehet ennyi okos em
bernek már tengernyi tapasztalat a birtokában, 
végre valami elfogadható, végrehajtható és fő
ként „emberarcú" megoldást kitalálni? Vagy bele 
kell nyugodni abba. hogy tisztességes embere
ket bármikor bűnözőnek lehet nyilvánítani? 
Nincs erre semmiféle orvosság? Teszik ezt an
nak ellenére, hogy belevaló, nyomukat bottal üt
hető bűnözőkből már igazán nincs hiány, világ- 
színvonalon el vagyunk velük látva. Ha valakit ér
dekelne. számos megoldási javaslattal rendelke
zünk. de ha Önök is küldenének néhányat, bíz
vást előbbre juthatnánk.

- h - y -
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Vaddisznóhajtás?!

AKADALYA!
Ha a NISSAN jól bevált TERRANO, X-TRAIL, PATROL vagy 
PICKUP terepjárói közül az Önnek leginkább megfelelőt 
kiválasztva azt nálunk november végéig megvásárolja, vendégül 
látjuk egy remek hangulatú vaddisznóhajtáson! Keressen fel 
minket, szívesen tájékoztatjuk minden részletről!


