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Ajánlat
A z elmúlt hetekben mindenféle kön

törfalazás nélkül tettem  egy ajánla
tot a Védegyletnek a Nimród vadászúj
ság és lapunk egyesítésére, az együtt
működésre.

A vadászati vezetőknek címzett leve
lemben leírtam, hogy a Védegylet, a 
megyei szövetségek, a kamara, a vadá
szathoz kapcsolódó szolgáltatók... azaz 
a magyar vadászok számára, milyen elő
nyökkel járna a két lap összevonása, 
egy 100 oldalas, lapunk jelenlegi műsza
ki-technikai színvonalán megjelenő, nem
zetközileg is figyelemre méltó vadászma

gazin a Nimród- 
VADÁSZIAP 
kiadása.

Ajánlatom rész
ben érzelmi, de 
sokkal inkább re
ális gazdasági ér
vekre épült.

Érzelmi abból 
a szempontból, 
hogy -  bármily 
hihetetlen is -  
nem szívesen lá
tom a Nimród el
színtelenedését, 

hirdetési újsággá válását... nem könnyű 
elfelejteni az 1975 és 1989 között eltelt 
éveket, amikor a Nimródot szerkeszthet
tem, amikor a fekete-fehér, belső ter
jesztésű lapból országosan elismert szí
nes magazin lett, amikor dr. Studinka 
László, dr. Fodor Tamás, Csergezán Pál, 
Balogh Péter, Nagygyörgy Sándor... hogy 
csak néhány nevet említsek... voltak a 
lap munkatársai.

Miközben a \ADÁSZLAP az elmúlt 
tízegynéhány évben folyamatosan fejlődött
-  a klotyón is használható újságpapírral 
indultunk s jutottunk el a mostam 68- 
72 oldalas színes magazinig -  óhatatla
nul romboltuk és ha nincs fúzió, felte
hetően még tovább romboljuk a patinás 
Nimród rangját és nevét.

Az ajánlat gazdasági érveit kézenfek
vőnek gondolom. A lényeg: az összevont 
Nimród-\ADÁSZLAP-ot olcsóbban tud
nák a vadászok előfizetni, megvásárolni, 
mint a két lapot! (Egyszerű matemati
ka, aki előfizetett idén a Nimródra és a 
\ADÁSZLAP-ra, pontosan tudja, hogy 
több mint 10 ezer forintot költött rá, 
az összevonás után ez csak 7-8 ezer 
forintjába kerülne.) S miután a Nimród
ból -  némi bérleti díjtól eltekintve -

nincs semmi bevétele a lapgazdának, a 
Védegyletnek és tagszervezeteinek, a me
gyei szövetségeknek: a fúziót követően a 
Nimród-V\DÁSZLAP eredményéből éven
te garantáltan 2 millió forint bevételt 
könyvelhetnének el, s talán nem kellene 
emelgetni a szövetségi tagdíjakat sem.

A félreértések elkerülése érdekében, 
az ajánlat nem két szerkesztőség kis 
stílű konkurenciájáról, értelmetlen 
„csatározásáról” szól, sokkal többről -  
a vadászat kommunikációjáról! Arról, 
hogyan tudjuk elfogadtatni magunkat, 
szórakozásunkat, hobbinkat, szakmánkat 
és tevékenységünket a közvéleményben, 
hogyan tudjuk fölgyorsítani a vadász és 
vadász közötti hírek áramlásának -  az 
internet belépésével -  egyre gyorsabb 
tempót, nagyobb fordulatot igénylő 
csatornáját, a nyomtatott sajtót.

Nos, a labda most a Védegylet olda
lán pattog, a fúzió mellett vagy ellen 
a tisztségviselőknek, a megyei küldöt
teknek le kellene tenniük a voksukat, 
annak tudatában, hogy mi a jobb, az 
ésszerűbb, az olcsóbb a választóiknak, 
a magyar vadászoknak.

Bármi lesz a döntés -  véleményem 
szerint -  az Olvasók járnak jól! M ert
-  külön-külön vagy együtt -  a szer
kesztőségeknek bizonyítaniuk kell, hogy 
tudnak érdekes, olvasmányos, aktuális, 
szakmailag hiteles, információkban gaz
dag, ötletesen szerkesztett, minél több 
olvasói réteg igényét és „elvárásait” a 
lehető leggyorsabban kielégítő lapot ké
szíteni. Mi -  itt a \ADÁSZLAP-ban -  
eddig is erre törekedtünk és ezt a jö
vőben is -  akár így, akár úgy -  kőke
ményen folytatni fogjuk.

Úgy gondoltam, minderről tudniuk 
kell a hazai, az erdélyi és a felvidéki 
előfizetőinknek, a Vadászati Kulturális 
Egyesület tagjainak és a lapunkat az új
ságárusoknál, üzlethálózatokban, benzin
kutaknál megvásárló Olvasóinknak, vala
mint a lap gazdaságos előállítását előse
gítő hirdetőinknek, hogy ne vezethessék 
félre őket semmiféle személyeskedő rém
hírrel, csúsztatásokkal, hazugságokkal. 
Tudniuk kell, hogy a legfontosabb döntés
-  a piac döntése -  egyes-egyedül az ő 
kezükben van, amikor előfizetnek, meg
vásárolják a Nimródot, a VADÁSZLAP- 
ot vagy 2006-tól az új távlatokat meg
nyitó Nimród-\ADÁSZLAP-ot.
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Náhlik Andrással, 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem  
professzorával

Kutatni kellett az emlékeinkben, hogy kiderítsük, 
m ikor találkoztunk először. Több nekifutás után 
rögzítettük, hogy a 70-es évek végén egy Sopron 
melletti apróvadas tanvadászaton, ahol - m int 
erdőmérnök hallgató - hajtőként vett részt. Azóta 
a diákból egyetemi tanár lett, a Nyugat-Magyarorszá- 
gi Egyetem tudományos és külügyi rektorhelyettese. 
Annyi bizonyos, hogy precíz ember, pontos nyilván
tartást vezet oktatói, tudományos kutatói munkájáról 
és publikációiról. Nem tagadom, m int egykori kiadót 
és szerkesztőt a lelkem mélyéig meghatott, milyen 
szeretettel őrzi szekrénye mélyén első könyvének 
(Nyomkalauz l-ll.) ma már ritkaságnak számító példá
nyait, amelyek a Venatus Kiskönyvtár sorozatnak is 
az első kötetei voltak 1991-ben.

Tolakodás nélkül
VADÁSZLAP: Nem hiányzik a szülőföld, jól érzi magát 
Sopronban?

Prof. dr. Náhlik András: - Csak a megismételhetetlen gye
rekkori élmények hiányoznak. Ma már minden ide köt. Itt 
van a munkám, itt vannak a barátaim. Miután a családunk 
1974-ben átköltözött Kolozsvárról Budapestre, majd Sopronba 
kerültem, itt kezdtem el jól érezni magam. Szülőföldemhez 
a csodálatos gyerekkoromon kívül már nem sok minden köt. 
Megváltozott Kolozsvár, főleg a környéke, ahová csúzlizni - 
mi parittyázásnak hívtuk - meg légpuskázni - mondjuk ki 
vadászni - jártunk testi-lelki jó barátommal, akivel hatéves 
korunktól egymást segítve és egymással versengve sajátítot
tuk el a vadászati ismereteket. Rajta kívül a barátok, isme
rősök, de a rokonok sem laknak már ott. Viszont azt nem 
tagadom, hogy jócskán maradt bennem ragaszkodás Erdély
hez. Valószínűleg ez és az a számomra mindenképpen sze
rencsés körülmény, hogy az elmúlt években ki kellett járnom 
Csíkszeredára vadgazda mérnököket oktatni, vizsgáztatni, köz
rejátszott abban, vettem egy házat Kászonban, a Csíki hava
sok lábánál. Ugyan ritkán jutok el, de igazi kikapcsolódást 
jelent, ha a fiammal, a feleségemmel együtt ez sikerül.

VADASZLAP: Miért éppen Sopron és miért az
erdészkedés, az oktatás vonzotta?

Prof. dr. Náhlik András: - Minden mögött ott van a vadá
szat. És ezt nem azért mondom, hogy a jelenemet magya
rázzam. Édesapám a kolozsvári Babes-Bólyai Egyetem docen
seként pedagógiatörténetet oktatott és vadászott. Hatéves ko
romtól kezdődően jártam vele a vadászatokra. A Mezőségre, 
Bonchida és Szék környékére jártunk a legtöbbet, szépen volt 
nyúl arrafelé, nem volt ritka a 2-300-as teríték. Hajtó vol

tam még akkor is, ha jutalmul egyszer-egyszer lőhettem egy 
nyulat. Kolozsvárott a Líceumban matematika-fizika szakos, 
majd Budapesten a Fazekas Mihály Gimnáziumban matema
tika tagozatos voltam ... mindez a műszaki pályák felé tolt. 
Mivel én akkor már javában sportlövő voltam, trapot lőttem 
a Margitszigeten, kezdtek jönni az eredmények, az ifjúsági 
válogatottba is bekerültem ... mi sem volt természetesebb, 
minthogy az érettségi után Sopronba megyek továbbtanulni, 
ahol a mérnöki és biológiai ismeretek ötvöződtek, és nem 
utolsó sorban lehetett folytatni a sportlövészetet, bekerülhet
tem az egyetem ifjúsági gyakorló vadásztársaságába is. Nem 
bántam meg és már hallgatóként beleszerettem Sopronba. 
Miután megszereztem a diplomám, jó lett volna egy darabig 
a tő mellett erdészkedni, netán vadászni - a sors szeszélye 
és a felajánlott lehetőség folytán azonban maradtam az egye
tem en... így nem kellett elköltöznöm Sopronból, ahol a Róth 
Gyula, majd a Fertőtáj Vadásztársaság tagja lettem. Ettől 
kezdve a pályafutásom meghatározottá vált. Hét évig a Va
dászat és fegyvertan c. tárgy gyakorlatvezetője voltam és egy- 
egy előadás megtartásával belekóstolhattam az oktatás szép
ségeibe. 1993-ban tudományos munkatársból egyetemi ad
junktussá, '97-ben docensé, majd 2003-ban egyetemi tanárrá 
léptettek elő. Igaz, közben elvégeztem Gödöllőn a szakmér
nökit, ledoktoráltam és 2002-ben habilitáltam.

VADASZLAP: Volt azért egy kis hűtlenkedés Soprontól, 
a Fertőrákosi költözködésre gondolok ...

Prof. dr. Náhlik András: - A kutyám miatt! A feleségem 
is erdőmérnök és ő is "kutyabolond". Az első kutyánk Fü
les volt, egy magyar vizsla szuka, akit a lakótelepen, ahol 
laktunk, elütött egy autó. Hogy ez Csibésszel, a szintén 
magyar vizslával ne fordulhasson elő, kiköltöztünk Fertő-
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rákosra egy családi házba ... és másfél éve sikerült visz- 
szaköltöznünk Sopronba, de már nem a lakótelepre.

VADÁSZLAP: Milyen puskával vadászik egy professzor, aki 
sportlövő volt, aki éveken át oktatta a fegyvertant, és egye
temi jegyzeteket írt a fegyverekről, lőszerekről, ballisztikáról?

Prof. dr. Náhlik András: - Amilyen a mindenkori anyagi 
helyzete. Amellett nem vagyok fegyverbolond, bár meg tu 
dom érteni őket. Fegyvert azért veszek, hogy vadásszak, 
nem pedig, hogy simogassam. Első fegyverem egy 12-es 
IZS bock, nem is akarom eladni. Később barátom jóvoltá
ból hozzájutottam egy angol agyazású 20-as Merkelhez, ez
zel is szívesen vadászom, igen hegyeset hord. Egyetlen go
lyósom pedig egy Merkel bock-büchs volt ... a mai napig. 
Még tokja sincs, mert épp ma érkezett meg a Blaserem, 
9,3 x74-es az alsó és 6,5x57-es a felső csöve ... alig vá
rom, hogy belőhessem, reményeim szerint nagyvad-vadásza- 
taim mindegyikét kiszolgáló, univerzális fegyver lesz. Persze 
azért a Merkelt is m egtartom... de szereltetek a sörétes 
csövébe egy ,222-es kisgolyóst.

VADÁSZLAP: Szakmai, kutatói tevékenységéről a publi
kációi, a hazai és külföldi konferenciákon elmondott elő
adásai vallanak. Aktív vadászati tisztségviselő, alelnöke a 
C.I.C. Európai-Ázsiai Nagyvad Bizottságnak, elnöke a 
Győr-Moson-Sopron megyei területi vadászkamarának, 
tagja az országos elnökségnek, vadászmestere a Soproni 
Tájegységi Szövetségnek ... nem beszélve a különböző 
szakmai szervezetek tagságáról, tisztségeiről, az egyetemi 
és közéleti tevékenységéről. Hogyan látja a magyar vadá
szat, a vadállomány helyzetét és jövőjét?

Prof. dr. Náhlik András: - Ha részletes, minden sarok
pontra kitérő választ vár tőlem, nem fog beleférni az in
terjúba ... ezért csak nagyon röviden. A magyar vadászok 
helyzete, különösen itt, a Dunántúlon, eléggé bizonytalan
nak tűnik. Azt már mindenki tudja, hogy a vadászatért 
sokkal többet kell fizetnie, mint eddig. A kérdés viszont 
az, hogy a nagyobb jövedelmű külföldiekkel szemben ver
senyképesek leszünk-e? Versenyfutás ez az idővel, s ha 
nem találunk ki valamit a hazai vadászok védelme érde
kében, nekünk fog délben szólni a harangszó.
Ami a vadállományt illeti, a nagyvad esetében el kellene ke
rülni a kampányszerű, országosan meghirdetett állomány
csökkentéseket, ezek ugyanis törvényszerűen elfiatalodáshoz, 
és kiszámíthatatlan gazdálkodáshoz vezetnek. Már a 60-70- 
es években megkezdődött a nagyvadállomány elfiatalodása. 
De ezt a 80-as évek közepéig nem érzékeltük, mert folya
matosan nőtt az állomány! A most bevezetett trófeabírálat
tól azt várom, hogy segíti majd a korosztályok helyes kiala
kítását, az állománycsökkentési kényszer ellenére. Másrészt, 
ha egyes területeken nagyobb az elviselhetőnél az állomány, 
ez nem minden területre igaz. Nem értem például mi a baj 
a mezei őzzel, miért kell csökkenteni az állományait? Ha So
mogybán vagy máshol sok a szarvas, ebből nem lenne sza
bad általánosítani és országos kampányt generálni. Az állo
mánycsökkentést differenciáltan, a fenntartható vadállomány 
nagyságának figyelembevételével, de azt nem kőbe vésettként 
kezelve kell elvégezni. Mivel a vadeltartó képesség nehezen 
meghatározható fogalom, illetve szám, ezért a vadlétszám-, 
és szaporulatbecslések is nagy hibával terheltek. Általában
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annak a híve lennék, hogy - a szakmailag alátámasztott, 
pontosan megfogalmazott természetvédelmi kívánalmak telje
sítése mellett - adjunk nagyobb mozgásteret a földtulajdo
nosnak, bízzuk rájuk, hogy mennyi nagyvadat tartsanak, vagy 
tartassanak a bérlővel. Amellett, hogy elismerem a termé
szetvédelem fontosságát és üdvözlöm törekvéseik jó részét, 
mélységesen nem értek egyet azzal, ahogy a muflon és újab
ban a dám kérdését kezelik. Ugyan nem őshonos fajok, de 
tájidegennek sem nevezhetők, mert nincs bizonyítékunk ar
ra, hogy „a természetes folyamatokat az őshonos fajok ro
vására károsan módosítanák”. Ha helyenként kárt okoz a 
muflon a sziklagyepekben, az nem azért van, mert nem ős
honos, hanem, mert túlszaporodott. Máskor meg a rágásá
val éppen a muflon óvja meg a sziklagyepet a cserjék és 
fák betelepülésétől. Magyarország évszázadok óta kulturtáj, 
itt szinte már semmi nem lehet természetes. És akkor fel
vetődik a kérdés: mennyivel kevésbé indokolható a muflon 
vagy a dám fenntartása erdei élőhelyeinken, mint a szürke 
marháé vagy a bivalyé nyílt természetvédelmi területeinken? 
Vagy vajon hoz-e a természetvédelem szempontjából minősé
gi visszalépést a természetes élettársulások megváltoztatásá
hoz képest egy vadfaj megtelepítése? Nem, hiszen mindkét 
cselekvés az életközösség megváltozását eredményezi. Rátér
ve az apróvadra, itt kulcskérdés, hogy legálisan mennyire 
tudjuk, vagy van lehetőségünk szabályozni a dúvad jelenlét
ét. Ha nem csökkentjük a szőrmés és szárnyas kártevők 
arányát, a legjobb esetben is csak szinten tudjuk tartani a 
jelenlegi, alaposan megfogyatkozott mezei nyúl vagy fácán
állományunkat ... a fogolyról nem is beszélve.

VADÁSZLAP: Vadászott külföldön?

Prof. dr. Náhlik András: - Erdély számomra érzelmileg nem 
külföld. Erdélyen kívül egyszer kacsáztam Oroszországban 
és Ukrajnában részt vettem egy disznóhajtáson. Valahogy ed
dig nem hoztak lázba a külföldi vadászati lehetőségek, ahol 
nem magamnak köszönhetően juthatnék a vad elejtéséhez. 
Szeretem a társas vadászatokat, ha jó a csapat, de legin
kább egyedül szeretek vadászni, amikor nem függök senki
től, amikor rajtam múlik az eredményességem vagy a ku
darcom, amikor még megmarad a vadászat romantikája.

VADÁSZLAP: Ezer kérdés maradt még megválaszolatla
nul, de az interjú terjedelme véges, ahogy mondani szok
tuk: nem gumiból vannak az oldalak. Befejezésül - min
den tolakodás nélkül - a céljairól kérdezem.

Prof. dr. Náhlik András: - Természetesen vannak terveim, 
hiszen még csak vagy már (?) 47 éves vagyok. Most ben
ne vagyok egy izgalmas kutatási folyamatban, Zalában és 
itt a soproni hegyvidéken a szarvas élőhely-hasznosítását és 
a vadkárok közötti összefüggéseket vizsgáljuk a legmoder
nebb GPS technika segítségével. Ugyanezt a vizsgálatot ter
vezem a muflonnal és Erdélyben a medvékkel. Ahogy tu 
dok időt szakítani rá, ahogy kevesebb lesz a mindennapi el
foglaltságom, el kell készítenem a nagydoktorimat. A kisfi
am most 7 éves, őt tisztességgel fel kell nevelnem, el kell 
indítanom élete pályáján ... szalonkázni már kijár velem, de 
hosszabb leseken még egy kicsit türelmetlen.

C s e k Ő SÁNDOR
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Címlapsztori

Legyen Szálkán 
a szarvasidény nyitánya!
Szobrot állítottak a híres magyar 
gímszarvasok talán leghíresebbjé
nek, a „szálkai csodaszarvasnak” , 
mely 1937-től 1968-ig világrekorder 
volt. Az ünnepélyes szoboravatásra 
2005. augusztus 27-én, Szálka köz
ség falunapján került sor, érzelmekre 
ható, közösséget erősítő, színvona
las ünnepség keretében.
A főtéren álló impozáns bronzszo
bor Farkas Pál szekszárdi művész 
alkotása. A szoborállítás kezdemé
nyezője néhai Jankó Sándor kerület
vezető erdész volt, a megvalósítás 
pedig mindenekelőtt Pálfi János pol
gármesternek és a szálkai önkor
mányzati testületnek az érdeme.

„A szálkai, vagy más néven Monte- 
nuovo-agancs viselőjét 1891-ben zsák
mányolta községi vadászterületén 
Reinspach János szálkai lakos” -  ol
vashatjuk a Tolna megyei Millenniu
mi Vadászati Almanachban, Szabolcs 
József leírása nyomán.

,A  páratlan erősségű és szépségű 
agancsot a boldog tulajdonos nem 
tartotta meg, hanem 50 koronáért 
eladta Montenuovo Alfréd hercegnek, 
aki az 1910-es bécsi, majd az 1930- 
ban rendezett lipcsei nemzetközi 
vadászati kiállításon úgy jelentette be 
a trófeát, hogy annak viselőjét bérelt 
vadászterületén vadorzó ejtette el!’

A Farkas Dénes szerkesztette alma
nachban erre a lehetőségre is találunk 
utalást, a Vadászújság 1942. március 
25-i számában Diczendy Pál bonyhádi 
lakos ugyanis azt írta, hogy a bikát ő 
lőtte meg, az össze is esett, de aztán 
feltápászkodott és halálos sebe ellenére 
elmenekült a közeli erdő irányába.
A királyi vadat a grábóci uradalmi 
körerdész, a mindenki „Géber bácsija” 
találta meg a szag után menve.
Géber bácsi az agancsot beszolgáltat
ta főnökének, Mayer főerdésznek, aki 
azt szolgálatadó gazdájának, Monte
nuovo hercegnek adta.

Nos, akárhogyan is történt, a kirá
lyi vad agancsa - amelyet a Termé
szettudományi Múzeumban őriznek -  
világhírre tett szert. A Magyar Vadász 
1959 áprilisi számában dr. Szunyoghy
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János, „Híres magyar szarvasagancs
ok’ című írásában Nadlerre hivatkoz
va azt írta, hogy „a szálkai agancs 
1896-ban Budapesten, az ezredéves 
kiállításon nagyérmet, 1900-ban Pá
rizsban, a világkiállításon aranyérmet, 
1910-ben Bécsben, az első nemzetkö
zi kiállításon első díjat és világrekord 
díjat, 1912-ben Varsóban aranyérmet 
kapott. 1937-ben Berlinben az 1900 
előtti szarvasagancsok között a má
sodik helyre került, első díjat és 
aranyérmet nyert!’
Dr. Szunyoghy János közlése szerint az 
agancs valóságos méretei a következők:
Szárhossz 119,8 cm (jobb) -118 cm (bal) 
Szemág hossz 52,7 -  50,5, cm 
Rózsa körméret 30 -  29 cm 
Agancs körméret a szemág 
és középág között 20,9 -  18,2 cm 
Agancsszár körmérete a középág 
és a korona között 18,3 -  18,3 cm 
Agancssúly 10,90 kg.

A derék bika pompás szobra mindenkit megállít, aki megpillantja. A közsé
gen áthaladó autók utasainak többsége kiszáll a kocsijából és megcsodál
ja. Nyilván hazai és külföldi vadászok is szép számmal felkeresik majd.
Nekem az jutott eszembe a szobor előtti kis parkban elhelyezett kényelmes 
padok egyikén ülve, hogy olyan szép ez a táj, a falu és maga a szobor, 
hogy érdemes lenne valamiféle kultikus hellyé magasztosítani. Például az
zal, hogy évről-évre itt rendezhetnénk meg a szarvasidény nyitányát. Szép 
ceremóniával, messze zengő kürtszóval és persze kulturális és tudomá
nyos programokkal. A magyarországi gímszarvas a legértékesebb „hun- 
garicumok” egyike, mely tudatos, szervezett és következetes népszerűsí
tést és védelmet érdemel. És Szálka immár minden tekintetben alkalmas 
és méltó arra, hogy szarvas-kultuszunk szimbolikus központja legyen!

5 8 5 .

A Tolna megyei Millenniumi Al
manachban 11,4 kg-os tömeggel sze
repel ez a pompás trófea, de a súly, 
mint tudjuk, a különböző időpontok
ban és körülmények között végzett 
mérések alkalmával változhat. Dr. 
Szunyoghy írásában megemlíti, hogy 
,Az agancs zöld súlyát az 1910-es 
bécsi kiállítási album 14,5 kg-nak 
mondja!’ Tolna megye nevezetes 
gímtrófeáinak ranglistáján a szálkai 
agancs 243,9 nemzetközi ponttal 
még ma is az előkelő ötödik helyen 
szerepel. És ami még ennél is fon
tosabb: minden valamire való vadász 
tud róla. A szálkai agancs a ma
gyarországi gímszarvas állomány ge
netikai értékeinek megtestesítőjévé, 
szimbólumává vált.

Bé k é s  Sá n d o r



Vadásznapok

Lenn a délibábos Hortobágyon.

A ugusztus 27-ikén, a kilenclyukú híd tőszomszédságá
ban lévő területen már kora reggel lehetett érezni, 

hogy „valami van a levegőben” - nem a főzőversenyre be
nevezett vadásztársaságok sátraiból áradó vadpörköltek 
ínycsiklandozó illatára gondolok valami történni fog... 
Nagy eseményre készülődött a magyar vadásztársadalom 
apraja-nagyja. Immár 14. alkalommal került ugyanis meg
rendezésre az Országos Vadásznap, a hazai vadászok leg
rangosabb ünnepe. Érkeztek is szép számmal, ki mesz- 
szebbről, ki közelebbről, de mindannyian teli várakozással: 
vajon milyen lesz az idei rendezvény? A nap végére kide
rült, hogy senkinek sem kellett csalódnia. Hortobágy mél
tó házigazdája volt a vadászfesztiválnak.

A hivatalos programok a megnyitó ünnepséggel kezdőd
tek. Elsőként Forgács Barna, az OMVK Hajdú-Bihar me
gyei elnöke köszöntötte a vendégeket. „Szükség van ilyen 
ünnepekre. Szükség van arra, hogy néha megálljunk ro
hanó világunkban, hogy kicsit felszabadultabban, baráti 
szívvel tudjunk egymásnak örülni és egy kis melegséget is

nyújtani” - mondta dr. Székely László, az O M W  választ
mányának elnöke üdvözlőbeszédében. Ezután került sor a 
kitüntetések, elismerések átadására. Közben megkezdődtek 
a solymász-, íjász-, és vadászkutya bemutatók, a Galériá
ban és a Faluházban pedig vadászati képzőművészeti kiál
lítást láthattak az érdeklődők. A nap folyamán egyre na
gyobb számban érkező látogatósereg kedvére válogathatott 
a kulturális, zenei és szórakoztató programokból. Nagy si

kere volt a Neoton Famíliának, a megasztároknak és az 
Irigy Hónaljmirigy csapatának, de sokan voltak kíváncsiak 
a Pócspetri Vadászkórusra, a Baranya Vadászkürt Együt
tesre és a Debreceni Délibáb Nótaegyüttesre is. Hosszú 
lenne felsorolni, hogy mennyi minden történt ezen a na
pon, hiszen a csikósok egyedülálló lovasbemutatóján kívül 
láthattak az érdeklődők vadréce-tenyésztési bemutatót, 
részt vehettek a légpuskalövészetben, kipróbálhatták ügyes
ségüket a lézeres lövészetben, és mindenki kedvére válo
gathatott a kereskedők portékáiból is.

A színpadi események közül mindenképpen kiemelke
dik az a megható jelenet, amikor a hortobágyi M adárkór
ház Alapítvány által meggyógyított egerészölyveket szaba
don engedték. Közel ezer ember láthatta, ahogy a sérü
lésükből felgyógyított ragadozó madarak egyikének Pintér 
István, az FVM Vadgazdálkodási, Halászati és Vízügyi fő
osztályának vezetője adta vissza a szabadságát. íme, a va
dászok ismét ékes bizonyságát adták annak, hogy igaz a 
szlogen: ,A  vadászat aktív természetvédelem!”

Aki nem volt ott, bánhatja, aki pedig ellátogatott Hor- 
tobágyra, egy kellemes, élményekben gazdag nap emléké
vel térhetett haza.

Az országos vadásznap koronglövészetének döntőjét - 
rendhagyó módon - nem a rendezvény napján, hanem két 
héttel korábban, augusztus 13-án rendezték meg a hajdú- 
szoboszlói lőtéren. A főrendezvénytől eltérő időpontválto
zást a jelentkezők nagy száma indokolta. Az első helyet 
a dr. Sipos Péter, Jakab András, Hegyi Norbert összeállí
tásban szereplő Heves Megye Vadász Lövész csapata sze
rezte meg.

Kitüntetettek:
Nemzeti Vadászrend: Monostori László, dr. Heltay István, 
Pintér István
Kamara Aranyérme: Igaly Diana, Imre János, Szabó End
re, T óth  Béla, dr. Nagy László 
O M W  Ezüstérem: dr. Székely László, Erdei Sándor 
Gróf Nádasdy Emlékplakett: Nagyrábé Petőfi Vadásztársaság 
Nimród Erem: Nádor József, Vasók Sándor, Szilágyi Sán
dor, Tóth István
H ubertus Kereszt arany fokozata: dr. Gál Csaba

WP
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A Dianák sátorában

Immáron máso
dik alkalommal 

volt lehetősége a 
Diana Vadászhölgy 
K lubnak arra, 
hogy az Országos 
Vadásznap főren
dezvényén önállóan 
is képviseltesse 
magát. Tavaly 
Keszthelyen csodá
latos képzőművé
szeti kiállítással 
mutatkoztunk be, 

idén, a Hortobágyon pedig páratlanul színes gyermek
programokkal vártunk minden kedves érdeklődőt, kicsiket 
és nagyokat egyaránt.

Legnagyobb örömünkre az ugráló-várnak, a ródeó- 
bikának, a póni-lovaglásnak, az arcfestőknek és természe
tesen a kézműves foglalkozásoknak is rendkívüli sikere 
volt a gyerekek körében. Olyannyira, hogy egész álló nap 
a Dianák sátra körül volt a legnagyobb sokadalom, ami 
alighanem a Hajdú-Bihar megyei Dianák elmaradhatatlan 
vendégszeretetének és ugyancsak ízletes főztjének is kö
szönhető volt. A bográcsban tárkonyos őzragu, a fazék
ban az előző nap összegyúrt 850 darab töltöttkáposzta- 
gombóc rotyogott, emellett a Heves megyei Dianák süte
ménnyel, gyümölccsel, hűsítő nedűkkel kínáltak minden
kit, aki felénk látogatott.

A sátorbéli vendéglátás mellett a színpadon folyó m ű
sorokban is szerepet kaphattunk. Bíró Gabinak és nekem 
meseszép élményt jelentett a hortobágyi madárkórházban 
meggyógyult egerészölyvek ünnepélyes szabadon engedé
se, a Hajdú-Bihar megyei vadászhölgyek színe-java pedig 
m egmutatta, hogy náluk nem csak a jókedv és a vidám
ság nem hiánycikk, de még táncolni is tudnak. Mégpe
dig nem is akárhogyan.

A magam részéről tiszteletemet, nagyrabecsülésemet és 
köszönetemet fejezem ki a Hajdú-Bihar megyei Diana Va
dászhölgy Klub minden tagjának, m ert azt gondolom, 
hogy példát mutattak. Példát a Diana Vadászhölgy Klub 
minden megyei szervezetének, hogy így is lehet - és va
lahol így is kellene - csinálni, legyen szó szervezésről, 
talpraesettségről, vendégszeretetről, vidámságról, életkedv
ről, vagy akár emberségről.

Bá n  Be a tr ix , 
elnök

Néhány hónappal ezelőtt kezdtünk beszélgetni arról, 
hogy Hortobágyon, az idei országos vadásznap főren

dezvényén őzetető-építő versenyt szervezünk, hogy a va
dásznapi rendezvények sablonossá váló programjába be
csempésszünk valami olyasmit, ami még nem volt. A Nyír
erdő Rt. vezérigazgatója, Kaknics Lajos támogató közre
működésének köszönhetően a szükséges faanyagot biztosí
totta a részvénytársaság... és két csapatot is indított.

A versenykiírás és a szabályzat elkészítése, valamint az 
értékelési szempontok összegyűjtése u tán  egyetlen, ám 
igen lényeges feladatunk maradt: résztvevőket, csapatokat 
kellett toborozni. Szerettük volna - országos rendezvény
ről lévén szó -, hogy hazánk minden megyéje egy-egy 3-
4 tagú csapattal képviseltesse magát a versenyen. M eg
kerestük tehát ötletünkkel és ajánlatunkkal a megyei va
dászszövetségeket, kamarákat, vadászati felügyelőket, hogy 
a saját hatáskörükben eljárva indítsanak csapatot, akik 
részt vehetnének a megmérettetésen. Nem gondoltuk, 
hogy ilyen ellenállásba fog majd ütközni a versenyzők 
mozgósítása. A megyei szervezetek többsége - ilyen vagy 
olyan indokkal - elutasította a felkérést. De nem adtuk 
fel, egy hetük maradt az erdőgazdaságoknak, szakiskolák
nak, hogy felkészüljenek a hagyomány-teremtő versenyre.

M ár órákkal a verseny hivatalos kezdési időpontja előtt 
megérkeztek a csapatok Hortobágyra. A versenyzők re
ményteljes várakozással és nagy izgalommal készülődtek, 
tervezgettek, latolgatták az esélyeket.

Végre elérkezett a pillanat... Először Csekő Sándor, a 
VADÁSZI A P Kft. - a rendezvény fő támogatója - nevében 
köszöntötte a megjelenteket, majd prof. dr. Náhlik András, 
a zsűri elnöke mondott üdvözlőbeszédet. A Baranya Vadász
kürt Együttes kürtszignáljával pontban 11 órakor kezdetét 
vette az I. Országos Őzetető Építési Verseny. Felbőgtek a 
motorfűrészek, csattogtak a fejszék, és a közönség hangos 
biztatásától kísérve munkához láttak a versenyzők.

A fülledt, párás melegben serényen, alaposan leizzadva 
dolgoztak a csapatok, lassacskán kezdett körvonalazódni, 
hogy ki, milyen etetőtípust készít. 42 perc! Mindössze 
ennyi időre volt szüksége a Pankotai Agrár Rt. csapatá
nak ahhoz, hogy elkészüljön az első őzetető, alig több 
mint két óra elteltével azonban már mindenki végzett, kö
vetkezhetett a mindig vitatható értékelés. A pontozásnál
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Vadásznapok

Bársony István Sz.K.i.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Napkori Erdőgazdák Szövetkezete

Heves megye

_ 5 8 8

Nyírerdő Rt., Gúthi erdészet

nem csak az etető látványát, célszerűségét és kivitelezé
sét, hanem a munkavédelmi szempontokat is figyelembe 
vette a zsűri, de a csapatok kulturáltsága, vadászias meg
jelenése is sokat nyomott a latban. Az eredményhirdetést 
fokozott várakozás előzte meg, azután - a zsűrielnök sza
vával élve - „felszállt a fehér füst”. Minden versenyző egy
éves előfizetést kapott a V\DÁSZLAP Kft-től és 300 ezer 
forintot vihettek haza a nyertesek.

Az ötlet megszületésénél még nem gondoltuk, hogy 
egy ilyen verseny mennyi, de mennyi szakmai tanulsággal 
jár, merthogy nem volt két egyforma őzetető, s hogy mi
lyen sok szempontnak kellene egy etetőnek megfelelnie. 
A siker bizonyítéka, hogy még késő délután is - vadászok 
és nem vadászok - árgus szemmel nézegették az építmé
nyeket... és a nap végére bizonyosságot nyert, hogy min
denki, aki részese volt - versenyzőként, szurkolóként, vagy 
akár csak szemlélődőként - ennek a programnak, egy 
szép élménnyel, és nem kevés szakmai tapasztalattal gaz
dagabban térhetett haza.

W E

DALERD Rt.

Pilisi Parkerdő Rt., G ödöllő i Érd.

Nyírerdő Rt., Halápi erdészet

Gemenc Rt., Pandúri erdészet

Az I. Országos Őzetető Építési Verseny végeredménye:
1. Bársony István Szakiskola, Csongrád (Asztalos Zoltán, 
Locskai Zsolt, Mitlasóczki Imre)
2. Nyírerdő Rt., Gúthi Erdészet (Baráth Béla, Bozsó Zol
tán, Szabó János, Erdei Sándor)
3. Jász-Nagykun-Szolnok megye csapata (Szabó Pál, Sághy 
Ottó, Szarka Sándor, Puskás Zoltán)
A legszebb etetőért járó különdíjat - a Nyugat-Magyaror- 
szági Egyetem ajándékát - a Nyírerdő Rt. gúthi erdésze
tének csapata kapta, a Vadászati Kulturális Egyesület a 
leggyorsabb csapatot díjazta, és a Hortobágyi Önkormány
zat különdíját a DALERD Rt. versenyzői vehették át.
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Szany: tömeg a kápolna mellett Az utolérhetetlen agarak

A ugusztus 20-ikán Szanyban gyülekeztek Győr-Moson- 
Sopron megye vadászai, a vendégek és Szany község 

lakói. Az augusztus 20-i ünnepségekkel összekapcsolt H u
bertus misét Tóth Imre plébános celebrálta. A megyei va
dásznapok rendezvényein még soha ekkora létszámú láto
gatósereg nem vett részt, érezhető volt m ár a korai prog
ramok ideje alatt is. Tóth Károly, Szany község polgár- 
mestere a házigazda szerepében üdvözölte a jelenlevőket 
és megnyitotta az ünnepséget. Benedek Fülöp, az FVM 
államtitkára rövid köszöntőben szólt a megjelentekhez, kí
vánt az egész napos programok kapcsán jó szórakozást. 
Dr. Náhlik András, az OMVK megyei szervezetének elnö
ke szólította az elmúlt évben sikeres vadászvizsgát tett új 
vadászokat ünnepélyes fogadalomtételhez. Az eskü szöve
gét mint annyiszor, most is Prof.dr. Faragó Sándor, a Nyu- 
gat-Magyarországi Egyetem rektora olvasta fel. Az ünne
pélyes eskütétel után egyenként fogadta a vadászok tábo
rába az esküt tett vadásztársakat.

A hagyományos programok mellett a gyerekeknek kiírt 
rajzpályázat résztvevőit a képzőművészeti kiállítás kereté
ben köszöntötték és díjazták. A képzőművészeti program 
része volt Csiszár József új albumának bemutatója, 
Dedinszki Márta, Iván István, Győri Tóth László festmé
nyeinek és Seres Erzsébet festett porcelánjainak kiállítása 
is. Érdekes színfolt volt a régi fegyverek bemutatója. Va
dász és őrző-védő kutyás bemutatónak tapsolhattunk, va
dászíjászok és sportlövők m utatták be tudásukat.

A vadételfőző-versenyt idén a szanyi Dózsa Vt. csapata 
nyerte meg.
Kitüntetettek:
Nimród Érem: Bencsik Imre, Szalai Ferenc, Pölöskei Gyula 
Magyar Vadászatért Érdemérem: dr. Szammer Károly, 
Tóth Jenő
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett: Bertóti István Vt., Só
lyom Vt. Kapuvár
Kamarai emlékplakett: Szalai István, Faludi Béla, Kőrös 
László
"Sólyom"-díj a megye vadgazdálkodásáért: dr. Alexay Zoltán, 
dr. Simon János, id. Burkus István
OMVK aranyérme: Takács László, prof dr. Faragó Sándor 
Hubertus Kereszt arany fokozat: dr. Tóth József, Csiszár Jó
zsef, dr. Krisch Róbert, Varga Gyula, Id. Németh Gyula. 
Ezüst fokozat: Kovács Zoltán László, Nagy Attila, Magyaer 
Endre, Horváth Gábor, Bolla Csaba, Mogyorósi Zsolt, Tibold 
József, Pálfi József. Bronz fokozat: Pál László, Kozák Gábor.

EJ.
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I smét a sióagárdi lőtér és 
környéke adott otthont 

augusztus 28-ikán a Tolna 
megyei vadásznapnak. Sze
rencsére az éjjeli eső nem 
vette el a kiállítók és az ér
deklődők kedvét a részvétel
től. A megnyitóra pedig 
már a nap is kisütött... Va
dászkürtök jelezték az ün

nepélyes megnyitót, és a zászlók bevonulását. Az idei va
dásznapon a megyei vadászok zászlójára az öt éve alakult 
Szekszárdi Szalonka Klub képviselője kötött fel egy szala
got. Ezek után következett Csapó Károly hivatásos vadász 
vezetésével az ifjú vadászok fogadalomtétele. A megnyitót 
követően a szervezők mindent elkövettek, hogy a megje
lent vadászok jól érezzék magukat. A rendezvény különle
ges színfoltja volt a cursing-bemutató: a műnyulat üldöző 
agarak utolérhetetlen látványt nyújtottak. Lehetett gyönyör
ködni a Tengelici Vadásztársaság kiállított trófeáiban, volt 
festménykiállítás, könyvvásár, lézeres lövészet és természe
tesen az elmaradhatatlan koronglövészetre is lehetett nevez
ni. Ezenkívül színvonalas kutyabemutató és még számtalan 
program színesítette a rendezvényt. Ha valakit a gasztro
nómia érdekelt, megcsodálhatta és meg is kóstolhatta a 
faddi Varga János királyi főszakács remekműveit. A vadász- 
társaságok sátrainál tucatnyi bogrács ontotta illatát. A jó 
hangulatú és családias rendezvény késő délutánig tartott.

Kitüntettettek:
Magyar Vadászatért Érdemérem: Farkas Dénes 
OMVK Aranyérme: Szabadi István 
Nimród Érem: Győrfi Imre, Varga János, Renkecz József 
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett: Sióagárdi Vadásztársaság 
H ubertus Kereszt arany fokozata: Fintér János, Maláti Ist
ván, Bognár Mihály
H ubertus Kereszt ezüst fokozata: Vári József, Keresztes 
László, Kovács Ferenc
Hubertus Kereszt bronz fokozata: Tóth Ábel, Strubel Imre 

Koronglövészet:
Senior kategória: 1. Gyöngyös István, 2. Szabadi István, 3. 
Varga András. Junior kategória: 1. Tóth G. Balázs, 2. Sző
ke Milán. Női verseny: 1. Csík Anikó, 2. Késes Molnár 
Istvánná. Csapatverseny: 1. Gyulaj Rt., 2. Fintyőke, 3. Me
cseki Vadkanok.

Bis c h o f  F e r e n c
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Vadásznapok

Vasszécsény - nem először, 
de nem is utoljára

M ár hagyományosan - így az idén augusztus 28-án is
- a megyeszékhely közelében fekvő Vasszécsény, a 

festői szépségű kastélypark környezetében álló, elegáns 
szállodaként is üzemelő Új-Ebergényi Kastély adott otthont 
a Vas megyei Vadásznapnak. Az előző napok-hetek kiadós 
esőzései után a rendezvény idején esőmentes, igazi nyár
végi napot ajándékozott a természet. A program 10 óra
kor, a Vas megyei vadászok zászlajának ünnepélyes foga
dásával vette kezdetét, majd László Győző, Vas megyei va
dászkamarai elnök köszöntőjét követően dr. Ipkovich 
György, Szombathely város polgármestere nyitotta meg a 
Vas megyei vadásznapot. Feiszt Ottó, az OMVK elnöke 
mondott ünnepi beszédet, amelynek aktuális alapgondola
tát a vadászok, a vadásztársadalom előtt álló új kihívások 
adták. A hagyományos Hubertus-mise után került sor az 
ifjú vadászok ünnepélyes fogadalomtételére, amelynek so
rán az új vadászok (köztük 3 hölgy) az eseményről em
léklapot is kaptak. A publikum hangos füttyszóval fogad
ta Bogács Lászlót, a vadászati felügyelőség megyei osztály
vezetőjét, akinek a Vadászkamara aranyérmét adták át. 
Egyöntetű vastaps köszöntötte viszont az Aranypatak Va
dásztársaság megyeszerte régóta elismert vadászmesterét, 
Németh Ferencet, aki a Vadgazdálkodási Érdemérem kitün
tetésben részesült, valamint Dezső Vilmost, a Szombathe
lyi Erdészeti Rt. kerületvezető vadászát, aki az OMVK Vas 
Megyei Területi Szervezetének Ezüstérmét vehette át, 
Doncsecz Gábor és Kontó Sándor vadászokkal együtt. 
Nagy érdeklődés övezte az íjász-, és solymászbemutatókat, 
az elöltöltős fegyverek bemutatóját és a koronglövészetből 
nyújtott „ízelítőt". Sikert aratott a - hivatásos vadászokat 
is képző - oladi H erm ann Ottó Szakközépiskola szakmai 
kiállítása, valamint a vadászkutya-bemutató. Különleges él
ményt nyújtott az osztrák Jagdterrier Club „mindenes ku
tya" bemutatója, amelyet a nagyszámú néző megelégedé
sére kifogástalan, „ékes magyarsággal" kommentált a klub 
vezetése részéről Stefan Pauer úr és Henn Norbert, aki - 
maga is kutyavezetőként - az együttműködést tető alá 
hozta. A vadászművészek kiállításával, vadászati felszerelé
sek vásárával, lézeres lövészettel és egyéb bemutatókkal 
tűzdelt színes délutáni program a kora esti órákig tartott.

Az ide látogatók tartalmas, szórakoztató vadászünnep
nek lehettek részesei a Vas megyei vadásznapon.

K.I.
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Tárogatószó Szabolcsban

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az idei vadásznapi 
rendezvénynek Baktalórántháza adott otthont. Szeptem

ber 3-ikán már a reggeli órákban nagy volt a sürgés-for- 
gás a focipálya környékén. Készülődtek a főzőcsapatok és 
érkeztek a zöldruhás, zöldkalapos, ünnepre készülődő va
dászok. A vendégeket tárogatószó hívogatta. A megjelent 
érdeklődőket elsőként dr. Móra István, megyei vadászka
marai elnök köszöntötte. Megnyitóbeszédében kiemelte, 
hogy a megye vadásztársaságai életképesek, és ebből kell 
kiindulni. A megnyitó végén felcsendülő Vadászhimnuszt a 
Mohosmenti Vadásztársaság dalárdája adta elő. Az egész 
napos programok igazi különlegessége volt az elöltöltős 
fegyverekkel történő lövészet, de sokan tekintették meg a 
színvonalas solymász-bemutatót, és jó néhányan kipróbál
ták a virtuális vadászatot is. A jó hangulatban lezajlott ese
ményen mindenki megtalálhatta a neki tetsző programo
kat, és - ahogy az ilyenkor lenni szokott - lehetőség volt 
a főzőcsapatok sátrainál a szakmai viták mellett kedves va
dászélmények, emlékek felidézésére is. A gyerekeknek sé
takocsikázással kedveskedtek a rendezők, akik pedig ruha
tárukat szerették volna felújítani, azok bátran válogathat
tak a szebbnél szebb ruhakölteményekben.

A vadásznapon Magyar Vadászatért Érdemérmet vehetett 
át Fehér Károly, míg Simon Andor tevékenységét megyei 
kamarai aranyéremmel ismerték el. A gróf Nádasdy Ferenc 
díjat a tiszavasvári Szikra Vadásztársaság kapta és külön 
pénzjutalomban részesült Hajzer Szabolcs, a hivatásos va
dászok országos versenyén elért harmadik helyezéséért.

Pá l in k á s  G y ö rg y

Csongrád: 
Maros-parti
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ÜDVÖZÖLJÜK A
V AD ÁSZN A PO N !

Először rendezték a 
Csongrád megyei 

vadásznapot Makón. 
Korábban Ásotthalom, 
majd Szentes, Csong
rád és Hódmezővásár
hely adott otthont az
ünnepnek. Idén szep
tember 3-ikán, a „leg
virágosabb magyar vá
rosban", a Maros
partján gyülekeztek a 
megye Nimródjai. Bi
zonyára segítette a 

szervezők dolgát, hogy Makó polgármestere maga is va
dászember. Dr. Búzás Péter vállalta a fővédnökséget és ő 
tartotta a megnyitóbeszédet is. A díszvendégek között kö
szöntötték Bán Beatrixot, a Diana Vadászhölgy Klub elnö
két, Gotthárd Béla székelyudvarhelyi vadászírót, és eljött 
Martonosi György, a város országgyűlési képviselője, vala
mint Papp Gyula, a vadászkamara Veszprém megyei elnö
ke is. Az ünnepi beszédek és köszöntők után kitüntetése
ket adtak át. Az ifjú vadászok fogadalomtételét Komoly



Tamás, a vadászkamara Csongrád megyei titkára vezette. 
Az esküszöveg elmondása után az ifjú Dianákat és Nim
ródokat szintén ő ütötte vadásszá egy, a makói múzeum
ban őrzött tőrrel. A hagyományos programok mellett akadt 
néhány újdonság is. Nagy sikert aratott az agarak bem u
tatója. A cikcakkban zsinóron húzott nyúlbábu után ket- 
tesével-hármasával futottak a kutyák, láthattunk orosz, an
gol, afgán és magyar agarakat. Igen nagy sikert aratott 
Simonyi Ottónak, az ORFK Rendvédelmi Kiképző Köz
pont kilencszeres rendőr mesterlövő világbajnokának be
mutatója. Sörétes fegyverével csípőből lőtt le három ko
rongot, máskor bukfencet vetett és utána talált, majd 3-
4 méterről porrá lőtte a korongokat. Nagy visszhangot kel
tett, hogy megválasztották Csongrád megye legsármosabb 
hivatásos vadászát. A hölgyekből álló zsűri a bokros-ellés- 
parti Pölös Istvánt találta a legvonzóbbnak, de a pitvarosi 
Nagy Tibor a legszebb mosoly, a kiszombori Ocskó Zsolt 
a legszebb frizura, a székkutasi Soós Tibor a leghuncu
tabb szem különdíját kapta.
Kitüntetettek:
Vadászatért Emlékérem: Marsovszky István
Nimród Erem: Dr. Búzás Péter, Gálfi István, Karikó József
Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett: Földeáki Dózsa Vt.

M .T

HoVaTe

T úrkeve adott otthont az idén is a Horgászok, Vadá
szok, Természetvédők napja alkalmából megrendezett 

megyei vadásznapnak. Az ünnepélyes bevezető és a Ma
gyar Vadászok Himnusza elhangzása után a megjelente
ket dr. Szabó Zoltán Túrkeve polgármestere, majd dr. Kovács 
Sándor a megyei vadászszövetség elnöke és az OMVK 
Szolnok megyei területi szervezetének elnöke köszöntötte. 
A megnyitó beszédet Herbály Imre országgyűlési képvise
lő, a Tiszagyendai, Kiskunsági Dózsa V T elnöke és a 
Parlament Vadászklub elnöke tartotta. A megindítóan szép 
dal u tán  dr. Kovács Sándor adta át a kitüntetéseket. A 
megnyitót versenyprogramok követték. Ifjúsági légpuska
verseny, horgászverseny, főzőverseny, koronglövő verseny, 
vadászkutyaverseny.

A Vadász Szövetség NIMRÓD emlékérem kitüntetettjei: 
Kovács József, Kovács István, Csőke János, Cseh Sándor, 
Kiss Milán, Szabó Sándor, Simon Károly 
A Vadász Szövetség vadgazdálkodásért érdemérem kitün
tetettje: Dr. Mosonyi Sándor
A Vadászkamara Aranyérme kitüntetésben részesült Fehér 
József

V Szá sz  Jó z s e f

Zalai Vadászati Évadnyitó

I smét nagyot dobbant a szívem és jó érzés fogott el, 
amikor a Sohollári Völgybe érkeztem a vadásznapi ké

szülődésre. Szép volt Keszthelyen tavaly az Országos Va
dásznap, és igazi kihívás volt számunkra a szervezés, de 
a zalai vadásznapnak az otthona mégis csak Sohollár.

A Hét Vezér emlékhelynél kezdődött az ünnepség: 
dr. Bencze Katalin vadászhölgy Arany János: Örökség cí-
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m ű versét szavalta el, majd Kiss Bódog Zoltán, a Zala 
Megyei Önkormányzati Közgyűlés elnöke mondta el kö
szöntő beszédét, amelyben méltatta a zalai vadászokat 
hagyományaik megőrzéséért.

A Vadászok Életfájára rövid megemlékezés után Kassai 
László neve került fel. A hagyományoknak megfelelően az 
ünnepi bevonulás végén a kápolna előtti terítékre helyez
ték a Zalamenti Vadászklub területén reggel elejtett szar
vasbikát. Feiszt Ottó köszöntője után meghallgattuk a 
Stróber László apátplébános celebrálta H ubertus misét. Ezt 
követően prof. dr. Faragó Sándor, a Nyugat-Magyarországi 
Egyetem rektora és Hajdú Tibor felavatta a 25 új vadászt, 
aminek befejezéseként a jelenlévők elénekelték a Vadászok 
Himnuszát. Az ünnepség végén került sor a kitüntetések 
átadására: a Magyar Vadászatért Érdemérmet vehette át 
Briglevics László, a Kamara Aranyérmét Sülé Lajos kapta.

Nimród Éremmel tüntették ki Szakács Istvánt, T óth  Je
nőt, Varga Jenőt, dr. Éberling Dezsőt, és Benke Gyulát, 
A H ubertus Kereszt arany fokozatát Takács Pál kapta, 
valamint bronz fokozatú kitüntetésben részesítették Koz
ma Józsefet. A gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett kitün
tetést a Zalaerdő Rt. Csömödéri Erdészet szentpéterföldei 
vadászterülete érdemelte ki. Az ünnepi műsor után kö
vetkeztek a színvonalas, látványos bemutatók: Pomázi 
Ágoston kynológus vezette vadászkutyák kereső- és vízi 
munkáját csodálhatta a közönség, nagy sikert arattak a 
Keszthelyi Tan- és Kísérleti Üzem, a Sümegi Falkász 
Egyesület Capari, a Zalai Gyepüvédők Nemzetsége lovas 
produkciói, de láthattunk íjász és solymász bem utatót is. 
A gyerekek kipróbálhatták lőtudományukat a légfegyveres 
céllövészeten, a felnőttek beszélgethettek Wentzely Dénes 
és Adám Jenő vadászíróval, valamint gyönyörködhettek 
Kiss Richárd festményeiben, Bencze László csontfaragá
saiban. A Zalai Vadász-Alkotók Egyesület tagjainak kiállí
tása szintén sok érdeklődőt vonzott. Itt tekinthették meg 
a látogatók a szemétszedési akció során kiírt gyermekrajz 
pályázat legsikeresebb munkáit. A vadpörköltek és a sül
tek készítésén túl a zalai vadásztársaságok zöme trófea
kiállítást is rendezett a sátránál, amelynek szintén nagy 
sikere volt. A délutáni programok alatt zsűrizték a vadá
szok borait és étkeit. A borversenyre 31 minta érkezett, 
a legkiválóbbnak a zsűri fehérbor kategóriában dr. 
Szakonyi József szemelt rizlingjét, a vörösborok közül 
dr. Brazsil József Cabernet Savignonját találta. A főzőver
seny két nagydíját a Szép Zala és az Adria Vadásztársa
ság kapta. A programot az erdei tombola sorsolása zárta.

PG.
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13. oldal

Igaza van Pechtol Jánosnak, az OMVV ügyvezető elnö
kének, aki egy másik vadászlapban azt állítja, hogy a 
magyar vadászok nem közömbösek, nem csak a „szü
netekben” , a folyosón vagy a büfében van véleményük, 
nem csak közgyűlésen kívül mondják el egymásnak az 
érdemi információkat... és tudják, hogy ki-kicsoda!

A legfényesebb bizonyíték erre a Vas megyei vadász
nap, ahol hangos füttykoncerttel fejezték ki nemtetszé
süket Bogács László kitüntetése miatt.

Ahogy Vas megyében, vagy a fővárosi vezetésben, mi 
sem tudjuk igazán „kezelni” a történteket, melynek már la
punkban és az interneten is voltak előzményei. Név nélkül 
ugyan, de megírtuk -  aztán a sajtópert is megnyertük -  a 
Vas megyei „labancozást” , azaz, hogy némi felügyelői se
gédlettel hogyan szerezte meg egy magyar vadásztársa
ság területét egy nem éppen etikus viselkedésű osztrák va
dász. Az interneten még a kitüntetés átadása előtt olvasha
tó volt egy dokumentumokkal alátámasztott tiltakozás az el
len, hogy Bogács László, Vas megyei vadászati felügyelő 
ne vehesse át a „kamara aranyérmét” . A tiltakozás -  ame
lyet elküldtek a megyei és az országos kamarához is -  
ugyancsak visszavezethető az osztrák területszerzésre.

A kitüntetést az OMVK elnöke adta át, mit sem sejt
vén a közönség várható reakciójáról, így ő is áldozata 
lett a szívderítőnek cseppet sem mondható pejoratív 
füttykoncertnek.

Az „ünneplés” után a kitüntetett nyilatkozott az inter
netes „Vadásztarisznya” rádiónak, feltehetően az öröm
től annyira bódult volt, hogy a füttyögésből nem hallott 
az égvilágon semmit. A megyei kamara elnöke -  akinek 
már lényegesen jobb volt a hallása -  az egész füttykon
certet súlyos vadászetikai vétségnek vélte, amelyre -  
szerinte -  csupán egy sértett, sárdobáló kisebbség ve
temedett. László Győző szerkesztőségünknek elmond
ta, hogy a kitüntetési javaslatot szabályosan terjesztet
ték elő -  ezt jegyzőkönyvekkel tudja bizonyítani -  s bár 
volt más javaslat is, mindössze két tartózkodás mellett 
a megyei elnökség tagjai szavazattöbbséggel határoz
tak a kitüntetett személyéről.

Hogy valami készülődött, azt mi sem bizonyítja job
ban, minthogy a ceremóniát gondosan videóra rögzítet
ték, és a felvételek alapján indulhatott volna meg a füty- 
työsök ellen az etikai eljárás. A megye etikai bizottságá
nak elnöke viszont, mivel a kifütyülést nem ítélte a vadá
szattal közvetlenül összefüggő kérdésnek, nem látott 
jogalapot az elnök által kért etikai eljárás megindítására.

Mielőtt bárki, bármit mond, érdemes alaposan tanulmá
nyozni kamaránk rangos kitüntetésének egyébként min
denben korrekt és félreérthetetlenül egyértelmű alapító ok
iratát. Az öt pontban megfogalmazott feltételrendszer kö
zött két pontban is kifejezetten erős hangsúlyt kap a ma
gyar -  és nem a külhoni -  érdekeink védelme, sajátos 
nemzeti értékrendszerünk elismerése. Nos, az aláírásokat 
is gyűjtő és a kitüntetés ellen tiltakozó helyi vadászok véle- 
mény-nyilvánítása pedig éppen azt sérelmezte, hogy a ki
tüntetett nem a magyar vadászok, a hazai kamarai tagok 
alapvető érdekekeit képviseli, szerepe az ügyben erősen 
vitatható, ezért nem érdemes a magas elismerésre.

A területtel és az osztrák vadásszal kapcsolatos ügy 
hivatalosan még nincs lezárva, a jogerős, a kétségosz
lató és iránymutató bírósági ítéletek még csak ezután 
következnek. Ám, hogy a kifütyült kitüntetett a vadász- 
területet birtokló külföldi úr irányában valójában elfo- 
gult-e, vagy sem, ez majd -  feltehetően valamikor -  ki
derül. Annyit azonban már most érzékelni lehet, hogy 
amikor szaktárcánk főosztálya a sérelmezett Vas me
gyei vadászterület és külföldi bérlőjének kalandjai ügyé
ben vizsgálatot rendelt el, elfogultság miatt a Vas me
gyei felügyelőség vezetője helyett a szomszédos zalai, 
majd veszprémi felügyelőség vezetőjét bízta meg.

Az elfogultság önmagában még nem bűn, de ilyes
miért nem szoktak kitüntetéseket osztogatni. Vélemé
nyem szerint nem kellene túlmagyarázni, végképp nem 
elhallgatni vagy megtorolni az esetet. Valójában egy jól 
értelmezhető civil „jelzésen” kívül más nem történt... 
amióta világ a világ, a taps a tetszésnyilvánítás módja, a 
füttykoncert pedig a nemtetszésé... bár ez a vadászok 
körében még kissé szokatlan.

Homonnay Zsombor

Meleg pengeváltás
Este tizenegykor hazafelé hajtott gépkocsijával Feri (30). Jobbján 
ült a menyasszonya és miközben a belvárosban gyönyörködtek, a 
jövőjüket tervezgették. Egyszer csak egy rendőrjárőr közúti ellen
őrzés céljából leintette az autójukat. A feltűnően precíz ellenőrzés 
során, a gépjárművön egy pislákoló lámpa kivételével minden rend
ben találtatott. Minden befizetve, leadózva, egy rakás csekk a hely
színen bemutatva. A  tüzetes átvizsgálás ezek után következett, és 
aki keres, az talál is valamit. Az amúgy üres csomagtartóban ott la
pult tokjában a vadászvizsgára készülő fiatalember vadászkése. A 
„szerv" szeme mindjárt felragyogott, miközben hosszasan húzta ki 
tokjából a kést, minden mérés nélkül is rájött, hogy itt „fenn forog" 
a szabálysértés ténye. A  penge hossza ugyanis meghaladta a tö r
vényben előírt 7 centimétert. A  vadászkések már csak ilyenek. A 
jogszabályok szerint ugyanis a vadászkés nem a zöldkalaposok ősi 
munkaeszköze, hanem „közterületen hordott közbiztonságra külö
nösen veszélyes tárgy". Az éber intézkedés nem is késlekedett és az 
értékes vadásztőrt rögvest el is kobozták. A  köz biztonságát alap
jaiban veszélyeztető fiatalember arra hivatkozott, hogy éppen a va
dászvizsgára készül és ezt később a befizetett csekkel is igazolta. 
Elmondta továbbá, hogy az értékes tőrt édesapjától kapta ajándék
ba. De mindez nem számított, a szabálysértési eljárás megindult, 
sőt a határozat sem késlekedett soká, amelyben huszonötezer fo
rint pénzbírsággal és a kés elkobzásával sújtották. Amennyiben a 
veszélyeztető nem fizeti be az összeget a jogerőre emelkedéstől 
számított harminc napon belül, a büntetés öt nap közérdekű mun
kára, vagy huszonöt nap elzárásra változtatható.

- Én leülném! - mondanák sokan az első felindulásukban. Igen 
ám, de akkor ugrik a fegyvertartási engedélyünk is, nem beszélve az 
elzárás egyéb vonzatairól. így aztán mit tehet a kárvallott kisem
ber? Vagy ügyvédet fogad és harcol az igazáért, vagy feladja és fi
zet, csak hagyják már békén. A teljes jogi győzelem nélkül azonban 
kár vizsgát tenni, mert a „megbélyegzés" után beadott fegyvertar
tási kérelem nyomán éppen az hiányzik majd a legjobban, ami a va
dászathoz a legfontosabb, és még a késnél is veszélyesebb: a puska.

Agyaki Gábor
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Békés: központban 
a vadászterületek újraosztása

I I  Vadásznapok

T öbb mint háromezren látogattak ki szeptember 3- 
ikán a doboz-marói erdőbe, a Békés megyei vadász

napra. A slágertéma a vadászterületek jövő évi újraosztá
sa volt. A tízéves haszonbérleti szerződések 2007-ben jár
nak le, de m ár jóval előtte megindult a szervezkedés a 
jobb pozíciók megszerzéséért. Békés megyében 537 ezer 
hektárról kell hamarosan dönteni. A megyei vadászszövet
ség olyan felosztást tartana a legjobbnak, mely elsősorban 
a vad érdekeit szolgálja. ,A  laikusok azt hiszik, hogy a 
vad a vadásztársadalomé. Ez azonban téves megközelítés, 
a vad az állam tulajdona, más szóval nemzeti kincs" - 
mondta Nagy Sándor, a megyei vadászszövetség elnökhe- 
lyettes-fővadásza. A vadásznapra kilátogatók között nagy 
számban voltak hölgyek, akik nem csak reprezentálni jöt
tek, hanem bemutatták, hogy a megyében egyre több nő 
ragad fegyvert és válik elkötelezett vadásszá. A Diana Va
dászhölgy Klub már több taggal rendelkezik Békésben. Jó 
részük családi indíttatásból választotta ezt a hobbit, ked
vet kaptak a férjektől, apáktól, nagyapáktól, testvérektől, 
beléjük ivódott a természet szeretete és tisztelete.

A megyei vadásznapon gróf Nádasdy Ferenc Emlékpla
kettet kapott a gyomaendrődi Széchenyi Vt. és az 
Ecsegfalvi Vt. Magyar Vadászatért Érdemérmet vehetett át 
dr. Csorna Antal, a megyei vadászszövetség elnöke, orszá
gos vadászkamarai aranyéremmel díjazták Maczik Mihályt, 
Nimród-érem elismerésben részesült Csuvár Miklós, Vá
mos László, László László, Lázár Tamás, Argyelán János 
és Pacsika József. A megyei vadásznapon huszonkilenc 
vadpörkölttel neveztek a főzőversenyre. A zsűri a legjobb
nak ifj. Oskó Sándornak, a Békés Megyei Vadászszövet
ség versenyzőjének az őzpörköltjét találta, második lett 
vaddisznópörköltjével Ancsin László, a békéscsabai Nim
ród Vt. tagja. Tízféle ételkülönlegességből álló vegyes-tál- 
jáért különdíjban részesült Varga István.

H a jd ú  Sá n d o r

Közös ünnep

Szeptember 10-ikén Nagybörzsönyben második alkalom
mal rendezték meg a magyar-szlovák vadásznapot. Az 

idei rendezvényt is több ezren keresték fel, és természe
tesen nagyon sokan érkeztek a határon túlról is. A prog
ramok a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdődtek. 
Kemp Gyula, a mintegy 800 lelket számláló település pol
gármestere meleg szavakkal üdvözölte a megjelenteket. A 
vadászkürtök szignáljára megérkeztek a történelmi öltö
zékbe bújt lovasok, akik bejárva az egész községet, min
denkit meghívtak a falu északi részében kialakított sza
badtéri színpadhoz. A főtéren rézfúvósok szórakoztatták a 
közben tömegesen érkező látogatókat, majd a helyi gye
rekekből álló mazsorett-csoport táncelőadásának tapsolha
tott a szépszámú publikum. A hivatalos megnyitó a ma
gyar és a szlovák vadászkürtösök köszöntőjével vette kez
detét. A vadászhimnusz eléneklése után Bársony András, 
a Külügyminisztérium politikai államtitkára mondott be
szédet, melyben kiemelte a két nemzet vadászai közötti 
barátság fontosságát. Az egybegyűlteket a magyar vadá
szok nevében Pintér István főosztályvezető, és Pechtol János, 
az OMVK főtitkára, szlovák részről pedig Juraj Migas 
nagykövet és Jozef Horvat József, a Szlovák Vadászszövet
ség alelnöke köszöntötte. Nagy sikert aratott Oszter Sán
dor, a közismert színész-vadász, aki József Attila: A D u
nánál c. versét a magyar és szlovák vadászoknak ajánlot
ta. A művelődési házban kapott helyet a trófeakiállítás, 
amelyen elsősorban a Börzsöny hegységben terítékre ke

rült agancsokat láthat
ta a kíváncsiskodó so
kaság. Igazán érdekes 
volt a hibás hullajtott 
agancsok és a rendel
lenes trófeák gyűjte
ménye is. Sokan néze
gették a T átra állatvi
lágát szemléltető „élet
fát", és a szlovák he
gyek élővilágáról készí
tett természetfotókat, 
festményeket, diorá- 
mákat. A rengeteg lát
nivaló között nehéz 
volt válogatni, szinte 

folyamatosan lehetett figyelemre méltó, különleges és ér
dekes programokat találni. Volt képzőművészeti és 
Maderspach Viktor emlékkiállítás, szarvasbőgő- és vadász
kürtös, lovas-íjász bemutató, favágó-vetélkedő, ökörsütés, 
főzőverseny, azaz minden, ami hozzátartozik egy tartalmas 
és jó hangulatú vadászrendezvényhez. A délutáni ered
ményhirdetés megható jelenete volt, hogy a főzőverseny 
különdíját egy igen fiatal kislány kapta, aki az elismerést 
azzal a paprikás krumplival váltotta ki, amelyet versenyen 
kívül készített. A színpadi programokat humoristák, éne
kesek és táncosok fellépése színesítette.

Az eseményen a Magyar Vadászkamara aranyérme ki
tüntetésben részesült Pálinkás Tibor, Nimród érmet ka
pott Ambrózy Árpád, Asztalos István, Hámori Ernő, Ko
vács Béla, Rigó Mihály, és dr. Szántai György.

WP
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Parti a vízparton

Hírek-tudósítások

Mire szabad vadászni?
festői szépségű 
soltvadkcrti tó 

partján rendezték idén 
a Bács-Kiskun megyei 
vadászok Szent H uber
tus napját, szeptember 
10-ikén. A megyei va
dászok zászlajának ün
nepélyes bevonulását 
követően három kiváló 
szarvasbikát helyeztek 
a hivatásos vadászok a 
színpad elé, a tölgyfa
ágakkal díszített terí
tékhelyre. Dr. Mészáros Attila, megyei elnök megnyitó be
széde után adták át a kitüntetéseket. Ezután került sor a 
hagyományos Szent H ubertus misére, amelyet Burány Ro- 
land római katolikus plébános celebrált, igen magvas és 
megfontolandó gondolatokat hordozó szentbeszédével. Köz
ben - természetesen - a megye vadásztársaságai külön 
standokon hatalmas kondérokban főzték a jobbnál jobb fa
latokat és tették ezzel is sajátos hangulatúvá a több ezres 
közönség önfeledt szórakozását. A színpadon egymást vál
tották a hangulatfokozó együttesek, hatalmas sikert aratott 
Solymos Tóni együttese és a kecskeméti rézfúvós kvartett. 
A szabadtéri bemutatókon a kiállított trófeák alapján a lá
togatók - szakemberek és érdeklődők egyaránt - átfogó ké
pet kaptak a megye nagyvadállományának kiváló minősé
géről, és a vadászok tevékenységéről. A megye legkülön
bözőbb pontjairól idelátogató vadászok oldott hangulatú, 
baráti beszélgetések során cserélhették ki tapasztalataikat, 
alakítottak ki új barátságokat.

A kitüntetettek:
A Magyar Vadászatért Érdemérmet Horváth Zoltán, a Ka
mara Aranyérmét Pápai István, a gróf Nádasdy Ferenc em
lékplakettet a soltvadkerti Kossuth Vadásztársaság kapta. 
Nimród érmet vehetett át: dr. Mészáros Attila, dr. Horváth 
György, Mohácsi János, és Szántó Mihály.
A H ubertus Kereszt arany fokozatával tüntették ki 
Markella Tamást, Nyirádi Jánost, Szabó Istvánt, Börcsök 
Andrást, Kaszás Lászlót, Csapiár Károlyt, Ultsch Csabát és 
Pásztor Józsefet. Ezüst fokozatot kapott: Staub Mihály, 
Tóth Imre, dr. Lakos Kálmán, Vörös Tibor, Urbán Lajos, 
Miskei Ferenc, Mikó Sándor, V akulva József, és Bajáki Im
re. Bronz fokozattal ismerték el munkásságát Katona Já
nosnak, Horváth Istvánnak, K un Lászlónak, Vörös György
nek és Magyar Jánosnak.
A Szent H ubertus lövészverseny eredményei:
Skeet, női: Mikó Erzsébet, Baranyainé Dufka Ildikó, 
Dobák Erzsébet.
Egyéni ,A" kategória: Zöldág János, Virág Nagy Ákos, 
Zilai János.
Egyéni „B" kategória: Kovács Ignác, ifj. Szomor Vilmos, 
Beslity Á..
Skeet csapat: Gemenc Rt. (Zilai-Kovács-Gyöngyös)
Összetett csapatverseny: Gemenc Rt., Tisza Vt. (Fésűs-Kiss-ifj. 
Fésűs), Dózsa Vt. (Virág Nagy Á.-Virág Nagy Zs.-Pócsi S.).

-hzs

Októberben: gímszarvasra - dámra - őzsutára, gidára - muflon
ra - vaddisznóra - szikaszarvasra - mezei nyúlra - üregi nyúlra - 
fácánkakasra - fogolyra - vetési lúdra - nagylilikre - tőkés récé
re - csörgő récére - barátrécére - kercerécére - szárcsára - bal
káni gerlére - örvös galambra - házi görényre - nyestre - borz
ra - aranysakálra - dolmányos varjúra - szarkára - szajkóra.

Novemberben: gímszarvasra (golyóra érett szarvasbika csak 
október 31 .-éig lőhető) - dámra - őzsutára és -gidára - muf
lonra - vaddisznóra - szikaszarvasra - mezei nyúlra - üregi 
nyúlra - fácánkakasra - fogolyra - vetési lúdra - nagylilikre - 
tőkés récére - csörgő récére - szárcsára - barátrécére - ker
cerécére - balkáni gerlére - házi görényre - nyestre - borzra - 
aranysakálra - dolmányos varjúra - szarkára - szajkóra.

Egész évben vadászható: vaddisznókan, süldő, malac - róka
- pézsmapocok - nyestkutya - mosómedve.
Fácántyúk és fogoly a rendeletben előírt feltételek szerint lő
hető.

A vetési lúd és a nagylilik vadászati idénye Hajdú-Bihar, Bé
kés és Csongrád megye teljes közigazgatási területén, vala
mint Jász-Nagykun-Szolnok megye tiszántúli területén de
cember 1-jén kezdődik és január 31 .-éig tart. Vetési lúdból és 
nagylilikből naponta fajonként és személyenként összesen 
legfeljebb négy darab, természetes tőkés-, csörgő-, barát- és 
kercerécéből, szárcsából pedig nyolc darab ejthető el.

2005 OKTÓBER 31 nap

Közép-európai zónaidőben Budapesten

A hó 
napja

A hét 
napja kel 

(h min)

Nap 
nyugszik 
(h min)

Hold
kel nyugszik 

(h min) (h min)
fázisai

(h min)

1 S zom bat 5 43 17 24 3 19 16 52
2 Vasárnap 5 44 17 22 4 27 17 06
3 Hétfő 5 46 17 20 5 35 17 20 1 11 28
4 Kedd 5 47 17 18 6 45 17 35
5 Szerda 5 49 17 16 7 57 17 53
6 Csütörtök 5 50 17 14 9 13 18 15
7 Péntek 5 51 17 12 10 31 18 45
8 Szom bat 5 53 17 10 11 47 19 25
9 Vasárnap 5 54 17 08 12 56 20 20

10 Hétfő 5 56 17 06 13 53 21 30 D 20 01
11 Kedd 5 57 17 04 14 37 22 51
12 Szerda 5 58 17 02 15 09 -

13 Csütörtök 6 00 17 00 15 34 0 16
14 Péntek 6 01 16 58 15 54 1 42
15 Szom bat 6 03 16 56 16 11 3 05
16 Vasárnap 6 04 16 54 16 28 4 27
17 Hétfő 6 06 16 53 16 46 5 49 O 13 14
18 Kedd 6 07 16 51 17 06 7 10
19 Szerda 6 08 16 49 17 31 8 31
20 Csütörtök 6 10 16 47 18 02 9 50
21 Péntek 6 11 16 45 18 42 11 03
22 Szom bat 6 13 16 44 19 32 12 06
2 3 Vasárnap 6 14 16 42 20 32 12 56
24 Hétfő 6 16 16 40 21 39 13 34
25 Kedd 6 17 16 38 22 47 14 03 C 2 17
26 Szerda 6 19 16 37 23 56 14 25
27 C sütörtök 6 20 16 35 - 14 43
28 Péntek 6 22 16 33 1 04 14 58
29 Szom bat 6 23 16 32 2 12 15 12
3 0 Vasárnap 6 25 16 30 3 20 15 26
31 Hétfő 6 26 16 29 4 29 15 41

ÚJHOLD 1 ELSŐ NEGYED D

TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C

A nyári időszámítás ideje alatt az időpontokhoz 
egy órát hozzá kell adni.
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Hírek-tudósítások

A vadásztársaság a felelős

A vad megjelenését az autópályán „az illetékes vadász
társaság fokozott veszéllyel járó tevékenység körében 
bekövetkezett rendellenességnek tekinti, s ez megala
pozza a társaság felelősségét" - szögezte le a Legfel
sőbb Bíróság (LB) egy hosszadalmas jogvitát követő 
határozatában. Az egységes bírói gyakorlat szerint a 
vadásztársaság tevékenysége körében nem minősít
hető rendellenességnek az a körülmény, hogy a vad a 
közúton feltűnik. A baleset azonban autópályán tör
tént, ahol a gépjárművezetőnek nem kell számolnia 
vad felbukkanásával, ezt szolgálják a védelmi beren
dezések. Ezért ha mégis megjelenik, és emiatt kár ke
letkezik, azt a vadásztársaság saját működése köré
ben bekövetkezett rendellenességnek kell tekinteni, 
amelyért a társaság felelősséggel tartozik - mondta ki 
az LB. A precedens értékű határozat következménye, 
hogy az autópályák területén a gépjárműben - vaddal 
való ütközés nyomán - keletkező esetleges károkért a 
vadászatra jogosult kártérítési felelősséggel tartozik.

Jogerősen felmentve

2003-ban a FeHoVán nagy visszhangot váltott ki a hír: a 
természetvédelmi hatóság elkobozta és följelentette az 
egyik kiállítót, mert a standján egy siketfajd és egy szürke 
farkas preparátumot találtak és gazdájuk nem rendelke
zett a szükséges engedélyekkel. Mi is foglalkoztunk az 
addig példátlan esettel és hangsúlyoztuk, hogy a siket
fajd és a farkas több európai országban is vadászható faj, 
s a kiállított két egyedet jogszerűen ejtették el. Ennek el
lenére Kolláth Józsefet természetkárosítás bűntettével vá
dolták. A büntető perben a közelmúltban a Dunakeszi Vá
rosi Bíróság első fokon jogerősen fölmentette az ismert 
vadászatszervezőt.

Az ítélet megállapítja, Magyarországon a siketfajd 
1954., a farkas 1993 óta áll természetvédelmi oltalom 
alatt, a farkas fokozottan védett faj. Egy kormányren
delet szerint a védett fajok preparátumainak tartásához 
1971 óta hatósági engedély kell. Kolláth ilyen enge
déllyel az ellenőrzés időpontjában nem rendelkezett. A 
bíróság szerint tettével elkövette ugyan a természetká
rosítást, ám őt a vád alól büntethetőséget kizáró ok 
alapján fölmentette „mivel a vádlott a bűncselekményt 
abban a téves feltevésben követte el, hogy cselekmé
nye a társadalomra nem veszélyes, és erre a feltevés
re - figyelemmel a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisz
térium 2003. január 28. napján kelt jogilag pontatlan és 
hiányos tájékoztatására - alapos oka volt." A Bíróság 
azt is megállapította, hogy a vádlott 2003. április 10-én 
kérelmet nyújtott be az illetékes Nemzeti Park Igazga
tósághoz - a 271/2002 sz. Kormányrendelet által meg
adott határidő: 2003. július elseje előtt - az összes álta
la birtokolt preparátum tartására, és az engedélyt 
2003. december 3-án meg is kapta, ezért cselekménye 
nem veszélyes a társadalomra, és - szó szerint így fo
galmaz az ítélet - „a törvény szerinti legkisebb bünte
tés is szükségtelen lenne."

A hosszúszárú

Kapitális gímbika került terí
tékre Baranya megye nyugati 

szélén, Szigetvár 
té rségében , 

a Gyöngyösmenti 
Vadásztársaság te

rületén. A szeren
csés német vendég

vadászt, Udó 
Wedekidt Sülé Pál hiva

tásos vadász kísérte az es
ti lesre szeptember 11-ikén. A bikát 
már egy hete figyelték, öt-hat tar
vaddal járt, de bőgni csak egyszer 
hallották, akkor is rövid ideig. A 

trófea tömege 13,39 kilogramm, nemzetközi pontszáma 
244,82 pont. A páratlan húszas agancs érdekessége, 
hogy szárai feltűnően hosszúak, 127 és 132 centiméte
resek.

Agyaki Gábor

Parókás szarvasbika

Szeptember 2-án, a reggeli órákban, a Somlótája Vadász- 
társaság (Veszprém megye) területén került terítékre a ké
pen látható parókás bika, melyet a hivatásos vadászok 
évek óta ismertek. Néha felbukkant, hosszabb ideig azon
ban sosem tartózkodott a területrészen. Augusztus utolsó 
hetében tűnt fel ismét, rendszeresen járt egy napraforgó
táblára. A szerencsés külföldi vadászvendég Sülé Árpád 
vadászmester és Szabó Ferenc hivatásos vadász kíséreté
ben ejtette el a különleges agancsú szarvast. A parókás 
agancs becsült súlya 12-13 kilogramm. A bika heréi mind
össze mogyorónyi nagyságúak voltak.
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A bőgési idény első aranyérmes bikája 
Gemencen

Szeptember 3- 
án este, a Ge
menc Rt. Szek
szárdi Erdésze
tének simon- 
szigeti területré
szén került terí
tékre a képen 
látható páratlan 
16-os agancsú 
s z a r v a s b i k a .
Gyöngyös Ist
ván fővadász 
kíséretében a 
g y a l o g o s a n  
cserkelő külföl
di vadászven
dég mintegy 
180 m távolság
ból lőtt a bikára, 
amely a váll-

laplövéssel mintegy 50 méterre feküdt el a rálövés helyé
től. A trófea súlya 11,40 kilogramm, nemzetközi bírálati 
pontszáma 222,63 IR ezzel aranyérmes lett. A bika korát 
12 évesre becsülték. Az alsó szárkörméretek a 19 centi
métert meghaladóak, a koszorú-körméret 29 cm, a szár
hosszak átlaga 114 centiméter. Az első kapitális

Pétervári Gábor
A VADEX Mezőföldi Rt. tímári területén, Székely Lász
ló kerületvezető vadász kíséretében hozta terítékre 
egy vendégvadász az idény első, 9,65 kilogrammos, 
15 éves visszarakott szarvasbikáját. Ugyanezen a te
rületen ejtették el az idei év eddigi legnagyobb súlyú 
bikáját is, amelynek agancssúlya 14,05 kg! A kapitá
lis trófea páratlan14-es, bírálati pontszáma 232,50 IR 
átlagos szárhossza 125,6 centiméter, a koszorúk átla
gos körmérete 29 centiméter. A következő napokban 
ezenkívül egy 10,24 kg súlyú, 11 éves, és egy 12,36 
kg súlyú 14 éves bika került még terítékre.

Haas Béla

Sellyei bika -1 2  kiló fölött

A Sellyei Szarvas Vadásztársaság milléri területén szep
tember második napján került terítékre a képen látható 
szarvasbika.
A kapitális agancsú vadat Arno W. Hoffmann német ven
dégvadász esti lesen, Hinterdorfer Gábor hivatásos va
dász kíséretében ejtette el. A trófea tömege 12,34 kg, CIC 
pontja 220,91.

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  október 5 9 7



I Hírek-tudósítások

Faragon vadászoszlop az élő fák között
A Háromkő-Bérc Vadásztársaság nem mindennapi kez
deményezéssel bizonyította a vadászati kultúra, a vadá
szati hagyományok ápolása iránt érzett elkötelezettsé
gét. Kriston Nándor elnök vadászoszlopot állíttatott a ta
gok számára abból a célból, hogy az oszlopra tekintve, 
minden vadászt az összetartozásra, a vadászetikára 
emlékeztessen. Az ünnepélyes avatásra augusztus 12- 
én került sor az Upponyi hegységben. Az oszlopot há
rom egyház képviselői áldották meg, illetve szentelték 
fel a vadászház mellett. A vadászoszlop elkészítésére 
két szlovákiai magyar fafaragó kapott megbízást. A 
Rozsnyó melletti Várhosszúrét mesteremberei, Ulman 
István és Bafy Lajos művészi megformálásában számos 
vadászati jelkép látható az oszlopon, többek között két 
sólyom és egy bőgő szarvasbika. Ez a nem mindenna
pi esemény sok mindent elárul, tanulságokkal, bizonyí
tékkal is szolgál, nevezetesen, hogy igenis vannak még 
igaz vadászemberek, akiknek a vadászat nem csupán 
zsákmányszerzést jelent, hanem tesznek is annak érde
kében, hogy a már meglévő hagyományokat ápolják, új 
hagyományokat hívjanak életre, betartsák és betartas
sák a vadászetika írott és íratlan szabályait.

Portik György, Gyergyószentmiklós

Halottaink
Őszinte és mély fájdalommal bú
csúzunk kedves vadásztársunktól, 
vadászmesterünktől, Lőrincz István
tól, aki 2005. augusztus 31-ikén, 55 
éves korában tragikus hirtelenség
gel az örök vadászmezőkre távo
zott. 1978 óta vadászott, előbb a 
vásárosnaményi Széchenyi Zsig- 
mond vadásztársaságban, majd 
1996-tól a vámosatyai Bockerek va

dásztársaságnál, ahol vadászmesterként óvta és ne
velte a terület vadjait. 2003-ban megkapta a Nimród 
érdemérem arany fokozatát. Szeretetreméltó, igaz, jó 
érzésű, a vadászatért mindig tettre kész vadásztár
sunkat veszítettük el.
Drága emlékét megőrizzük, gondolatban továbbra is 
együtt vadászunk s próbáljuk tovább folytatni azt a 
munkát, amit a bockereki erdő vadjaiért tett. 
Nyugodj békében drága barátom.
A Bockerek Vadásztársaság és a Pálinkás család

A Széchenyi Zsigmond Vadásztár
saság mély fájdalommal tudatja, 
hogy Tönköl Péter, a társaság va
dászmestere tragikus körülm é
nyek között, közlekedési baleset
ben elhunyt. Köszönetét mondunk 
mindazoknak, akik elkísérték bará
tunkat utolsó útjára.
Illés László titkár

Faluzászló a vadásztársaságnak
Hetedszer tartottak vadásznapot a Patalomi Turul Va
dásztársaságnál. A társaság Somogy megyében elsők 
között készíttetett saját zászlót, s a civil szervezetek kö
zül két éve elsőként kapta meg a megyezászlót. Pata
lom polgármestere, Keszler Ferenc - a képviselőtestület 
döntése alapján - települési zászlót adományozott a va
dásztársaságnak. Köszöntőjében elmondta, hogy pél
dás az együttműködés a vadásztársaság és a falu kö
zött. Az itt járó vendégvadászok nem csak az elejtett 
trófeát viszik magukkal, hanem Patalom hírét is. Ezzel is 
elősegítik, hogy ezt a kis somogyi zsáktelepülést job
ban megismerjék az országban.

- Minden rendezvény, legyen az gasztronómiai, sport, 
vagy akár vadászat, azt a célt is szolgálja, hogy megis
merjenek bennünket és talán lesz egy-két olyan vendég 
is, aki végleg és visszavonhatatlanul beleszeret települé
sünkbe, s itt telepedik le - mondta a falu első embere.

Szarka Lajos vadászmester a ceremónia után el
mondta, hogy ez a gesztus még jobban erősíti a va
dásztársaság és a települési önkormányzat kapcsola
tát. Szót ejtett arról is, hogy Patalomban nem néznek 
ferde szemmel a vadászokra, elfogadnak bennünket, 
kölcsönösen segítjük egymást.

A vadásznapon egyébként az évek óta megszokott 
hagyományos programokkal találkoztak a résztvevők. 
Volt pörköltfőző verseny, korong-, és légpuskalövészet, 
s nem maradhatott el a tombolasorsolás sem. A fődíj 
természetesen egy őzbak lelövés volt, melyet a társa
ság egyik tagja, Antal István nyert meg.

F. Sz. Á.
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Egy pont döntött őrizni az egész verseny pontozását, ami nem csak a he
lyezetteknek volt kínos...

Augusztus 11-12-én a Keszthelyi Erdész Lövészklub 
gyenesdiási lőterén rendezte meg az Országos Magyar 
Vadászkamara a VI. Hivatásos Vadászok Országos Ver
senyét. Borsod-Abaúj-Zemplén megye kivételével vala
mennyi megyéből megérkeztek a versenyzők. Az első 
napon a huszonegy résztvevő lőtudásáról adott szá
mot, a második napra maradtak az elméleti és gyakor
lati feladatok. A száz kérdésből álló teszt magába fog
lalta a vadgazdálkodásra, a vadászatra, a természetvé
delemre, a vadászati jogra, a kultúrára, az etikára, a 
vadföld-gazdálkodásra, a vadtakarmányozásra, a vadá
szati kynológiára, az erdőgazdálkodásra és az idegen 
nyelv ismeretére vonatkozó feladatokat is.

A gyakorlati feladatok közül kiemelkedő volt a távol
ságbecslés és a trófeabírálat. Ezt a feladatot hibátlanul, 
vagyis az elérhető maximális pontszámmal egyetlen ver
senyző, Bárdosi András, a Zalaerdő Rt. kerületvezető hi
vatásos vadásza teljesítette, aki ezért külön elismerés
ben részesült. Szokás szerint komoly fejtörést okozott a 
20 madár és 5 emlősfaj, az 5 fa-, 5 cserjefaj, valamint az 
5 vadföldnövény felismerése. A szituációs videó-teszt 
során 20 kérdésre adtak választ a résztvevők a vadásza
ti ökológia, etika, trófeabírálat, kormeghatározás és talá- 
latjeizés témakörében. Érdekes színfolt volt a 15 madár
hang és a 10 német vadászati kürtszignál felismerése.

A verseny végleges eredménye:
I. Szabó Tamás - Csongrád megye - 377 pont
II. Bárdosi András - Zala megye - 376 pont
III. Hajzer Szabolcs - Szabolcs-Szatmár-Bereg megye - 
355 pont
IV. Farkas Imre - Veszprém megye - 339 pont
V. Kapronczai Tamás - Somogy megye - 334,5 pont
VI. Verebélyi György - Heves megye - 332,5 pont

K ép  És s z ö v e g : P o l s t e r  G a b r ie l l a

Gyí, - te fakó!

Hajzer Szabolcs, Bárdosi András, Szabó Tamás

A versenyzők csak a feladatok megoldása után tudták 
elfogyasztani Benke Gyula és Rákos Béla (a Zalaerdő 
Rt. hivatásos vadászai) által készített finom vadpörköltet 
és a roston sült keszeget. A kiérdemelt ebéd után követ
kezett az eredményhirdetés. Dr. Buzgó József, az OMVK 
alelnöke megköszönte a verseny házigazdáinak, a 
Bakonyerdő Rt. és az OMVK Zala Megyei Területi Szer
vezete tagjainak a lebonyolításhoz nyújtott maximális se
gítségét, a versenybírók munkáját és természetesen a 
hivatásos vadászok részvételét.

Ezt követte a díjátadás, amely sajnos nem a valósá
gos eredmények alapján történt. Később kiderült 
ugyanis, hogy az első napi lövészeredmények rosszul 
kerültek be a számítógépbe, ezért a kihirdetett eredmé
nyek helytelenek voltak. Újra kellett számolni és ellen-

A Mátra déli oldalán, a gyöngyössolymosi erdőrészben, 
a 7017. sz. földtulajonosi közösség területén, június 10- 
én került terítékre a képen látható vadkan.

Az ezüstérmet kapott trófea nagyagyarainak átlagos 
hossza 21,7 cm, szélessége 26 mm, pontszáma: 118,8 
pont. Elejtője: Dr. Gyenes Szilárd, kísérője: Lukács 
István hivatásos vadász.

A képen látható, rendellenesen fakófehér (flavisztikus) 
bakot Dag Knepr horvát vendégvadász ejtette el 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, a Tiszamenti Va
dásztársaság területén, Tiszatelek határában. A bak 
agancsa 320 grammos volt.

Mátrai vadkan
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Vadászati gyakorlat

Újdonság a vadászterületen?!

erdőn!Újdonság az

Dámelőny
Állománybecslési adatok 
2004

■ w

Só kenhető formában:
A vadállomány ellátása még soha nem 
volt ilyen egyszerű,

A Sópaszta a természetes takarmányt 
sóval és fontos ásványi anyagokkal 
egészíti ki.
Kapható tubusban (400 g) vagy vödör
ben (2 kg).

újdonság!
A Trófea Plusz Sópaszta tartalmaz 
foszfort, rezet és szelént, mely 
anyagok elősegítik a vad egészséges 
fejlődését és serkentik az 
agancsképzést. A Sópaszta kenhető 
állagának köszönhetően maximálisan 
lopásbiztos!

Kérje ingyenes ismertetőnket: 
„Sópaszta a gyakorlatban”

A z utóbbi években a dám egyre 
nagyobb jelentőséget kap nagy

vadjaink között. Az egyik legnagyobb 
„dámos" erdőgazdaság vezetője már 
augusztus elején arra „panaszkodott", 
hogy az összes bikát eladták, a va
dászidénynek szinte minden napja be
telt, akkora a bérvadászok érdeklődé
se. Ráadásul a vendégeknek 70 szá
zaléka immár belföldi, csak kisebb ré
szük érkezik külhonból. A dámvadá- 
szat ma a piac egyik legkeresettebb 
terméke. Egyfelől van tehát az óriási 
igény, másfelől pedig a természetvéde
lem törekvése, hogy az állományt 
csökkentsük, és új területekre semmi 
esetre se telepítsünk.

Hogyan lehet egyezségre jutni?
Nézzük először a dolgot a vadgaz

da oldaláról! Magyarországon kiváló 
minőségű dámállomány él. Pontosab
ban fogalmazva nálunk a dámnak 
annyira jó az élőhelye, hogy életerős 
populációkat alkot, nagyszerű agancs
minőséget produkál. A gímszarvassal 
szemben több előnye is van. Erőseb
ben helyhez kötött, kevesebbet és ki
sebb távolságokra vándorol. Ez azt je
lenti, hogy egy-egy vadgazdálkodási 
egységben megtartható. Ugyanakkor 
az élőhelyet sokkal kevésbé terheli 
meg, mint nagyobb rokona. Alkalmaz
kodóképessége kitűnő, nem csak nagy 
erdőtömbökben, de ligetes területen is 
jól érzi magát. Agancsa előbb érik

meg, mint a gímé, a bikákat 2-3 év
vel hamarabb lehet terítékre hozni. 
Más szóval: ennyivel rövidebb ideig 
kell tartani, óvni, télen etetni.

Több helyen lovas kocsival, télen 
szánnal barkácsolva vadásszák, ami 
igen hangulatos, más vadfaj esetében 
ritkán élvezhető vadászati mód. Rá
adásul a dám kerüli a nagy sűrűket, 
nappal is mozog, úgyhogy egész nap 
vadászhatunk rá. Ebben a tekintetben 
csak a muflon a vctélytársa. Egyre 
többen gondolják úgy, hogy nem tró
feát, vagy lelövést vásárolnak, hanem 
vadászatot. Mondjuk, nem szeretik a 
hosszú lest, előnyben részesítik a 
mozgást. A vadászat értékébe beletar
tozik az is, hogy egy jó dámos terü
leten a fogatról rengeteg vadat lehet 
látni. Hogy a vadász válogathat, hogy 
egyetlen napon több esélye is van, ha 
meglőtte a bikáját, lőhet mellé néhány 
tarvadat, vagy gyengébb bikát. S ha 
hibázott, vagy nem került lövési hely
zetbe, kisvártatva újabb esélye adódik.

Van aztán egy szubjektív előnye, 
meglehet nem mindenki ért majd 
egyet velem. Egy 2,5 kilós dámlapát 
(amely viselőjének elejtése ma Magyar- 
országon 150-200 ezer Ft) már nagyon 
mutatós trófea. Ezért a pénzért egy 
4-5 kiló körüli gímbikát lőhetnénk, 
amelyik sokkal „szerényebben" néz ki.

Az ország dám térképén Jász- 
Nagykun-Szolnok megye az egyetlen

■A. ®

D E U S A ____♦
INTERNATIONAL GmbH

Hochstein Kft.
1239 Budapest 
Hunyadi u. 16/b 

Fax: 06-1-287-0041 
Telefon: 0670-381-2428 

E-mail: hochstein@axelero.hu
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fehér folt, egyedül ott nem él ez a 
vadfaj. Előnyei miatt egyre többen 
fognak bele dámos kert létesítésébe. 
Néhány területen pedig, ahol régebben 
kaptak telepítési engedélyt, de csak el
vétve fordult elő dám, most az állo
mányt dúsítják, vérfrissítés címén dá- 
mot engednek ki, és olyan szintre 
akarják fejleszteni az állományt, hogy 
rendszeresen vadászni és vadásztatni 
lehessen rá. Az Alföld több részén 
folynak erdőtelepítési programok. A 
gyenge minőségű földeken az EU nem 
támogatja a hagyományos szántóföldi 
művelést. Itt az intenzív zöldség-, és 
gyümölcstermesztés mellett az erdőte
lepítés az egyik lehetőség. Márpedig 
ahol nő az erdők aránya, a területek

egyre alkalmasabbak lesznek a dám 
számára. Ezeken a vidékeken egyik fő 
megélhetési forrás lehet a turizmus és 
ebben a vadászati turizmus.

Apróvadas jellegű vidékeken a dám 
jelentősen szélesítheti a vadászati kí
nálatot. Itt ugyanis októbertől áprili
sig nem tudnak trófeás vadat kínálni 
a vendégeknek. A dámnak azért len
ne nagy jelentősége, m ert a téli idő
szakban is nagyvadvadászati lehetősé
get jelent.

Az elmúlt években cikkek sora 
született az őzről, mint a jövő nagy
vadjáról. E címért folytatott versen
gésben most a dám esélyei alaposan 
megnőttek.

M. T

Diszkrimináci-óh
Hazai nagyvadfajaink közül, úgy tűnik, 
egyes egyedül a dám nem képes „fia ta lo- 
dásra". Ha ugyanis a szarvassal és az őz
zel hasonlítjuk össze, azok hivatalosan 
m egállapított öregségi ideje, azaz kulm i- 
nációs kora, az e lm últ évtizedek során 
konzekvensen és je lentősen csökkent. A 
szarvasbikák a legújabb rendelet szerint 
m ár 10 éves, az őzbakok pedig m ár 6 
éves koruktól öregnek számítanak és m e
hetnek „nyugdíjba". (M ég jó, hogy nem 
tudnak róla.) A  lapátosoknál azonban 
nem vá ltozott az égvilágon sem m i. Egy 
évtized, vo lt, van és lesz a bikák „é re ttsé 
gének" kora. Az é letútjuk pontosabban: f i
atalnak m ondjuk a 2-től 4 éves korig (1-
3.agancs), középkorúnak 5-től 9 évesig 
(4-8. agancs) öregnek pedig 10 éves kor
tó l (a 9. agancstól). Az öregségig tú lságo
san nem is érdekes a kor, m in t m úlékony 
állapotjelző, azonban a 9 évesekkel már 
akad egy kis bibi, m ert éppen addig szá
m ítanak középkorúaknak, deli legények
nek. Egy évvel később már „öregek".

Amíg a mínuszpont-rendszerünk „élt", 
9 év vo lt a „mínuszolás" lehetséges felső 
határa, ez után már nem kaphatott mí
nuszpontot, noha a golyóérettség kora ak
koriban is pontosan 10 év volt. Utolérték 
tehát a szarvasbikákat, „akik" az egész 
„ügy" nyilvánvaló biológiai képtelensége 
ellenére „fiata lodtak" hozzájuk. Valamilyen 
általunk meg nem ismerhető okból nem 
tudhatjuk meg, hogy ki, mikor, vagy éppen 
milyen megfontolásokból léptette rendre 
vissza az érettség korát a szabad területe
ken élő szarvasbikáknak, őzbakoknak. A 
tapasztalt és olyan sokat bírált elfiatalodás 
ellen - enyhén szólva - nem ez a leghatéko
nyabb küzdelem, m int ahogyan a fiatal 
korosztály m egkövete lt és számonkért 
agyonlövetése sem bizonyult annak.

Ha valamelyik vadfaj esetében egyálta
lán elfogadható érvek alapján indokolt le
het a korosztályi „visszaléptetés", akkor ez 
éppen a dámnál lehetne indokolt, hiszen 
ma már az országos állomány több m int 
egyharmada zárt kertekben tö lti az egész 
életét, ahol szakmai és ökonómiai szem
pontokból is indokolt volna a gyorsabb ál
lományforgó. Kérdés, hogy vajon észér
vekkel magyarázható-e egyáltalán a 21. 
század általános „koravénségének" a jelen
sége, s ebben a dám kivételezett helyzete? 
Ha nincsenek korszakalkotó felfedezések, 
és a lövés e lőtt elvégezhető évre pontos 
kormeghatározási eljárások, akkor meg 
m iért változik rendre egy valójában mindig 
is elvi kérdés? -H-
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Vadgazdálkodási gyakorlat

m m\ i A.i.Tí ■■r'.'t r.

A hazánkban élő dámok harmada 
bekerített területen él. Sokakban 

ez azt a képzetet kelti, hogy a dám 
„kerti" vad, nem való a szabad terüle
tekre. Mint annyi más, felületes meg
figyelésből és hiányos tudásból szüle
tett dogma, természetesen ez sem 
igaz. Mint ahogy az sem, hogy a dám 
„ideges", állandó mozgásával elzavarja 
a területről a nyugalomra vágyó szar

vast. Sokszor egy időben azonos lege
lőn vagy szórón tartózkodik mindkét 
faj, nemegyszer keveredve egymással. 
A dám rendkívül toleráns vadfaj, a 
számára alkalmas új élőhelyet hamar 
„belakja", s kellő védelem mellett gyor
san felszaporodik állománya.

A dám a takarmányt jól hasznosít
ja, betegségekre kevésbé fogékony, 
stressztűrő képessége átlagon felüli.

Ráadásul a szarvassal ellentétben na
gyon jól viseli a kis területen való tar
tást is, és ez az, amiért kerti vadnak 
elsődlegesen alkalmas.

A hazánk területéről ásatásokkal 
előkerült agancstöredék-fosszíliák bizo
nyítják, hogy a dám a Kárpát-meden
cében is őshonos volt, csupán az utol
só jégkorszak szorította Délre. A ró
maiak telepítették újra, először kertek
be, s nyilvánvalóan a középkori királyi 
vadaskertekben is fellelhető volt. A 
Kárpát-medence viharos történelme, a 
háborúkat követő éhínségek idején a 
vad szabad préda volt, s ilyenkor a zárt 
populációban élő, leginkább a kertek
ben élő dám volt az első áldozat.

A mai hazai populációk alapját is 
a vadaskertek adták, ezekből telepí
tették be az ország több vidékére. 
Ebből alakult ki a hetvenes évekre az 
a kiváló minőségű gyulaj-tamási állo
mány, amely több világrekordot „ter
mett". Az egyre növekvő mezőgazda- 
sági vadkárok miatt e területeket sor
ra bekerítették, így 3-10.000 hektáros 
óriási „kertek" alakultak ki - ahonnan 
már nem tudott kijutni a vad. Jutott 
viszont bőven arra, hogy máshová is 
lehessen telepíteni a szaporulat
ból. így került - a többi között - a
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Vadászati gyakorlat

Megéri a pénzét
A hatvanas években a nagyüzemi növénytermesztés 
bevezetésével a fácán életfeltételei erősen korlátozód
tak, a természetes állomány töredékére csökkent. A je
lenséget a vadgazdálkodók idejében felismerték, és az 
állományt mesterséges zárttéri tenyésztésből származó 
fácánok telepítésével igyekeztek pótolni. A kutatók ki
dolgozták a fácántenyésztés technológiáját, és akkori
ban évente közel kétmillió madarat helyeztek ki a va
dászterületekre. Az apróvadas társaságok vadászati le
hetőségeit is elsősorban a fácánvadászatok jelentették, 
ezért szinte mindegyikük nevelt fácánt.
A rendszerváltás idején visszaesett a mesterséges te 
nyésztés. Sajnos ez a tendencia napjainkban is fo lyta
tódik. 1994-ben még 1,3 m illió fácánt bocsátottak ki, 
tavaly viszont már 700 ezernél is kevesebbet. Ennek 
fő oka, hogy a fácántenyésztés költségei drasztikusan 
megemelkedtek. Az értékesített vadászatokból szár
mazó bevételek szerencsés esetben éppen hogy fe
dezik a kiadásokat, de sajnos inkább veszteséges lett 
a fácánnevelés. Érdemes azon elgondolkodni, hogy 
vajon a vadgazdálkodásunk egyik legsikeresebb és 
évtizedeken át jövedelmező részágazata m iért ju to tt 
el erre a már-már válsághelyzetet tükröző szintre?

A kilencvenes években a privatizációnak köszönhetően 
olyan nagyüzemi bázistelepek alakultak ki, ahonnan 

a gazdálkodók napos, előnevelt, illetőleg kész madarakat 
vásárolhattak. Egyre többen éltek is ezzel a lehetőséggel, 
és ezzel egyidejűleg felhagytak a költséges és kockázatos 
saját neveléssel. Egy fácántojás forgalmi értéke 100 forint 
körül mozog, a naposcsibét a keltető üzemekből 250 fo
rintért, az előnevelt, hathetes fácánokat pedig 600-650 fo
rintért lehet megvenni. Joggal vetődhet fel a kérdés, hogy 
ilyen árak mellett nem volna-e érdemes mégis saját törzs- 
állományt tartani, tojatni és keltetni?

Ismerjük el, a gazdasági számítások is ezt igazolják, a 
nulláról indulva, kisüzemi szinten ez ráfizetéses lenne, hi
szen a szükséges technológiai berendezések szinte megfizet
hetetlenek, azok üzemeltetése pedig szintén jelentős költ
ségtényező - a kockázatokról nem is beszélve. A tojáskeze
lés (tárolás, fertőtlenítés, lámpázás) szigorú technológiai fe
gyelmet és nagyfokú hozzáértést igényel. Csak a 8-10 ezer
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tojós törzsanyaggal működő tenyésztelepeknél kezd megté
rülni a ráfordítás. Ehhez pedig az egyre inkább elszegénye
dő vadásztársaságok nem rendelkeznek elegendő tőkével.

Viszont, ha nem is rendelkezünk jelentős anyagi hát
térrel, a legtöbb apróvadas vadásztársaságnál még meg
vannak a fácántenyésztéshez szükséges épületek, eszkö
zök, és még nem felejtették el a fácántartás és nevelés 
tudományát, elegendő tapasztalattal is rendelkeznek!

Őket szeretnénk bíztatni, mert a jól szervezett hazai fá
cánvadászatokban - főleg ha jól repülnek a hosszúfarkú 
szép színes madarak - van üzlet, van tisztességes nyereség!

Vegyünk egy példát! 10-15 vadászatra, 5 ezer fácánra 
tudtunk szerződést kötni, ennyit szeretnénk lövetni. Ah
hoz, hogy ezt a terítéket elérjük - 25 százalékos (az or
szágos átlag ennél is rosszabb) hasznosítással számolva - 
20 ezer nevelt madarat kell a területre kiengednünk. A 
nevelési veszteségekkel is illik számolni, ezért mintegy 21 
ezer csibét kell vennünk. A befektetés naposcsibe esetén 
5,25 millió forint, előnevelt fácán vásárlásánál 13,1 millió 
forint. Ehhez mindenképpen hozzá kell adnunk a nevelé
si-, takarmányozási- (a tápok ára minőségtől függően má
zsánként 8-9 ezer forint) és állategészségügyi költségeket, 
a munkabért, az energiafelhasználást, a ráfordítás - főleg 
naposcsibe vásárlása esetén -, a befektetés a vételárnak 
akár a kétszeresére - 10 millió forint fölé is emelkedhet.

Nézzük a bevételeket! A fácánlelövések átlagos ára 3 
ezer forint. Ez - a példánknál maradva és 5 ezer madár
ra vetítve - 14-15 millió forintot hozhat a konyhára... a 
tagok által lőtt fácánokból nem származik bevétel. Egy
értelmű, hogy komoly nyereségre tehetünk szert.

Tudjuk, a gond az, hogy az általános tőkehiányban 
szenvedő vadásztársaságok nehezen viselik el a több hó
napon át tartó, tízmilliós nagyságrendű kintlévőségeket.

Ha nincs előre eladva az 5 ezer madár élményszerű 
vadászata, tényleg óriási a kockázat, ugyanis a csökkenő 
fizető vendégvadász-érdeklődés miatt nem tudható, hogy a 
vadászatok idején lesz-e elég jelentkező, szerencsétlen 
esetben az is előfordulhat, hogy a vadgazdának a „nya
kán marad" a kibocsátott állomány egy része.

Gazdasági megfontolásból, az üzleti érdekeket szem előtt 
tartva, kisebb a kockázat - és ezért egyre jobban terjedő 
megoldás - hogy kész, „még aznap vadászható" fácánokat 
vásárol a vadászatra jogosult. Egy madár ára ebben az eset
ben körülbelül 2 ezer forint. Pluszköltség nincs. Ez a leg
biztonságosabb módszer, a kiengedett vad elvándorlásával és 
elhullással gyakorlatilag nem kell számolni. De itt is előre 
kell felmérni a várható vadászati igényeket és csak annyi ma
darat szabad rendelni, amennyi a terítéket biztosítja. Igaz, 
így nem túl nagy a haszonkulcs, viszont kisebb befektetés
sel, gyorsabban juthatunk a pénzünkhöz ... és általában a 
tagságnak is marad valamennyi vadászati lehetősége.

Vadászni tehát - így vagy úgy - vadászhatunk fácánra, 
de nem feledhetjük, hogy a zárttéri tenyésztésből szárma
zó fácánok nem pótolják a természetes állományt, számuk 
csökkenését ezzel nem lehet megállítani. A nevelt madarak 
kódolt genetikai és szerzett etológiái képességei alkalmat
lanok arra, hogy a kibocsátott fácánok túlélése biztosított
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legyen. A le nem lőtt nevelt madarak nagy többsége a pár
zási időszakra vagy elhullik, vagy a ragadozók prédájává vá
lik. Marad tehát változatlanul még a legjobb helyeken is a 
feladat, hogy különös gonddal vigyázzuk, gondozzuk a ter
mészetes fácánjainkat, folyamatosan fejlesszük az élőhelyét 
és védjük meg a sérülékeny állományt a vámszedőitől.

Az utóbbi években apadt az élőnyúl-export, amely a fá
cántenyésztés pénzügyi alapjait biztosította. A védett mada
rak lelövése és elkobzása miatt keletkezett természetvédelmi 
eljárások, különösen az itáliai vadászok ellen irányuló kam
pányhadjárat következtében erősen csökkent az olasz vadász- 
turizmus, ez is mérhetetlen nagyságú bevételkiesést ered
ményezett a vadásztársaságoknál. Szintén gondot jelent az 
áfa kiterjesztése, amely mintegy 16-18 százalékos árbevétel
kiesést okoz.

De ha csak sajnálkozunk a nehéz helyzetünkön, ha 
nem a megoldásokon törjük a fejünket, nem várható si-
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kér a gazdálkodásunkban. Ha kis lépésekkel is, de terem t
sük meg az önerőt ahhoz, hogy elnyerhessük a támoga
tásokat az egyre jobban bővülő pályázatokon. S ha nyer
tünk, már csak az utófinanszírozásig kell valahogy kibír
nunk, ugyanis a legtöbb támogatást akkor folyósítják, ha 
a beruházás már megvalósult.

Ritkán ejtünk róla szót, pedig a fácánneveléshez és a 
vadásztatásához ugyanúgy hozzátartozik, mint a nagyvad- 
vadászathoz, hogy érdemes figyelni, sőt fejleszteni, moder
nizálni a vadászathoz tartozó szolgáltatásokat, a szállás, az 
ellátás színvonalának javításával. Szintén nagyon fontos, 
hogy a vadásztató jó előre „találja ki" a vadásztatás él
ményszerűségét, m ert egy jó „előadásnak" gyorsan híre 
megy, szívesebben jön hozzánk a - jegyét örömmel meg
váltó - „közönség"... és már nem lesz kérdés, hogy a fá
cánvadászat megéri a pénzét!

W a l le n d u m s  P é t e r  
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1 Vadászati gyakorlat

K ülönös koraősz az idei, kevesen 
emlékezhetnek ilyen harsogóan 

zöld határra, ekkora takarásra, mely 
nemcsak a létszámbecslést végző va
dász szeme elől bújtatatja el az ap
róvadat, hanem - remélhetően - a ra
gadozók elől is.

Úgy hírlik, hogy az idei fácánneve
lési idényben a tavalyi kínálatival szem
ben keresleti piac alakult ki. A 
tenyésztelepek vezetőinek egyhangú vé
leménye szerint kevesebb volt mind a 
napos-, mind az előnevelt fácán, mint 
amennyit eladhattak volna. Ehhez hoz
zájárult, hogy sok helyütt - különösen 
az első turnusú nevelésből - a hűvös 
idő miatt jelentősebb volt ez elhullás.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 
az egyik legjobb fácános vidéken, egy 
évtizeddel ezelőtt még 42 vadásztár
saságból több mint 20 helyen volt fá
cán hajtóvadászat. Ma 56 területből 4 
helyen rendeznek még hajtóvadásza
tot, zömében a törzsvendégkörnek, és 
mindössze 12 társaság foglalkozik ne
veléssel, 20 társaság pedig nevelt ma
darat, vagy kész fácánt vásárolt.

Csongrádban 40 ezer a nevelt fácá
nok száma, ebből több mint 19 ezer 
állománypótlási célú, azaz nem va
dászható. Pest megyében a kibocsá
tásra tervezett mennyiség alig haladja 
meg az 51 ezret, Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megye 78 vadásztársasága kö

zül mindössze 20 bocsát ki összesen
40 ezer madarat. A Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei, mezőségi egykor 
igen jó fácános területekre 15 ezer 
fácán került. Bács-Kiskun megyében
41 770 fácánt engedtek ki vadászatra 
és 16 670-et állománypótlásra.

Az elmúlt évek során alaposan meg
változott a „fogyasztói oldal", a bérva
dászok igénye. A nagyterítékű, téli haj
tások helyett, kisebb terítékekre van 
nagyobb kereslet. Ehhez azonban más 
kibocsátási módszerekre volna szükség, 
hiszen a többszöri zavarás, „piszkálás" 
tovább növeli az amúgy is jelentős ha
vi veszteségeket. Két-három alapos 
„megpüfölés" után nem lehet a mada
rak nagyobb részét együtt tartani.

Azok a „profi" vadásztatok, akik 
mindvégig fizetett szakembereket alkal
maznak a nevelésre, őrzésre - és ami 
még ennél is fontosabb - a nevelt fá
cánok módszeres és következetes „ta
nítására", 50-80 százalékos vadászati 
eredményeket érnek el. A társaságok
nál viszont ez csak igen jó esetben éri 
el a 30 százalékot. A számítások sze
rint pedig 38-40 százalék a „null- 
szaldó", csak efölött képződik nyereség.

Ha a jövőben is akarunk fácánra 
vadászni, sok mindent újra kell gondol
nunk, kezdve a törzstelepek tojóállomá
nyától, a madarak genetikai tulajdonsá
gán keresztül a területek kiválasztásá
ig, valamint a vadászatok szervezéséig.

H. Zs.
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Földtulajdonosok oldala

Az ördög a részletekben...
A szerkesztőségünkbe érkező szá
mos kérdés közül minden bizony
nyal közérdekűnek számít, hogy a 
földtulajdonosi gyűléseken a meg 
nem jelent tulajdonosok nevében a 
jegyzőhöz hasonlóan szavazhat-e a 
választott hegybíró?

A jelentősebb szőlőtermesztő terüle
teken olykor ügydöntő terület- 

nagyságú lehet a hegyközség érdekelt
ségi területe. A félreértés oka az, hogy 
a hegyközségekről szóló 1994. évi CII. 
törvény 45. §. 5. pontja szerint a vá
lasztott hegybíró a tulajdonosok helyett 
és nevében jogosult jognyilatkozatot 
tenni. A vadászati törvény és annak 
többször módosított végrehajtási rende- 
lete azonban ilyen jogosítvánnyal csak 
a területileg illetékes jegyzőket ruház
ta fel. Miután a 30 hektárnál kisebb 
tulajdonosok önálló szavazati joggal 
nem rendelkeznek, jogukban áll képvi 
selőt megbízni, 
gánokirat, 
kell íratni, 
ró csak ak 
hasonlóan a

gbízólevél ma- 
anúval is alá 

a hegybí- 
jegyzőhöz 

lent tulajdo
nosokat, ha a földtulajdon elválasztha
tatlan jogának, a vadászati jognak az 
ügyében a tulajdonos külön, írásban 
nyilatkozatot tesz arról, hogy a vadá
szati joggal kapcsolatos ügyekben név 
szerint a hegybíró képviseli. Ha ilyen 
nyilatkozat nincsen, akkor a  képviselet 
nem felel meg a rendelet előírásainak 
és a törvényességnek. A jogszabá 
ugyanis tételesen kimondja, hogy a tu 
lajdonosok „egyéb módon" is gondos
kodhatnak a képviseletükről, és meg 
tehetik ugyanezt a 30 hektárnál na 
gyobb területekkel rendelkező földtu
lajdonosok is. A vadászattal kapcsola
tos kérdésekben a szakági törvény az 
irányadó, még akkor is, ha a két tör
vény között látszólag ellentmondás van.

...és mi lesz a földtulajdonosi 
vadászati közösségekkel?

Legutóbbi számunkban a haszonbér
leti szerződések időtartamával, érvé
nyességével és a tízéves vadgazdálko
dási üzemtervek jogi kapcsolatával 
foglalkoztunk. A vadászati törvényben 
és végrehajtási rendeleteiben azonban 
nincs szó a földtulajdonosok által lét
rehozott földtulajdonosi vadászati kö

zösségek 2006-2007. utáni működésé
ről, fennmaradásáról, jogairól.

A fő kérdés, hogy a tízéves (a kü
lönleges rendeltetésű területek eseté
ben pedig tizenhárom éves) ciklusok 
letelte után mi lesz ezekkel a vadásza
ti közösségekkel, jogászok által meg
nevezett „formátlan társaságokkal"?

Ugye a törvény 14. §. (5) bekezdé
se azt mondja, hogy a földtulajdono
si társult vadászati jog esetén a va
dászati jogközösségek döntenek a tu 
lajdonosi képviseletről, a vadászterület 
határairól - esetleg - megváltoztatásá
ról, a vadászati jog gyakorlásáról, 
hasznosításáról.

Ezek a határozatok „a vadászterü
let mindenkori tulajdonosát a vadásza
ti jog haszonbérbe adása esetén a ha
szonbérleti szerződés időpontjának le
jártáig, egyébként a vadgazdálkodási 
üzemterv érvényessége idejéig köti" 
Azt is leírja, hogy „a vadászterület ha
tárának megállapítása a vadgazdálko
dási üzemterv időtartamára érvényes" 

De sehol nem rendelkezik a földtu- 
lonosi vadászati jogközösségek 
elveket az elsőfokú vadászati ható- 

sag nyilvántartásba vett - működésének 
időtartamával, megszűnésével, feloszla
tásával vagy feloszlásával. Lehet, hogy 
a haszonbérleti jogviszony tíz év után 
megszűnik, valamint lejár a tízéves 
vadgazdálkodási üzemterv érvényességi 
ideje, de ettől még nem szűnnek meg 
varázsütésre a létrejött földtulajdonosi 
vadászati jogközösségek. Működésük 
törvényileg nincs meghatározott időtar
tamhoz, például 10 évhez kötve.

Arról nem is beszélve, ahol saját 
jogon - társult vadászati jogként - 
maguk a földtulajdonosok gyakorolják 
a vadászatot. Itt nincs is haszonbérle
ti jogviszony és időtartam, csak tízéves 
vadgazdálkodási üzemterv, amelynek 
érvényességi ideje valamikor (?) lejár.

Szóval mi lesz velük? Feloszlathat
ják saját magukat - de ha nem akar
ják? Ha módosítják a vadászati tör
vényt, az esetlegesen megszünteti, 
kvázi feloszlathatja őket. Avagy a föld- 
tulajdonhoz kötött vadászati jog, mint 
alapjog szerint nem lehet „hozzányúl
ni" ezekhez a földtulajdonosi vadásza
ti jogközösségekhez?

Azt tudjuk, hogy a jelenlegi közös
ségek a meglévő vadászterületen be
lül szétválhatnak, ha ilyen érvényes

határozatot hoznak és az új határok
kal meghatározott vadászterületek 
megfelelnek a jogszabályokban előír
taknak, mint például minimálisan 
3000 hektár területnagyság, ne legyen 
zárványterület, stb.

Ugyanakkor közismert, hogy új te
rületeket, új vadászati jogosultságokat, 
vadászterületi határokat akarnak, ter
veznek sokan a jelenlegi vadászatra 
jogosultakon (vadásztársaság, saját jo
gú vadászat, stb.) belül és kívül.

Csakhogy - hát, már ahol - a jelen
legi földtulajdonosi vadászati jogközös
ségek jogilag érvényesen működnek.

Érdekes lesz a helyzet jó egy év 
múlva. Mondjuk megkezdődnek a bel
ső bomlások és ismételten megkezdő
dik a határok, a területek átrajzolása, 
rárajzolása, új földtulajdonosi jogközös
ségek megszervezése, összehozása, stb.

Vagy esetleg nem is a földtulajdo
nosi vadászati jogközösségek kezében 
marad a döntés joga? Ezt azért ké
telkedve írjuk le, m ert nyilván a va
dászati jog változatlanul a földtulaj
donjoghoz kötődő, attól elválaszthatat
lan vagyoni jellegű jog marad.

A törvényességi felügyeleti vizsgálatok 
tapasztalatai alapján sok a félreértés 
a tagfelvételek, és a hozott közgyűlési 
határozatok körül is.

A tagfelvétel csak akkor lehet jogsze
rű, ha mindenben megfelel az alapsza
bály előírásainak, és a közgyűlési meg
hívóban külön napirendként szerepel. 
A tagfelvétel csak akkor lenne „közfel- 
kiáltásszerűen" törvényes, ha a társa
ság minden tagja a közgyűlésen jelen 
volna. (Ez azonban szinte elképzelhe
tetlen.) Igaz ez az egyesületi életet 
döntően befolyásoló határozatok meg
hozatalára is, melyek csak akkor érvé
nyesek, ha a közgyűlés meghívójában 
is külön napirendi pontként szerepel
nek. Hasonlóan gyakori hiba, hogy 
csak az „igen" szavazatokat számlálják 
össze és írják a jegyzőkönyvbe, nyoma 
sincs a „nemek" és a „tartózkodók" 
számának. A közgyűlési jegyzőkönyv
nek tartalmaznia kell az idő előtt tá- 
vozottakat, mert ennek hiánya esetén 
nem egyezhet meg a szavazók száma 
a jelenléti ívet aláírókéval.

Dr. B a lá z s  I s t v á n  - H.Zs.
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| |  Mikor-mi-mennyiért?

Dámb ka-tarifák
A dámbarcogás időszakában a hazai árakon kívül a környező országokét is 
összegyűjtöttük. Emellett az aprővad-vadászok örömére eben a hónapban 
kezdődnek a kereső, bokrászó vadászatok a fácánkakasra is.

Erdőgazdaságok I
I! Vadászatszervező irodák,Kft. ! Vadásztársaságok

Súly eFi Ft/10 gr EUR 10 gr eFt Ft/10 gr w j m EUR 10 gr eFt Ft/10 gr

<2 kg 75-125 - 300-650 - 90 - 280-400 - 50-85 !

2-2,5 kg 125-175 1700 510-950 3 117 - 500-550 3 125-135 j 1300

2,5-3,0 kg 200-210 2500 560-950 5-9 117 7 600-750 5-8 150-200 l 500-1600

3,0-3,5 kg 300-335 3000 960-1250 10-15 152 20 950-1100 ' 10-13 ] 180-260 ' 1750-2800

3,5-4,0 kg 450-485 5000 1600-1850 18-27 252 30 1450-1860 18-22 320-362! 2500-6000

4,0-4,5 kg 735-760 15000 2700-3060 29-50 402 63 2450-2850 34-40 530-612 | 5000-7200

4,5-5,0 kg 1250 - 4200-5500 50-95 717 90 4150-4880 50/55 890-103718500-14400

5,0-5,5 kg - - 6500-10060 50-100 - - 4700 60 i
5,5 kg< - - 15560 130 - - - - i

Csapos bika: 100-200 EUR/db. Hibázás és sebzés: 100-150 EUR/db, vagy be
csült trófea 50 százaléka euróbán és forintban.
Dámtehén, ünő, borjú: 10 000 - 22 000-Ft/db (a hibázást nem számolják fel) 
a sebzés 5000 -11 000 Ft. Az eurós elszámolás esetén a hibázás 20-35 EUR/db, 
elejtése 40 -100 EUR/db, a sebzés pedig 20-55 EUR/db. Kísérési díj: 2500 - 
Ft/vadász/nap/, illetve 8-15 EUR/vadász/nap/. Több területen külön megállapo
dás szerint adnak kedvezményeket. (Az árak az ÁFA-t tartalmazzák.)

Dámbika külföldön
Bulgária Horvátország Románia Lengyelország Szlovákia

Súly kg EUR EUR/lOg EUR EUR/lOg EUR EUR/lOg EUR EUR/10g EUR EUR/lOg

< 2  kg 460 - 200 - 250 - 279 - 176/407 -

2-2,5 kg 460 2 300 5 250 329 2 638 -

2,5-3,kg 560 3 500 5 550 - 529 2,5 638 9,2
3,0-3,5 kg 710 9 800 10 550 10 659 9,5 1100 12,8
3,5-4,0 kg 1160 17 1200 15 - - - - 1738 23,1
4,0-4,5 kg 2010 28 1700 20 - - - - 2893 35,2
4,51 kg< 3410 46 - - - - - - - -

Idény: 00.01-1231. 09-01.-01.31. 09JI1.-12.15. i —
i___________________ i 09.01.-1231.

A csapos bika Szlovákiában 83 EUR, Lengyelországban 55 EUR, Szerbia- 
Montenegró területén 100 EUR. Hibázás általában 100 euró, vagy 50 száza
lék. Dámtehén, ünő, borjú elejtés 40-75 EUR. Szerbia-Montenegróban C.I.C. 
(Nemzetközi trófeabírálati pontszám) pontokban határozták meg az árakat. 
Például az érem alattiak 200-800 EUR, míg a 160 pont feletti (kb. 2,8 kg) 
bronzérmes 110-, a 170 pont feletti (kb.3,5 kg) ezüstérmes 1500-, és az arany
érmes 180 pont feletti (kb. 4-4,5 kg) 2100 eurót kóstál.

Hazai fácánárak

Értékesítés:
Szücs és Zsóka Bt.

5900 Orosháza,
Könd u. 56. 

tel: 30/9257-531 
68/413-880 

szucsl@orosnet.hu
Várjuk viszonteladók jelentkezését!

Nikon

FOYADASZBOLT
Budapest, VIII. József krt. 66.

Tel/fax:
H-P: 10-17 óráig Szó.: 10-13 óráig

golyós vadászfegyverek

Erdőgazdasági részvénytársaságoknál az elejtés 2800-3000-Ft/db, ehhez jön az el
vitel fácánonként 500-1000 forintos áron. Euróbán: az elejtés 10-14-, elvitel 1,5-6. 
Vadászatszervező irodák (Kft.-ék) elejtés 2500-3000-Ft/db, de ebben az elvitel 
lehetősége is benne van. Euróbán: 14-16 EUR az elejtés, az elvitel 0-2 EUR/db. 
Az élő fácán ára 1800-Ft/db októbertől, ezután m ár kéthetenként 50-Ft/darab- 
bal emelkedik az ár. A szabad területen tartott, tehát nem a vadászat nap
ján kibocsátott fácánállomány esetén előfordul a 16-30 eurós ár is, elvitellel 
együtt. A vadászat előtt ajánlatos a kibocsátott fácánokról, a vadászat módjá
ról, a lebonyolításról, az étkezésről, továbbá lehetőleg minden részletről előre 
érdeklődni. (Az árak az ÁFA-át tartalmazzák.)

Dr. B. I.
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Nyestkutya Hevesben

Hírek-tudósítások

Az SCI leendő tagjaihoz
Május 25-dikén, az 
egerszalóki Tabán 
völgye Vadásztár
saság „Kovászó" 
t e r ü l e t r é s z é n  dr. 
Földy Imre ejtette el 
a képen látható 6,5 
kilogramm testsú
lyú nyestkutyát. A 
megyében eddig 
csak igen ritkán ke
rült terítékre ennek 
a ragadozófajnak 
egy-egy példánya.

F.l.

Az első mosómedve

Mosómedvét lőttek a Hajdú-Bihar megyei Téglás Város Vt. 
Telek nevű vadászterületén szeptember 1-jén reggel. A 
mintegy 100 hektár nagyságú nádas, mocsaras területet 
kettészelő belvíz-elvezető csatorna partjáról többször érke
zett lakossági jelzés, hogy valószínűleg mosómedvét lát
tak. Amikor a terítéket készítették, egyszer csak a csator
nára kiengedett házi kacsa és libacsapat riadtan menekült 
a partról. Erre felfigyelve a vadászok becserkelték az érin
tett területrészt és sikerült elejteni a szokatlan riadalom 
okozóját, a mosómedvét. A fiatal hím testhossza 570-, a 
farkának a hossza 280-, a fülének a hossza 60-, hátsó lá
bának hossza 105 mm, testtömege 8700 gramm volt. A 
megyei vadászati osztály tájékoztatása alapján az első 
eset volt a megyében ilyen vad elejtése. A mosómedve 
koponyája és gereznája kikészítés után a szerencsés va
dász, Kemecsei Sándor Csaba gyűjteményét gyarapítja.

Ahogy már értesültek róla a Kedves Olvasók, 2005. júni
us 2-án megalakult a Safari Club Közép-Magyarországi 
Egyesülete. Az a tény, hogy számos vadászkollégánkat 
eddig nem kerestük meg, csak azzal magyarázható, 
hogy az elnökség előtt nem volt ismert sok vadász kül
földi vadászmúltja. Ezért kérem azokat, akik szeretnének 
hozzánk csatlakozni, vegyék fel a kapcsolatot Boros Zol
tán gazdasági felelősünkkel az alábbi e-mail címen: 
bz3@freemail.hu

Hídvégi Béla elnök

„Multi” a vadászati kereskedelemben
A vadászati kereskedelem a tradicionális és piacvezető 
márkák felé irányította a vásárlókat, de sok kisebb va
dászbolt találta meg számítását, mert a vadászvásárlók 
jelentős részének a személyes kapcsolat is fontos szem
pont a vásárlásnál. A Harmónia üzletláncot kivéve nincs 
országos hálózatú kereskedelmi vállalkozás, amely 
nagy választékot kínálva, könnyen elérhetően, azonos 
minőséget garantálva állt volna a vásárlók rendelkezésé
re. Ez a hiány adott teret annak, hogy a budaörsi bevá
sárló-negyed egy új áruházzal gazdagodott, a sportos 
életet kedvelők és ezen belül a vadászok várható örö
mére. A DECATHLON sportáruház „GEOLOGIC" fantá
zianév alatt, saját tervezésű és gyártású termékcsaládot 
kínál vásárlóinak . A tervek szerint, az egyik óriás áruház
lánc tulajdonosi köréhez tartozóan behálózza majd az 
egész országot. A 4000 négyzetméter alapterületű áru
ház közel 20 százaléka a vadászok és természetkedve
lők vásárlói szokásainak megfelelően van ruházattal, 
lábbelivel, felszerelésekkel, eszközökkel feltöltve. A 
GEOLOGIC termékek mellett természetesen az eddig is
mert vezető márkák választékai is megtalálhatók. Az ára
kat a hazai vásárlók zsebéhez méretezték, a sörétes lő
szer is igen kedvező áron kerül fel az áruház polcaira.

Siklósi Kálmán

Fakókeselyűt fogtak

A Fővárosi Állat- és Növénykerthez kedden került az a 
keselyű, amelyet szeptember 6-án a Győr-Moson- 
Sopron megyei Egyednél fogtak be. Az állatot mérge
zésre utaló tünetek miatt orvosok ápolják. A fakókeselyű 
(Gyps fulvus) nem fészkel ugyan hazánkban, de kóbor
ló példányai a Balkánról átvetődhetnek Magyarország 
területére. A beteg példány a lábán található gyűrű sze
rint a horvátországi Cres-szigeti álllományból származik.

Helyreigazítás
Bocsánatot kérünk Tóth Kálmán úrtól, a VKE majálisán 
rendezett főzőverseny zsűrielnökétől, akinek a nevét 
sajnálatosan elírtuk a 398. oldalon lévő képaláírásunk
ban. A szemünkben Tóth Kálmán nem megjelenésé
ben, hanem szellemében „NAGY" I

A szerkesztőség
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Bíborfelhők 
Kainuu felett
F innország-szerte szeptember utolsó szombatján kezdő

dik a jávoridény. Ilyenkor minden épkézláb vadász az 
erdőt járja, és aki teheti, felutazik északra, ahol több a 
vad és kevesebb az ember. Mi is így tettünk, és félnapi 
autózás után értünk Kiannanniemibe. Az előre kibérelt 
kis faházat nyolcán laktuk. Vendéglátóim, Risto és felesé
ge, Hilkka, valamint öt norvég jávorhajtó kutyájuk. A ház 
küszöbét a Kiannanjarvi vize nyaldosta, és a tavon túl ott 
sötétlettek Saloniemi erdei, ahol a jávorok vártak minket.

Másnap reggel, amikor fölébredtem, igyekeztem átélni a 
pillanat nagyszerűségét. Jávorra indulok! H át az indulás az 
nem ment olyan gyorsan, mert a skandináv vadász nem 
siet. Miért is sietne, hiszen kutyával vadászik, így egész 
nap egyforma esélye van a zsákmányra! Először is kényel
mesen és bőségesen megreggelizik, aztán kiáll a ház elé 
és megnézi a szélirányt, majd annak ismeretében visszaül 
a konyhaasztalhoz, akkurátusán kiteríti a terület térképét 
és haditervet kovácsol. így tett Risto is.

Végül aztán nekiindultunk. Hilkka gyönyörű helyen tett ki 
minket, mindig ilyennek képzeltem az északi vadont. Lépé
seinknél halkan cuppogott a nedves föld és a kövek közt 
vízerecskék csordogáltak a lapály felé. Kirri kutya keresve 
tűnt el a fenyvesben. A jávorhajtó ebtől elvárják, hogy csak 
a jávor érdekelje. A jávort csak addig ugatja, amíg állítja, 
amennyiben a vad mozgásban van, a kutya hallgat, de igyek
szik a nyomában lenni, és újra megállítani. így a vadász, ha 
ugatást hall, biztos lehet abban, hogy áll a jávor. Hogy az 
ebek ne vesszenek el a javarészt utak és ember nélküli va
donban, telemetriás adó-vevővel van felszerelkezve minden ku
tya és kutyavezető. A nyakörvön murisán himbálódzott az an
tenna, a vadász nyakában meg a vevőkészülék, amelyet Risto 
100-200 méterenként elő is vett, és gondosan bemérte Kirri 
helyét. Hilkka kutyáján meg kis piros kabátka volt, abban 
egy vízhatlan tokban mobiltelefonhoz hasonló készülék, mely
nek segítségével méterre pontosan meg lehetett mondani, mi
lyen messze van az eb. Mi több, Hilkka fel tudta hívni te
lefonon a kutyáját! Magam is belehallgattam egyszer az 
"adásba", jól lehetett hallani, ahogy az eb lihegett, lába alatt 
locsogott a víz, gallyak súrlódtak oldalához. Mint vendéglátó
im elmondták, ennek akkor van jelenősége, ha a kutya olyan 
messzire kerül tőlük, hogy nem hallanák meg máshogy az

A „kis” jávorborjú

ugatását. Szép dolog a technika, de valahogy ezt azért már 
túlzásnak tartottam. Majd a végén még azt is megéljük, 
hogy ha az eb jávort lát, telefonál a saját gazdájának!

Sok időnk nem volt az északi vadászat technikai kiegé
szítőinek tanulmányozására, m ert negyedórás cserkelés 
után Kirri egész közelről kezdett csaholni!

- Hirvi! - súgta Risto - Jávor! Készülj!
A kutya elhallgatott, de meghallottuk helyette a kövek 

gördülését, ágak pattogását. A vad ott készült átmenni 
előttünk egy széles lénián. Mindenféle jávor lőhető volt, a 
borjas tehén kivételével. Vajon mi akadt utunkba?

M ár láttam a sűrűben elő-elővillanni szürkésfekete tes
tét, aztán kitódult a nyiladékra egy nagy tehén, öles lép
tekkel igyekezett a túloldali erdő felé, céltávcsövön kísér
tem, s közben a borjút kerestem. De csak Kirri jött. 
A fenébe! Magányos tehén volt, én meg elengedtem!

- Jól tetted, hogy nem lőttél! - csapott válamra Risto
- Nem tudhattad, hogy egyedül van. Én m ár láttam, mert 
a borjas tehén sokkal óvatosabban jön ki a nyílt terepre,
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Safari

ez meg csak csörtetett, mint a tank.
Hja kérem, a tapasztalat! De legközelebb m ár én is 

tudni fogom!
Kirri eltűnt a jávor nyomában, bár kétséges volt, hogy 

a megriasztott tehenet újra meg tudja állítani.
Kétszer is hallottuk egy bika orrhangú bőgését, bará

tom válaszolt is neki, de nem jött be semmi. Hiába, vé
gére járt már az üzekedés.

Úttalan utakon mentünk a radar által jelzett irányba, fél
lábszárig érő vizeken gázoltunk át, és meg kellett kerülni 
egy mélyen elénk nyúló öblöt is. Szakadt rólam a víz. Ki 
gondolta volna, hogy idefent északon ilyen meleg lesz?

De minden fáradtságra megjön a jutalom: meghallot
tuk a kutya ugatását! Nem is túl messziről. Olyankor a 
jávorvadász nem siet, m ert időt kell hagynia a szarvasnak 
és a kutyának is. A jávor egy idő után megszokja a kö
rülötte lábatlankodó csaholó szerzetet, kezdeti idegessége 
szűnik, figyelme lankad. Az első csaholásra ott term ő va
dász gyakran megriasztja a vadat, aki később érkezik, an
nak több babér terem.

Komótosan ballagtunk hát egy darabig, s csak miután 
Risto figyelmeztetett a lábunk előtt heverő száraz ágak
ra, tudtam  meg, hogy a dolog komolyra fordult. Végül 
m ár onnan hangzott az ugatás előlünk, csak sziklák ta
karták a kilátást. Torkomban dobogó szívvel kerültem a 
szürke sziklatömböket. De akkor csend lett. A jávor meg
indulhatott. Hallgatóztunk.

És a kutya újra megszólalt! Gyerünk, de óvatosan ám! 
Risto a fejét csóválta egyre:

- Ez a hang... Nem így szokott állítani Kirri. Nem ér
tem! No mindegy, nézzük meg, mi az!

Felértünk egy platóra. Középkorú fenyvesben voltunk, 
aránylag messze elláttunk. Innen jött az ugatás, de megint 
nagy lett a csend. Álltunk és figyeltünk. Pár perc múlva 
szürke foltot láttunk a fák között, Kirri jött lógó nyelvvel. 
A norvég jávorkutya jellegzetesen hátára kunkorodó farka 
nem görbült olyan vidáman, mint ahogy szokott. Kirri szem
mel láthatóan ijedt volt, nem is lehetett sokáig előre külde
ni, csak körülöttünk téblábolt félénken pislogva.

Mi történhetett?
Risto szerint valamitől nagyon megrémülhetett, ezért 

volt az ugatása is olyan furcsa. Valószínűleg jávor helyett 
medvébe, vagy hiúzba botlott. Sosem fogjuk megtudni az 
igazságot. Sok titkot rejt az északi rengeteg!

Később aztán Kirri megnyugo
dott, újra keresni indult. Csodálatos 
helyeken jártunk, alaszkai vadász
könyvekből ismert tájak köszöntek 
vissza. Egy helyütt, mikor megálltunk 
radarozni, nagy robajjal szinte a fejünk

felől repült el egy siketfajd.
Fél 12-re járt az idő, mikor sziklákkal beszórt völgy fe

lett álltunk egy dombon, fenyők között. Risto a lábunk 
előtti lehengerelt mohaszőnyegre mutatott:

- Jávor feküdt el itt.
- Szívesebben látnék egy olyan helyet, ahol nem elfe

küdt, hanem elesett a jávor. - mondtam. Abban a pilla
natban recsegni kezdett a fenyvesen túli nyíres! Puskaro- 
pogásszerű zajjal közeledett valami. Ugrottunk fához tá
masztott puskáink után, és már ki is robbant a nyíres- 
ből egy jávortehén és a borja. Nem voltak harminc mé
ternél messzebb, alattunk csörtettek el a sziklák között, 
a másfélszeres nagyítású Weaver látómezejét teljesen ki
töltötte a szürke test. Eleresztettem az első lövést, a bor
jú futott tovább, küldtem a következőt, a borjú még min
dig futott. Mielőtt még eltűntek volna a sziklák között, 
a harmadik lövésre aztán összerogyott.

Mindez rövidebb idő alatt zajlott le, mint ahogy olvas
ni lehet ezeket a sorokat.

- Hé! - kiáltottam Ristonak - A hely, ahol a jávor el
esett!

Nevetve lapogattuk egymás hátát. Meglőttem első já
voromat! Mindhárom lövés benne volt, igaz az egyik ma
gasan a marjában, attól világgá ment volna, de a másik 
kettő jó helyen. Idei borjú, nem fekete, mint a felnőttek, 
hanem szürke. Lehetett olyan száz kiló.

A skandináv vadász első dolga a zsákmánynál, hogy 
Martiini tőrével nyakon szúrja, kifolyatja a vérét. Risto is 
így cselekedett. Utána én vettem át a terepet, zsigerelni 
annak illik, aki a vadat lőtte. De mikor a medencét és a 
szegycsontot átvágtam volna, barátom megállított. Akkor 
még nem tudtam , hogy mért.

Otthagyva a „hirvit" Risto színes műanyag szalagokat 
vett elő feneketlen zsebéből, azokat kötözgette harminc
negyven méterenként a fákra, hogy visszataláljunk.

Ebéd után visszamentünk kihozni a borjút. A sziklás te
rep miatt nem lehetett a quaddal bemenni, nem maradt 
más választásunk, mint gyalog kicipelni. A GPS szerint a 
legközelebbi út hétszázvalahány méterre volt. Megnyúztuk, 
a fejét és az alsó lábszárait levágtuk, majd vendéglátóm ki
fűrészelt egy fenyőt, azt dugtuk át a medence és a szegy

csont alatt. H át ezért nem engedte felha
sítani! Vállunkra vettük a szarvast, és el
indultunk a sziklák közt botladozva a 

szalagok men
tén kifelé. 

Hát nem 
volt egy 
babazsúr! 
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Őserdei szállítás

Risto ment elől, aki jóval magasabb volt nálam, a jávor 
lassan de biztosan csúszott a póznán felém, míg végül or
rom szinte már a fenekébe ért. Az alattomos sziklarepe
désekbe minduntalan bclezuttyant a lábunk, csoda, hogy 
egyszer sem estünk el. Olyan izzadt voltam már, mintha 
mocsárban hemperegtem volna, sapkámat régen leverte fe
jemről valami ág, de legalább gőzölgő kobakom jobban 
szellőzött. A rúd egyre jobban nyomta a vállam. Érdekes, 
odafele menet a terep síknak tűnt, akkor kifele meg mint
ha végig kaptatón mentünk volna felfelé. Úristen, mi lett 
volna, ha nem borjút, hanem bikát lövök? Hiszen így is 
azon voltam, hogy eldobom a póznát, elfekszem a földön, 
és azt is letagadom, hogy jávort lőttem valaha.

Sosem voltam valami nagy autórajongó, de mikor a fák 
között előpiroslott a Toyota, nagyon megörültem. Mikor 
pedig a csomagtartóból előkerült némi hideg sör, m ár új
ra minden szép volt.

Még öt napig vadásztunk Saloniemiben. Egy ízben sike
rült közeire jutnunk egy jávortehénhez, amelyet kutyánk 
egy mocsár közepéből kiemelkedő domb tetején állított. 
Sajnos észrevett bennünket és lelépve a dombocska túlol
dalára, örökre eltűnt a szemünk elől. Egy ízben nagyon 
friss nyomokkal teli jávorváltón haladtunk. Az ősidők óta 
használt váltón a vad szabályos árkot taposott már a lágy 
talajba, melyet bokáig érő víz borított. Két párhuzamos víz- 
erecske futott a váltó hosszában, és amint ott caplattunk, 
észrevettük, hogy a jobboldali ér vize kristálytiszta, a bal
oldalié viszont zavaros. Pár perccel előttünk zavarhatta fel 
a jávor! Annak tehát ott kellett lennie valahol a közelben.

Hátborzongatóan izgalmas és szép felismerés volt!

Puskát markolva kijutottunk egy öreg lúcosba. Az 
ágakról mindenütt mélyen csüngött alá a rénszarvaszuz
mó, alaposan megnehezítve a kilátást. Lekuporodva vizs
gáltam az erdőt, és észre is vettem négy hosszú lábszá
rat, amint elfelé szaporázta. Amint kicsit keresztbe for
dult a jávor, pár pillanatra jobban láttam. Feje felett szé
les lapátok feketedtek! De mire a puskát felkaptam, már 
el is tűnt, csak langaléta lába villant fel még párszor, mint 
valami látomás. A kutya máris ott volt a nyomában, mi 
meg loholtunk utánuk fél napon keresztül. Mocsarakon, 
széltöréseken, tarvágásokon és sziklahátakon vágtunk át 
anélkül, hogy újra megláttuk volna, vagy hogy a kutya 
ugatását meghallottuk volna. Megmaradt nekem az a bi
ka, mint az északi erdők csodaszarvasa, várva az újabb 
találkozásra.

A hat nap alatt még sok minden más is történt. Egy 
ízben a kutya 4 órán keresztül állította a jávort - a szom
széd területen. A határon állva hallgattuk fájó szívvel a 
vadászfülnek oly kellemes hangokat. Megesett, hogy vala
melyik fiatal, tapasztalatlan kutyát vittük magunkkal, és 
az jávor helyett a tavasztól őszig odakint szabadon csa
tangoló félvad rénszarvasokat csaholta. Egy nagyobb rén- 
bika pedig disznómódra röfögve nekünk szaladt, hogy el
űzze a betolakodókat.

Káricsált előttem hófajd, kísért minket némán két pi
ros farkú északi szajkó, egy rénszarvassózó mellett pedig 
hullott jávorlapátot találtam.

Az erdő tele volt vadászokkal, akik a helyi törvények
nek megfelelően piros kabátokba bújtak. Az utakról vi
szont még az Istennek sem voltak hajlandóak lemenni. 
Találkoztam olyan fickóval, aki Nike sportcipőben feszített. 
El lehet képzelni, hogy mennyit gyúrhatta benne a mo
csarat! Nevetséges látvány volt a sok piros kabátos koca
vadász, amint az úton ácsorogtak, vagy az autójukban ül
tek, és eszeveszetten forgalmaztak rádió adóvevőjükkel, 
ami olyan elengedhetetlen tartozéka a skandináv nagyvad
vadásznak, mint nálunk a keresőtávcső. (Azt viszont sen
kinél sem láttam ...) Ha valaki jávort észlelt, az összerá- 
diózta a többieket, akik a nagyon kevés út valamelyikén 
próbálták elállni a szarvasok váltóját. Ha a jávor nem kö
zelítette meg lőtávolságra az utat, akkor nyert ügye volt, 
m ert a szőre szála sem görbült.

A vadászidőnk vagy 30 százalékát az eltűnt kutyáink ke
resésével töltöttük, ami persze nem volt elfecsérelt idő, mert 
azalatt is összeakadhattunk jávorral, azaz bármikor. Hogy 
Risto és Hilkka mennyit beszélt egymással közben mobil 
telefonon, azt nem mértem, de a hat nap alatt egészen biz
tosan az én éves telefonköltségemnek a többszörösét!

A hazai viszonyoktól teljesen eltérő környezetben, tel
jesen más módszerekkel űzött vadászatot ismerhettem 
meg, ami a sok idegen elem ellenére is nagyon érdekes 
volt. Soha vadászaton annyira el nem fáradtam, mint az 
első két napban, amit elsősorban annak köszönhettem, 
hogy a sarkkör közelsége miatt túlöltöztem. Rá kellett 
gyorsan jönnöm, hogy csak úgy bírom a mocsárjárást, ha 
nekivetkőzök. Utána m ár nem is volt semmi bajom.

Azt mondják, aki egyszer megízlelte Afrikát, az min
dig vágyik oda vissza. Nem tudom, m ert a fekete föld
részhez még nem volt szerencsém, de Kainuu tartomány 
bíbor felhői alatt vadászva örök szerelmese lettem észak
nak, és alig várom az újabb viszontlátást.

Ba l o g h  G á b o r
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I I  Vadászok, vadászotthonok

A szabadsa 
kicsiny birodalma

Nem csak egy világ van. 
Ha egy lenne, talán élni 
se lehetne. Persze, embe
re válogatja, hogy kinek 
hány és miféle világa van. 
Vannak világok, melyek 
létében csak reményke

dünk és hiszünk, és 
vannak 

olyanok 
is, melye

ket mi ma
gunk terem 
tünk. Török 
András Má
tyásnak 
több ilyen 
magate
remtette 
világa is
van...

Az ember külső világának cent
ruma az otthona. A háza, laká

sa, „kotorékja". Az a hely, ahonnan 
nap, mint nap elindul és ahová es
ténként visszatér. És amely az idő 
múlásával, szép lassan a lakójára 
kezd hasonlítani. Vendéglátónk eseté
ben ez a folyamat egyértelmű és 
látványos eredményekkel járt. Bajna 
község legszélső utcájában áll a há
za, maga alakította kis parkkal 
övezve, ám ez a sokszínű, páradús 
levegőt lehelő kert éppen olyan, 
mint az, aki megálmodta. Nincsenek 
benne díszkavicsos utak, virág-luga- 
sok, a magasabbra növő növények 
mellett nem őrködnek színesre fes
te tt gyámok. Nehéz is lenne elkép
zelni! Mint ahogy Andrást se tudom 
magam elé képzelni fehér ingben, 
nyakkendőben. A zöld pázsiton önfe
ledt, boldog vadászkutyák futnak 
elénk. András magához öleli őket: 
megérkeztünk a természetesség és a 
szabadság kicsinyke birodalmába.

Török András Mátyás vadász, 
festőművész és "Az erdő szabadja 
lettem" című könyve megjelenése 
óta immár író is. Budapesten szüle
tett, végzettségét tekintve műszaki 
ember. A szabadság felé vezető út

azonban többnyire szakításokkal jár.
A műszaki pályát odahagyta, fővárosi 
polgárból falusi emberré lett. Bajna, 
Sándor Móric gróf, az „Ördöglovas" 
egykori lakhelye ma kétezer lakosú 
település a Gerecse-hegység lábánál. 
A hegység kiemelkedő pontjairól lát
ni a Dunát, sőt látható a túlpart is, 
melyet - mint azt „Jani bácsi kanja" 
című elbeszélésében Török András 
írja - „ma Szlovákiának hívnak". De 
semmi sem olyan viszonylagos, mint 
az úgynevezett határvonalak. Múlt 
és jelen határvonalát illetően külö
nösképpen igaz ez.

Belépünk a házba. Éppen tíz 
éve annak, hogy András megvásárol
ta ezt az épületet. Mintha a kert 
már-már áttekinthetetlen sokszínűsé
ge és buja gazdasága folytatódna a 
hűs falak között. Az előszoba falán 
gondosan keretezett oklevél. Az Esz
tergomi Magyar Királyi Erdőőri és 
Vadőri Iskola állította ki 1927-ben, 
Horváth Endre nevére, aki Bars me
gyében született, 1908-ban, s aki a 
dokumentum bizonysága szerint "Er
dőőri és vadőri szolgálathoz szüksé
ges ismeretekből megvizsgáltatott és 
erdőőri szolgálatra, valamint a vadőri 
tevékenység elvégzésére jól alkalmas-
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nak találtatott..." Élvezettel olva
som, ízlelgetem a veretes szavakat. 
„Tudod, ki volt Horváth Endre?" 
Persze, hogy nem tudom. „Janisch 
Miklós apósa volt! És ezt a házat ő 
építette és lakta..."

Csend lesz. Nézzük az oklevelet, 
nézzük egymást, a trófeákat - és 
ezzel m ár át is léptünk egy másik, 
a lélek által terem tett világba. Dr. 
Janisch Miklós professzor a magyar 
vadászok több nemzedékének példa
képe, tanítója volt. Engem is taní
tott. Borzongásos szeretettel gondo
lok Szlovákiából való kitelepítése fáj
dalmas történetének egyik sajátos 
mozzanatára, amit ó maga mesélt 
el. Zötyögtek, zötykölődtek a sötét, 
komor vonaton. Kosarakat, dobozo
kat, ládikákat szorongattak, rejteget
tek az elűzöttek, melyek mélyén 
„kincseik" lapultak. Janisch Miklós is 
az ülés alá rejtett egy vesszőkosarat, 
de abban nem ékszerek, nem evő
eszközök, sőt még csak nem is csa
ládi okmányok lapultak. További ku
tatásai céljaira - viperákat menekí
te tt...

András útját a vadászat és azzal 
együtt a belső, lelki szabadság felé 
dr. Janisch Miklós egyengette. A 
„lónyai négyek"- dr. Janisch Miklós, 
dr. Szapáty Zoltán, Miklós László és 
Török András -, 1980. április 3-án 
indultak első közös szalonkázásukra 
„kétszer is túl a Tiszán", a lónyai 
erdőbe. A felejthetetlen élmények
ből, közös emlékekből könyv lett - 
lassan már a második is elkészül. 
Janisch Miklós és Szapáry Zoltán

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  október

m ár az örök vadászmezőkön várják 
a szalonkákat. Vendéglátónk házában 
azonban változatlanul jelen, sőt ott
hon vannak. A Szapáiy-hagyatékból 
egy nagykakas, Janisch Miklóstól egy 
jávor-agancs teszi folyamatosan jelen
lévővé a múltat. A jávorbikát Janisch 
Miklós édesapja ejtette el...

A tárgyak alkotta külső világ mö
gött a látogató számára is érzékel
hetően sejlik fel az a különös - és 
egyre táguló világ -, melyet az el
hunyt szerettei, barátai népesítenek 
be. Közöttük van Török János fes- 
tő- és grafikusművész is, András 
édesapja, aki a népszerű „Füles" 
rejtvényújság illusztrátora volt. Egy 
szellemes, vadásztémájú karikatúrája
- melyen a puskás vadászt szamár
fülekkel ábrázolta -, az ebédlő falát 
díszíti. András mindent gyűjt, tisztel

és megbecsül, ami a múlt, az elő
dök üzeneteit hordozza. Zorád Er
nő karikatúrista, grafikus és festő
művész - Török János nemzedéktár
sa és jó barátja -, egyik nagyméretű 
festményére például egy bizományi 
áruházban bukkant rá. Mint később 
kiderült: ezt a képet közölte 
Kittenberger a Nimród 1947. január 
17-ei címoldalán...

András „harmadik" világa a rajz
lapokon, vásznakon ölt testet. „Mű
terme" a ház egykori, parányi kony
hája. Az ablak a kertre, a kert alatt 
csobogó patakra, a patakon túli ná
dasra és a közeli Paphegyre néz. 
„Kinézek az ablakon és csőre töl
töm az ecsetet" - írja művészi 
szemléletmódjáról és munkamódsze
réről valahol. Úgy fest, ahogy él: pó
zok, sietés, tolakodás és törtetés nél
kül. Képei többsége akvarell. Talán, 
m ert ez a technika nem tűri az 
egymásra rakott festékrétegeket...

Persze, a mai vadászati állapotok 
is szóba kerülnek. Egyikünk se de
rül a témától különösebb jókedvre. 
Aki Bársony István, Nadler Herbert, 
Maderspach Viktor, Zsindely Ferenc 
írásain nőtt fel, mint András is, az 
többnyire zavartan és tanácstalanul 
nézi az új folyamatokat. „Felejthetet
len olvasmányom Rhédey Zoltán Ve
rébtől a szarvasbikáig című könyve"
- mondja. - „De az ilyen könyveket 
ma m ár szinte senki sem olvassa, 
hisz az új vadászok közül egyre 
többen a szarvasbikával kezdik - így 
aztán az első veréb felvételével járó 
élmény életre szóló pillanatáig soha 
nem is juthatnak el..."

Bé k é s  Sá n d o r
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A templomtoronytól 
a levelibékáig

M ég kezdő 
pedagógus 

voltam Oroshá
zán, amikor 
megjelent rólam 
az első újság
cikk, amelyben a 
rajztehetségem 
mellett arról ír
tak, hogyan pró
bálom a felnö
vekvő nemzedé
ket a természet 
szeretetére és megismerésére nevelni. 
Azóta eltelt huszonöt év és nagy 
meglepetésemre a napokban felhívott 
egy fiatalember, aki annak idején az 
egyik leglelkesebb természetbúvárom 
volt a szakkörben. Nagyon udvaria
san, kissé félszegen közölte velem, 
hogy mostanában ő is az élővilág 
kisebb-nagyobb csodáit próbálja 
megörökíteni, de más eszközzel.
Még diákfejjel elkezdte a fotózás
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Szívesen fényképez szép 
épületeket, érdekes 
templomtornyokat, de 
még nagyobb alázattal 
hajol oda egy levelibéká
hoz, vagy egy harmatos 
mohapárnához, mely fel
nagyítva olyan, mintha 
meseországban volnánk. 
Örömmel bújik be a 
lessátorba, ahonnan vi
szonylag könnyebben 

megfigyelhetők és fotózhatok a gya
nútlan állatok. Nagy szerelme a 
puszta, m ert az a felületes szemlé
lőnek szinte jelentéktelen. Pedig sa
játos élővilága, különösen a madárvi
lága közelebbről látva, szinte min
denkit lenyűgöz. István, mint egy 
megszállott, arra törekszik, hogy fo
tóin keresztül megpróbálja megállíta
ni korunk felgyorsult életet élő em

berét, s meggyőzze arról, hogy jó 
lenne, ha ez még nagyon sokáig 
megmaradna és gyönyörködhetnénk 
benne. Jelenleg egy Canon 20D 
gépvázhoz egy 400-as és egy 500-as 
teleobjektíve, valamint egy 100/2.8-as 
makro optikája van. Ezek segítségé
vel igyekszik minél tökéletesebb, 
szebb és hatásosabb fotókat készíte
ni. A szakmai mesterfogásokat ön
képzéssel, próbálgatásokkal és ta
pasztalt fotósok tanácsait kikérve 
igyekszik megtanulni.

Bízom abban, hogy ez a kis be
m utatás hozzásegíti egykori kedves 
tanítványomat ahhoz, hogy a term é
szetfotózás terén minél magasabb 
szintre eljusson, és igazi profi fotós 
váljon belőle.

Va l a c z k a i E r z s é b e t

mesterségét megtanulni, de az „iga
zi" természetfotózásba csak az utób
bi két évben vetette bele magát.

Ez a fiatalember Palcsek István, 
aki 1968-ban született Orosházán és 
most is ott él kis családjával. Az ál
talános iskola elvégzése után szinte 
természetes volt, hogy olyan középis
kolába megy továbbtanulni, ahol a 
biológia a fő tantárgy így került 
Szegedre az Erdészeti Szakközépis
kolába. Folytatásként már nem egye
temet, hanem olyan főiskolát válasz
tott, amelyet ha elvégez, utána so
kat lehet majd kinn a természetben. 
Székesfehérváron földmérő mérnöki 
diplomát szerzett, s ma is szakmájá
ban dolgozik. Vágya teljesült, sokat 
lehet kinn a vadvilágban.

Minden alkalommal - legyen az 
csak egy-két óra -, amikor a term é
szetben lehet, úgy érzi, szerves ré
szévé válik ennek a minket körülve
vő érzékeny, de csodaszép világnak.
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Életem.

A nagy bika után ment 
az eleitője
I smert személyisége volt a magyar 

vadászatnak Debreczeni Pál. A si
keres szegedi üzletember a 90-es 
évek elején a vadászat révén ismerke
dett meg Villánnyal és környékével, 
ahol hamarosan földeket vásárolt, és 
létrehozta az ország egyik legismer
tebb pincészetét. Cégének a Vylyan 
nevet adta. A Vylyan-borok többször 
nyertek aranyérmeket a Vadászok Bo
ra Verseny különböző kategóriáiban.

Debreczeni Pál Szegeden lett va
dász, de amint elkezdte építeni pin

cészetét Kisharsányban, belépett az 
ottani Tenkesi Kittenberger Vt.-be, 
később itt elnökké is választották. Járt 
Afrikában, Argentínában és Kínában, 
itthon ő szervezte újjá a soponyai 
nagyterítékű fácánvadászatokat. 
Debreczeni Pál nagylelkű mecénás is 
volt, a többi között a vadásznapok és 
a vadászati kultúra támogatója. 2004 
tavaszán váratlanul hunyt el szívro
hamban. Néhányszor vendége voltam 
kisharsányi birtokán és a környező 
vadászterületen, sok estét beszélget

tünk át borozgatva. Élete bikájának a 
történetét többször is meghallgattam, 
most átnyújtom az olvasóknak. Mind 
a bika, mind a történet, mind az el
ejtő megérdemli a nyilvánosságot.

1994-ben, a Tenkesi Kittenberger 
Vt. területén ismertek egy hatalmas 
dámbikát Vokány környékén. Egy né
met vendég kétszer is visszajött rá, 
de nem sikerült meglőnie. Ezek után 
Debreczeni, aki a társaság tagja volt, 
kijelentette, hogy szívesen meglövi és 
megfizeti érte ugyanazt az árat. Ak
kor még Szegeden élt, többször is 
járt lent vadászni, de a bikával nem 
találkozott. Eljött a tél, a bika kissé 
feledésbe is merült.

Karácsony után, december 27-én 
fiával mentek át ismét Baranyába. A t
tila ifjú vadász volt, vadőrükkel ment 
lesre, disznót szerettek volna vele lö
vetni. Pali egyedül ült ki egy erdőbe, 
a szóró mellé. Magas hó volt, és nagy 
hideg. Őzek szedegettek a szórón, 
még világos volt. Egyszer csak az 
őzek fölkapták a fejüket, és egy 
irányba figyeltek. Nagyon közel vol
tak, 15-20 méterre, úgyhogy Pali alig 
m ert arra fordulni. Nagyon lassan 
mozdult, és észrevette, hogy a fák 
között egy dámbika közeleg. Első pil
lantásra látta, hogy a nagy lapátos. 
Fölemelte a puskát, s amikor a bika 
kiért egy nyiladékra, körülbelül 70 
méterről lőtt. A bika a lövést egyál
talán nem jelezte, beugrott az erdő
be, Pali azt hitte, elhibázta. Nem so
kára jöttek a többiek, és rövid nyo
mozás után megtalálták a már der
medt bikát, jó lapockalövéssel. Alig 25 
métert ment el.

Az agancs súlya frissen 5,3 kiló 
volt, a bírálatkor 4,95 kilót mértek, 
korát 13 évre becsülték, 211,61 pontot 
kapott, amivel még most is a világ 
húsz legnagyobb lapátja közé tartozik, 
baranyai rekord. Természetesen teljes 
áron kifizette.

- Tudod, elég sok bakot és több 
gímbikát lőttem, én többet már nem
igen akarok -mondogatta. - De még 
szeretnék lőni egy igen nagy gímet és 
egy kapitális bakot. Olyan 14 kilósat, 
és 600 grammosat.

Az élet nem adta meg neki ezt a 
lehetőséget, de neve a vadászok kö
zött is fönnmarad. És nem elsősorban 
a hatalmas lapátos miatt.

M \ r o k  Tá m á s
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Életem...

Polgári 

Kézilőfegyver-és  
Lőszervizsgáló KfL

Fegyverek átvétele vizsgálatra
Egyéni megrendelőink részére: 

Hétfőtől csütörtökig: 7.00 -1200 óra között 
pénteken: 7.00 -10.00 óra között

Szükséges: 
a fegyver, a fegyvertartási engedély 

és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma 

*

Fegyverjav'rtók, vadásztársaságok, 
kereskedők illetve más cégek részére 
kizárólag előre egyeztetett időpontban: 

7.00 és 10.00 óra között

Szükséges:
2 példányos megrendelés, melynek 

tartalmaznia kell a megrendelő adatain kívül 
minden egyes fegyver gyártási számát, 
típusát kaliberjelét, a tulajdonos nevét, 

pontos lakcímét irányítószámát

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

U J C ÍM Ü N K :

Budapest, III. kér. 
Gyöngysor u. 6. 

Tel.: (06-1)347- 6030 
Fax: (06-1)347- 6039 

E-mail: mkh@mkh.hu 

www.mkh.hu

A zátony bikája
Elévülés van mindenféle bűnesetre

-  úgy tudom -  kevés kivétellel. 
Hogyne lenne akkor, a részben 
szükség szülte vadászati -  hogy is 
mondjam -  huncutságokra. Bízom 
benne, hogy az eltelt negyedszázad 
felmentést ad életbikám elejtésének 
kissé kalandos, kissé szabálytalan kö
rülményeire. Akkor még fényesen ra
gyogott a vörös csillag. A vadásztár
saság vezetői, akik az élet egyéb te
rületein is vezető pozíciót töltöttek 
be, tőlük telhetően igyekeztek meg
keseríteni a vadőr életét. Ekkor tud
tam  felmérni igazán, a „ha már hi
vatalt adott az Isten, hát majd észt 
is ad hozzá” mondás jelentőségét.

Alapvető tézis volt náluk: a vadőr 
ne vadásszon!

Erre mondta aztán az egyik va
dásztársam: Persze, a nőgyógyászokat 
meg tiltsuk el a nemi élettől...

A „nemvadászás” tulajdonképpen a 
hasznos vad elejtésének tilalmát jelen
tette. Arról tehát, hogy bikát lőjek, 
szó sem lehetett. Mégis lőttem biká
kat. A kartonos puska idejét éltük 
akkor. A tagoknak kiosztott bikákra 
csak bőgés után kerülhetett sor, ami
kor már az eredményes vadászathoz 
több-kevesebb utánjárás szükségelte
tett. Egy-két eredménytelen nap után, 
egyes páciensek elunván a dolgot, bi
zalmas kettesben így szóltak: tudja 
mit Józsikám, ha összefut egy olyan 
bikával, csak lője meg, aztán majd 
beírjuk, hogy én is ott voltam... Hát 
így történt, hogy néhány bika már 
szerepelt emlékeim palettáján, agan
csuk viszont más falát díszítette...

Karácsony előtt egy héttel (addig
ra a szarvasnak már az írmagját is 
elüldözték a területről) behivatott az 
elnök. Az ünnepekre kompetenciát 
kéne osztani. Két szarvastehén elég 
lenne...

Elgondolkodtam, mit lehetne tenni. 
Aki tudja, mit jelent ekkortájt szarvast 
lőni egy agyonzaklatott területen, ahol 
különben is csak váltóvadként fordul 
elő, nos, az megérti a problémát.

Eszembe jutott a zátony. Ez a ki
lométer hosszú, két-háromszáz méter 
széles füzes, szederindás dzsungel, 
kedvelt libázó helyünk volt. A parti 
fövenyben gyakran láttam bikanyomo
kat, bizonyságául annak, hogy bőgés

után beáll ide a szarvas kondícióját 
visszanyerni. A bozótos felső harmadát 
egy húsz méter széles időszakos átfo
lyás szelte ketté. A Duna magas víz
állásánál járhatatlan volt, ez idő tájt 
azonban csak vékony kis erecske 
csordogált át rajta. Oda kéne elállni...

Nem indultunk korán. Kiss Pista 
vadásztársam, aki a 
bédai halászbokor 
csoportvezetője is 
volt, öblös halászla
dikján fuvarozott át 
bennünket a Duna- 
ágon. Velünk jött 
még Joka, a famu- 
lusa, aki a kisebb
séghez tartozott, de
-  Pista szerint -  
tudott hallgatni!
Szűcs Jancsi bará
tunk és Cápa ku
tyám voltak még a 
csapattagok. Az al
só, keskeny részt 
békén hagytuk, 
tudtam , hogy ab
ban nem áll meg 
nagyvad. A középső 
részen, a kőzárás 
vonalában vezető 
nyiladékon álltunk 
le Jokával és kivár
tuk a negyed órát, 
miközben a két 
cimbora előreballa
gott a parti ho
mokban és elfoglal
ta helyét az átfo
lyásnál.

Lassan, teljes csendben, bokrászva 
indultunk el. Félúton jártunk, ami
kor láttam, hogy Cápa kutyám moz
gása megváltozik, húzni kezd. Né
hány lépés után, előttem úgy hatvan 
méterre, egy fekvő, hatos bikát pil
lantottam meg. A bika gyanútlanul 
kérődzött és előrefelé nézett.

Egy fához támasztottam a puskát, 
célba vettem a nyakát és egy halk 
őzriasztást eresztettem meg abban a 
reményben, hogy hátrafordítja a fejét 
és így a nyak jobb célt mutat. A bi
ka azonban felállt és így már maga
sabban kellett volna lőni, amit nem 
mertem megtenni az elállók miatt.

A bika állt, nem tudta mi riasztot
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ta fel. Egy kis avarzörgetéssel segítet
tem neki. Lassan, álmosan poroszkál- 
va indult az átfolyás irányába. Néhány 
perc múlva lövés dörrent. Hamarosan 
kiértem Jancsihoz. Na, megvan a bi
ka? Milyen bika? -  kérdezte -  de fü
lig érő vigyora elárulta. Ott feküdt a 
hatos az átfolyás homokján, orra a 
csordogáló vízbe ért. Az utolsó falat 
előtt egy utolsó kortyot is kapott. 
Megvolt a nagy öröm, Jancsi még 
kezdő vadász volt, ő sem nagyon szá
míthatott volna bikára másképp.

nyaktövön érte a golyóm. Orra bu
kott a másikkal szemben, a két bika 
orra nem volt egymástól fél méterre.

A zsigerelés után egy meglehető
sen megterhelt halászladik kezdte 
meg lefelé útját a Dunán.

Jánoséknál készítettük el a kará
csonyi csomagokat. Nagy kedvvel vé
geztem ezt a munkát, közben néha- 
néha az üst felé pillantottam, amiben 
a páratlan tizenhatos agancs főtt. 
Méghozzá -  tizennégy éves korának 
megfelelően -  elég sokáig... Kicson-

egércincogástól ■ szarmbőgésig

i /

VADHIVO TANFOLYAMOK
A  nagy sikerre való tekintettel folyamatosan szervezünk 

egész napos vadhívó-csalogató 

vadászoknak, vadászmestereknek, hivatásos vadászoknak 

mindazoknak, akika témában 

meg akarják tanulni a szarvasbőgés, az őzhívás, 

a nyulsiras, a rókahívás, s á  módszereit 

Meghívott előadók:
■ l ' L . l l u  I f l u .L  T .V X  I . . . I

Homolya László szarvasbőgő Európa-bajnok.

Oktatófilm: Takács Viktor 

A  tanfolyam díja 8 ezer forint, ebéddel,

Helyszín: 
Göd, Nemeskéri-Kiss Kúria 

*  
További információ és folyamatos jelentkezés: 

dr, Balázs István: 30/492-89-62

Na -  mondtam neki -  most ha 
nem méltóságodon aluli, akkor moz
gathatsz a vadőrnek. Elmentek 
Jokával, megkerülték a felső csücs
köt, és jöttek felénk. Egy suta oko
zott némi izgalmat hangos közeledé
sével, de büntetlenül vihette át szür
ke téli csuháját Pista mellett. Úgy 
harminc méterre láthattam be a fü
zesbe. Egyszer csak látomásszerűen 
megjelent a vízcseppektől csillogó 
lombozat között egy agancspár koro
nája. Egy pillanatnyi benyomás volt 
csak: rövid, kifent ágak. Döntöttem! 
A bika lassítás nélkül ügetett ki a 
szabad térre, fröcsögve ügetett (vol
na) át a vízen. Félúton járt, amikor
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tozás közben kiderült, hogy egy na
gyon régi lövés eltörte az egyik 
combcsontját. A törés masszívan ösz- 
szeforrt, a mozgásán nem is látszott.

Az elnök elvtárs nagyon örült a 
húscsomagoknak. Én is kaptam be
lőle, de amiről nem tudott, nekem 
még jutott tíz kiló csont is...

Lőttem azóta néhány bikát, még 
jutalomból is kaptam, persze nem 
itt... De akárhányszor ránézek a fa
lon a zátony bikájára, a lombok kö
zül kibukkanó koronákat és a csül
kei nyomán felfröccsenő ezüstös víz
gyöngyöket azóta is látom.

VÁRSZEGI JÓZSEF

Vadászjelöltek 
"^figyelmébe! **

8 x 4  órás 
(péntekenként délután sorra kerülői 
előkészítő tanfolyamokat indítunk 
az állami vadászvizsgára, illetőleg 

a fegyverismereti vizsgára készülőknek.
V

:: A  ta n T o lya m ^^d íJa  ná lu nk  a 
legolcsóbb, csak 30 ezer fo r in t.

•  A  tan fo lyam  résztvevőinek
megszervezzük a vizsgalövészetet 
és a vadászvizsgát.

:: A  sikeresen vizsgázóknak te rü le t 
n é lkü li vadásztársasági tagságot 
és apróvadas vadászati 
lehetőségeket b iz tosítunk. ■

A tanfolyamok kéthavonta indulnak, VI h
legközelebb szeptember 2-án \]'

Jelentkezés és további felvilágosítás:
Vadászati Kulturális Egyesület 

Budapest, III., Pákász? u. 7. 

Tel/fax: 06-1-242-00-42 

vke@vadaszlap.hu e-mail címen 

Tanfolyamvezető: 

dr.Balázs István: 30/492-89-62A  dr. E

ms
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| Irodalom

A titokzatos őzbak
(részlet) W a s s  A l b e r t

Tízéves voltam már akkor, s kis kétcsövű húszas 
puskámmal elindultam egy zegzugos, izgalmas, 
magányos, de csodaszép ösvényen, melyet azóta 
sem hagytam el soha. Vadász lettem.

-  Álljunk fel -  dörmögte rekedtes hangon az öreg 
Táti, a vadőr.

Engedelmeskedtem. Kezem szorosan markolta a pus
kát, szemem a szürkületben nyúló tarlót szántogatta a 
nyúl után. Csend volt, semmi sem mozdult. Mintha az 
egész világ megállt volna azon az estén.

Aztán egyszerre megláttam valamit az erdőszélén. Ép
pen ott, ahol a nyúl ült az előbb. Olyan csodálatos 
volt, olyan nagyszerű, hogy megbizsergett belé a hátge
rincem s a szemem kerekre kitágult. Soha, soha nem 
fogom elfelejteni. Az erdő szélén fent, élesen és kemé
nyen felrajzolódva a halványsárga nyugati égre, egy őz
bak állott.

Talán a vér is megdermedt bennem egy percre, olyan 
valószerűtlenül gyönyörű látvány volt. Sohasem láttam 
még őzbakot addig. Csak az őzikét ismertem, ami ké
peskönyvekben van, meg a mesékben. A kiszolgáltatott, 
szelíd, ártatlan, gyönge őzikét. De az ott nem őzike 
volt. Szívdobbantó, nagyszerű szobor volt, büszke és fe
jedelmi szobor, gőgös és megsemmisítő, mintha az er
dők fejedelme állt volna ottan, a titokzatos, a bátor, a 
büszke, a legyőzhetetlen. Pompás vonalai élesen váltak 
ki az égből, fejét feltartotta, egyenesen, szikáran. K ar
csú agancsa felnyársalta az első csillagot.

Sokáig állt ott mozdulatlanul. Nem tudom, meddig. 
M ár nem volt idő, m ár semmi sem volt. Csak őt néz
tem  s a lélegzetem is elakadt, talán a szívverésem is. 
Nem tudom  meddig állt ott, meddig néztem úgy. Le
het, hogy csak egy másodperc volt az egész, lehet, 
hogy hosszú percek sorozata. Csak azt tudom, hogy 
egyszer hirtelen megfordult, s magasra tartott fejjel lé
pett nehányat, büszke, királyi mozdulattal, s eltűnt az 
erdőben.

Még ma is látom. Néha igazán nem tudom, valóban 
élő állat volt, vagy csak egy látomás. Azóta sokszor jár
tam  ott, s azon az erdőszélen mindig az eszembe ju 
tott. Azóta sok-sok őzbakot láttam már, erdőszélen, vá- 
gottban, sűrűségben, azóta sok-sok őzbak esett már 
össze véresen puskám előtt. De egy se volt ő. Egy se 
volt az igazi, a fejedelem, akit akkor láttam.

Sokat, sokat jártam  már így, szomjas szenvedéllyel, 
sok-sok estén, sok-sok hajnalon. Hatvannégy őzbak 
agancsdíszét hoztam haza erdők rejtett mélyeiről a mai 
napig, és talán tízszer, húszszor annyit engedtem béké
sen elvonulni mozdulatlan tisztelgő fegyverem előtt.

De azt, az elsőt, az igazit soha, soha nem láttam 
többet. Pedig őt keresem, tudatosan, vagy tudat alatt, 
de őt keresem attól a naptól kezdve minden kóborló 
nyugtalanságommal, attól a csodálatos estétől kezdve, 
amikor ott álltam szédülten és földbe gyökerezve a

szürkületbe hanyatló erdő szélén, s néztem merev sze
mekkel a sűrűségbe, ahol eltűnt a nagyszerű jelenség.

Csak akkor riadtam fel, mikor Táti megérintette a 
válla mát.

-  Ott... ott... -  m utatott a tarló felé.
Sok idő telt, amíg magamhoz tértem  s megláttam a 

nyulat. T áti bosszankodott is ügyetlenségemen, szinte 
hangosan mondta már, hogy a két vakondtúrás között 
nézzem, hiszen nincsen is messze. Mit jelentett nekem 
m ár akkor az a nyúl! Szegény öreg T áti hogyan is ért
hette volna. Felemeltem a puskát, kicsit céloztam, de 
nem is egészen komolyan, aztán elsütöttem. Hideg vol
tam  és nyugodt, mintha nem is első nyulamról lett vol
na szó. A kezem sem reszketett, a szívem sem vert 
jobban, mint máskor.

Furcsa dolog ez. S furcsa volt azon az estén is, na
gyon furcsa. Eldörrent a lövés, a fegyver m egrúgott ke
gyetlenül. Sajgott a vállam.

Füst lepte el az erdőszélet, tarló, vakondtúrások, 
nyúl, minden eltűnt.

A dörrenés még visszaütődött a szemközti oldalról, 
aztán belefulladt a semmibe. A csönd, mint híg iszap, 
újra összezárult.

Táti mozdult meg először.
-  Jól van -  mondta hangosan, rekedten, s a hangja 

engem is felsebzett, akár a néma erdőt. -  Jól van, fek
szik a nyúl!

Két vakondtúrás között valóban ott feküdt a nyúl, 
fehér hasa belevillant puhán a szürkületbe. Odamentem 
hozzá. Nem futottam, pedig úgy illett volna. Csak men
tem  s Táti mögöttem jött. A nyúl nem élt már mire 
odaértünk. Szürkén, puhán, halva feküdt ott, ahogy lát
szott.

Olyan volt éppen, mintha kicsike kölyke lett volna a 
reánk boruló roppant szürkületnek.

A nyúl mellett álltam, de nem örvendtem. Nem is a 
nyulat néztem.

Fölfele néztem újra, az erdősarokra, ahol az őzbak 
állott. Üres, borzasztóan üres volt az erdősarok. De 
fent az égen, éppen ott, ahol ő felszegte a fejét, két 
fényes csillag égett. Olyan volt, mintha agancsa két he
gyével átdöfte volna az alkony peremét.

Aztán mentünk hazafele.
-  Ki mit lőtt, hozza haza. Ez a rendje a vadászat

nak -  mondta Táti.
Szegény öreg Táti, ki ma már alszol békés álmokat 

ott túl a szentenyedi szőlőben, köszönöm Neked, hogy 
azt a nyulat hazavitetted velem akkor. Hogy nem vetted 
át, hogy nem segítettél. Hogy hagytál izzadni, gyötrődni, 
fájó vállal, elzsibbadt karral, görcsbe ránduló ujjakkal. 
Hogy hazacipeltetted velem a Gyertyános túlsó végiből 
azt az első nyulat. Pedig magamban szidtalak akkor, de 
most köszönöm Neked öreg Táti, nyugodjál békében. Te 
faragtál vadászt belőlem, azon az egyetlen estén, azon a 
fárasztó, hosszú, kegyetlen estén a Gyertyános és a
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M ert vallom veled 
együtt attól a naptól kezd
ve: csak akkor öröm a si
ker, ha megfáradtunk érte. 
Nem az a vadász, aki ha
lomra lövi a vadat és tűri, 
hogy más cipelje azt s 
más bajlódjon vele. O az
alatt egyébre gondol, talán 
m ár új vadat keres, amit 
megölhessen. Nem az a 
vadász.

A vadász egy vad után 
jár. Egy vad után, egy bi
zonyos vad után, amit jól 
ismer, vagy nem ismer, 
csak tudja, hogy van, hogy 
kell legyen valahol. Aztán 
elejti. Aztán leül melléje. 
Pipára gyújt, vagy csak 
úgy elnézi az erdőt s gon
dol egyszerű és szép gon
dolatokat. Aztán elrendezi 
a vadat úgy, ahogy illik. 
Vállára veszi és hazaviszi. 
M ert az ember nem raga
dozó állat. Az ember, ha 
vadász, az élményt keresi, 
nem a gyilkolást. Köszö
nöm Neked, öreg Bartha 
János, hogy megtanítottál 
erre. Sokszor megköszön
tem  már ezt neked. Forró 
nyári délelőttökön, az 
Andrenyásza pojánáin, vagy 
a Lisztes alatt, amikor 
nagyszerű és egészséges 
érzéssel dobtam le vállam- 
ról az elhozott őzbakot a 
kalyiba elé, s véres inge
m et levetve megmosdottam 
a patak jéghideg vizében, 
érezve izmaimban a fáradt 
erőt s valami furcsa, szép 
vadászbüszkeséget. Te taní
tottad meg nekem ezt az 
érzést, amikor a sikert az 
izmok fáradságán keresztül 
érzi az ember s azt a ko
moly, pompás büszkeséget, 
amit annyiszor éreztem az
óta.

így volt az, mikor az 
első nyulat lőttem. Fáradt 
voltam és jól aludtam u tá
na. Almomban nagy sötét 
erdőket láttam - azóta is 
gyakran álmodom ilyent - 

nagy súlyos csendet hallottam, és föld és ég között 
mozdulatlanul, mint pompás kőszobor, állt a fejedelmi 
őzbak, és csillagokat bökdösött az égbe.

konyhaajtó között, ahol a nyulat végleg letehettem, s 
odaülhettem melléje én is a küszöbre. Elcsigázva, kifá
radva, de komor büszkeséggel, igazi férfias vadászbüsz
keséggel a szívemben.
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Könyvkritika

Idős vagy fiatal?
Szakkönyv a csülkös vad 
terepi bírálatáról

Nem tudom, idős, vagy középko- 
rúak-e a szerzők, Bruno Hespeler 
és Bernd Krewer, de azt gyaní
tom, hogy már nem fiatalok. Nem 
tudom, amikor az erdőben meg
pillantja őket egy őzbak vagy egy 
dámtehén, éles szemével észreve- 
szi-e rajtuk az ember korára jel
lemző bélyegeit, a döcögő avagy ruganyos járást, az ősz 
avagy sötét üstököt, a görnyedt, avagy szálfaszerű tartást. Ám 
abban bizonyos vagyok, hogy sok-sok vad szemügyre vette 
már őket. A közelmúltban jelent meg a német szerzők köny
vecskéje, amely Európa hat csülkös vadfajának terepi bírála
táról szól Hespeler ír a dámról, az őzről, a zergéről és a 
vaddisznóról, Krewer pedig a gímszarvasról és a muflonról.

A kötet erénye a gyakorlatiasság és a gazdag képanyag. 
A szerzők nem újabb elméleteket állítanak föl, hanem a 
rendelkezésre álló képanyag elemzését végzik el, szaksze
rűen, érthetően. A bírálat szempontja az elejthetőség és 
az állománykezelési érdek. Minden vadfajt éves életciklusa, 
viselkedése és társas kapcsolatai alapján m utatnak be. A 
fotókon azt látjuk, ami egy vadászat során elénk tárul. Az 
elemzés pedig arról szól, mit kell néznünk. Arra hívják föl 
a figyelmet, hogy az elénk toppanó vadat hogyan lássuk 
részleteiben. Hogy az agancs vagy a szarv csak egy bé
lyeg, ugyanilyen fontos a testalkat, a fejtartás, a szőrzet 
és a vedlés állapota, vagy a tükör formája, mérete. Nagy
jából helytálló a gímszarvasról szóló fejezet, az őzbakkal 
kapcsolatban azonban túlzottan óvatos a szerző.

Egyetérthetünk azzal, hogy az őz a legnehezebben elbí
rálható, és legkönnyebben elnézhető nagyvadunk. De 
Hespeler szerint egyéves kor után csak annyit mondhatunk 
egy bakról bizonyossággal, hogy többéves. Szerinte lehetet
len eldönteni, hogy 3 vagy netán 9 éves. Egy nagytestű, vas
tagnyakú, lógó fejű szarvasbika nem lehet fiatal. Tény, hogy 
az őznél nincsenek ennyire csalhatatlan jelek. De a testfor
ma, az agancs jellege, a nyak vastagsága, és főleg a bak 
viselkedése, mozgása - mind olyan tényezők, amelyeknek 
együttes értékeléséből biztonsággal következtethetünk a kor
ra. Mélyen egyetértek azzal, hogy holtbiztos jegyek nincse
nek. Ám pedagógiailag helytelenítem, hogy nem a fogódzó
kat, hanem éppen a bizonytalanságot hangsúlyozza. Több 
olyan kép is van, ahol a korítélet vitatható. Az 59. oldalon 
balra lent látható bakon például keverednek az öreg és a 
fiatal bak jellemzői, a szerző mégis egyértelműen fiatalnak 
véli. Egyik szarvasfélénél sem veszik figyelembe az idős kor
ra utaló agancsjellemzőket: a rövidülő, hegyes ágakat, a fönt 
vagy lent lévő „erőt", a dámnál pedig a csipkék rövidségét 
és hiányát, avagy a „koponyáról szinte leeső" lapátokat.

Egy másik hiányosság a területi eltérések figyelmen kí
vül hagyása. A könyv 100 százalékban német nyelvű szak- 
irodalomra és 99 százalékban német fotósok képeire épül. 
Pedig elsősorban a gímnél és a zergénél igen nagyok az 
eltérések. Skóciában egésze más típusú szarvas él, mint 
Németországban, Magyarországon, avagy a Kárpátokban. 
Miként jelentősen eltér a német-osztrák zerge a Pireneu
sokban, a Balkánon, vagy a Kárpátokban élőktől. Ezekre
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mindenképpen utalni illett volna. A kötet lektora, dr. 
Náhlik András mértéktartással jelzi a magyar viszonyoktól 
való eltérést, és legfontosabb szakmai ellenvetéseit. Az ol
vasás során némi bosszúságot okoznak a germanizmusok.

Sokan úgy vélik, hogy a vadászatot csak a terepen, a 
gyakorlatban lehet megtanulni, könyvből nem. Nekem ellen
ben az a tapasztalatom, hogy a jó szakkönyv igen hasznos 
fölkészülés. Hespeler és Krewer könyve már a fentiek mi
att is a tanulságokban igencsak bővelkedő könyvecske.

M. T

A természet harmóniája...
... avagy vászonra vará
zsolt pillanatok - cím
mel jelent meg a 
dr. Iváncsics Lajos- 
dr. Köller Joachim: Csi
szár József természet
festő művészetéről szóló 
elegáns album. A mér
téktartó, de meleg han

gú kísérőszöveg nem terjeszkedik a képek rovására, míg ez 
a dicséret sajnos nem mondható el a képek szerkesztéséről. 
A tördelőszerkesztő túlságosan bőkezűen - vagy pazarlóan - 
bánt a kiváló minőségű papírral, rengeteg az üres kifutó-fe- 
lület, hatalmas fehér keretek, iskolás módon kínosan egysé
gesen „sterilre paszpartuzva" azokat a képeket is, amelyek 
megérdemelték volna a teljes lapfelületre kifutó - s ezáltal 
a nézőhöz közelebb kerülő látványt. Nagyon szépek viszont 
a grafikai és a szövegközi képek megoldásai, külön erény, 
hogy nincsenek illusztráció nélküli „döglött" szövegoldalak.

A rajzok és a festmények megfellebbezhetetlen rajztu
dást, a precíz megfigyelés hiteles leképezését bizonyítják. 
Bár alkotójuk nem vadászik, mégis olyan hitelesek vadáb
rázolásai, hogy azt rutinos öreg vadászok is megsüvegel- 
hetik - nem beszélve a vadat ábrázoló alkotók zöméről. A 
mai természetfestőknél oly gyakran megfigyelhető felüle
tességnek, hiányos anatómiai tudásnak nyoma sincs, csak 
elvétve találni kisebb ábrázolási hibákat.

A képek szépek, nagyon szépek, esetenként túl szépek... 
Nem lehet nem észrevenni a porcelánfestésre jellemző túl- 
színezést, a valóságosnál erőteljesebb, kontrasztosabb, tisz
tább színek alkalmazását - amely több annál, mint amit az 
emberi szem egyszerre lát. (Lehet, hogy ízlés dolga, de ne
kem a lila és a kék egyszerűen sok, túlburjánzásuk az ár
nyékokban lerontja sok kép összhangját.) Ebben a saját ma
ga által kialakított stílusban viszont olyan magas művészi 
szintre fejlesztette tudását, amellyel - nyugodtan állíthatjuk
- iskolát teremtett. Stílusának utánzói hamar megkapják azt 
a jelzőt, hogy az általuk festett kép „csiszáros"...

Az albumhoz tartozik „bonuszként" egy vékony könyvecs
ke, amely a művész önvallomásait tartalmazza, rámutatva 
egyes képek készítésének körülményeire, felidézve mások sok 
kaland ihlette történetét. Jóízű történetek szólnak a nem va
dászó vadászfestő változatos, egyszerűnek, rögmentesnek és
- főleg - könnyűnek semmiképpen sem nevezhető életútjáról. 
Jó ötlet, hogy ezt is megírták, és az is, hogy ez az album
hoz kapcsolódik. Jól esik a szemnek, hogy szinte füzet mi
volta ellenére is láthat a néző néhány grafikát és festményt.

som
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KÁTAI-PÁL LÁSZLÓ E.C.
Vjdász kis- és nagykereskedés 

Üzletek-
5900 Orosháza Könd u. 44. Tel: 68/411612 
5540 Szarvas, Kossuth u. 46. Tel: 66/312288 
6721 Szeged, Tisza L M  19. Tel: 62/556880 

E-mail: kataivadasz@orosnet.hu

-----  /fi'
C H E V A L I E R
Q U A L I T Y  & C R A F T S M A N S H I P

FABARM

Canada Light
(vízlepergető anyag)

felső:

AXIS Field (20/76) 367.500,

NASTA korong 15,- 

ARMUSA (spanyol) GAMEBORE (angol) 
SÖRÉTES LŐSZEREK teljes választéka 

Keresse akciós lőszereinket!
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A korongvadászat 
hifs  2000 jelene és jövője

W a in m \ M í ű z e n / i já r t á  'ü t .

SPORT, VADÁSZ
ÉS KATONAI 
PUSKA- ÉS 

PISZTOLY
LŐSZEREK 

GYÁRTÁSA,
FORGALMAZÁSA.

V t í  I *  
3332 Sírok, Pf.9.

Telefon: 36/(36) 361-122' 
Telefax: 36/(36) 561-027

AXX. század vége a magyarorszá
gi vadászatban jelentős változáso

kat hozott. Egyrészről a földtulajdon
hoz kötött vadászati jog, a földtulaj
donosok és földhasználók érdekérvé
nyesítési törekvései, az egyes emberek 
közötti társadalmi és vagyoni különb
ségek, illetve nem utolsó sorban a 
környezet és természetvédelmi szem
pontok előtérbe helyezése igencsak át
alakította a korábban „jól bevált" va
dászati szokásokat. Beszűkültek a va
dászidények, ezen belül különösen az 
apróvad - tehát a söréttel vadászható 
fajok - vadászati időszakai redukálód
tak a leginkább. A vadászok egyre 
nagyobb számban tagjai bérkilövő tár
saságoknak, ami azt jelenti, hogy ak
kor vadászhat, ha külön megfizeti, 
vagy valahová meghívják. Ezek mind

mind oda vezetnek, hogy a sörétes 
puska ritkán kerül a vadász kezébe, 
és akkor is többnyire csak szerény le
hetőségek között válogathat. így tehát 
az eredményesség érdekében gyakorol
ni kell. Gyakorolni azonban csak a lő
téren szabad. A magyar vadászok, lö
vészek egykori világhírnevét is részben 
a lövészet területén kivívott eredmé
nyei alapozták meg.

Miért történt ez így?

Természetesen az alapvető ok ott kere
sendő, hogy voltak időszakok a kilenc
százas évek második felében, amikor a 
lövészsport háttérbe szorult hazánkban, 
főként a fegyverrel történő megjelené
sünk jelentős korlátozásai miatt. A nyel
vek ismeretének hiánya és a szakiroda-

Naviqációs (GPS) f ix  és mobil készülékek (prsalm azása,
Vadászathoz Sportoláshoz Repüléshez 

Motorozáshoz Autózáshoz (útvonal tervezés)

1037 Budapest, Bojtáru. 44. 
www.gpslap.huwww.duett.hu  
info@duett.hu Tel.: 436-0-436
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lom mellőzése, a jól felszerelt lőterek 
hiánya, a jó fegyverek és lőszerek kö
rülményes megszerezhetősége, a szak
emberek hiánya vezetett oda, hogy a 
kilencvenes években, mint világújdonsá
got fedezte fel néhány lövőnk a korong
vadászatot - Ausztriában és Németor
szágban. A XX. század végére kezdett 
kialakulni az újfajta korongvadász sport. 
Néhány, a „hagyományokkal" szakítani 
képes, gondolkodásában és tenni akará
sában, szemléletében és lehetőségeiben 
is „másként gondolkodó" indította útjá
ra ezt az egyre népszerűbb sportágat. 
Dobos József, Zsuffa Béla, Szollár And
rás, Szín János voltak azok, akik tettek 
is valamit annak érdekében, hogy a 
nemzetközi versenyek, a lövési techni
kák, a korszerűen felszerelt lőterek ké
pe valósággá váljék hazánkban is, és a 
kitűnő képességű lövők kijuthassanak a 
külhoni versenyekre úgy, hogy előtte itt
hon is tudjanak gyakorolni.

A beköszöntő XXI. századunk az
tán m ár szinte robbanásszerű fejlő
dést hozott ebben a sportágban is. 
Egyre-másra jelentek meg az automa
ta korongdobó gépek a lőtereken, a 
fegyverek választéka is kibővült, a lő
szerek soha nem látott mennyiségben 
és választékban jöttek be az ország
ba, és a versenyek színvonala is lát
ványosan kezdett emelkedni. Ennek a 
tendenciának egy természetes, de 
igen jóleső következménye lett, hogy 
olyan lövészek kerültek elő, akik 
rendre érnek el kiváló eredményeket, 
illetőleg nyerték és nyerik a hazai és 
külföldi versenyeket, mint Sándor Já
nos, Suller László, Pletikoszity István, 
Szabadi István, Kenyeres Ervin. Az el
múlt évek során m ár arra is volt le
hetőség, hogy ifjúsági korongvadász 
tábor keretében próbáljuk tökéletesí
teni a fiatalok tudását, és megpróbál
juk a vadászlövészetnek a sport jelle
gét kidomborítani. És ma már el
mondhatjuk: olyan komoly bázisa van 
Magyarországon a korongvadászatnak, 
hogy talán már csak a fejlődés pon
tos irányának megtalálása a legfonto
sabb, és nem pedig a népszerűsítés.

Az érdekek különböznek

A vadászoknak érdekük a gyakorlás, 
a korongvadászoknak pedig az ered
mények érdekében kell rendszeresen 
gyakorolni, vagyis a vadászok igen 
széles táborából fog mindig is kike
rülni a korongvadász-lőtereket megtöl
tő lövők jelentős része. Ez azért is
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fontos, m ert - mint minden sportban
- itt is az a cél, hogy minél többen 
versenyezzenek. Minél több versenyző
ből minél erősebb pályán kerüljön ki 
a legjobb, m ert így fogják egyre töb
ben kihívásnak érezni a koronglövé

szetet. Minél szélesebb a mezőny, an
nál könnyebben lehet egy-két példa
képet kinevelni, kiválasztani és később 
csodálni. Arról sem szabad persze el
feledkeznünk, hogy egyre nagyobb 
szerepet kap életünkben a biztonság, 
és ha valahol el lehet sajátítani a biz
tonságos fegyverkezelést, akkor az a 
lőtér. Egyáltalán nem tartom  rossz 
iránynak, ha olyan fiatalok töltik meg 
a lőtereket, akik a szülő, rokon, 
ismerős mellett kapnak kedvet a sö- 
rétlövéshez, és a számítógép, a „lógás" 
és számtalan hiábavaló dolog helyett 
inkább itt vezetik le az energiájukat.

Magyarországon, sok EU-országhoz 
hasonlóan, külön szövetségek szervez
ték az olimpiai és a korongvadász szá
mok versenyeit, de a jelenlegi helyzet
ben - amely részint gazdasági, részint 
társadalmi problémák miatt alakult ki
- megpróbáljuk „összetolni" az aszta
lokat. Ennek elsősorban az lehetne az 
eredménye, hogy valamennyi koronglö
vő számot művelhetné minden sörétlö- 
vő, és a jelenleg államilag nem támo
gatott korongvadász sport jóval gyor
sabban kerülhetne elismert státuszba.

H eg y es  Z o l t á n

(Folytatjuk.)

Szent Hubertus Olasz-Magyar Kf 
1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. tel.: 353-17 

szenthubertus@hotmail.com 

www.szenthubertus.hu
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Módi

A hernyóselyem
A monda szerint Szin-Lin-Si csá

szárnő 5000 éwel ezelőtt megfi
gyelte a selyemhernyó begubózását. 
Legombolyította a szálat, szövetet 
szőtt belőle. Kínában a hernyóselymet 
m ár i. e. 5000 körül feldolgozták. Év
ezredeken át a kínaiak titka volt a se
lyemhernyó tenyésztése és feldolgozá
sa, értéke az aranyéval vetekedett.

A kínai kiviteli tilalom miatt Euró
pába a selyemhernyó csak több évez
red elmúltával került. Állítólag bam- 
buszrudakban csempészték be. Ettől 
kezdve a Földközi tenger térségében 
is tenyésztették. Bizáncban is évszá
zadokon át szigorúan őrizték a se- 
lyemhernyó-tenyésztés titkát ugyanúgy, 
mint Kínában.

Nézzük tehát, hogyan készül a se
lyemszövet.

A nőstény lepke párzás után 600- 
800 petét rak le, utána mindketten 
elpusztulnak. A selyemlepke petéjéből 
kikelt hernyó 2 mm hosszú, tápláléka 
kizárólag eperfalevél. Harmincnapi fej
lődés és négy vedlés után elkezd be- 
gubózni. Az alsó ajkán lévő két mi
rigy által táplált fonószemölcsből fo
lyadékot bocsát ki (fibroin állati fehér
je), melyet a szericin selyemenyv ket
tős fonállá fog össze. Három nap 
alatt 3000 méter hosszú szálat fon, 
fejét mozgatva, szőlőszem nagyságú 
gubót alakít ki. Ezután bábbá alakul, 
majd két hét alatt kifejlődik a lepke. 
Feloldja váladékával a gubó falát, és 
kibújik. Ezért a gubókat még azelőtt, 
hogy átfúrná a lepke, összeszedik a 
begubózást követő 8-10. napon. A gu
bót lefejtés előtt 95-98 fokos vízben

leforrázzák, majd meleg vízbe helye
zik, lengő kefékkel eltávolítják a le 
nem gombolyítható felső réteget. A 
kefékre tapadt szálvégekből 3-8-at 
egyesítve, görgők között átvezetve 
motollálják. A le nem gombolyítható 
selyemből fésűs eljárással fonalat ké
szítenek. A legombolyítható rész kb. 
400-1500 méter hosszúságú. 50.000 
hernyó hozama 1000 kg gubó, mely
ből 120 kg nyersselyem nyerhető. A 
világ nyersselyem termelése 1990-ben 
70.000 tonnát te tt ki.

Ma már csak kevés helyen tenyész
tenek selyemhernyót, m ert Európában 
a műszálak és kombinációik olcsóbbak 
lettek, a selymet kiszorították a piac
ról. Magyarországon 1776-ban alapí
tották az első pesti selyemgyárat, a 
Valerót. Az elmúlt századokban na
gyon sok helyen ültettek eperfát, hogy 
táplálékul szolgáljon a selyemhernyó
tenyészeteknek.

Korok és századok nagy divatja 
volt a selyem, a szabók ruhacsodákat 
álmodtak belőle, korlátlanul szárnyalt 
az emberi képzelet. A bálteremben a 
susogó selyemruhák, a pezsgő, a 
Strauss zene varázsára álmodták meg 
a divatot. A hernyóselyem finom pu
ha, lágy tapintású, fényes, jól festhe
tő, nedvszívó, rugalmas és jó hőszige
telő. Még ma is női alkalmi ruhák
hoz, fehérnemű és szövet készítésére 
használják. A vadászruházatban nyak
kendőt és sálat, valamint inget készí
tünk az igényesebb vásárlóknak.

T o r m á n é  G y ö n g y ö s i  Z s u z s a n n a  
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Egy zalai vadász
Valahányszor találkozom Horváth Árpáddal, 
megérint a belőle áradó nyugalom, a ki
egyensúlyozottság, az optimizmus. De vajon 
mi áll ennek a harm óniának a hátterében?

A  vadász-kereskedők körében régóta ismerik és elismerik, mint ki
váló üzletembert, m ert életfilozófiája a korrektségre, a megbíz

hatóságra, a partneri érdekek maximális figyelembevételére épül. 
Számára a vadászat több mint hobbi vagy kikapcsolódás, sportva
dászként a Kürtösmenti Vadász Klub vadászmestere, ugyanakkor 
üzleti tevékenysége mellett saját tulajdonú erdeiben gazdálkodik.

- Kicsit kanyargós úton kerültem gyermekkori álmaim megvaló
sulásához, hogy vadásszak és erdészkedhessek is, de végül sike
rült. Külön öröm számomra, hogy mindezt őseim erdeiben is tehe
tem. Gyerekként minden nyarat Zalaszentbalázson, Orosztonyban a 
nagyszüleimnél töltöttem, itt kerültem közel a természethez, az ő 
földjeiken, erdeikben já rtam ... és most újra itt lehetek és irányítha
tom a vaddal történő gazdálkodást, nevelhetem az új erdőket, 
erdőgazdálkodhatok. Ez így nagyon egyszerűen hangzik, pedig rö
gös út vezetett idáig. Lehet, hogy nem látszanak rajtam a gondok, 
de nem szeretek másokat terhelni a problémáimmal.

- 1958-ban Nagykanizsán születtem. A faipari technikum elvégzé
se után felsőfokú külkereskedői diplomát szereztem és a kereskede
lemben kezdtem el dolgozni. Pár év után kimentem Irakba egy építő
ipari cég alkalmazottjaként. A hazatérésem után megnősültem és is
mét a kereskedelemben helyezkedtem el egy állami vállalatnál. A 
rendszerváltáskor ráéreztem az új lehetőségekre, otthagytam az osz
tályvezetői állásomat és üzletkötőként kezdtem önállósodni. 1992-

ben Nagykanizsán létrehoztam a saját 
vállalkozásomat, a lábbelik nagykeres
kedésével foglalkozó céget, 2000-ben 
pedig egy újabb vállalkozást indítottam 
útjára, amelynek a profilja az ingatlan- 
hasznosítás. Nyolc éve a cseh Novesta 
gyár gumicsizmáinak a kizárólagos ma
gyarországi forgalmazója vagyok, de 
természetesen más cégek termékeit is 
árusítom. Üzleti elismerésként könyve
lem el, hogy a legtöbb állami erdészetet, 

halászati céget, nemzeti parkot, erdészeti szolgálatot, a katasztrófavé
delmet a vevőmnek tudhatom.

- Mivel gyerekkorom óta érdekelt a vadászat és az erdőgazdál
kodás, a munkám mellett intenzíven tanultam a vadgazdálkodás 
és az erdészet tudományát, amelynek most szerencsére hasznát 
tudom venni. 1992-ben lettem vadász, s két éve bíztak meg a va
dászmesteri teendőkkel, ami komoly feladatot jelent egy ilyen re
mek adottságú területen, amelyre szívesen áldozom az időmet és 
az energiámat. Persze mellette nem hanyagolom el az üzleti és az 
erdőgazdálkodási teendőimet sem.

- Legjobban már nem is vadászni, hanem vadásztatni szeretek, 
szerintem egyre fejedelmibb élmény, ha egy vendéggel sikerül meg
lövetnem élete bikáját, bakját vagy kanját. Tavaly például bőgéskor 
egy dán vendégnek ezer izgalom között sikerült behívni egy 11 kilós 
bikát, mindkettőnknek felejthetetlen élmény marad ez az eredményes 
vadászat. Egyébként sem tudok betelni a szarvasbőgés fenséges pil
lanataival, nagyon szeretek bikára vadásztatni. Ugyanakkor a kedvenc 
vadfajom a vaddisznó, amelynek vadászatában talán szerencsésnek 
mondhatom magam.

P. G.

strapabíró, kényelmes, komfortos 
bakancs vadászoknak, túrázóknak.

N O V E S T A  a  ( e t e p - / á t ó

KUdU Jo î vaAÁ$u$ÍimÁi
Kin\a$a$éó minőség * eiifAetó áron/

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

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

Őszi-téli-tavaszi vadászcsizma.

MAGNUM BAKANCS
Kiváló minőségű vadászbakancs 
alapanyaga GORE-TEX bőr, 
strapabíró,

Ha m in ő sé g e i a k a r  jó  áron , vá las sza  a K U D U -TO G G I te rm é k c s a lá d o t!

Méretek:
KUDU női vadászcsizma: 3441-ig 

A talprész csúszásgátló, olaj és saválló. KUDU nornál vadászcsizma: 40-47-ig
A bakancs OMMF minősítéssel is KUDU bővített szárú vadászcsizma: 39-47-ig
rendelkezik, így cégeknek is ajánljuk. KUDU végig zippes vadászcsizma: 40-47-ig

NAGYKERESKEDELMI VISZONTELADÓI VEVŐINK AZ ALÁBBI CÍMEN 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!

HORVÁTH ÉS TÁRSA KFT.
A CSEH N&VE5TA GYÁR KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA
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Optika a vadászatban

A legkönnyebb 
távcső a tökéletes 

élvezethez.
Swarovski Optik 

EL 8x32 és 10x32

Távcsövek
A z optikai eszközök is óriási fej

lődésen mentek keresztül a múlt
század alatt. Nem csak a lencserend
szerek lettek tökéletesebbek, hanem 
felhasználhatóságuk is egyre sokrétűbb 
lett. Találkozhatunk az üzletek polca
in messzelátóval, amelybe távolságmé
rőt építettek, digitális fényképezőgép
pel egybeépített távcsővel, közel kilo
méter távolságba is pontosan mérő tá
volságmérővel, akár hatvanszoros na

gyítá
sú spek- 

tíwel, világító 
szálkeresztes cél

távcsővel, változtatható 
nagyítású keresőtávcsővel, 

éjjellátó készülékkel. (Hiányzik még a 
„bölcs, előrelátó készülék" amely sok 
könnyelmű társunknak lehetne majd 
nélkülözhetetlen eszköze...)

S ik l ó s i K á l m á n

Swarovski Optik Magyarország 
06-30/3312161

A hegyen és a sztyeppén, 
magaslesen, cserkelésnél:

A Swarovski EL 32 kereső 
távcsővel új lehetőségek 

nyílnak a vadászok számára. 
Az új, kompakt építési mód

nak köszönhető csekély súly 
a megszokott, igényes 

minőségben egyedülálló 
kombinációját képezi a 

kézhezállóságnak és 
a legmagasabb optikai 

teljesítménynek.
É>

SWAROVSKI

Keresőtávcsövek árai
Gyártó | | j e l z é s  JJ: Nagyítás j Kettner Frankónia Harmónia Magnum

Fogyasztói ár Ft/db
Zeiss B/GA Classic 7x42 314000.-
Zeiss B/GA Classic 8x56 295000.- 287000.-
Zeiss V ictory 8x42 339900.-
Zeiss V ictory 8x56 326000.- 319900.-
Zeiss V ictory 10x42 348900.-
Zeiss V ictory 10x56 352900.-
Zeiss V ictory 12x56 384900.-
Swarovski SLC 7x50 304000.-
Swarovski SLC 8x56 373000.- 337000.-
Swarovski SLC 10x50 347000.-
Kahles B/GA 8x42 207960.-
Khaies B/GA 10x42 224994.-
Luger ST 7x50 20663.-
Luger ST 10x50 24900.-
Steiner Ranger 8x56 130985.-
Steiner Skipper 7x50 77980.-
Steiner Hunting 8x56 199955.-
Steiner Hunting 10x50 179955.-
M inox 10x50 193000.-
M inox BR 10x52 194000.-
M inox ED BR 10x58 271500.-
Exakta Excellent 8x42 103690.-
Exakta Excellent 10x42 109190.-
Exakta Economi 7x50 15900.-
Exakta Centert Typ35 7x42 66790.-
Exakta Centert Typ206 8x56 50890.-
Fomei Ranger 7x50 29905.-
Fomei Mariner 7x50 25965.-
Fomei Hunter 10x42 32480.-
Fomei Forester 8x56 27715.-
Fomei Forester 9x60 29990.-
Fomei Excellent 9x63 62154.-
Nikon 7x50 56100.-
Nikon 10x50 61100.-
Lichter GA 8x42 48000.-
Lichter B/GA 8x56 39000.-
Busnell Povorw iev 7x50 15000.-
Busnell Povorw iev 10x50 20000.-
Tasco 10x42 62400.-
Tasco Sonoma 10x50 18000.-
Praktika Eagle 7x50 30950.-
Praktika Falcon 10x50 18490.-
Norconia Ruby 7x50 30500.-
Norconia Hunter 8x56 32500.-
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NIGHT 
VISION K

ÉJJELLÁTÓKÉSZÜLÉKEK KERESKEDELME 
EXPORT - IMPORT - ÉJJELLÁTÓGYÁRTÁS

Magyarország legnagyobb választékát kínáljuk, 
150 féle éjjellátó készülékből választhatnak, 
kedvezményes árakon, garanciával.

Amerikai éjjellátók 15.000 órás üzemidővel, 
keleti éjjellátók 1.000 órás üzemidővel 
Éjjellátók már 79.000 Ft-tól!

ÉJSZAKAI-NAPPALI 
vegyeshasználatú éjjellátók

Professzionális éjjellátók

Havonta változó akciók!!!
mesterlövész távcsövek, fegyverlámpák, 
optikai irányzékok, hőtávcsövek, hőérzékelők, 
hőkamerák, csillagvizsgáló távcsövek, automata 
vadetetők, elektromos csörlők terepjáróra, 
legendás orosz keresőtávcsövek 8x30,8x40, 
10x40 és 10x50 méretben.

•  INFRATÁVCSŐGYÁRTÁS  -

, akár egyedi igény szerint is.
Ejjellátók javítása garanciával ül

A legnagyobb sötét sem akadály! 
Hívjon nem fog csalódni.

Minden infraigényt megoldok.

w w w . n i g h t v i s i o n . h u
06- 70- 200-7132
minden nap 9-20 óráig

Az éjjellátó készülék 
működése

Elektrooptikai átalakító

1. Tárgylencse
2. Fotokatód
3. Microcsatornás lap
4. Nagyfeszültségű ernyő
5. Fluoreszkáló képernyő
6. Szemlencse

Az éjjellátó távcsövek képerősítő rend
szere a látható fényeket, valamint a 
800 nanométer és az ahhoz közeli 
hullámhosszúságú infravörös tarto
mányban lévő fényt erősíti fel. Az éj
jellátó tárgylencseszerkezete a környe
zeti fényt, az úgynevezett csillagfényt 
összegyűjti és az elektro-optikai átala
kító bem eneti részén található 
fotokatódra vetíti.

A mikrocsatornás lap a fény hala
dását egyenes irányban rendezi, majd 
a fény elektronokká alakul és felerő
södve a foszforeszkáló képernyőn zöl
des színben és nagyon kicsi méretben 
jelenik meg. Ezt az apró képet szem
mel láthatóvá az éjjellátó szemlencse 
szerkezete alakítja át.

A készülék felépítése

Az éjjellátó optikai része a tárgylen
cse és a szemlencse-rendszer.

A tárgylencsével szembeni legfőbb 
követelmény, hogy jól áteressze a lát
ható és az ahhoz közeli infravörös 
tartományban lévő fénysugarakat. Ez 
azt jelenti, hogy az optikának nagy 
fényerejűnek kell lennie. A nagy fény
erejű, kiváló minőségű optika gyártá
sa költséges, ami megmutatkozik az 
éjjellátó árában is. Az olcsó készülé
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kekben gyenge minőségű és kicsi 
fényerejű optika található, ahol a na
gyítási érték általában 2-3-szoros. Az 
éjjellátó vásárlásakor nem minden 
esetben célszerű a nagyobb nagyítású 
készülékhez ragaszkodnunk.

Drágább készülékekben a minőségi 
optika beépítése jóval magasabb na
gyítási értékeket enged, itt nem ritka 
már a 6-szoros nagyítás.

Egyes éjjellátóknál tükörlencsés ob- 
jektívet alkalmaznak, előnye a rövid 
távcsőhossz, hátránya a kisebb fény
erősség.

Az éjjellátó szemlencse szerkezeté
nek minősége meghatározó szerepű, 
hiszen a fluoreszkáló képernyőn a na
gyon kicsi méretben megjelenő képet 
nagyítja ki szemmel látható képpé. 
Emiatt itt is feltétel a jó minőségű 
optika beépítése.

Gyenge minőségű optika esetén a 
kép jelentősen torzulhat.

Infravörös kiegészítő fény

A polgári használatú éjjellátók kiegé
szítő tartozéka. Gyenge fénynél alkal
mazzák, amikor passzív üzemmódban 
az éjjellátó készülék képe már nem 
megfelelő. Az infravörös sugárzó be
kapcsolásával megvilágíthatjuk a cél
területet, ezáltal a készülékünkkel éles 
kontrasztos képet kapunk, használatá
val a látótávolság 4-szeresre is növel
hető. Az infravörös fénysugarak szem
mel nem látható fények, melyet kizá
rólag az éjjellátó érzékel. A kiegészí
tő fény előállítását tekintve lehet 
infra-, vagy lézerdiódás.

T a k á c s  L á sz ló
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Izválasztó

Életidegen „természetvédők" tájidegennek bé
lyegzik Magyarországon a dámot, vastagon rá
cáfolva arra a történelm i tényre, hogy befoga
dó nemzet vagyunk. M iért épp a dám, vagy a 
muflon „feketeseggű" ebben a tarka sereglet- 
ben? Ráadásul m indkettőnek fehér a feneke... 
Ki a megmondhatója, hogy a méltóságos 
döntnökök miért ülnek olyan magas lovon 
(holott őshonos lovaink közismerten alacso
nyak voltak), hogy még a fent jelzett vad kivá
ló húsából készített jófajta étkek illata sem ér 
fel hozzájuk? Pedig vannak esetek, amikor in
kább a tiszta gyomorra kellene hallgatni, m int 
a téveszméktől megzavarosodott fejre...
Hogy miért kell egy gasztronómiai rovatba ilyen 
polemizálás? Ha másért nem, legalább azért, 
hogy becsüljük meg még meglévő értékeinket. 
Hogy mi köze mindennek a dámhoz? Hát csak 
annyi, hogy a dám érték, sőt, a konyhából néz
ve talán a legnagyobb érték hazai vadjaink kö
zött. Húsának íze, zamata már a régi korokban 
is a királyi vadaskertek kedvelt vadjává tette, 
sok helyen nem is vadászati, hanem kifejezet
ten „konyhászati" célú dámkerteket létesítettek - 
s létesítenek mind a mai napig. Manapság, ami
kor a vadhús ára a szójából és „állományjaví
tókból" összeborzasztott, de emberi fogyasztás
ra csak a gyártók által javasolt „műanyag" fel
vágottak szintjén van, botorság nem venni 
dámhúst. Aki még nem kóstolta, annak valami 
fontos élmény kimaradt az életéből...

Királyok eledele
Dámgerinc gyümölcságyon

A megtisztított, lehártyázott gerincet olyan hosszúra 
vágjuk, amekkora a sütőtálunkba befér (vagy ve

szünk egy nagyobb tálat), bőségesen megtűzdeljük sza
lonnával (aki szereti, fokhagymagerezdekkel is), kapribo- 
gyóval, vigyázva arra, hogy a vastag húsrészeket ne 
vágjuk el. Olajos-mustáros-fűszeres páccal bekenjük és 
2-3 napig fóliába csomagolva, hűtőben érleljük. Sütés 
előtt újra átkenjük a pácolajjal, majd nagyságától függő
en 2-3 deciliter száraz, de kevéssé savas fehérbort alá
öntve, 20 percig pároljuk, majd saját levével locsolgatva 
pirosra sütjük, vigyázva, hogy ki ne száradjon. Vajon 
legfeljebb 5 percig párolunk friss kimagozott gyümölcsö
ket (szilvát, szőlőt, somot, lehúzott héjú diót, stb.), a 
készre párolt szemekhez hozzáadunk cseresznye-, és 
meggykompótot, majd 1 deciliter konyakkal nyakon önt
ve melegen tartjuk. A kész sültről óvatosan egyben le
fejtjük a kétoldali húst, felszeleteljük és visszarakjuk a 
gerincre. A gyümölcsökből „terített" ágyra helyezzük, 
mellé fűszeres rizst és krokettet adunk, s gyomrunknak 
is megágyazunk jóféle ágyaspálinkával. Könnyű, félszáraz 
borral koccintunk hozzá, majd székünkben hátradőlve 
begyűjtjük az elismerő pillantásokat.

Fokhagymás dámpörkölt

Nem sokra tartom  a pörköltfőzést, annak ellenére, 
hogy sok ezer változatát - köztük felejthetetleneket 

is - megkóstoltam, de ami alant következik, annak lát
tán eltátottam volt a számat. Boldogult Apám a fok
hagymával még egy helyiségben sem szívesen tartózko
dott, nemhogy önszántából megette volna. Egyik gyógy
kezelése ideje alatt kincses Baranyában ottani barátunk 
felesége lepte meg azzal a kijelentéssel, hogy megeteti 
őt fokhagymával anélkül, hogy tudna róla. Míg apámat 
a fürdőben gyötörték, addig Éva asszony megpucolt két 
nagy marék fokhagymát, és fiatal dámbika friss húsának 
közreműködésével parádés pörköltet készített - a vörös
hagymát kiváltva a fokhagymával. A minden más részé
ben teljesen hagyományosan készült alkotásból Atyám 
kétszer szedett, s mikor elmondtuk neki az irdatlan 
mennyiségű fokhagyma részvételét az ételben, nem 
akarta elhinni. Érdemes kipróbálni, nincs az a finnyás 
kékharisnya, aki ne nyalná meg utána - természetesen 
titokban - a tíz ujját. Nekem hiányérzetem volt ezzel az 
étekkel: - nem éreztem benne az általam oly szeretett 
fokhagyma ízét...

So m fa lv i E r v in
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Solymászat kontra 
minisztérium
Példátlan eljárás indult tavaly októ

ber végén Orosháza-Gyopáros- 
fürdőn, a XIV Nemzetközi Solyrnászta- 
lálkozón. Természetvédelmi bírságot 
szabtak ki európai solymászokra, ezzel 
is „erősítve" a magyar vendégszeretetet. 
A bírságot az Országos Környezetvé
delmi, Természetvédelmi és Vízügyi Fő
felügyelőség vetette ki, mert álláspont
juk szerint (hasznosítási) „engedély nél
kül" repítették a vadászok a sólymokat 
és a szirti sasokat, amelyek Magyaror
szágon fokozott védelmet élveznek.

Ezek után már nem is volt meg
lepő, hogy az idei tavasz néhány ma
gyar solymász portáján úgy köszöntött 
be, hogy „véletlen szaporulat" keletke
zett, azaz nem várt fészekalj „jött lét
re", s aztán annak természetes rend
je szerint a madarak megkezdték a 
költést. A környezetvédelmi miniszté
rium  szakemberei ezért is bírságolhat
nak, illetve madarat kobozhatnak el. 
Az 1998-as állatvédelmi törvény szerint 
az állatot nem szabad természetelle
nes és önpusztító tevékenységre szok
tatni. De vajon természetellenes, ön
pusztító viselkedés-e egy összeszokott 
sólyompár esetében a szétválasztás, 
amelynek hatósági indoka az, hogy 
nincs tenyésztési engedélye a soly- 
másznak? Magyarán: nem szabad pár- 
zaniuk. A hatóság solyrnászcllcnes 
magatartására természetesen egyféle 
magyarázat van: a pénz. Minden be
vétel az államkasszát gazdagítja, mi
közben egy ősi, nemzeti hagyományon 
vágnak újabb eret. A legnagyobb be
vételre pedig a hatóság akkor tesz 
szert, ha megszámolja a tojásokat, a 
fiókákat, és példányonként szabja ki a 
többszázezer forintos bírságot.

A solymászok mindezek ellenére 
keresik az együttműködés lehetőségét. 
Azon felvetésükre, hogy meg kellene 
vizsgálni a solymászati célú ragadozó
madár hasznosításnak a hatását a va
don élő ragadozó madarak állományá
ra, Haraszthy László a KvVM Termé
szetvédelmi Hivatalának helyettes ál
lamtitkára a következőket írta: „nem 
lenne helyes, ha egy 160-180 fős cso
port hobbitevékenységének következ
ményeiből adódó problémák kezelését 
az adófizetők forintjaiból támogat

nánk, még akkor is, ha az itt megjele
nő eredmények a természetvédelmi 
hatóság döntéseit segítenék". A szak
tárca a mai napig nem tudja eldönte
ni, hogy a solymászok segítik, vagy 
gátolják a természetvédelmet, s hogy 
neki segíteni, vagy gátolni kell a soly- 
mászokat. Annak ellenére így van ez, 
hogy a nemzeti parkok sok esetben 
kifejezetten a solymászok segítségét 
kérik sérült ragadozó madarak ápolá
sához, vadröpítéséhez, visszavadításá- 
hoz. Haraszthy László egy másik vá
laszlevelében a Magyar Solymász 
Egyesület elnökének kifejtette, hogy 
„Magyarországon a solymászat kultúr
történeti hagyományápolásként értel
mezett közérdekként engedélyezett te
vékenység". Azt sem tudta tehát még 
eldönteni egyértelműen a szaktárca, 
hogy hobbinak vagy a nemzeti kultú
ra részének minősítse a solymászatot?

A fácántelepek és a galambász ta
nyák közelében lelőtt, elpusztított vé
dett ragadozó madarak száma évente 
több százra rúghat. Ennek megakadá
lyozásában azonban a solymászok 
mindaddig segíteni nem tudnak, amíg 
a természetvédelmi hatóság nem te
kinti őket partnernek, vagyis nem en
gedélyezi nekik a madarak élve befo
gását. Erre az együttműködésre már 
csak azért is szükség lenne, mert 
Haraszthy Lászlót szaván lehet fogni 
az egyik természetbarát folyóirat idei 
márciusi számában közölt nyilatkozata 
alapján. Ezek szerint „...kidolgoztuk  
a természetvédelem erdészeti, vadá
szati és ökoturisztikai koncepcióját". 
Majd így folytatja: „...a  dokumentum  
elfogadása után megkezdtük az új tí
pusú kapcsolat kialakítását, amelynek 
a korábbi szembenállás helyett, az ér
dekazonosságra épülő együttműködés 
a lényege". A cikk és az együttműkö
dés rákfenéje azonban, hogy - amint 
az a solymászoknak írt levelekből is 
kiderül - a ragadozó madárral vadá
szó ember ebben a koncepcióban va
lamiért nem hangsúlyos.

D r . C ze r n y  R ó b e r t  
természet-,

és állatvédelmi jogász

Minden, ami a vadászíjászathoz kell

• FSE és Browning csigásíjak,
• Whitewater terepruhák,

• Hunter Specialties vadászati kiegészítők 
magyarországi forgalmazója 

• Tradicionális íjak széles választéka
• Nyílvessző minden íjtípushoz

• Viszonteladókat is kiszolgálunk

T ü z e s  í j á s z  B t .
1066 Budapest, Teréz krt. 10. 

Telefon: 06-1/352-6154 
www.tuzesijasz.hu 

Nyitva: hétfő-péntek 10.00-18.00

Whitewater/  Huntqr's \ p«wltiQS
BROWNING FwSfxWsmen bySportsmen
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Matula

Valkonyai alkotótábor 
gyerekeknek

bemutató a gyerekeket és a felnőtteket egyaránt le
nyűgözte. Egy teljes nap a képzőművészet jegyében 
telt, az első héten Seres Erzsébet festőművész és por
celánfestő, a második héten Marics Attila és Rékasi 
Csaba festőművészek, valam int Marton Lajos csont-, 
és fafaragó művész segítségével alkottak a gyerekek, 
akik így megismerkedhettek a festőművészet, a fafara
gás, a csontfaragás különböző technikáival is. A tábo
rozás utolsó napján madármegfigyelés és odúkészítés 
szerepelt a programban. Az esti lesek előtt íjászattal, 
csúzlizással, kézműves foglalkozásokkal, játékos vetél
kedőkkel tö ltötték az időt. A két turnusban összesen 
harminc gyerek vett részt a tartalmas kikapcsolódást 
nyújtó táborban, ahol valamennyien remekül érezték 
magukat, és reményeik szerint jövőre is eljöhetnek, 
hogy még alaposabban megismerhessék a természe
tet és a képzőművészetet.

Polster

Valkonyán, a Zalai Vadász-Alkotók Egyesületének szer
vezésében idén nyáron is megrendezésre került a 6-
14 éves gyerekek számára kiírt egyhetes erdei gyerek
tábor. A tábor központja a Zala megye egyik gyöngy
szemének számító "zsákfalu" turistaháza volt. Érkezé
sük napján a gyerekeket vadászkürtösök köszöntötték, 
meghallgathattak számos kürt-szignált és ki is próbál
hatták a kürtölés tudományát. Ezt követően gyógynö
vényeket, terméseket, rovarokat, gombákat gyű jtö t
tek, amelyekből - a fajmeghatározást követően - képe
ket, dísztárgyakat készítettek. A Budafai A rborétum 
ban a táborlakók előadást hallhattak az erdő élővilágá
ról. A vadászat, a vadgazdálkodás, a vadászati kultúra 
érdekességeiről Néber Szilveszter beszélt, különböző 
állatbőrök, preparátumok, trófeák, koponyák, vadá
szati kiegészítők segítségével szemléltetve az elhang

zottakat. A különféle 
program ok szinte 
folyamatosan lefog
lalták a kicsiket. A 
gyerekeknek a köze
li erdőben elrejtett 
trófeákat, vadbőrö
ket kellett m egke
resniük, majd közö
sen terítéket készí
tettek, és eljátszot
ták a társas vadá
szat befejezését, a 
vadászavatást, az el
e jte tt vad végtisz
tességének m eg
adását. A vadnyom- 
felismerésből is so
kat tanulhattak a fia
talok, akik a gipsz
szel kiöntött csülök
nyomokat haza is v i

hették emlékbe. Lóki György, a Magyar Solymász 
Egyesület fősolymásza, a Hubertus Vt. fővadásza el
hozta csodálatos vándorsólymát, kedvenc görényeit 
és drótszőrű magyar vizsláját. A látványos solymász-

Ifjúsági vadgazdálkodási és 
természetismereti tábor Lánycsékon

A gyerekek stratégiai szövetségeseink. Ennek a fe lis
merésnek a jegyében szervezett augusztusban Lány
csókon, a babarci Béke Vadásztársaság bázisán ifjúsá
gi, vadgazdálkodási és természetismereti tábort Léber 
György. A tábor résztvevői - tizenkét általános iskolás 
korú fiú és lány - a vadászattörténet, a vadászati kultú
ra és etika, valam int az emberek és az állatok kapcso
lata tárgykörében hallgathattak előadásokat. A gya
korlati foglalkozások keretében vadmegfigyelésen, lö
vészeten vettek részt. Ellátogattak a Duna-Dráva Nem
zeti Park pécsi arborétumába is. A tábornak Léber 
György vadászati magán-múzeuma adott otthont, 
melyben közel negyven preparátum és m integy 130 
trófea segíti a hazai fauna m egismerését. Léber 
György kezdeményezését az OMVK Baranya megyei 
területi szervezete is támogatja. A lánycsóki gyűjte
ményt közös összefogással, pályázatok útján ifjúsági 
oktatási központtá kívánják fejleszteni.
Képünkön: Békés Sándor és Falk Konrád a lelkes és 
minden iránt érdeklődő gyerekek között.

B.S.
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madaraink m agukat szorgalmasan 
hizlalva készülődnek a hűvösebb hó
napokra.

A gondos vadász is m ár megtette 
előkészületeit a zimankős télre: az 
etetőket és a terménytárolókat alapo
san feltöltötte, hogy a gondozása alatt 
lévő vadállománya még véletlenül se 
éhezzen az elkövetkező hónapokban.

A természet csak lassan kezd be
lenyugodni az elmúlás akaratába, hisz 
mindazt, mit az éledő tavasz kezdete, 
március óta buzgón felnevelt, az 
most mind elmúlik, vagy megpihen. 
Az égi erők akaratából - ha tetszik, 
ha nem - október az évente megúju
ló vegetáció - növénytakaró - álomba 
merülésének hava.

Szö v e g  é s  r a jz o k : C s . G y en es  E m ese

Gyenes István:

ŐSZI SZÉL

M egérett a gyümölcs 
sárgul már a levél 
a természet közéig 
téli álom felé

Lombok sárga színét 
nem bírják a szelek 
fújják ide-oda 
míg a földre pereg

Őszi szél az évnek 
egyetlen dús szele 
szüntelenül nyargal 
repül minden vele

Elviszi a szépet 
meleget s a zöldet 
feketére sepri 
tél elé a földet.
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Az őszi erdő
Fö l d ü n k  

k ü l ö n 
leges képességgel 

rendelkező élőlényeinek, 
a növényeknek létezésük

höz, fejlődésükhöz fényre van 
szükségük. A fényenergia hatására 

a levelek zöld színanyaga - a klorofill
- glükózzá, azaz energiadús cukorrá 
alakítja a vizet és a széndioxidot. Te
hát a növények táplálékot állítanak elő 
saját maguknak, mely lehetővé teszi a 
növekedésüket. E különleges kémiai 
folyamatot nevezzük fotoszintézisnek, 
amely során a Föld lakói számára lét- 
fontosságú oxigén szabadul fel. Az 
őszi időjárás kevesebb fénnyel és hi
degebb éjszakákkal, nappalokkal kö
szönt be, s hatására a növények klo
rofill termelése lecsökken, a levelek 
zöld színe elhalványul. Ekkor a foto
szintézis lelassul, majd leáll. A levelek 
elsárgulnak, narancsos, vöröses színű
vé változnak, s elszáradnak. A kopa
szon maradt fák ezerszínű lehullott 
lombja melegen ragyogó színű sző
nyeggel takarja be az ázott, fekete 
földet. A takarodót fújó, esőcseppeket 
sodró, borzongató őszi szél életet sor
vasztó erejét még meg-megtöri az 
előkandikáló fáradt napsugár.

A rövid időre újra próbálkozó nyár,
- a „vénasszonyok nyara"- a dámbikák

szerelmes barcogásának ideje. A kifej
lett dámbikák párválasztás idején el
foglalják szokásos barcogóhelyeiket. 
Ezeken az erdei tisztásokon úgyneve
zett „barcogó" teknőket kaparnak ma
guknak (akár 2-3-at is), majd megje
lölik a szaganyagukkal. Barcogás ide
jén a dámbikák naphosszat horkolás 
szerű, „barcogó" hangokat adnak, s 
folyton harcban állnak egymással, táp
lálékot alig vesznek magukhoz. A 
dámtehenek ekkor e barcogóhelyeket 
felkeresik és párt választanak m aguk
nak a magas rangú bikák közül.

A tollborzoló szél hatására a mada
raknak „mehetnékjük" támad. Az észa
ki tundrák felől „V" alakban a vetési 
ludak -„ang-ang"- és nagylilikek -"lilik- 
lilik" hangot adó - csapatai vonulnak 
dél felé. Szintén „V" alakot formálva 
utaznak át hazánkon keresztül - a leg
főképp a tiszántúli részeken éjszakázó
- nappal hangosan „krúgató" hamu
szürke darucsapatok is.

A hazánkban költő madárfajok fá- 
zósabbja szeptembertől kezdődően 
egészen november végéig a fagyok 
elől délre vonul. Ilyen, minden ősszel 
költöző madarunk a böjti-, nyílfarkú, 
kanalas és barátréce, az örvös ga
lamb, a szürke gém, a nyári lúd, a 
barna réti héja, a vörös- és kékvér
cse, a fürj, a sárszalonka, a vadger
le, a füsti-, molnár-, parti- és sarlós 

fecske, a barázdabillegető, a nádiri
gó, a rozsdafarkú, a fülemüle, 

s tb ...
Északról érkeznek a téli 

vendégeink: kerceréce,
kisülik, rövidcsőrű lúd, 
gatyásölyv, kékes réti 

héja, kormos fejű ci
nege, búbos cinege, 
csonttollú, fenyő
pinty, süvöltő csíz, 
stb. - melyek ná
lunk nem költe
nek.

A nagy jövés
menésre mit sem 

állandó



KOCSÁNYOS TÖLGY - A "MAGYAR FA
(QUERCUS ROBUR)

Gyerekeknek |
■

A magyarság történetével legszorosabb 
kapcsolatban álló fa a kocsányos 

tölgy. Az ősmagyarság vadászó, halá
szó, vándorló, pásztorkodó életmódjá
nak a folyókat kísérő kocsányos 
tölgyerdők és az azok között elte
rülő füves pusztaságok, az úgyne
vezett erdős puszták, erdős sztyep
pék feleltek meg leginkább. A 
btikkfélék családjába tartozó kocsá
nyos tölgy aláhulló magja, a makk 
az állattartás szempontjából is igen 
fontos volt, mivel a sertéseknek 
természetes terített asztalul szol
gált. A honfoglaló magyarok a 
Kárpát-medencében is elsősorban 
az erdős-pusztás területeken tele
pültek le. Ilyen jellegű, mély és 
üde talajú tölgyes terület volt a 
Dunántúl, a régi főváros Székesfe
hérvár, a Csallóköz (ma Szlovákia 
területe), a szerémségi (ma Szer
bia területe), és szlavóniai Dráva 
menti erdőségek (ma Horvátország 
területe), Erdélyben a Körösök, a 
Szamos, a Maros mente és az erdé
lyi Mezőség is (ma Románia területe).

A kocsányos tölgy igen magas élet
kora miatt a magyarság történetének élő szemtanúja is 
volt. Feljegyzések tanúsítják, hogy egy emberöltőnyivel 
ezelőtt még 1500-2000 éves példányai is ismertek vol
tak. Múltunkhoz s jelenünkhöz fűződő viszonya 
miatt magyar fának igazán a kocsányos töl
gyet tarthatjuk.

Mára eredeti területei erősen le
csökkentek - kiszorította a mező- 
gazdasági művelés. Jelenleg erde- 
ink 10 százalékát alkotja. Leg
szebb állományok ma a M ura 
és a Dráva mellékén, (Szlovénia,
Horvátország határán), az Or
mánságban, a sárvári Farkas-erdőben, a Kisal
földön, a Duna mentén, a Tisza-Maros szögben, 
a Körösök vidékén, a Tisza-Szamos közben, a Nyír
ségben (Magyarország és Románia határán) vannak.

A kocsányos tölgy a lehető legtöbb fényt igénylő fa
faj. Szabadon állva festői szépségű - a törzse vastag, 
zömök, s már 2-3 méter magasságban hatalmas ágakra

bomlik. Sűrű faállományban a törzse hengeres, egyenes, 
koronája keskenyebb és erősen feltolódik. Magassága el

érheti a 35-50 métert. Az idős fák törzsének kérge 
sötétbarnás, feketésszürke, mélyen repedezett, ba
rázdált, ágai pedig göcsörtösek. Szárnyasán karéjos 
levelei rövidnyelűek, csomókban állnak a hajtásvé
geken. Virágzási ideje április-május. A magtermé
sek egy-egy kocsányon 2-5-ösével fejlődnek.

Héjkérgében és a fájában sok a csersav, ezért 
igen ellenálló a vízzel szemben, - hidak, hajók 

építésére is alkalmas. Nehéz, kemény, időjárásálló, 
tartós, jól megmunkálható fa. Épület- és bútorfá
nak egyaránt használják. Kérgét és kupacsait a 

cserzőipar számára gyűjtik.
A kocsányos tölgy megélhető magas kora, term e

te, terebélyes koronája, s fájának kitűnő minősége miatt 
joggal nevezhető a fák királyának. Az őstölgyesek iránt 
jogosan érzett tiszteletünket természetvédelmi területek, 
nemzeti parkok létrehozásával fejezhetjük ki a leghelyén
valóbban.

ÉRDEKESSÉGEK:
Hazánk területének 19 százalékát borítja erdő, 
összesen 1 727 millió hektár. Erdeink 85 száza
léka a lombhullató (tölgy, bükk, akác, cser, 
nyár, bükk, s egyéb lombos fafajok), s csupán
15 százalék az örökzöld fenyőerdők részaránya.

A Nap fényenergiája természetesen nem
csak a növények életére hat, hanem az összes

többi élőlényre is. A nappalok és az éjszakák 
hosszának évszakonkénti változása - a fotópe
riódus - az állatok életfolyamatait, így szaporo
dásukat is erőteljesen meghatározza.

Az őzbakok nemi hormonjainak termelődé
se, s ezen keresztül az agancsfejlődésük a téli 
napfordulót követően (december 21 -e után) a 
nappalok hosszának növekedésével indul meg. 
Az őzbak nemi hormonjainak legmagasabb

szintje pedig a nyári napforduló (június 24.), 
azaz a leghosszabb nap időszakára esik. Ekkor
ra kifejlődik és letisztul az őzbakok agancsa, és 
persze ezzel elérkezik az üzekedés, a párzás 
ideje. Ezt követően a nappalok hosszának rövi
dülésével párhuzamban a hím ivarsejtek ter
melődése is fokozatosan lecsökken, s novem
ber, december hónapra az agancs levetése is 
bekövetkezik.
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Szakmai nap Sellyén

Góg Gábor, a Sellyei Szarvas Vadásztársaság elnöke 
köszöntötte a vendégeket azon a szakmai napon, me
lyet augusztus 25-én tartottak a vadásztársaság terüle
tén. Az egykori MEFA üzemi területéből kialakított Sely- 
lyei Szarvas Vt. ma tizenhétezer hektáron gazdálkodik 
és ebből több, mint négyszáz hektár az olyan terület, 
melyet kizárólag vadföldgazdálkodás céljából haszno
sítanak. Az egykori híres Draskovich-birtok ma különle
ges rendeltetésű terület, és ez, valamint a jó genetikai 
adottságokkal rendelkező gímállomány megkívánja a 
magas szintű szakmai munkát. A vadföldgazdálkodási 
bemutatón Góg Gábor bevezetője után Jung Jenő főva
dász röviden ismertette a terület eddigi eredményeit és 
azokat a megvalósult terveket, melyek a fővad takar
mányozásáról, helyhez kötéséről és ezáltal a vadkárok 
csökkentéséről szólnak. A híres körcsönyei bőgőhelyeket 
és azok környékén lévő mezőgazdasági földeket a tár
saság bérli a tulajdonosoktól és saját hasznosításban 
műveli. A művelés alá vont területek egy része lábon 
marad és a vad téli takarmányozását segíti. Természe
tesen a különböző bőgőkeverékeknek és a szeptem
berre megnyitott kukoricáknak is nagy szerepük van, 
mert a társaság éves bevételének felét a szeptemberi 
eredmények adják. A délutáni programban a meghívot
tak megtekintették azokat a bőgőhelyeket és vadfölde
ket, melyek már augusztus közepétől előkészítve, a 
nyugalmat, a vizet és a táplálékot biztosítva várták a 
szarvasnász kezdetét.

Agyaki Gábor

Természetűim fesztivál
Az első országos természetfilm-fesztivált a Csongrád 
megyei Pusztaszeren rendezték meg az öt éve elhunyt 
kiváló ornitológus, természetvédő és tanár, lapunk 
egykori tudósítója, Csizmazia György emlékére. A fesz
tiválra hatvan mű érkezett. A fődíjat Méry Zsuzsa „A po
csolya" című alkotása nyerte. A zsűri ezenkívül Szaba
dos Tamás „Tekeres-kút", Bubryák István „A csend 
hangjai", valamint Moldoványi Judit „A nyolciábú buc
kalakók" című alkotását díjazta, A Környezetvédelmi és 
Vízügyi Minisztérium különdíját Sibalin György „Farka
sok a láthatáron" című produkciója nyerte el. A szerve
zők hagyományteremtő szándékkal hívták életre a ver
senyt, így jövőre is megrendezik. I.M.

Hírek, tudósítások |
■i

Programajánló
Bársony István, a kitűnő és méltán elismert vadászíró 
születésének 150. évfordulója alkalmából az Ipolyerdő 
Rt. elkészíti, kitisztítja az úgynevezett „Bársony állást", 
az író kedvenc szalonkázó helyét és emléktáblát avat
nak a Rózsakunyhó közelében. „Vadászhangok, han
gulatok" címmel dr. Csiák Gyula szerkesztésében ok
tóber elején jelenik meg egy novellás emlékkötet, 
melyben Bársony kevéssé ismert, különböző korabeli 
lapokban megjelent elbeszélés-gyűjteményét lehet ol
vasni. Október 20-án Székesfehérváron, a Szent István 
Művelődési Házban Bársony István ifjúsági rajz-, no
vella-, vers- és prózamondó verseny kerül megrende
zésre. November 14-én Sárkeresztesen, szülőfalujá
ban, a Károlyi kúria kertjében emléktábla-avatással 
tisztelegnek az író munkássága előtt, ugyanazon a na
pon, Székesfehérváron Bársony István fotó- és könyv
kiállítás nyílik, valamint irodalmi est lesz.
A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakkö
zépiskola, Szakiskola és Kollégium „Bársony István 
hetet" szervez november 9-e és 15-e között.
Az iskola által több művészeti ágban hirdetnek meg 
pályázatokat és versenyeket. A részvételi és jelentke
zési feltételek, valamint a jelentkezési lapok a 
www.biszki.sulinet.hu honlapról letölthetők.
November 16-ikán délután 15 órakor a Fiumei úti te
metőben fogják megkoszorúzni Bársony István sírját, 
majd 17 órakor a Magyar írók Szövetsége Bajza utcai 
székházában megemlékezést tartanak. A vadászíró 
egykori budapesti lakóházán - a Népszínház u. 18. 
szám alatt - egy emléktábla elhelyezésére is sor kerül.

„Ahogy egy cseppben tükröződik az Óceán, úgy remé
lem, ez a szerény trófeabemutató és a zalai alkotóművé
szek művei is megláttatják önökkel Zala megye termé
szeti kincseit, értékeit." - zárta megnyitó szavait Hajdú Ti
bor, a Zala Megyei Vadászszövetség elnöke, a soproni 
Erdészeti Múzeumban szeptember 8-ától október 16-áig 
megtekinthető, „Szent Hubertus" avagy bemutatkozik a 
zalai vadászat és vadgazdálkodás című kiállításon.

Október 21-dikén 17 órakor a gödöllői Polgármesteri 
Hivatalban nyílik meg Seres József természetfestő ki
állítása. A munkanapokon látogatható tárlaton az alko
tó legújabb festményeit tekinthetik meg az érdeklő
dők, a képek témája elsősorban a vad és környezete.
A helyben élő lokálpatrióta festő ezzel járul hozzá a vá
ros kulturális életének színesítéséhez.

Keszthelyi Jenő intarziaművész kiállítása nyílik október 
20-án 16 órakor a soproni Erdészeti Múzeumban 
(Templom u.4.), amelyet dr. Faragó Sándor, a Nyugat- 
Magyarországi Egyetem rektora ajánl az érdeklődők fi
gyelmébe. A kiállítás november 20-áig tekinthető meg.

Október 3-ikán 17 órakor nyílik meg Muray Róbert 
festőművész kiállítása a Westend City Center bevá
sárlóközpontban, a mozi bejáratával szemben. Az ér
deklődők a vadászfestményeket október 16-áig te
kinthetik meg.
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Humor

Aranyköpetek
Apróhirdetésből: drótszőrű magyarvizsla kölykök és 
vadászfiatalok a ............ -i kennelből eladók.

Októberben kezdődnek fácánkakasra a bóklászó 
vadászatok...

A dámot a vadgazdák azért szeretik, mert drága a húsa.

Addig is keressük és űzzük - mint a jó vadász - a 
pénzszerzés lehetőségeit.

A münsterlandi vizsla nem fázós, 
de a nyulat nehezen hozza.

A területen: - te Géza, ha látunk 
lőhető vadat azt én lövöm. Ha 
meg netán nem látunk, azt mind 
te lőheted.

W Laci egykori főva
dászhoz fűződik az 
a megtörtént eset, 
hogy a mezei nyúl 
zárttéri tenyésztéséből 
adta be a doktori disszertációját.
Le is jöttek a hozzáértők 
megnézni az egyetemről a „nyúl- 
tenyésztő" telepet, amelynek kerí
tése a kíváncsi szemek elől körbe 
volt bundázva nádpallóval. A ka
pun pedig egy hatalmas tábla hir
dette, hogy „Tilos a bemenet". A 
nagytiszteletű bizottságot a „dok
torandus" lábujjhegyen vezette a 
nádpallóba vágott féltenyérnyi
lyukhoz, hogy majd azon kukucskálhatnak be hazánk el
ső intenzív mezei nyúl tenyésztő telepére. Közben m uta
tóujját a szájához emelve magyarázta, suttogva: pssszt ... 
éppen most ellenek!
Néhány héttel később telefonon kérték, hogy a zárttéren 
született szaporulatból egyfajta bizonyítékként a doktor- 
jelölt legalább tíz, saját tenyésztésű süldő nyulat vizsgá
latra küldjön fel. A süldők aztán rendre meg is érkez
tek, de már az úton a tízből hat feldobta a talpát, há
rom meg a rákövetkező napon hagyta itt az árnyékvilá
got. Az állatorvosi boncoláson aztán kiderült, hogy 
mindegyik nyúlfit a vadőreinek vizslái fogták m eg...így 
esett, hogy azóta sem pótolható veszteségként eggyel 
kevesebb lett a hazai vadászattudomány mezei nyálból 
doktoráltjaiból.

A négykerékmeghajtás előnye, hogy a legtöbbször olyan 
helyen akad el az autó, ahová már a traktor sem tud 
érte bemenni.

Mostanában annyit vadászom, hogy az már az ivás ro
vására megy.

Zsomborológiai axiómák:
A sánta kutyát eladás előtt legcélszerűbb a meredek 
hegyoldalon sétáltatni.

A cuppogós gumicsizma ritkán közeleg a tisztaszoba 
irányából.

Egerektől hemzsegő vadásztanyán sosem vagy magányos. 

Egy marék bab kevés hasznot, de nagy szeleket hajthat.

A róka a kocsma közelében 
a leggyakoribb.

A házsártos vadászfeleség a 
fekete levest főzi a legjobban.

A fogatlan, öreg vadász is 
képes a fűbe harapni.

Büdös lábú vadász csizmájá
ba nem búvik az egér.

Döglött kotló nem félti a 
csibéit.

Az ibolyát alulról szagolni 
nem jó. Csak abban az 
esetben, ha Ibolyka nem 
sokkal múlt 18 évesnél.

Féllábú vadász - ha egy 
mód van rá - ne akarja 
seggbe rúgni a vizsláját.

Sikeres rabsic portáján ritkán látsz sovány kutyát.

Nem lehet minden útszéli kocsmában jó vadőrt találni.

Aki éjjel legény, az lehet még nappal akár nősember is.

Ha a vadászházban az elnök alatt tört össze a vécécsé
sze, annak is a tagság issza meg a levét.

A legjobb kopókkal sem szokás gúnyt űzni.

A legnagyobb fejű bikának sincs kettőnél több gyöngyfoga.

A szaunában a tegnapi pörkölt melegszik a legjobban.

Az optimista vadász kifeni a zsigerelő kését és időben 
kiül a magaslesre. A pesszimista: a kését gondosan ott
hon hagyja, és előbb elolvassa a felügyelet által jóváha
gyott éves lelövési tervet.

Vadászvizsga tanfolyamon: csak a kocsmában fordul elő 
olyan csapos, amelyik nem hímnemű. hy
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Horgászat

V annak olyan horgászhelyek, ahová 
mint a hivők Mekkába, én is min

den esztendőben legalább egyszer elza
rándokolok. Ez a hely a mai Kis-Bala- 
ton, egyszerűbben a Berek. Ez persze 
már egy cseppet sem hasonlít a Feke
te István által oly remekül megírt ré
gi lápi világra, hiszen alig több mint 
két évtizede kezdődött újkori története.

Az előzményekre)] röviden csak annyit, 
hogy a Kis-Balatonon történt szeren
csétlen beavatkozások - túl azon, hogy 
a táj arculatát nem előnyére változtat
ták meg - igen kedvezőtlen hatással 
voltak a Balaton délnyugati részén a

Keszthelyi-öbölre. A Zala ugyanis köz
vetlenül a tóba szaladt, és hordalékával 
szerves anyagban gazdag vizet vitt az 
öbölbe. Ennek következtében az öböl
ben dús hínárvegetáció telepedett meg. 
A probléma nem volt új keletű, már 
1910-ben Rieger Antal felhívta a figyel
met arra, hogy a Zala vizét szét kelle
ne árasztani a volt Kis-Balaton terüle
tén, hogy legyen ideje megtisztulni. 
1942-ben Cholnoky Jenő is ezt javasol
ta, de ő is süket fülekre talált. Aztán 
a hetvenes években a Keszthelyi-öböl 
állapota már nem tűrt halasztást, mert 
vízminősége rohamosan romlott, az 
öböl vize a szerves anyag feldúsulása 
miatt oxigénben szegény, kénhidrogé
nes, iszapos lett. Lépni kellett, és a ké
zenfekvő megoldásnak az látszott, hogy 
a Kis-Balatont, mint természetes szű
rőrendszert, meg kell próbálni eredeti 
állapotába visszaállítani.

így utólag belegondolva prognoszti
zálni lehetett, hogy teljesen nem sike
rülhet, hiszen hiába a tervezői jó szán
dék, ha a legfontosabból, a pénzből 
nem áll elegendő rendelkezésre. Pedig

a dolgok jól indultak. 1985-re elkészült 
az első ütem, a Hídvégi-tó megépült 
közel 18 négyzetkilométernyi területen. 
Ez az Alsó-Zalavölgyet foglalja magá
ban, a Zalaszabar-Garabonctól keletre, 
Balatonmagyaródtól nyugatra lévő te
rületeket értjük alatta. Elkezdődött a 
második ütem  is, kicsit ugyan meg
késve, de a terveket 1993-ban aktuali
zálták, a befejezést 1999-re tervezték. 
A befejezés még várat magára, de 
azért 1992-ben elkészült egy 16 négy
zetkilométernyi terület, az Ingói-berek, 
amely azért működik. És persze köz
ben alakult, szépült a vidék. A Hídvé

gi-tó szűri a Zala vizét, a kutatók sze
rint a jelenlegi Kis-Balaton évi 400-450 
tonna foszfort tart vissza a Balaton 
elől. Más kérdés, hogy a Zala alsó víz
gyűjtőjéről változatlanul jön a szennye
ződés, ami megint csak arra utal, 
hogy igencsak szükséges lenne a Kis- 
Balaton teljes helyreállítása.

De ne legyünk telhetetlenek, mert 
az elmúlt 24 év alatt, horgász szem
mel nézve, sok lelkesítő dolog történt, 
még akkor is, ha ennek az óriási vízi 
világnak nem volt halasítási terve. így 
aztán spontán népesedett be a Zala fo
lyó, a csatornák, berkek és persze a 
Balaton tavasszal felvonuló halaival. 
Amelyek többnyire nem illettek ebbe a 
vízbe. Elképesztő, de igaz, hogy egy 
ilyen óriási költségvetésű beruházásnál 
nem kérték ki a vízinövény telepítő, 
halgazda, ornitológus, ökológus vélemé
nyét. Pedig ki kellett volna találni az új 
vízben várható életfolyamatokat, meg 
kellett volna határozni a víz jellegéhez 
és fő hasznosításához szükséges élővi
lágot, a telepítéseknél a kívánatos élő
lényeket előnyben részesíteni, stb. Ha

a spontán betelepülő halállományt ma
gára hagyják, akkor törvényszerű, hogy 
visszaszorul a nemeshal-populáció, és 
előtérbe kerülhet az ezüstkárász, és 
persze a Balatonból tavasszal felvándor
ló dévérkeszeg. (Ma a Kis-Balatonban 
rekordlistás dévéreket lehet fogni!) Az 
ezüstkárász korábban is jelen volt a 
Balatonban, de nem volt ott képes sza
porodásbiológiai okok miatt nagyobb 
állományt kialakítani. Sajnos a Kis-Ba- 
latonból az apró ezüstkárász ivadékok 
folyamatosan érkeznek, ez meg is lát
szik a balatoni halállomány alakulásán.

Az utóbbi években - hogy jót is 
mondjunk - a berekben erőteljesen 
megnőtt a süllők száma, a ponty 
stagnál, a csuka visszaesett, akad har
csa is, balinból jól állunk, kárászt meg 
bárhol foghat a horgász. Pontosabban 
csak a horgászatra kijelölt helyeken, a 
Hídvégi-tavon, a Zalavár-Zalaszabar 
közúti hídon és a Kányavári-szigeten. 
A zalavári hídon dologidőben sem le
het elég korán menni, a jobb helye
ken már hajnalban ott ülnek a horgá
szok, és senki sem megy haza tekin
télyes zsákmány nélkül. Augusztus vé
ge felé hétkilós fogast fogtak a Zala- 
torokban, ahol ez már nem számít 
ritkaságnak. A Kányavári-sziget túl 
azon, hogy szép, halat is ad, itt azon
ban inkább jellemző a ponty, a dévér, 
a compó és a kárász jelenléte.

A hajdani berek történetéhez úgy 
hozzátartozott az orvhalászat, mint a 
híres nemeskócsag, vagy a kanalas
gém. Ma is vannak utódaik, de már 
csak hitvány másai a régieknek, oly 
annyira, hogy pár éve még 
Garaboncon orvhalász bált is rendez
tek. Az igazi „orvhalász" azonban 
nem bálozik, hanem kirakja a varsá
ját, fenékhorgait és más szerszámait. 
Nagyon ismerték a csapásokat meg a 
haljárást, ritkán kerültek csendőrkéz
re. Nem olyan régen mesélt nekem 
egy garabonci ember, a zalavári hídon 
üldögélve a dédapjáról, aki amúgy 
csizmadia volt, de amikor csak tehet
te, járta a berek útvesztőit. Figyelték 
is a csendőrök, akik egy este bekerí
tették. Felszólították, hogy azonnal 
jöjjön elő a szerszámaival, m ert innen 
már nincs menekvése. De ő csak 
visszakiabált nekik, hogy: „akkor gyer
tek utánam, ha nyúl volt az anyá
tok!”- nem is tudták soha megfogni, 
annyira járatos volt a berekben.

ZÁKONYI BOTOND
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