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A szerkesztõ jegyzete

S
ajnos egyre többen vannak, akik
unják a vadásznapokat, mert év-

rõl-évre, helyszínrõl-helyszínre majd-
nem mindig ugyanazzal a közönség-
gel, ugyanazokkal az arcokkal –
zöldbe öltözött vadászokkal – lehet
találkozni. Pedig most már nem egy
napon, egyetlen hétvégén rendezik a
megyék a csekély vagy éppenséggel
jelentõs érdeklõdéssel kísért rendez-
vényüket, melyeknek kialakult – he-
lyenként sablonossá is vált – prog-
ramjaik  vannak. Ünnepi megnyitó,
(melyre a legtöbbször nem érkezik
meg a „fõvédnök”), Szent Hubertus

mise (kürtösökkel
vagy nélkülük),
kitüntetések át-
adása (ilyenkor
elõszeretettel ju-
talmazzák egy-
mást a tûzhöz
közel állók), va-
dászkutya-, íjász-,
solymász bemu-
tató, esetleg lö-
vész-verseny… és

elmaradhatatlannak tûnik a bográ-
csozás, a fõzõverseny, a törzsközön-
ség italozása.

Amikor 1993-ban a Vadászati Kul-
turális Egyesület és szerkesztõségünk
– tegyük hozzá a zalai vadászati
idény-nyitó ihletésére – elindította a
„hagyomány-teremtõ” országos ren-
dezvény-sorozatot, még volt egy
szervezõbizottság, amely megpróbálta
összehangolni az idõpontokat, közre-
mûködött a pályázatokon elnyert,
szponzoroktól begyûjtött pénzek szét-
osztásában és segített a programok
kialakításában. Éveken át volt valami-
féle együttmûködés a vadászati szer-
vezetek és a megyék között. A szer-
vezõ bizottság kezdeményezte a Ma-
gyar Vadászok Zászlójának elkészíté-
sét és felszentelését, az eredetileg
egy napra – szeptember 18-ára, Diána
névnapjára esõ – rendezvények
elõbbre hozatalát, az országos fõren-
dezvényt, és számos olyan program-
ötlettel szolgált, amelyek mára már
valóban a vadászati hagyományokat,
a vadászati kultúrát erõsítik. De
megmozdultak a megyék is, sorra
készültek a megyei vadászok zászlói,
Hubertus-kápolnákat avattak, néhány

megyében szinte „kötelezõvé” – és
majdhogynem a legfontosabb ese-
ménnyé – vált a vadásznapi rendez-
vény, (amelynek megrendezése nagy
hangsúlyt kaphatott a szövetségek, 
a területi kamarák beszámolóiban).
A sajtó is felfigyelt a vadászatra, 
a vadászokra, még az alapvetõen 
negatív bulvár-sajtó és a kereskedelmi
tv-csatornák is szívesen – és pozitív
beállításban – foglalkoztak a témával.

Elõször 1998-ban bicsaklott meg a
vadásznapok szervezése, a Védegylet
meggyengült, az újonnan megalakult
vadászkamara pedig még gyengécske
volt, saját sorainak alakítgatásán fá-
radozott … az igazi együttmûködés-
re alapozó és új ötletekkel elõálló
szervezõbizottság viszont „megmen-
tette” a rendezvény-sorozatot. 1999-ben
a hortobágyi fõrendezvényen majd
minden megye megjelent és elõször
– tegyük hozzá azóta sem – kaptak
elismerést a vadásznapok tényleges
szervezõi. 

Újabban néhány megye már „al-
bérletbe” adja a rendezvény szervezé-
sét, akik – tisztelet a kivételeknek –
a bevételek hajhászása közben kö-
zönséges zsibvásárrá alakítják a va-
dásznapot, akik még a vadászati
kultúra terjesztõitõl is helypénzt kér-
nek … és a lényeg az „önfeledt”
sörözés, a közönség-csalogató látvá-
nyosságok felé kezd elcsúszni. 

Itt tartanánk? Ide jutottunk? 
Ilyen a ma vadászata, ilyen a vadászok
közötti együttmûködés? Meddig hagy-
juk az országos szervezetlenséget, hogy
a vadásznapokat ne jegyezzék az or-
szágos rendezvények között, hogy ne a
régi és az új vadászok érdektelenségét
tükrözze, hogy ne a barátságról, a jó
hangulatú ünneplésrõl, a vadászat min-
den arcának megmutatásáról szóljon?

Kérdés kérdés hátán… melyekre
az új bérleti ciklus elsõ évében ku-
tya kötelességünk választ adni, meg-
oldást találni... és a szép hagyomá-
nyainkat – benne a vadásznapokat –
megújítani, megmenteni... amivel ma-
gunkat, a magyar vadászatot, vadá-
szati kultúránkat menthetjük meg! 
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VADÁSZLAP: Miközben õszinte meggyõzõdéssel gratu-
lálok munkásságának elismeréséhez, folyton-folyvást
azon töröm a fejem, mi lehet a titka annak, hogy har-
minc éve – ismeretségünk kezdete óta – mit sem válto-
zott a lelkesedése, elkötelezettsége, ha a lõszerekrõl, bal-
lisztikáról, a vadászatról vagy éppen a sportlövészetrõl
van szó. Kicsit szemtelen rosszmájúsággal, de ugyancsak
„stílszerûen”, azt is mondhatnám, ha témánál vagyunk,
„le sem lehet lõni” …

Szajkó István: – Ez azt jelenti, hogy sokat beszélek? Hát
igen, nem fékezem magam, ha a kedvenc témáimról be-
szélhetek. Gyerekként is ilyen voltam, s amikor kikerül-
tem az egyetem padjaiból, az elsõ feladatom az volt, hogy
Balatonfûzfõn, a Nitrokémiánál megszervezzem a vegyipa-
ri szakmunkásképzést. Az összes szaktankönyvet nekem
kellett megírnom és minden tárgyat tanítottam. Ebbõl a
„pedagógusságból” azóta sem tudtam kinõni, a munka
mellett állandóan tanítottam, oktattam, elõadásokat tartot-
tam … szóval a beszéd, a verbális kommunikáció a lét-
elememmé vált.

VADÁSZLAP: Hogyan lett egy szekszárdi kisfiúból had-
mérnök, a lõporgyártás kutatója és fejlesztõje?

Szajkó István: – Bár minden szabadidõmet – ahogy mon-
dani szoktam: gyöngyvirágtól lombhullásig – a Sió csator-
na és Gemenc környékén töltöttem, mert nagyon érdekelt
a természet, mégis – érettségi után – a Veszprémi Vegy-
ipari Egyetemre jelentkeztem.  Igaz: a „vegytan” is ter-
mészet-tudomány. Négy szemeszter után lehetõségem nyílt
átjelentkezni a Budapesti Mûszaki Egyetem Hadmérnöki
Karára – ami akkor egy nagyon elit intézmény volt – és
ott kaptam vegyész-hadmérnök diplomát. Fõhadnagynak is
felavattak. Az avatás után rögtön le is szereltem, mert ku-
tatómérnöknek „irányítottak” a Nitrokémiához, ami akkor

még hadiüzem volt, ahol fõleg katonai lõporokat és rob-
banó anyagokat gyártottak. Az elõbb említettem, hogy mi
volt az elsõ feladatom. Egy évi tanítás után kineveztek a
ballisztikai labor vezetõjének és a lõporgyártás fejlesztése,
az ehhez tartozó vizsgálatok, a minõségi tanúsítványok hi-
telesítése lett a mindennapi munkám. A hadiiparban a
ballisztika – a fegyverek lövedékeinek célba juttatását szol-
gáló összetett tudomány – mindig fontos szerepet játszott,
de a 20. században vált igazán csúcstudománnyá, ami nél-
kül nem létezne – hogy csak egyetlen példát mondjak –
az ûrhajózás, az ûrkutatás. Itt a józan paraszti ész már
nem vezet el a felismerésig, a ballisztika mûveléséhez nél-
külözhetetlenek a kémia, a mechanika, a matematika …
és még sorolhatnám, valamint a kapcsolódó tudományágak
magas szintû ismerete. A fegyver, adott esetben egy 3 ki-
logrammos sörétes vadászpuska nem más, mint egy hõ-
erõgép, amelynek a teljes élettartama általában alig 5
perc, de a tömegéhez képest 160 lóerõvel „dolgozik”, ami
tízszer erõsebb, mint egy repülõgép turbinája. Kell ennél
izgalmasabb kutatási és fejlesztési téma?

VADÁSZLAP: Azért talált magának más izgalmakat is,
beleszeretett a vadászatba és a sportlövészetbe is.

Szajkó István: – A vadászatot Szabó Károly õrnagynak
köszönhetem, aki a cégnél a katonai üzemi megbízott, ci-
vilben pedig a Tüskevári Vadásztársaság elnöke volt. Õ
fertõzött meg, az õ révén kerültem be a társaságba, ahol
évtizedekig titkárnak választottak, de a tanítómesterem 
dr. Magvas Béla volt, aki a megyei elnök (MAVOSZ) tiszt-
ségét is betöltötte és – sajnos – egy vadászbalesetben
hunyt el. A halála után lettem Veszprém megyében né-
hány évig a szövetség elnöke. Abban az idõben kevesek-
nek adatott meg, hogy kettõs tagságuk legyen, nekem el-
nézték, hogy tagja voltam az ajkai társaságnak, és lehet-
tem késõbb a belõle kivált Pápai Korona Vt. elnöke is.

Interjú

Beszélgetésünknek két apropója is van. A 75 éves - stílszerûen „mérhetet-
len” energiájú - hadmérnök, a ballisztika hazai és nemzetközi szak-
tekintélye és oktatója, fél évszázada a magyar lõporgyártás
kutatója és fejlesztõje, öt ország lõszergyártásának CIP 
ellenõre, a Veszprém megyei vadászszövetség egykori 
vadászmestere, majd elnöke, a Nitrokémia Lövészklub
egykori elnöke, edzõje …  az elmúlt hetekben vette át 
a Mûegyetemen az aranydiplomáját, a Gazdasági 
és Közlekedési Minisztériumban pedig a Magyar 
Köztársaság Ezüst Érdemkereszt polgári tagozatának
kitüntetését.

A fõ-
„ballisztikus”

Szajkó 
Istvánnal
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1996-ban már csak a tüskevári tagságom maradt meg és
most a földtulajdonosok innen is kirekesztettek, jelenleg
alanyi jogon tarthatom a fegyvereimet és váltottam vadász-
jegyet.

A sportlövészet számomra akkor kezdõdött, amikor
1968. október 23-án felavatták a fûzfõi sportlõteret. 36
évesen kezdtem el lõni, de be kellett látnom, hogy belõ-
lem már nem lehet profi sportlövõ. Ezért elvégeztem a
Testnevelési Fõiskolán az edzõi szakot és koronglövõ edzõ-
ként, 1971 és 2000 között az egyesület elnökeként mû-
ködtem. 1976-tól voltam a Magyar Sportlövõ Szövetség el-
nökségi tagja, a koronglövõ edzõbizottság elnöke … a csa-
patunknak, a sportlövészetnek sok-sok szép emléket és
eredményt köszönhetek.

VADÁSZLAP: És a vadászatnak?

Szajkó István: – Nem panaszkodhatom, mert egyaránt volt
alkalmam a nagyvad és az apróvad vadászatának örömeit
is megismerni. Így lett a vaddisznó és a fácán a kedvenc
vadam, amelyekre szívesen vadászom. A vaddisznó vadásza-
ta nagyobb figyelmet, több kitartást igényel, a fácánvadá-
szat viszont számomra szórakoztatóbb, mivel ma is a haj-
tóvonalban szeretek inkább puskázni. Természetesen igaz-
ságtalan lennék, ha nem említeném, hogy a két vadászte-
rületemen volt alkalmam az elmúlt negyven évben szarvas-
bikára és õzbakra is tisztességgel vadászni, a 42-bõl 3 ér-
mes gímbika emeli a rangját a gyûjteményemnek és az ál-
talam elejtett 40 õzbakból 560 grammos a legnagyobb.

VADÁSZLAP: Milyen fegyverekkel vadászik egy bal-
lisztikus?

Szajkó István: – A golyós puskám egy TIKKA .243-as
Winchester, és Nosler lõszerrel lövök. Száz méterre van
belõve, nem is lövök vele nagyobb távolságra. 100 méte-
ren öt lövésbõl négy benne van a 4 centiméteres körben,
mert a pontosságot fontosabbnak tartom, mint a nagyobb
kalibert. Több sörétes puskám volt, melyekkel – amióta
beindult Fûzfõn a sörétes lõszer gyártása – csak NIKE-
Fiocchi töltényekkel vadászom. Ma már csak egy 20/70
Merkel Bock puskám van.

VADÁSZLAP: Amikor találkozunk – és ezt ne vegye
sértésnek – mindig van néhány dolog, amit szóvá tesz …
legyen szó a lapokban vagy vadász-könyvekben megjelent
tévedésekrõl, a fegyver-, vagy az egészségügyi rendeletek-
rõl, a töltények újratöltésének tiltásáról, a fegyverek kö-
telezõ vizsgáztatásáról, a magyar vadászati kultúra hiá-
nyosságairól … vagyis a szakszerûtlenségekrõl. 

Szajkó István: – Mert nagyon fontosnak tartom a szak-
szerûséget, ami egyben a folyamatos tanulást, az önkép-
zést, a rendet jelenti számomra. Bosszant, hogy még a
vadászati szakirodalomban is oltári nagy hibákat vétenek
a szerzõk, mintha nem lennének mostanában szakmai lek-
torok, akik észreveszik és kijavítják a fegyverek leírásáról,
a kaliberek összekeverésébõl adódó hibákat. A kaliber egy
jel, a fegyvernek a jele, ugyanúgy, mint a pénz vagy az
arany, amit a hatalom garantál. Például, a 222 Remington
Magnum és a 223 Remington azonos kaliber, csupán a
hüvely hosszában van különbség. Ezt nem szabad össze-

keverni, a régi vadászkönyvekben ilyenek nem fordultak
elõ. A magyar vadászati kultúra leggyengébb pontja a
fegyver- és lõszerismeret, amit egyetlen hatósági vizsgával
nem lehet megoldani. 

Viszont érthetetlen számomra, de hatósági vizsgával
megoldható lenne a golyós lõszerek újratöltése, amit ter-
mészetesen megelõzne egy komoly, szakmailag kifogásta-
lan felkészítés, tanfolyam. 1972 óta vagyok a CIP 
(a kézilõfegyverek próbabélyegeinek kölcsönös elismerésé-
rõl szóló, Brüsszelben 1914-ben megkötött egyezmény Nem-
zetközi Állandó Bizottság – a szerk.) magyar delegátusa.
Olyan elõdeim voltak, mint Frommel József és Onódy 
János, majd Asbóth Emil mûegyetemi professzor, Király
Pál, a fegyvergyár fõkonstruktõre. Nyomdokaikba lépve két
szakbizottságban és tíz munkacsoportban tevékenykedem,
s annak ellenére, hogy Magyarországon ma nincs fegy-
vergyártás, mégis elfogadják a véleményemet, javaslatai-
mat. Itthon viszont nem hiszik nekem sem el, hogy a töl-
tények újratöltése lehetséges. Hatalmas külföldi irodalma
van … ellenõrizhetõ, ráadásul gazdaságos, s egyben szó-
rakoztató tevékenység. Legalább harminc éves nemzetközi ta-
pasztalatot tudnék átadni a vadászoknak és a Polgári Kézilõ-
fegyver- és Lõszervizsgáló Kft-nél – ahol jelenleg szakértõ-
ként (fõmunkatárs) dolgozom – készen áll a tankönyv, fel-
készültünk a tanfolyamok, a vizsgák lebonyolítására.

S ha még folytathatom, az egészségügyi reformtól azt
vártam, hogy ésszerûsítik a vadászok egészségügyi vizsgá-
latát. Ezzel szemben azt hallom, hogy még pszichológiai
vizsgálatra is kell majd mennem, ráadásul évente. 

VADÁSZLAP: Söpörjünk a saját portánkon. A szomszé-
dainknál, de egész Nyugat-Európában már nem „divat”
a vadászfegyverek idõszakos újravizsgáztatása, nálunk
viszont kötelezõ. Ezt mivel magyarázza?

Szajkó István: – Több a haszna, mint a kára. Az embe-
rek, a vadászok személyi biztonságát tartom fontosnak,
hogy egyetlen vadászfegyver se okozzon sérülést, balese-
tet. Miközben elismerem, a vadászok a kilõtt töltények
számát tekintve statisztikailag a legfegyelmezettebbek, eh-
hez azt is hozzá kell tennem, hogy a fegyvereik vizsgála-
ti eredményeinek statisztikája viszont eléggé lesújtó, figyel-
meztetõ jel. Ami tõlem elvárható volt, azt, mint vadász és
szaktanácsadó megtettem, az ismétlõdõ „belövést” már
megszüntettük. A fegyverek vizsgálatánál csak akkor lõ-
nek fokozott nyomású és növelt energiájú vizsgáló lõszer-
rel, ha annak jól meghatározott mûszaki indokai vannak,
mint például a csõcsere.

VADÁSZLAP: Már nem tudom, olvastam vagy valame-
lyik elõadásán hallottam Öntõl, hogy – idézem: „a de-
mokratikus döntések középszerûek, a vezetés mûvészete
pedig a szakszerûség elfogadtatása”. Tartja
magát ehhez az ideához?

Szajkó István: – Nem csak nekem, mindenki-
nek ehhez kellene tartania magát.

CSEKÕ SÁNDOR
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Augusztus végén, szeptember elején szinte egyetlen dolog
érdekli a nagyvadas területek vadászait: bõgnek-e már a
bikák? Nos, augusztus közepén a Dél-Dunántúlon – menet-
rend szerint – megkezdõdött a bõgés, de a hirtelen lehûlés
miatt abba is maradt. Az esõ, a hûvös idõ, az esti-hajnali köd
ellenére nem lehet okunk panaszkodásra, már szeptember
elsõ hetében több nagy bika került terítékre.

A képen látható kapitális szarvasbikát a Gemenc Zrt. hajósi erdészetének Zöldhegyi kerületében (Bács-Kiskun megye) szept-
ember elsején este Ternyik Zoltán kísérõvadász lövette Móró Lajos belföldi vadászvendéggel. A bikát jól ismertük, ugyanez a
vendég tavaly horzslövést ejtett rajta. A bika hullajtott agancsa is megkerült, a két szár összsúlya 10,10 kilogramm volt, és
külön érdekessége, hogy az elejtés helyétõl 12-14 kilométerre találták meg. A bika 24 órás fizetõ súlya 14,30 kilogramm,
agancsa páratlan 22-es. A Bács-Kiskun megyei bírálaton, Kecskeméten elõzetesen 254,15 CIC pontot kapott. Korát 14 éves-
re becsülték.

Fodermayer Vilmos

Szeptember 8-ikán esti lesen a Somogyhárshágyi Nimród Vt.
(Baranya megye) területén Bata Péter kíséretében egy német
vadászvendég hozta terítékre azt a 8-9 évesre becsült, 12,14
kilogramm agancssúlyú páratlan harmincnyolcas bikát, mely-
nek külön érdekessége, hogy egyik szárán sincs koszorú. Az
igen nagy testû, látszólag jó kondícióban lévõ háremúr agan-
csán semmiféle külsérelmi nyom nem volt, melynek hatására
a különlegesen érdekes agancs kialakulhatott volna.

Agyaki Gábor

Gemenci óriás

Ágas-bogas harmincnyolcas

Bika-parádé
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A SEFAG Zrt. Segesd-Csöpröndi (Somogy
megye) területén szeptember 8-án került
terítékre a képen látható bika. Az elejtõ
Harry Hersey, amerikai vendégvadász.
Az agancs fizetõ súlya 14,12 kilogramm,
bírálati pontszáma 247 IP.

Dr. Buzgó József

A szakemberek véleménye szerint közel van a tizenkét kilogrammos súly-
hoz a képen látható agancsár trófeája. A bika a Sellyei Szarvas Vt. (Baranya
megye), hajósdombi területrészén esett szeptember 3-án. 
A kísérõ Ifj. Jung Jenõ volt. A.G.

A szarvasvadászati idény elsõ
napján, szeptember 1-jén este a
Drávasztára és Környéke Ftk.
(Baranya megye) területén Varga
Sándor vendégvadász ejtette el
a képen látható 11,00 kilogram-
mos agancssúlyú bikát. A bírála-
ton korát 13 évesre becsülték,
215,74 pontot kapott, és ezzel
aranyérmes lett. A kísérõvadász
ifj. Halász Tibor volt. H.T.

A Baranya megyei Ócsárd és Vidéke Vt. terüle-
tén, szeptember 9-ikén Kamu Csaba hivatásos
vadász magyar vendégével lövette a képen lát-
ható 11,90 kilogramm agancssúlyú szarvasbikát,
amely a megyei trófeabírálaton 243,42 pontot
kapott.

A.G.

14 kiló fölött

Sikeres idénykezdet Sellyén

Ócsárdi kapitális

A Dráva „sztárja”

586    586    Magyar VADÁSZLAP/2007. október
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Szeptemberi gímbikás összeállításunk
a lövéshelyzeteket elemezte, 
megfûszerezve némi szakmai 
hozzáértést fejtegetõ rejtvénnyel.
Mostani, dámbikás képeink nem 
a vad, hanem a vadász számára 
„fájdalmas” nézõpontból közelítik
meg a témát; lõhetõ-e a bika, 
s ha igen, vajon milyen súlyú lehet 
az agancs – s mennyibe kerül 
a trófea a fizetõ vadásznak. 
Az árak a Nyírerdõ Zrt. árlistán 
szerepelnek, a kor és súlybecslés 
az ottani szakemberek 
segítségével történt.

13-15 éves, igazi vénség, lõhetõ, 4,0-4,2 kg,
750-800 ezer forint

Mibe kerül, ha görbül
az ujj?

A baloldali 8-9 éves, a jobboldali, 3-4 éves, a bal szélsõ közel érett bika, ajánlott legalább 1-2 évet
öregbíteni, 3,8-4,0 kg, a jobb szélsõ jó, kímélendõ bika, 2,0-2,2 kg
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10-11 éves, érett, lõhetõ, 3,2-3,3 kg, 250-280 ezer forint

9-10 éves, érett, hibás agancsú lõhetõ bika, 3,6-3,7 kg, 
420-450 ezer forint

Ebbõl a nézetbõl nem bírálható egyértelmûen, 3,3-3,4 kg
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7-8 éves, erõs középkorú, 
öregbítendõ, 3,2-3,3 kg

10-11 éves, érett 
agancsú bika, lõhetõ, 

3,6-3,7 kg, 
420-450 ezer forint

Erõs harmadik, vagy közepes
negyedik agancsú bika,
kímélendõ, 2,0-2,2 kg

7-8 éves, középkorú, örökös
közepes, lõhetõ, 2,9-3,1 kg,

150-240 ezer forint

7-8 éves, középkorú, nagyon jó,
erõs, kímélendõ bika, 

3,5-3,6 kg

8-9 éves, örökös közepes,
lõhetõ, 3,5-3,6 kg, 
420-450 ezer forint
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Vadásznap
a szerpentin alatt

Legalább ötezren gyûltek össze a sor-
rendben XVI. Nógrád megyei vadász-
napra augusztus 18-án, az alig 360
lakosú Szente községben – bár a lét-
számot igen nehéz volt megbecsülni
az egymástól távol fekvõ helyszínek és
a jövõ-menõ vendégek miatt. A ven-
dégeket Becsó Zsolt, a Nógrád Me-
gyei Közgyûlés elnöke, Szabó László,
a megyei vadászkamara elnöke és Il-
lés Kálmán, a házigazda község pol-
gármestere köszöntötte, majd Ipolyi
Károly plébános celebrált Szent Hu-
bertus-misét.

Volt egyébként a vadásznapon
minden, ami szokásos: sátrat állított
és benevezett a fõzõversenybe a me-
gyei vadásztársaságok egy része, ki-
rakta áruját jó pár kereskedõ, volt
terepjáró- és quadmustra, valamint
festmény- és fotókiállítás. Tapsolha-
tott a közönség a színpadi és a szó-
rakoztató programok sokaságának is,
a vadászruha-bemutatótól a néptán-
cig, az õsmagyar íjászok tudományá-

tól Baby Gaby fellépéséig. A trófea-
bemutatón érett és hibás alakulású
agancsok, mufloncsigák, vaddisznó-
agyarak sokaságában gyönyörködhe-
tett a látogató. A közszemlére bo-
csátott néhány afrikai preparátum
pedig még színesebbé tette a látni-
valók sorát.

Idén elõször ünnepélyesen, vállukat
vadásztõrrel érintve felavatták a közel-
múltban vizsgázott vadászokat, bemu-
tatta madarai tudományát egy szlová-
kiai solymász, és pónifogaton járhatta
be a rendezvény helyszíneit, akinek
volt hozzá kedve. A község közösségi
kemencéjében finom falatok készültek
– akárcsak a vadásztársaságok bográ-

csaiban, este vadászbál és tûzijáték
zárta a programot.

A rendezvényen bebizonyosodott,
hogy az elmúlt hónapok késhegyig
menõ területvitái után képes egy asz-
talhoz ülni és együtt gondolkodni a
jövõn a megye vadásztársadalma.

Az eseményen Nimród érmet ka-
pott  Maszlik Zoltán, Szukán Csaba,
és Bódi Róbert, Csengõdi Ottót  pe-
dig Magyar Vadászatért Emlékérem-

mel tüntették ki. A Hubertus Kereszt
arany fokozatát vehette át Hegyi
Zoltán, Tolmácsi Ferenc, Gáspár Já-
nos, Repiczki Ferenc, Takács István,
valamint Bagyinszki István. Ezüst
fokozatú Hubertus Kereszt kitüntetés-
sel ismerték el Csörgõ Dániel, Bercsé-
nyi Béla, Kecskés Attila, Klein Mik-
lós, Nagy János és Raksányi Vilmos
tevékenységét. Zomborka Imrének,
Mayer Tamásnak, Deméné Cserõdi
Melindának, Juhász Miklósnak, Dom-
bóvári J. Tibornak, Pintér Gábornak,
Gyenes Szilárdnak, Varga Balázsnak,
Juhász Andrásnak, Gordos Sándor-
nak, valamint Simon Sándornak
bronz fokozatú Hubertus Keresztet
nyújtottak át. Faragó Zoltán

Felemás érzésekkel

„Együtt a vadászat és a vadgazdál-
kodás jövõjéért” – volt a mottója a
Csongrád megyei Vadász Kamara ál-
tal augusztus 18-19-én, az Ópusz-
taszeri Történelmi Emlékparkban
megrendezett I. Országos Vadászta-
lálkozónak.

Az ünnepélyes megnyitón Hegyes
Zoltán, az OMVK megyei elnöke kö-
szöntötte a hazai és külföldi vendége-
ket. A hazai vendégsereg „javát” Pin-
tér István, az FVM Természeti Erõ-
források Fõosztályának helyettes veze-
tõje, Feiszt Ottó, az OMVK elnöke,
Oláh Csaba, a VKE elnöke és Bán
Beatrix, a Diana Vadászhölgy Klub el-
nöke képviselte. A külföldi delegáció-
kat az orosz hivatásos vadászok szö-
vetségének elnöke, Donyec Vlagyimir
Ivanovics, az ukrajnai illetõségû, jaltai
Artemida Vadászklub elnöke, Boyko
Valeriy Alekszandrovics, valamint a
szerb vadászszövetség vezetõje, Zoran
Zivojinovic vezette. 

A rendezvény egyik jeles eseménye
a 10 éves Gemenci Alkotótábor jubi-
leumi kiállítása volt, melyet dr. Koncz

Augusztus és szeptember a népi kalendáriumok szerint lassacskán kiérdemelhetné a „vadásznapok hava” elnevezést, a
legtöbb megyénkben ugyanis ebben a két hónapban rendezik a régió vadászainak jeles ünnepét. Igaz, idõpontot nemigen
egyeztetnek egymással, ezért aztán elõfordul, hogy egy hétvégén akár négy helyszínen adnak randevút egymásnak a honi

vadászok és a látogatók.
Összeállításunkban az elmúlt idõszakban megtartott tizenkét rendezvény  eseményeit elevenítjük fel.

ÜNNEPLÕBEN
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Szent Hubertus szellemében, a megbékélés felé...
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István nyitott meg. A trófeakiállítással
egybekötött fogadás után egy nem-
zetközi fórum vette kezdetét, amelyen
a vadászat-vadgazdálkodás aktuális
problémái és a megjelent országok
közötti kapcsolatok elmélyítése volt a
téma.

A színpadon zajló mûsorok, többek
között Homolya László kétszeres Eu-
rópa-bajnok szarvasbõgõ bemutatója,

valamint néptáncosok és különféle
elõadómûvészek sajnos csak nagyon
kevés látogatót vonzottak a pódium
elé. Talán egyedül a vadászkutyás
programon tolongtak az emberek, ez-
zel szemben viszont alig voltak kíván-

csiak a koronglövészetre vagy a gyer-
mekrajz-versenyre. Ez talán abból
adódott, hogy a hatalmas területen
egymástól jókora távolságban lévõ
helyszínek között akár fertályórás sé-
tákat kellett tenni, ráadásul a prog-
ramismertetés is hagyott némi kíván-
nivalót maga után. Kedves gesztus
volt viszont a szervezõk részérõl, hogy
mindenkit vendégül láttak egy tál
szarvasgulyásra, amelyet a szakácstu-
domány zsonglõrei készítettek el a
gigantikus méretû bográcsban. Az
esemény egyik színfoltja volt, ahogy a
jogaikért demonstráló solymászok kar-
jukon – madarak helyett – egy hatal-
mas paragrafusjellel tiltakoztak a rá-
juk vonatkozó példátlanul szigorú
diszkriminatív törvényi elõírások ellen.

Az árusok háza táján bõven volt
látni és vásárolni való, csak éppen a
vásárlók hiányoztak...

Szintén elkeserítõ volt, hogy a ki-
állítási épület harmadik emeletén be-
rendezett vadászsajtó-történeti kiállí-
tást a meghívott hazai és külföldi
vendégeken kívül milyen kevesen te-
kintették meg.

Kezdeményezésként üdvözítõ volt
ennek a rendezvénynek a megtartása,

a hibákból azonban tanulni kell, és
egy átgondoltabb helyszínválasztással,
valamint kevesebb „üresjárattal” és
tartalmasabb programokkal legköze-
lebb talán sokkal több érdeklõdõt le-
het vendégül látni a vadásztalálkozó-

ra. Aki ott volt, azért jól érezte ma-
gát, és az ismerkedésre, valamint a
szakmai és baráti beszélgetésekre is
kiváló alkalom nyílt.

A vadásztalálkozón Nemzeti Va-
dászrend kitüntetést vehetett át
Barkóczi István, a SEFAG Zrt. vezér-
igazgatója. Fuchs Antal nyugalmazott
fõvadász szintén ebben az elismerés-
ben részesült, de megromlott egészségi
állapota miatt már nem tudta átvenni
a plakettet. Az OMVK aranyérmét
Egyed Béla, a Hód-Mezõgazda Rt.
volt vezérigazgatója és dr. Zoltán At-
tila kapta. A Magyar Vadászati Ter-
mészeti Örökségért Érdemkereszt ki-
tüntetést dr. Bod Lajosnak, Somogy
megye nyugalmazott kamarai titkárá-
nak, és posztumusz Magyar Ferenc
fotómûvésznek adományozták.

A Hubertus Kereszt arany fokoza-
tát Asztalos Zoltán, a csongrádi Bár-
sony István szakközépiskola tanára és
Balogh János, a Hód-Vad Vadászati és
Természetvédelmi KHE elnöke kapta.

Ópusztaszeren adták át az idei
Kittenberger Kálmán Sajtódíjat is,
amelyet a „rádiómûsorok” kategóriá-
ban Zsoldos Barnabás, a Magyar Rá-
dió Észak-alföldi regionális stúdiójá-
nak munkatársa, „videó és tv-film”
kategóriában pedig Szegedi László és
Schenek Tamás nyerte el. S.K.

Varázslók 
és varázspálcák

Nem tudom, hogy milyen különleges
képességekkel rendelkeznek a Gyõr-
Moson-Sopron megyei vadásznap
szervezõi, egy azonban biztos: varázs-
erejük van. Amíg szinte az ország va-
lamennyi kamarai titkára arról pa-
naszkodik, hogy érdektelenségbe ful-
ladnak a rendezvényeik, addig
Szanyban évrõl-évre szinte elõre borí-
tékolni lehet a rekordlátogatottságot.
Pedig a programok semmiben sem
különböznek a többi vadásznapétól:
vadászhimnusz, Hubertus-mise, kezdõ
vadászok fogadalomtétele, kulturális
programok, kiállítások, vásározók, ku-
tyabemutató, bõgõverseny, vadásztár-
sasági fõzõcske, eszem-iszom, dínom-
dánom. És mégis... Valahogy a szanyi
vadásznapok varázslatosabbak, színe-
sebbek, különlegesebbek, ünnepélye-
sebbek, és ami a lényeg: igen népes
vendégsereget vonzanak... Így volt ez
augusztus 25-én is. A kánikulai hõ-
ség ellenére egyre özönlött a nép,

Ritkaság egy ekkora bogrács, melyben gulyás rotyogott

Ötletes demonstráció – 
a solymászok így tiltakoztak
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gyûlt a tömeg, és még az esti tûzi-
játék után sem lehetett volna egy
gombostût leejteni a színpad elõtti al-
kalmi tánctéren. A helyszín már rég-
óta nem változik. A több mint két-
százötven éves Szent Anna-kápolna a
megnyitók hagyományos díszleteként
szolgál, a labdarúgópálya környéke
pedig leginkább egy nagy nemzetközi

karnevál színterére hasonlít. Ez a ren-
dezvény valóban nemzetközi ismert-
ségre tett szert, komoly rangot vívott
ki magának, hiszen idén már osztrák,
szlovák és erdélyi érdeklõdõk is meg-
tisztelték jelenlétükkel. Németh Ger-
gely polgármester – aki „mellesleg”
maga is jeles vadász – sûrûn fogad-
ta a gratulációkat. Valóságos népün-
nepély ez, nyüzsgõ forgatag, kitûnõ
szakmai programokkal fûszerezve. Ta-
lán az is sokat elmond, hogy a me-
gye 56 vadgazdálkodójából 31 sátrat
állított, fakanalat ragadott, és kedélye-
sen kínálgatta fõztjét a látogatónak.

Csak egyet nem értek: miért for-
dulhat elõ, hogy pár kilométerrel ar-
rébb – a kiállítókkal együtt – mind-
össze néhány tucat, zömében laikus
kíváncsiskodó lézeng egy megyei fõ-
rendezvényen? Azt ajánlom, a sikerte-
len vadásznapoktól letargiába zuhant
kamarai titkárok egy kicsit faggassák
az ittenieket, hogy mi a titka a szanyi
„csodának”, avagy kérjék kölcsön azt
a bizonyos varázspálcát...

A Hubertus Kereszt bronz fokoza-
tát vehette át Máté Jenõ, Kernya
Károly, Fábián György, Tóth László,
Istvánder László, Várnai Ernõ, Moór
Zsolt, Vass Károly, Pass István, Szabó
Béla és Nagy Mihály. Ezüst fokozatot

kapott Tóth Tamás, Farkas Gyula,
Horváth József, Gyenge Álmos, vala-
mint Pilsits Ferenc, az arany fokoza-
tot pedig Keresztes István, Péter Gé-
za, Kiss József, és ifj. Németh Gyula
kapta. A Nimród Vadászérmet a Kis-
alföldi Vadászszövetség Fias György-
nek, a Rábaközi Vadászszövetség Ki-
rály Imrének, a Sopron Tájegységi Va-

dászszövetség pedig Román Józsefnek
adományozta. Magyar Vadászatért Ér-
demérmet kapott dr. Simon János és
Orbán Henrik. A Rábca Menti Va-
dásztársaság, valamint a Beledi Nim-
ród Vadásztársaság gazdálkodását és
tevékenységét Gróf Nádasdy Ferenc
emlékplakettel ismerték el. A megye
vadgazdálkodásáért odaítélt „Sólyom”-
díjat Pintér Csaba és Török Gusztáv
sportvadászok, valamint Pál László
hivatásos vadász vehette át, míg az
OMVK aranyérmével Törzsök Gyulát
tüntették ki. W.P.

Sok volt a hiányzó

Hortobágyon immár 16. alkalommal
rendezték meg a Hajdú-Bihar megyei
vadásznapot augusztus 25-ikén. Már
a kora reggeli órákban érezhetõ volt,
hogy napsütéses, jó idõben lesz ré-
szünk. A fõzõversenyre nevezõ va-
dásztársaságoknál szinte hajnalok-haj-
nalán beindult a sürgés-forgás. Ne-
vezni bográcsos-, sült vad- és tájjelle-
gû ételekkel lehetett. Készült is sok-
féle különlegesség: õzhúsból babgu-
lyás, vaddisznógerinc vörösborban vil-
moskörtével, sült malac, slambuc,
hallé, aminek a különlegességét az

adta, hogy a szemünk láttára egyik
férfi vadásztársunk nyújtotta és dara-
bolta a metéltet hozzá. Fél 10-re be-
népesült a vízi színpad és környéke.
A pódiumon a megnyitó felvezetése-
ként a hortobágyi csikósokból, vadász-
kutyásokból, és solymászokból verbu-
válódott társaság alkotott élõképet. A
hivatalos program a Borsodi Vadász-
kürt együttes mûsorával indult, ezt
követõen dr. Forgács Barna nyitotta
meg a rendezvényt. Ekkor került sor
a kitüntetések átadására is, majd az
ünnepség az új vadászok fogadalom-
tételével és avatásával ért véget.

A vadásznap egyik fénypontja, hogy
a Madárkórház felgyógyult két raga-
dozó madarát itt, a nagyközönség
elõtt engedték szabadon. Idén dr.
Forgács Barnát és Daróczi Imrét ér-
te a megtisztelõ feladat. Az ideláto-
gató vendégek egész nap színes prog-
ramok közül válogathattak. A vadász-
kutya-, íjász-, lovas, solymász-, és csi-
kós ügyességi bemutatók mellett a ví-
zi színpadon szórakoztató mûsorok
vártak minden érdeklõdõt. A gyereke-
ket ugráló vár, arcfestés, és különfé-
le gyermekjátékok várták. Sajnos, a
megyében gazdálkodó több mint 60
vadászatra jogosult közül mindössze
20 vett részt az idei vadásznapon. Ez
talán annak tudható be, hogy itt sem
zajlottak le gond nélkül a területki-
alakítások, és sok vadász maradt te-
rület nélkül. Õk nehezen vagy sehogy
sem bírják ezt az állapotot feldolgoz-
ni... Õk, a csalódott „hontalanok”
csak igen kis számban látogattak ki
a rendezvényre.

A helybéliek is szívesen vettek részt az ünnepi misén
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A hortobágyi madárkórház
ajándéka – a szabadság
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Az OMVK aranyérmét dr. Nagy
Lajos, a megyei kamarai aranyérmet
pedig Daróczi Imre vehette át. Ma-
gyar Vadászatért Érdeméremmel tün-
tették ki Kruzics Pált, Nagy Lajos,
Csurka László, Szász Imre, Való Gá-
bor és Nagy Ferenc pedig Nimród
éremben részesült. A gróf Nádasdy
Emlékplakettet idén az Agrárgazda-
ság Kft. Bödönháti Üzem területe ér-
demelte ki. A Hubertus Kereszt arany
fokozatú elismerését Korcsinszki Mi-
hály, a bronz fokozatot pedig Varga
Edit kapta. Bán Beatrix a Diana Va-
dászhölgy Klub elismerõ oklevelét
Kiss Bélánénak nyújtotta át.

Juhászné Éva

Tolnai vadászünnep

A hagyományoknak megfelelõen idén
is Sióagárdon, augusztus utolsó vasár-
napján gyûltek össze a megye vadá-
szai egy közös, baráti ünneplésre,
amelynek kereteit a Tolna Megyei Va-
dászok és Természetjárók Napja adta.
A rendezvényt kürtszó nyitotta, majd
felvonták a zászlókat, és felhangzott a
vadászhimnusz. Az ünnepélyes meg-

nyitón Kocsner Antal, a Tolna Megyei
Vadászszövetség és Vadászkamara el-
nöke köszöntötte az egybegyûlteket.
Ezt követõen dr. Solymosi József, az
FVM fõtanácsosa mondott ünnepi be-
szédet. A megnyitó részeként adták át
az elismeréseket, kitüntetéseket is. 

A Magyar Vadászatért Érdemérmet
Kosaras Zoltán, az FVM Tolna me-

gyei vadászati osztályvezetõje kapta,
aki két évtizede, 1987 februárja óta te-
vékenykedik a megye vadállományá-
nak, vadgazdálkodási és vadászati ér-
tékeinek megõrzéséért. A szövetség és
kamara rendezvényeit, továbbképzéseit
szakmai tudásával, a vadászat ügye
iránt érzett felelõsséggel támogatja, se-
gíti. Kamarai Aranyérem kitüntetésben
részesült Horváth Károly, a nagykónyi
Koppánymenti Vadásztársaság elnöke,
aki több cikluson keresztül tevékenyke-
dett azért, hogy a vadásztársaság a
mai nehéz körülmények között is mû-
ködõképes legyen. Szervezõmunkájá-
val, szakmai hozzáértésével, embersé-
gével hozzájárult ahhoz, hogy jól mû-
ködõ vadásztársaság legyen továbbra
is a Koppány mentén. Gróf Nádasdy
Ferenc Emlékplakett vehetett át a
Gyulaj Zrt. vezérigazgatója, Fehér Ist-
ván, akinek vezetésével kiemelkedõ
vadgazdálkodási tevékenységet folytat-
nak, és ennek köszönhetõen a gyulaji
dámállomány még ma is világhírnév-
nek örvend. Példamutató vadgazdál-
kodási munkájuk mellett jó kapcsola-
tot ápolnak a szomszédos vadászterü-
letek gazdáival, a vadászati rendezvé-
nyeket pedig önzetlenül segítik. A
Nimród Érem kitüntetést Barakonyi

Imre, a Medina-Dalmand Vadásztársa-
ság elnöke, Gyöngyös István, a Ge-
menc Zrt. szekszárdi erdészetének hi-
vatásos vadásza, valamint Heidt Já-
nos, a regölyi Kapos Koppány Vadász-
társaság elnöke érdemelte ki. A Huber-
tus Kereszt arany fokozatát a bogyisz-
lói Dunagyöngye Vadásztársaság há-
rom tagja, Hajdu József, Manga Já-

nos és Miklós Lõrinc kapta, míg a
Decsi Vadásztársaság Marton Imrét
tisztelte meg a kitüntetéssel. A Huber-
tus Kereszt bronz fokozatával Gelen-
csér Ferencnek, a Magyarkeszi-
Nagyberény Vadásztársaság megbecsült
tagjának a tevékenységét ismerték el.
A Tolna megyei Vadászkamara által
az idei évben létrehozott „25 év a
vadgazdálkodás szolgálatában” kitün-
tetést 27 hivatásos vadász vehette át.

A fogadalmat tevõ 16 új vadászhoz
Varga Mihály kamarai titkár, a Szövet-
ség fõvadásza intézett beszédet. Az
idei évben elsõ alkalommal meghirde-
tett gyermekrajz-pályázatra beérkezett
pályamûvek mindegyike megtekinthetõ
volt, és az eredményhirdetésre is a va-
dásznapon került sor. A rendezvényen
résztvevõ 28 vadásztársaság mindegyi-
kének sátra elõtt rotyogott az étel a
bográcsokban. A fõzõverseny zsûrije a
vadételek közül Gerzsei József és Vi-
rág László gombamártásos vaddisznó-
sültjét találta a legfinomabbnak, míg
„Egyéb ételek” kategóriában dr.
Schönfeld János füstölt lazaca nyert. A
programot kutyabemutató, illetve ku-
tyaszépségverseny színesítette, ahol
Tolna megye legszebb vadászkutyájá-
nak Molnár Balázs szálkás szõrû tacs-
kója bizonyult. Az ifjabb korosztály
légpuskalövészeten mérhette össze rá-
termettségét. A vadásznap záró mo-
mentuma a koronglövészet eredmény-
hirdetése volt. Egyéniben Szabadi Éva,
junior kategóriában ifj. Csík István,
seniorban ifj. Szabadi István, a veterá-
nok között pedig dr. Isaszegi József
lett az elsõ helyezett. A rangos ver-
seny csapatversenyében a Soponya SE
bizonyult a legjobbnak.

Varga Mihály

A focipálya füvén is lehet ropni a néptáncot
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Vadászok a vár alatt

Szeptember elsõ napján immár hagyo-
mányosan a csókakõi vár tövében
gyûltek össze Fejér megye vadászai. A
festõi szépségû helyszínen Szent Hu-
bertus-misével kezdõdött a program,

az emelvény elõtt az idény elsõ szar-
vasbikája feküdt, amely elõzõ este –
külön engedéllyel – Nádasdladány
mellett került terítékre.

A vadászkutya-bemutatót Magyar
Béla, a Fejér Megyei Vadászkamara
kynológusa vezényelte. A rendezvény-
nyel együtt borfesztivált is tartottak.
Kamarai Aranyérmet kapott Balogh
Elemér, a megyei Vadászszövetség
volt elnöke és Dávid Lajos, a Vértes
Vt. elnöke. Nimród Érmet vehetett át
Groszeibl Zoltán, a Vajal Vt. vadász-

mestere, Nagy Imre, a Magyaralmási
Vt. hivatásos vadásza, Kovács János,
a Vértesi Erdõgazdálkodás dolgozója,
valamint ifj. Varga Ferenc. Magyar
Vadászatért Érdemérmet kapott
Pechtol János, az OMVK fõtitkára,
az OMVV ügyvezetõje, a megye szü-
lötte és Varga Ferenc, a Polgárdi Vt.
vezetõje. A Gróf Nádasdy Ferenc
Emlékplakettet a Sárréti Egyetértés
Vt. érdemelte ki. M.T.

Elfogultan

Nem tudok elfogulatlanul tudósítani a
szeptember 1-jei bak-sohollári vadász-
napról, mely a „Zalai Évadnyitó Va-
dászfesztivál” névre hallgat, s immár
sokadszor rendezik meg, mert egy-
részt még mindig egy kicsit „zalainak”
érzem magam, másrészt mert egy
aprócska ötlettel közremûködhettem a
mûsorban. 

Minden a „bejáratott” módon
kezdõdött. A Hét Vezér emlékhely-
nél megtörtént a koszorúzás, majd
óhatatlanul új nevek kerültek „fel-

szögelésre” a Vadászok Életfájára...
köztük a tavaly – életének 72. évé-
ben – elhunyt Gellért Zoltán tölgy-
koszorúba vésett neve, aki a zalai
zenei és vadászati élet jeles szemé-

lyisége, a magyar Szent Hubertus-
mise komponistája volt.

Huszárok hozták a színpadhoz a
megyei vadászok zászlóját, és szeké-
ren érkezett a külön engedéllyel –
augusztus 25-én Zalakaroson – elej-
tett idei elsõ zalai bika.

Feiszt Ottó, a Zalaerdõ Zrt. vezér-
igazgatója, az OMVK elnöke, a ren-
dezvény fõvédnöke ünnepi köszöntõje
után dr. Márfi Gyula, veszprémi ér-
sek celebrálta a Hubertus-misét, köz-
remûködött az osztrák Breitenfurteb
Jagdhornblaser kürtös zenekar, akik
második helyen végeztek az európai
kürtös seregszemlén.

Már hagyomány, hogy prof. dr. Fa-
ragó Sándor vadásszá avatja az új
vadászokat, majd a kitüntetések át-
adása következik. Dr. Iváncsics Lajos
a Hubertus Kereszt gyémánt fokoza-

A csókakõi vár tövében
kezdõdött a ceremónia
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„Benne leszünk az újságban” – Stohl Andrással a „Faggatón”

A szekérrõl az oltár elé került a zalakarosi bika
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tát, Alexander Beer, a szlovéniai mu-
raszombati vadászszövetség elnökségi
tagja pedig arany fokozatot vehetett
át. Nimród Érem kitüntetést kapott
Hopp Eszter, Tóth József és Zágon Jó-
zsef. A muravidéki és az osztrák kür-
tösök, valamint a Muravidéki Vadász-
szövetség közremûködését emlékplaket-
tel ismerték el, és ugyanebben a meg-
tiszteltetésben részesült a rendezvény
szervezéséhez nyújtott segítségéért Lukács
István és Takács Pál is.

Közben a kápolna környéken meg-
kezdõdtek a szabadtéri programok, a
kis fehér sátorban megtekinthetõ volt
a zalai képzõmûvészek jól sikerült ki-
állítása, a nagy fehér sátor színpadán
pedig a mûsor. (A két sátrat elõször
láthattuk a vadászfesztiválon, mert-
hogy a rendezéssel a zalaegerszegi
Vásár Kft-t bízták meg.) Majdnem
másfél órás késéssel léptünk színpad-
ra Stohl András, Jászai díjas színész-
mûsorvezetõ vadásszal, aki vállalta,
hogy faggathassam. Sok mindenrõl
szó esett, a közönség élõben élvezhet-
te „Buci” önvallomását a vadászatról,
a szerepeirõl, a bulvárlapok címlapjá-
ra került incidenseirõl.  Úgy érzem,
érdekes beszélgetést produkáltunk,
amíg a „Faggató” tartott, elcsendese-
dett a sátorban a büfé-zsivaj, ami
elõtte kissé elnyomta Simonyi Gyula
közgazdász-ökológus elõadását és ér-
dektelenné tette a „Tollhegyen” be-
szélgetést. (Gyorsan abba is hagytuk.)

Úgy gondolom, Néber Szilveszter, a
megyei kamara titkára, a rendezvény
fõszervezõje jó munkát végzett, jót
tett a látogatottságnak a sajtótájékoz-
tató és a környék településein terjesz-
tett szórólap is... még nem voltak
ennyien – vadászok és nem vadászok
– Sohollárban. csekõ

Békés egyetértésben

Ragyogó idõ, kellemes meleg köszön-
tötte szeptember 1-jén a szarvasi Er-
zsébet ligetbe érkezõ látogatókat, akik
a Békés Megyei Vadásznap színes for-
gatagára, változatos rendezvényeire
voltak kíváncsiak. Tizenöt éve nem
történt ilyen, hogy ez az ünnepség ne
Dobozon lett volna, így üdítõ változa-
tosságnak hatott, hogy a megyében

nem csak egyetlen vadászrendezvény-
re alkalmas helyszín található. A ha-
talmas központi sátor alatt már sokan
ültek a padokon, a liget fái alatt sok
helyen ropogott a tûz a bográcsok
alatt, amikor idõben elsõ program-
pontként, a szép környezetû
Ruzicskay Alkotóházban Valaczkai Er-
zsébet kiállításának megnyitójára sor
került. Bánffy György színmûvész
mutatta be az alkotót és kiállított

Feiszt Ottó, a rendezvény 
fõvédnöke koszorúz

Hagymás-zsíroskenyér ... merthogy vadat nem fõzhettek

Vadászünnep
Baktalórántházán

Több éve már, hogy a szabolcsi va-
dászok Baktalórántházán tartják éves
találkozójukat. A szeptember elsõ
napján megrendezett vadásznapon saj-
nos kevés vadászatra jogosult vett
részt, és a lezáratlan területviták is
beárnyékolták az ünneplést.

A rendezvényt Nagy Csaba tároga-
tómûvész nyitotta meg, majd Móra
István, a vadászkamara és a szövet-
ség vezetõje kívánt jó szórakozást a
jelenlévõ vadászoknak, valamint a
vendégeknek.

A vadászkamara aranyérmét Fehér
Károly kapta, Bartha Imre, Bódvai
István és Benda Ferenc pedig Nimród
érem kitüntetést vehetett át. A szerve-
zõk értékes karórával köszöntötték két
vadásztársunkat, Réti Józsefet, aki 45,
és Budaházi Zoltánt, aki 50 esztende-
je vadászik. Mindkettõjük a tiszadobi
Táncsics Vadásztársaság tagja.

Az elismerések átnyújtását követõen
kezdetét vette az íjászbemutató és -
verseny, az elöltöltõs puskások versen-
gése, valamint a solymászbemutató. A
nap egyik fénypontja a vadászok és
horgászok fõzõversenye volt. Vadhúsok
és különféle halak rotyogtak a bográ-
csokban, amelyek a rostonsültek bódí-
tó illatával együtt érdekes, ínycsiklan-
dó egyveleget alkottak. A nap végére
üresen is maradt minden fõzõedény...

A panyolai pálinka-bemutatónál igen
nagy volt a jövés-menés, a kóstolók át-
ütõ sikert arattak. A vadászok az ér-
deklõdõ civilekkel együtt a virtuális lö-
vészeten is kipróbálhatták, sõt össze-
mérhették a tudásukat. A nap végére
a résztvevõk egyhangúlag úgy döntöt-
tek, hogy jövõre újra találkoznak.

P.Gy.
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Íjászbemutató nélkül
szegényebb lenne a vadásznap
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festményeit a nézõknek. A tárlat kö-
zönsége átsétált a központi sátorhoz,
ahol a megyei vadász zászló ünnepé-
lyes bevonulásával kezdõdött a hivata-
los megnyitóünnepség. Szarvas városa
részérõl a védnökséget vállaló Babák
Mihály polgármester köszöntötte a
megjelenteket, majd Benedek Fülöp
FVM szakállamtitkár számolt be a
hallgatóknak a vadászat pillanatnyi
hazai helyzetérõl. Fontos információ-
ként elmondta, hogy még mindig van
70 olyan terület, amelynek a jogi stá-
tusza rendezetlen, ebbõl 4 Békés me-
gyében található. A megnyitó után ki-
tüntetéseket vehetett át harminc, ar-
ra érdemesített vadász és Gróf
Nádasdi Ferenc emlékplakettet kapott
a Gerendási Széchenyi Zsigmond Va-
dásztársaság.

A megnyitó után kezdetét vette a
hivatásos vadászok szakmai vetélkedõ-
je, solymász- és vadászkutya-bemuta-
tó okozott nagy közönségsikert, majd
sor került az új vadászok ünnepélyes
fogadalomtételére, melyet a háttérben
az avatottak számával azonos díszlö-
vés követett. 

Külön teret, a KMNP által készí-
tett tanösvény egyik erdei tisztását
kapták meg a fõzõverseny résztvevõi,
ahol változatos, és ínycsiklandozó illa-
tokat árasztó finomságok készültek.
Külön érdekesség volt, hogy a meg-
nyitóban is említett rendezetlen sorsú
vadászterületek egyikének képviselõi
hagymás-zsíros kenyérrel kínálták a
látogatókat, és kecskepörköltet fõztek.
Táblákon hívták fel a figyelmet arra,
hogy hatósági okokból a mai napig
nem vadászhatnak, ezért vadat nem
fõzhetnek.

A kitüntetettek:
Magyar Vadászatért érdemérem:
Bránya János.
Nimród érem: Bányai Ernõ, Bencsik
Pál, Détár Tibor, Engelhardt József,
Marsi Ferenc.
Hubertus Kereszt arany fokozat:
Bönde Lajos, dr. Cs. Tóth Zoltán, E.
Tóth Ferenc, Holcz István, id. Király
Béla, Lászlófi János, Podina Iván.
Hubertus Kereszt ezüst fokozat:
Bencsik Dénes, Fábián József, Gera
János, dr. Hajdú Antal, dr. Halmai
Zoltán, Hegedûs Antal, Hegyi János,
Henzsel János, Koppányi Pál, Kunos
Kálmán, Kun Sándor, ifj. Németh
András.
Hubertus Kereszt bronz fokozat:
Borsos László, Juhász Mihály, Feke-
te Bálint, Major Attila, Vági János.

- som

Rekordrészvétel

Minden eddiginél több, 36 vadásztársa-
ság vett részt az idei Csongrád megyei
vadásznapon. Változékony idõ fogadta a
vendégeket szeptember 8-án, az ásott-
halmi Bedõ Albert Erdésze-
ti Szakiskola területén, de a
nagy esõ szerencsére elma-
radt. Sokan tekintették meg
a megye rekord trófeáiból
rendezett kiállítást, és szép
számmal vettek részt a va-
dásznapi koronglövõ verse-
nyen is. Az ifjú Nimródokat
és Dianákat az ünnepélyes
fogadalomtétel után Komoly
Tamás, a Vadászkamara me-
gyei titkára avatta vadásszá.

Magyar Vadászatért Érdemérmet
kapott Szél István, a Csongrád Me-
gyei Vadászati Felügyelõség osztály-
vezetõje. A Gróf Nádasdy Ferenc
Emlékplakettet a Székkutasi Petõfi
Vt. érdemelte ki. Nimród Érmet ka-
pott Bacsa György, a Kiszombori
Egyetértés Vt. elnöke, Major Gábor, a

Mindszenti Vt. volt elnöke és Auer
Mihály, a Balástyai Móra Ferenc Vt.
elnöke. Nyolc hivatásos vadász Se-
res Erzsébet porcelánfestõ emlékpla-
kettjét vehette át kiváló munkájáért:
Olajos Sándor, Borbás Krisztián,
Burtics János, Németh Csaba,
Sarkadi Szabó András, Pongó Gyula
és Gyöngyösi Tibor. Itt osztották ki a
Vadászkamara által kiírt gyermek-
rajz-pályázat díjait. A felhívásra 60
alkotás érkezett. A Kamara Kupa
néven meghirdetett ötfordulós
lõversenyt a pusztaszeri Magyar Jó-
zsef nyerte. A vadásznapi koronglö-
võ vetélkedõn egyéniben Hegyes Zol-
tán, a Vadászkamara megyei elnöke,
csapatban az Ópusztaszeri Vízügyi
Vt. diadalmaskodott.

M.T.

Benedek Fülöp, az OMVV elnöke érdeklõdése a trófeák iránt

Ez ám az igazi dicsõség...
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Szél István, megyei vadászati
felügyelõ a kitüntetésével
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Napsütés 
és jó hangulat

A negyedik nagybörzsönyi magyar-szlo-
vák vadásznap - ami egyben a Fõváro-
si és Pest megyei vadászok rendezvénye
- szeptember 8-án nézõrekordot hozott
a gazdag programot kínáló rendezõk-
nek. A reggeli sár hamar felszikkadt,
dél körül már nem kellett tisztogatni a
cipõket, s ragyogó napsütésben hallgat-
hattuk a két nyelven is elhangzó ünne-
pi beszédeket. Grósz Tiborné, Nagybör-
zsöny alpolgármestere, a magyar Kül-
ügyminisztérium képviseletében Szent-
györgyi Zoltán, fõosztályvezetõ-helyet-
tes,  Jurij Migas, a Szlovák Köztársa-
ság rendkívüli és meghatalmazott
nagykövete, a Védegylet nevében Bene-
dek Fülöp elnök, majd Rácz Gábor, a
megyei kamara elnöke, illetõleg dr.
Imrich Suba, a Szlovák Vadászszövet-
ség ügyvezetõ igazgatója mondta el
gondolatait. A kitüntetések átadásánál

Nagy István, megyei kamarai titkár in-
dokolta a kitüntetettek érdemeit. 

Nimród Éremmel tüntették ki Imrich
Subát, a vadászkamara aranyérmével
Szidnai Lászlót és dr. Dobák Dezsõt.
(Mint megtudtuk, többen egészségügyi
és egyéb okból nem tudtak eljönni,
hogy a kitüntetéseiket átvegyék.)

Az idei rendezvénynek volt egy új-
donsága, a Magyar Vérebegylet szlovák
közremûködéssel egy kis vérebversenyt
rendezett, melyrõl dr. Buzgó József el-
nök igazi showmanként tájékoztatta a
közönséget. S ahogy tavaly, idén is osz-
tatlan sikert aratott a szlovák solymá-
szok rendkívül látványos bemutatója. A
színpadot – amely fölé idén került elõ-
ször „esõ-óvó” tetõ – vitathatatlanul
Stohl András színész-mûsorvezetõ ural-

ta, minden megszólalásával a nézõtér-
hez csalta a közönséget, ügyesen fel-
találva magát akkor is, amikor „idõt
kellett húznia”, mert csúszott vagy kés-
lekedett a következõ mûsorszám.

A dombon – egyre pompásabb sát-
rak mellett – közben rotyogtak a
bográcsok, zajlott az elmaradhatatlan
fõzõverseny és a két náció tagjaiból
álló zsûri délutánra meghozta a dön-
tését. A versenyben a Börzsönyi Bo-
rostyán Vt. fõzõcsapata lett az elsõ.

Összefoglalva, Homolya László fõ-
rendezõ és a nagybörzsönyiek ezúttal
is kitettek magukért, nem õk tehet-
nek róla, hogy több szlovák vadász
fedezte fel a Börzsöny lábánál elterü-
lõ kis falut és jött el a vadásznapra,
mint magyar. Bízzunk benne, ami ké-
sik, nem múlik … talán a barátko-
zás, a jó hangulat, a látványosságok,
a változatos mûsor híre elõbb-utóbb
eljut a környék és a fõváros vadásza-
inak fülébe is. -css-

Ismét „fejlehúzós” sikert 
arattak a szlovák solymászok

Kovács Gábor vérebével

Balról a kamara kürtegyüttese – jobbra az ünnepség szónokai

Na most, merre is induljunk?

Magyar VADÁSZLAP/2007. október     597597
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Kéz a kézben

Szombathelyen, az oladi Herman Ot-
tó Szakközépiskolában tartották meg
az idei Vas megyei vadásznapot szep-
tember 8-ikán. A látogatókat az
Ernuszt-kastély elõtti parkban vadász-
kürtös térzene fogadta, megalapozva
azt az emelkedett légkört és ünnepé-
lyes hangulatot, amely szinte végig
körüllengte a rendezvényt.

A fõ helyszín az ünneplõbe öltöz-
tetett tornacsarnok volt. Csiszár Jó-
zsef, Kõhalmy Tamás, Dedinszky
Márta, Iván István és Grabner József
vadászfestõk, valamint Greguss Lász-
ló Géza, Nagy Csaba és a mindössze
13 esztendõs Kurucz Ádám termé-
szetfotós kiállítása mellett rengeteg
trófea, és az iskola dísznövénykertész
tagozatos tanulói által készített virág-
kompozíciók sokasága tette igazán
ünnepélyessé a hatalmas termet.

A Vas megyei vadászok zászlajának
behozatala után a magyar-, majd a
vadászhimnusz csendült fel. Elsõként
László Gyõzõ, a megyei vadászkama-
ra elnöke köszöntötte a vendégeket,
tõle dr. Ipkovich György, Szombathely
polgármestere vette át a szót. Ünne-
pi beszédében külön kitért az ifjúság
nevelésének és szemléletformálásának

fontosságára. A rendezvényt Feiszt
Ottó, az OMVK elnöke nyitotta meg,
felhívva a hallgatóság figyelmét a va-
dásznapok jelentõségére, kiemelve,
hogy ez egyúttal a vadászok és a ter-
mészettõl elszakadt civil lakosság kö-
zötti kapcsolatépítés egyik legkiválóbb
színtere is. A Szent Hubertus misét
Dumovits István, horvátzsidányi plébá-
nos celebrálta. A szertartás végén fel-
kérte a jelenlévõket, hogy egymás ke-
zét megfogva közösen imádkozzanak.
Õ maga is lement az emelvényrõl és
beállt a vadászok közé, akik élõláncot
alkotva együtt mondták el a Miatyán-
kot. A kissé szokatlan aktus az ösz-
szetartozást, a szeretetet és a békes-
séget volt hivatott szimbolizálni.

Ezt követõen 21 újdonsült vadász
tett fogadalmat, majd sor került a ki-
tüntetések átadására. 

Az OMVK aranyérmét Nagy Lász-
ló kapta, a kamara ezüstérme pedig
Borsos Zoltán birtokába került.
Csáfordi József, valamint Farkas Gyu-
la a Magyar Vadászatért Érdemrend
elismerésben részesült, Gyõrke Zoltán
és Takács Gábor pedig emlékplakettet
vehetett át. Iszak Rajmund hivatásos
vadászt Nimród éremmel tüntették ki,
míg Pados Lászlónak a Hubertus Ke-
reszt arany fokozatát nyújtották át.

A programok hivatalos része ezzel
véget is ért. A látogatók délután sza-
badon válogathattak a különféle bemu-
tatók és a tanügyi épület tantermei-
ben berendezett kiállítások között. Íjá-
szok, kutyások, terepjárók vették bir-
tokba az oktatási intézmény udvarát,
és természetesen a fõzõversenyre be-
nevezett vadásztársaságok sátrainál is
nagy volt a sürgés-forgás. A gyerekek-
re szintén gondoltak: a játékos vetél-
kedõk mellett egy légvár szolgálta a
szórakozásukat. Az oladi skeet-lõtéren
folyamatosan szóltak a puskák, aki
rendelkezett a megfelelõ engedélyekkel,
beszállhatott egy kicsit korongozni.

A sportpályán az eredményhirdeté-
seket követõen már mindenki feszült
izgalommal várta a tombolasorsolást,
majd színpadra lépett a Big Mouse
Band nevû zenekar, és fergeteges já-
tékával dalra fakasztotta a nézõtéren
maradt, nem túl nagyszámú látogatót.
A rendezvényre sajnos egyébként is
kevesen voltak kíváncsiak. A viszony-
lagos érdektelenségnek talán a szeles
idõjárás és a megelõzõ napokban fo-
lyamatosan szakadó esõ lehetett az
oka, de – nagyvadas megyérõl lévén
szó – az idõpontválasztás sem volt
igazán szerencsés…

W.P.
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P edig volna mit tenni, az bizonyos! Munkámból kifolyólag
szinte naponta találkozom és beszélgetek vadõrökkel,

fõvadászokkal, az itt leírtak tehát a hazai (vadászati) közálla-
potainknak hivatásos vadászokra vonatkozó pontos megje-
lenítése – természetesen a teljesség igénye nélkül.

Az elején rögtön le kell szögeznem: a többség lelkiisme-
retesen, pontosan, elhivatottsággal és nem kevés vadász-
szenvedéllyel végzi munkáját.

Elkeseredett, sok mindenrõl lemondó, beletörõdõ ember
azonban jóval nagyobb számban
van köztük, mint az élet egyéb te-
rületein.

A vadásztársaságok zöménél a
hivatásos vadász az elõírt szüksé-
ges rossz kategóriába tartozik.
Nem kevés azon területek száma
sem, ahol mindenféle trükkökkel
igyekeznek spórolni a vadõrökön,
azzal, hogy félállásban papíron
foglalkoztatják a társaság valamely tagját, kipipálva a törvé-
nyi elõírás eme követelményét. Az ilyen alkalmi „hivatásos
vadász” munkájáról azt hiszem kár bármilyen vitát is nyitni,
hiszen érdemi munkavégzés nincs. 

A munkáltatók többségénél a legalapvetõbb követelmény
teljesítése, a hivatásos vadász fizetése és egyéb törvénye-
sen elõírt juttatásai is komoly gondot okoznak.

Nem kevés azok száma, akik kizárólag némi benzinpénz-
zel kipótolt minimálbéren tengõdnek, a ruhapénz, prémium
vagy a dúvadjel utáni térítés már az utópia rózsaszínû ál-
mokkal tarkított világába tartozik.

Kérdezem, hogy ilyen kereset mellett hogyan képzelhetõ
el a családalapítás, otthonteremtés, gyereknevelés? Nyilván-
valóan csak úgy, ha a törvényes fizetésen felül egyéb anya-
gi forrás után néz a vadõr. Szinte nincs olyan, akinek ne len-
nének a ház mellett tömegével tartott állatai és ez, vagy sok-
szor a kézimunka-igényes növények termesztése hozza
meg azt a jövedelmet, amit a normális munkával a szakmá-
ja alapján kellene, hogy havonta megkapjon.

Márpedig, ha a mellékes az, amibõl valakinek a megélhe-
tése döntõen származik, akkor a fõ tevékenység – jelen eset-
ben a hivatásos vadászi munkavégzés – a háttérbe szorul!

Részben vagy egészben elmaradnak vadgazdálkodási
feladatok, nincs rendszeresen kontrollálva a terület, „eltûn-
nek a nagy bakok és bikák”, nem jól sikerül a vadásztatás
vagy az élõvad-befogás. Ez egy ördögi kör, hiszen így a va-
dászatra jogosult bevétele is egyre kevesebb, ezáltal a hiva-
tásos vadászra fordítható pénzösszeg is tovább csappan.
Olyan vadásztársasági vezetõvel pedig még nem volt mó-
dom találkozni, aki a hivatásos vadász fizetésének emelésé-
hez hiányzó pénzforrást tagdíjemelés formájában javasolta
volna a közgyûlés felé.

Annál inkább alkalmam volt olyan vadásztársasági veze-
tõkkel beszélgetni, akik kerek perec kijelentették: ha rajtuk
múlna, minden vadõrt elzavarnának, hiszen „ezek mind
olyan emberek, akik nem szeretnek dolgozni, csak a terüle-
ten tekeregni…”

Meggyõzõdésem, hogy ez a gondolkodásmód nemhogy
helytelen, de kifejezetten káros is. Ennek kárát pedig elsõ-
sorban a vadállomány kénytelen elszenvedni! Az a vadállo-
mány, amely a természetes környezetünk része, ezen túlme-

nõen (vagy ezzel együtt) még min-
dig világhírû, keresett, szinte korlát-
lanul eladható „portéka”. Ezt a hatal-
mas nemzeti értéket alulfizetett, mo-
tiválatlan, szakképzetlen emberekre
bízni több mint bûn!

Tudomásul kéne venni, hogy a va-
dászat, mint olyan, költséges szóra-
kozás. A felmerült költségeket pedig
a jogot gyakorló szervezetnek illene

kigazdálkodni, de semmiképpen nem azon az áron, hogy a
szakszemélyzeten spórol. Amennyiben ezeket a költségeket
nem tudja kigazdálkodni, akkor – tetszik nem tetszik – a tag-
ságnak kell a hiányzó pénzt összedobni!

Sokszor javasolták, leírták már, hogy a szakmai feladato-
kat a társasági élettõl teljesen el kell választani! A hivatásos
vadász végezze a munkáját, de semmiképpen ne a vadász-
társasági – legtöbb esetben nálánál sokkal felkészületle-
nebb – vadászmester vagy elnök utasításai, elvárásai, netán
kénye-kedve szerint. Legyenek õk a magyar állam jól fizetett
alkalmazottai, és irányításukat a megyei vadászati hatóság
végezze. A jogosultak pedig a terület minden vadászatra al-
kalmas hektárja után fizessenek be havonta (évente) annyi
hozzájárulást, amennyibõl az alkalmazott hivatásos vadá-
szok részére tisztességes, emberhez méltó fizetést lehet fo-
lyósítani!

Ez jelen állapotok szerint éves szinten és hektáronként kö-
rülbelül 1500-1800 forintból finanszírozható. Tisztességes jö-
vedelem mellett magától értetõdõ, hogy követelni is lehetne
a vadõröktõl és belátható idõn belül tényleg csak a jelenlegi
hivatásos vadászi kar legjava maradna ezen a nehéz pályán.

Meggyõzõdésem, hogy nagyon rövid idõn belüli és ugrás-
szerû javulás történne a hivatásos vadászi munkában, ami
természetesen a vadállomány minõségi és
mennyiségi növekedésével, valamint nagyság-
renddel több bevétellel járna együtt.

Ugye, kedves döntéshozók ez mindannyiunk
érdeke? Vagy mégsem…?

Farkas László

A (vadász)nemzet 
napszámosai
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A hivatásos vadászokról, munkakörülmé-
nyeikrõl, megélhetésükrõl, a rájuk bízott,

világhírû vadállományra gyakorolt 
hatásukról sokat beszélünk. Véleményem

szerint is kulcsfontosságú ez a téma,
melynek rendbetétele a továbbfejlõdés 
záloga. De kevés az ügyben az õszinte

szó, és még kevesebb a tett!
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… azoknak a vadásztársaságoknak és magánszemélyeknek az önzetlen
támogatását, akik nem dobták  a szemétbe, sõt ki is ragasztották autóikra a

„150 éves magyar vadászsajtó” matricánkat és csekken vagy átutalással hozzájárultak a vándor-kiállítás, valamint a záróren-
dezvény – az európai vadászújságok szerkesztõi konferenciájának - költségeihez. A közel fél millió forintos támogatás azért
is jól esett, mert sem a Nemzeti Kulturális Alap, sem a Külügyminisztérium nem találta támogatásra méltónak a projektünket,
hiábavalóan pályáztunk. Biztos elolvasták a pályázó nevét (Vadászati Kulturális Egyesület) … s rögtön azt mondták, amit a
többi „vámszedõink” : van a vadászoknak pénzük, minek támogassuk õket. Sõt, amiért csak lehet, fizessenek. 
Mert miért lenne támogatásra érdemes, hogy a magyar vadászat eredményeirõl, hazai vadászható vadfajaink minõségérõl, a
tájról, Magyarországról, a vadászati idegenforgalomról tájékoztatjuk húsz egynéhány ország vadászlapjainak szerkesztõit,
miközben budapesti székhellyel megalapítjuk az Európai Vadászújságírók Szövetségét.
Mi köze van ennek a nemzetközi kapcsolatokhoz, az egyetemes európai kultúrához, a Magyarországról alkotott képhez? Mi
úgy gondoltuk, hogy nagyon is sok, pályázatunk elbírálói viszont a dolgot másképpen látták.
Hát ezért van különös jelentõsége a 15 megyében minden vadászatra jogosult számára kiküldött matricáknak és az ebbõl
befolyt támogatásoknak. Az igazat megvallva, elfogyott a matricánk, Hajdú-Bihar-, Komárom-Esztergom-, Pest-, Szabolcs-
Szatmár-Bereg-, és Tolna megye frissen kialakult vadászatra jogosultjainak már nem tudtunk küldeni … de tõlük és a
listánkról hiányzóknak – ha úgy gondolják - még van lehetõségük projektünk támogatására, amelynek elkülönített szám-
laszáma: 65100149-11321822, vagy bármely összegû támogatást hálás szívvel fogadunk, amelyet postai utalványon
küldenek el a VKE 1031 Budapest, Pákász u. 7. alatti címére.

Eddigi támogatóink:

Köszönjük

Alba Regia (Székesfehérvár)
Alföld Vt. (Szabadkígyós)
Alpári Tisza Vt. (Tiszaalpár)
Aranyfácán Vt. (Hatvan)
Aranyhomok Vt. (Lajosmizse)
Aranylúd Vt. (Sáregres)
Aranyszarvas Vt. (Mátraballa)
Balatonkenese és Környéke Ftk. (Balatonkenese)
Béke Mg. Szövetkezet (Zagyvarékas)
Béke Vt. (Kecel)
Csabacsüdi Vt. (Csabacsüd)
Csapod-Himod-Hövej Ftk. (Hövej)
Csongrád-Bokros Vt. (Csongrád)
Csornai Vt. (Csorna)
Csurgói Vt. (Budapest)
Darányi Ignác Vt. (Tass)
Darza-Menti Ftk. (Gyõr)
Dávodi Délvidék Vt. (Dávod)
Dél-Zselic Vt. (Szigetvár)
Dévaványai Vt. (Dévaványa)
Diana Vt. (Szolnok)
Dózsa Vt. (Homokmégy)
Dózsa Vt. (Kerekegyháza)
Dózsa Vt. (Szany)
Dráva-Agro Zrt. (Felsõszentmárton)
Egyetértés Vt. (Sarkadkeresztúr)
Fauna-Jagd Kft. (Nagybajom)
Fertõmenti Vt. (Sarród)
Földtulajdonosi Vadászati Közösség (Mezõkeresztes)
Gyõrszentiváni Földtulajdonosok Vt. (Gyõrszentiván)
Gyõrszentiváni Vt. (Bõny)
Hajósi Vt. (Hajós)
Három Fenyõ Vt. (Alberthármaspuszta)
Hatosfa Vadászegylet (Kajárpéc)
Hegykõi Sólyom Vadász és Természetvédõ Egyesület (Fertõhomok)
Hímesházi Tenkesi Vt. (Hímesháza)
HM Kaszó Zrt. (Kaszó)
HÓD-VAD KHE (Hódmezõvásárhely)
Hollókõ Vt. (Hollókõ)
Hubertus Vt. (Medgyesegyháza)
Hubertus Vt. (Sopron)
Hunor Vt. (Szeghalom)
II. Rákóczi Ferenc Vt. (Mezõkövesd)
II. Rákóczi Ferenc Vt. (Rákóczifalva)
Ikrényi Ftk. (Ikrény)
Ipoly Erdõ Zrt. Romhányi Erdészet Dolgozói (Romhány)
Ipoly Erdõ Zrt. (Salgótarján)
Kalocsai Farmer Vt. (Kalocsa)
KEFAG Zrt. (Kecskemét)
Kelet Mecsek Vt. (Magyaregregy)
Kemenesaljai Nimród Vt. (Celldömölk)
Kígyós Vt. (Újkígyós)
Kondorosi Gazdák Vt. (Kondoros)
Korpa-Dombi Ftk. (Somogyjád)

Kõteleki Földtulajdonosok Vt. (Kõtelek)
Kunság Vt. (Kiskunfélegyháza)
Levéli Vt. (Levél)
Magyaralmási Vt. (Magyaralmás)
Marázai Hidák Vt. (Geresdlak)
Marcal Vt. (Koroncó)
Maros Vt. (Magyaracsád)
Maroslellei Földtulajdonosok Vt. Egyesülete (Tápiószecsõ)
Mecsekalja Vt. (Pécs)
Monostor Vt. (Bátmonostor)
Mórichidai Ftk. (Mórichida)
Nagykun 2000 Mg. Zrt. (Kisújszállás)
Okor Vt. (Okorág)
Ötvös Vt. (Sümeg)
Pacsai Vt. (Pötréte)
Petõfi Vt. (Székkutas)
Rábca-Menti Vt. (Gyõr)
Rovákja Völgye Vt. (Lovasberény)
Sióvölgye Földtulajdonosi Vadászegyesület (Siófok)
Soproni Fertõtáj Vt. (Sopron)
Stúr-Szõlõsgyörök Ftk. (Szõlõsgyörök)
Szabadszállási Bársony I. Vt. (Szabadszállás)
Szakszervezeti Vt. (Hódmezõvásárhely)
Széchenyi István Vt. (Sopron)
Széchenyi Zsigmond Vt. (Bátmonostor)
Széchenyi Zsigmond Vt. (Gerendás)
Széchenyi Zsigmond Vt. (Gyomaendrõd)
Széchenyi Zsigmond Vt. (Székesfehérvár)
Szép Zala Vt. (Zalaegerszeg)
Tessedik Vt. (Békésszentandrás)
Tiszamenti Ftk. (Nagyiván)
Tiszamenti Vt. (Surjány)
Tó-Közi Vt. (Bõsárkány)
Túrtõi Gazdák Vt. (Mezõtúr)
Türje és Környéke Vadászati Ftk. (Zalaszentgrót)
Vadásztársaság (Szederkény)
Vadgazda Vt. (Bõsárkány)
Válickavölgye Vt. (Bak)
Varjaserdõ Vt. (Rém)
Verpeléti Vt. (Verpelét)
Vértes Vt. (Székesfehérvár)
Vértesacsai Agrárszövetkezet (Vértesacsa)
Zalaagrár Mezõgazdasági Termelõ Kft. (Pókaszepetk)
Zempléni Hubertus Vt. (Sárospatak)
Zselici Vt. (Kapuvár)
650810. sz. Vadászterület (Ózd)
7017. sz. Társult Vadászati Jogközösség (Gyöngyössolymos)
Boros Attila (Muraszemenye)
Ellenberg Tamás (Polány)
Horváth László (Taszár)
Kis Imre (Visonta)
Kutas Csaba (Segesd)
Nagy István (Barcs)
Szabó József (Libickozma)
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B
õszénfa. Varázslatos hangulatú, régies
hangzású helységnév. Szénben, fában,

vagy szenet adó fában (szénfa = faszén)
gazdag vidék lehetett egykoron. De ha a fa
másik jelentését, a falut tekintjük, akkor is
szénben gazdag települést kellett jelentsen.
Ma már nyoma sincs itt szénnek, szénége-
tõ boksáknak vagy akár kõszénre utaló bá-
nyászatnak. Mégis gazdag vidék. Természeti
szépségekben is, de elsõsorban: szarvasban.

Itt található ugyanis az ország valamikor
egyetlen, ma már a sok közül a legnagyobb
szarvaskertje, egyúttal tenyészfarmja, a Ka-
posvári Egyetem Vadgazdálkodási Tájközpontjának kezelé-
sében. A gazdasági egység vezetõje a 42 éves Nagy Já-
nos agrármérnök, állattenyésztõ, aki a kert megalapítása,
1985 óta itt dolgozik, kezdetben, mint fõiskolai hallgató,
ma, mint üzemegység-vezetõ. 

– Sokan nem tekintik
gazdasági tényezõnek a
vadászatot, csak valami-
féle hobbinak – mondja,
miközben végigkalauzol
a területen. – Pedig a
vadgazdálkodásnak is
versenyeznie kell a többi
ágazattal, ha talpon akar
maradni, ellenkezõ eset-
ben csak zsebbe nyúlás-
sal lehet a veszteségeket
ellensúlyozni. Mi, itt a

Zselicben azt bizonyítjuk be, hogy a táj adottságait ki-
használva, környezetbarát módon lehet a hagyományokba
beleillõ gazdálkodást fenntartani. Ebbe beletartozik a vad-
faj-összetétel, az állománynagyság és a terület eltartó-
képességének reális összehangolása. 

Az 1560 hektáros terület termõpotenciálja akár 2-2,5
ezer szarvas eltartásához is elegendõ lenne, azonban nem
ez a cél. A szarvasok által nem hasznosított „felesleg” él-
tet még 300 birkát, 150 húsmarhát, és a Kaposváron tar-
tott 100-120 lovat is ellátja szénával. A gazdasági abrak
termelése természetesen nem ezen a területen történik. 

Szép ívben kanyarodó völgy veszi körül a 600 hektá-
ros vadászkertet, amelyet Németh Sándor hivatásos vadász
kezel. Mintegy 300 szarvas és 30-50 vaddisznó a minden-
kori létszám, de a terület fedettsége, árkokkal, vízmosá-
sokkal szabdalt felszíne nem teszi lehetõvé a pontos vad-
mennyiség megállapítását. A kert fele erdõsült, másik fe-
le legelõ, így jó néhány nagy vadföld kialakítására került
sor, ahol a keveréktakarmányokat is ki tudják próbálni.
Saját árjegyzékük szerint vadásztatnak, vendégben nincs
hiány, a terület adottságai feledtetik a kerti vadászat „tu-
datát”. Tipikus „somogyi” bikák élnek itt, minden évben
esik néhány 10-11 kiló körüli, ez év szeptemberében 
került terítékre az eddigi legnagyobb, 11,85 kg.

Fenntartanak egy 400 hektáros vaddisznóskertet is. 
A völgy másik felén találhatók a 3-20 hektáros tenyész-
kertek, szám szerint 50. A vad tartja a három (vagy in-
kább ötven) lépés távolságot, nem az állatkertekben meg-
szokott, eledelt kunyeráló „szelíd” állatok. (Erre a célra 
a központi épület mellett van egy „állatsimogató” kert.) 

Meglepõ szóösszetétel? Nos, nekünk
talán igen, ahol a gyep, azaz a legelõ
hazai fogalmaink szerint legfeljebb a
kérõdzõk nyári alaptakarmányát jelenti,
amely „csak” az életfenntartásra ele-
gendõ. Lekaszált, szárított szénája télen 
a sajátos táplálkozási módhoz elenged-
hetetlen ballasztanyagot adja – ami
lehetne akár újságpapír is... Nos van egy
hely az országban, ahol ez a fogalom
egészen más dimenziókat takar.

Energiagyep

Nagy János, egységvezetõ
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A vadász- és tenyészkertekben mintegy 1000 gím, 150
dám, 120 muflon, és 3-400 vaddisznó van egy idõben, tu-
dományos célból megtalálható még 15 dávidszarvas és 2
szikaszarvas is. A tenyésztés elsõdlegesen nem húscélú, a
hazai alacsony vadhúsárak és a magas költségek miatt ez
egyértelmûen ráfizetéses gazdálkodást eredményezne. 
A tenyészkertekben kerítések között tartott állatokat vi-
szont egész évben minden nap etetni kell. Tenyészállat-
ként értékesítve gazdaságos a tartás, illetve a bérvadász-
tatás haszna javítja az ágazat jövedelmezõségét. 

– Hogy lehetséges, hogy Új-Zélandon, ahonnan döm-
pingáron uralni tudják a vadhúspiacot, mégis nyereséges
a szarvashús-termelés? – kérdem Nagy Jánost. 

- Mindenkinél jobban csinálják, ráadásul az éghajlati 

tényezõk is sokkal kedvezõbbek a miénk-
nél. – mondja a telepvezetõ. – Ott 10 hó-
napig nem kell takarmánykiegészítés, a vá-
logatott összetételû vetõmagokból elõállított
legelõ a szarvas minden biológiai szükség-
letét kielégíti. Olyan minõségû földterülete-
ken is folyamatosan legelhetõ takarmányke-
verékeket vetnek, ahol gond nélkül megte-
remne a kukorica is. Kiválóan szervezett az
egész folyamat, egy ember 800-1000 szar-
vast gondoz, egy-egy „kistulajdonosnak”
akár 4-5000 szarvasa is van. 1 kiló szarvas-
húst a negyedébõl állítanak elõ, mint Ma-
gyarországon. Nálunk 2007 nyarán a
tenyészkertekben még a vegetációs idõszak-
ban is etetéssel kellett biztosítani a vad ta-
karmányának 85-90 százalékát…

– Mi a kukoricát tartjuk a „csodaszer-
nek”. Lenne ennél jobb megoldás?

– Természetesen van, csak ahhoz a
„mindig így csináltuk” szemléletet el kel-
lene felejteni. A kérõdzõ fajoknak nem a
gazdasági abrak a természetes takarmánya,

e nélkül is el lehetne tartani a vadat! A minden vadfaj-
ra célirányosan összeállított vetõmagkeverék a természetes
õsgyephez hasonló, változatos és az év során egymást kö-
vetõ növésû, érésû, folyamatosan legelhetõ – a vad által
kedvelt – növényekbõl áll. Míg a szántóterület mûvelésé-
hez rengeteg külsõ energiát kell bevinni a rendszerbe (et-
tõl drága), addig a gyep, legelõ csak a vetéskor és né-
hány keveréknél szükséges tisztítókaszáláskor igényel gépi
munkát. A karbantartás talajfüggõen meszezésbõl, esetleg
termésfokozó mûtrágyázásból áll 5-6 éven keresztül. Így
egy hektár mûvelési költsége 20-30.000 forint/év. Mióta el-
kezdtük ezt az új takarmánytermelési módot, sok látoga-
tónk van, mindenkinek szívesen bemutatjuk eredményein-
ket, szakember-találkozókat is szervezünk.
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Németh Sándor, hivatásos vadász a tenyészkertben tartott
bikák lefûrészelt agancsaival

A nagy felületû legelõk változatos lehetõséget adnak a fûkeverékek kipróbálására



Bõszénfán a Gazdaságorientált Kutatási Program kere-
tében indult legelõprogram két éve tart, ami nagyon ke-
vés idõ ahhoz, hogy statisztikailag összehasonlítható legyen
a korábbi, „hagyományos” gazdálkodással. Az eredmények
azonban már most is több mint biztatóak. 

– Az elsõ évben 52 hektáron, 6 különbözõ kitettségû
táblába hatféle növénysort vetettünk, 3 különbözõ nyári és
3 téli keverék – utóbbiban magas a káposztafélék aránya.
Már a keléskor óriási vadjárás indult meg, attól féltünk,
hogy a szarvasok kitapossák, és csonkra rágják a növé-
nyeket. Nem így lett, újrasarjadt, sõt, az idei iszonyú szá-
razság utáni elsõ esõt követõen ismét zöldelltek a táblák.
A vadászkertben két éve szinte nem kell kiegészítõ ete-
tés, korábban ugyanitt 3 millió forintot költöttünk kuko-
rica, zab, rozs és szemescirok telepítésére… 

Mindegyik gyepkeverékben magas a pillangósok aránya.
Amikor legelhetõ, a vad még a tenyészkertekben sem ve-
szi fel a számára célirányosan összeállított komplett TMR
takarmányt (fûszenázs, répaszelet, törtszem, szója).

Érdemes lenne elgondolkodni rajta, hogy a
hitvány, még csövet sem hozó kukoricát „ter-
melõ” vadföldek helyén – ráadásul kisebb
költségráfordítással – a vadnak (is) tetszõ,
ehetõ takarmány teremjen. Talán még kipró-
bálni is érdemes…

KÉP ÉS SZÖVEG: SOMFALVI ERVIN

A központi épületek közelében található 
a szokatlan fejformájú dávidszarvasok karámja 

Számoljunk! Ez a speciális takarmány – mely beltartalmi
értékeiben teljesen pótolja a vad természetes tápanyag-
szükségletét – saját elõállításban kilónként 25-28 forintba
kerül (régi gabonaáron!). Napi átlagban 8 kilogrammot
fogyaszt egy kifejlett szarvas, 100-120 napon keresztül
kell ezzel etetni, azaz évente 20-27 ezer forintba kerül

minden egyed – és van belõle több száz…
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A
z idei aszály leginkább Közép-Európát – Ausztriát,
Szlovákiát, Magyarországot és Romániát – sújtotta. 

A Budapesti Értéktõzsdén meredeken emelkednek a bú-
zaárak. Az egy évvel ezelõtti 26 ezer forintról tonnánként
38-49 ezer forintra szökött az árfolyam. Dél-Alföldön a
nagy hiány következtében a felvásárlók tonnánként 36 ezer
forintért egyenesen a kombájntól vitték el a búzát. 

Nem jobb a helyzet a takarmánykukoricával sem. 
A termény egy év alatt szintén erõsen drágult, és 27
ezerrõl 32-34 ezer forintra szökkent. A takarmány ára
ezért 5-9 ezer forinttal emelkedett.

Az év hátralévõ részében – legalábbis ez derül ki a
Központi Statisztikai Hivatal jelentésébõl – további gabo-
naár-emelkedésre számíthatunk, és ezzel együtt a takar-
mánypiacon is árrobbanás várható. Ezáltal a takarmány-
felhasználók nehéz helyzetbe kerülnek, mert az árak nö-
vekedése egyszerûen nem gazdálkodható ki.

Márpedig a vadat télen etetni kell. A szálas és lédús
takarmányok mellé szemes terményt is adni kell. Az utób-
bi ára viszont már most a csillagos eget verdesi, és õsz
végére tovább emelkedik. Aki mostanában kezd el azon
meditálni, hogy hogyan oldja meg a takarmányozást – már
jócskán elkésett. Nyilvánvaló, hogy sokan vannak, akik ed-
dig a területvitáikkal voltak elfoglalva, azt sem tudták,
hogy a jövõben õk fogják-e gyakorolni a vadászati jogot,
és kisebb problémájuk is nagyobb volt annál, mint hogy
a téli kiegészítõ vadtakarmányról gondoskodjanak.

Hiánypótló, ám pénztárcakímélõ megoldások természe-
tesen léteznek, de a gyenge minõségû „etetni valótól”
senki nem várhatja, hogy a területén élõ vadállomány táp-
anyagigényét fedezze. Lehet ugyan szerencsénk, és az idõ-
járás – tavalyihoz hasonló – kegyessége segíthet rajtunk,
de elõre azt talán csak a Jóisten tudná megmondani, hogy
mennyire lesz enyhe az elõttünk álló évszak.

Az aratási adatok szerint a búza termésátlaga az idén hektáronként alig éri el a 3,6 tonnát, az õszi árpából pedig
hektáronként mindössze 3,67 tonna takarítható be. Ezek a termésátlagok jócskán elmaradtak a várttól, de nem

jobb a helyzet a rozs, a tritikálé, a tavaszi árpa, valamint a zab tekintetében sem. A nyár közepén tomboló kániku-
la és a csapadékhiányos idõszak következtében a legsúlyosabb károk a kukoricát érték.

Magyarországon összesen 1,2 millió hektáron termesztenek kukoricát, és az országos termékmennyiség az
elmúlt években jellemzõ nyolcmillióhoz képest idén maximum ötmillió tonnát tesz majd ki. A termés tehát a tava-
lyinál várhatóan 40 százalékkal lesz kevesebb. A jelentõs mennyiségi kiesés mellett ráadásul most jelenik meg

elõször komoly felvevõ erõként a bioenergia-piac. A bioetanol-üzemek, a magas energiaárak és a komoly
beruházási költségeik miatt bármilyen árat megadnak az alapanyagért. Ennek tükrében bizonyosan állítható,
hogy a kukorica hiánycikké válik, és emiatt duplájára emelkedhet a takarmány ára. A drasztikus takarmányár-

emelkedésnek számos következményével számolhatunk, és ez a vadgazdálkodási ágazatot is hátrányosan érinti.

Ne „kukoricázzunk”!Ne „kukoricázzunk”!
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A legkifizetõdõbb saját ma-
gunknak elõállítani a takarmányt.
Ámde vadföldként általában a ter-
melésre legkevésbé alkalmas, gyen-
ge termõhelyi adottságokkal ren-
delkezõ területeket használják, rá-
adásul olcsóbb – ezzel együtt ér-
telemszerûen gyengébb minõségû,
kisebb ellenálló képességû, rosz-
szabb hozamot biztosító – vetõ-
mag kerül a vadföldekbe és „ta-
karékos” a mûtrágya és a vegy-
szerhasználat is. A takarmány-
szükséglet ezáltal sem biztosítható
száz százalékosan. Más megoldást
kell tehát keresni.

Ha vásárolni akarunk, akkor
mélyen a zsebünkbe kell nyúlni.
Tegyük fel, hogy van hozzá ele-
gendõ pénzünk. Akkor jön a kö-
vetkezõ kérdés: milyen takarmány-
féleséget vegyünk. Jó megoldás le-
het az ipari melléktermékek eteté-
se, de vannak, akik számára pél-
dának okáért a földrajzi elhelyez-
kedés, vagy az üresen kongó per-
sely miatt még ez sem járható út. Nem beszélve az elõb-
bi megoldásnak sok esetben gátat szabó természet- és
környezetvédelmi elõírásokról. A legolcsóbb takarmányok
beltartalmi értékükben fel sem vehetik a versenyt a jóval

költségesebb, speciálisan összeállított granulált tápokkal,
amelyek egy-egy vadfaj számára a megfelelõ összetételben
tartalmazzák a szükséges szárazanyagot, energiát, nyers-
fehérjét, zsírt, rostot, valamint a makro- és mikroeleme-
ket. Ezeknek az ára egyszeri halandó „mezítlábas” vadász-
társaságok számára megfizethetetlen. És ha már méreg-
drága granulátumokra költünk – árban és minõségben is
széles a skála, egyre bõvül a választék –, akkor azt meg-
felelõ mennyiségben, meghatározott idõnként, és fõleg a
megfelelõ helyre kell kijuttatni.

A legfontosabb szem-
pontokat nem hagyhatjuk
figyelmen kívül. Mindig a
vad által jól hozzáférhetõ
helyen etessünk, ne pené-
szedjen és rothadjon a ta-
karmány, és arra is ügyel-
ni kell, hogy ne lopják el...

Szintén fejtörést okozó
kérdés, hogy vadász-
szunk/vadásztassunk-e az
etetõhelyeken vagy sem. Ez-
zel ugyanis a takarmányo-
zás hatékonysága lényegesen
csökken – miközben nõ a
vadászati bevétel. Az etetõ-
helyeken való vadászatot vi-
szont a vadászetika tiltja.

Gondolnunk kell továbbá
a területen élõ fajok táplál-
kozási sajátosságaira, szoci-
ális viselkedésére és szoká-
saira is. Ebben az esetben
a „fõvadnak” tekintett faj-
hoz kell igazodnunk. Nyil-
vánvaló, hogy ott, ahol a

legnagyobb bevétel a szarvasvadásztatásból származik, a
takarmány-összeállításnál a szarvasok igényeit kell figye-
lembe venni, mind a takarmányozás módját, mind pedig
a takarmányok beltartalmi értékeit illetõen. Kompromisz-

szumra azonban szükség van, hiszen
a többi vadfaj igényeit sem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni. Az etetõkbe
hordott takarmányféleségek ízletes-
ségére is oda kell figyelni. Hiába vá-
sárolunk drága pénzért takarmányt,
ha azt a vad nem szívesen fogyaszt-
ja. Ez csak ablakon kidobott pénz,
ugyanis rá sem fog nézni a megvett
és kijuttatott takarmányra, ha talál
számára annál kívánatosabbat is –
mondjuk a szomszéd területen. 
A beszerzési ár mellett jelentõs
költségtényezõ a tárolás-raktározás
és a kijuttatás költsége is. Ezzel so-
kan egyáltalán nem is számolnak,
pedig nem csekély tétel például az
üzemanyagköltség, vagy a tároló-
hely energiaköltsége. Márpedig, ha
egyszer „bespájzoltunk” takarmány-
ból, akkor kár volna a nem megfe-
lelõ tárolási körülmények miatt az

egészet veszni hagyni. A száraz, hûvös, rágcsálóktól men-
tes helyen tartott takarmány még az esetleg elhúzódó tél
végén is kielégítõ minõségû marad, de ehhez nem kevés
pénzért takarmánytárolót kell építeni, vagy fi-
zetni kell a bértárolásért.

A fentiekbõl is látszik, hogy aki nem volt
elég elõrelátó, könnyen pórul járhat, és akár
százezrekkel is nõhetnek a kiadásai, ha a tél-
nek nyugodtan akar nekivágni.

WALLENDUMS PÉTER
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A www.vadaszlap.hu honlapon 
a „web-áruház” feliratra klikkelve 

megtekintheti a teljes könyv, CD, DVD,
VHS kazetta és egyéb termék-kínálatunkat,

a listából kiválasztva részletesebb 
információval is szolgálunk.

A kiválasztott terméket azonnal megren-
delheti és utánvéttel postázzuk.

Természetesen valamennyi árucikk 
a szerkesztõségnél is megrendelhetõ 

a 1031 Budapest, Pákász u. 7.
címen, telefonon és faxon 

a 06-1-242-00-42-es hálózati számon,
a 06-70-702-50-00 vadász-flottás számon
és e-mail címünkön: info@vadaszlap.hu

Web-áruházunk kínálata
a www.vadaszlap.hu honlapon

Könyvek:
Acél Csaba: Kuduláz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.000,-
Agroinform Kiadó: A magyar állattenyésztés nagyjai  . . . .4.200,-
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.980,-
Ángyán-Tardy-Vajnáné: Védett és érzékeny 
természeti területek védelme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.500,-
Apatóczky I.: Ettünk falombot  – humoros erdésztörténetek . . .850,-
Balogh Gábor: Véges vadászmezõk  . . . . . . . . . . . . . . . . . .450,-
Bán István: A medve árnyékában  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-

Zimankó  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.900,-
Bauer Erwin-Bauer Peggy: Medvék  . . . . . . . . . . . . . . . . .4.200,-
Bauer, Karl: Szõlõsgazdák könyve  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.200,-
Bécsy László: Magyarország állatatlasza . . . . . . . . . . . . .2.000,-
Békés megye: Békés megyei almanach  . . . . . . . . . . . . .7.500,-
Bényei-Lõricz-Sz. Nagy: Szõlõtermesztés  . . . . . . . . . . . .4.400,-
Bényei-Lõrincz: Borszõlõfajták, csemegeszõlõ-fajták...  . .4.200,-
Beregszászi György: Pernye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.400-
Bodor János: Kerti károsítók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Boros-Ilyés: Nagy díszfa és cserje lexikon  . . . . . . . . . . .4.999,-
Bozóki László: Trófea katalógus  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.500,-   
Böhm István:  Vérebkrónika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6.500,-
Brehm, Alfréd: Az állatok világa egy kötetben  . . . . . . . . .3.250,-
Callec, Christian: Borenciklopédia  . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.990,-
Cey Bert Róbert Gyula: Hunok és magyarok konyhája  . .2.500,-
Chapman: Vallomások a vadászatról  . . . . . . . . . . . . . . . .1.699,-
Csávossy György: Jó boroknak szép hazája, Erdély  . . . .5.900,-
Csizmadia András dr.: Étkeink s illõ boraink harmóniája  .3.900,-
Deák István, dr.: A nagyvad és vadászata Erdélyben  . . . .2.980,-
Dúcz László: Istennek háttal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.499,-
Durantel, Pascal: A vadászat gyakorlati kézikönyve  . . . . .5.999,-
Értékõrzõ Magyarország: Nemzeti parkok, világörökség  .4.820,-
Faragó István: Kápolna a hegytetõn  . . . . . . . . . . . . . . . . . .590,-
Faragó Sándor dr.: Magyar Vadászenciklopédia  . . . . . . .14.980,-
Farkas Dénes: Nézd és lásd!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.900,-
Festetics Antal: Konrád Lorenz világa  . . . . . . . . . . . . . . .5.700,-
Fix Term Könyvkiadó: Ragadozók az állatvilágban  . . . . . .4.100,-
Földi László: Végtisztesség  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,-
Galambosi B.: Fûszernövények és gyógynövények  . . . . .2.500,-
Gálfalvi G.: Székelykeresztúr és vidéke 
vadászatának múltja és jelene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,-
Hámory Gyula: Kurgánok között a Hortobágyon  . . . . . . .1.500,-
Holdas-Szendrõ: Nyúl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.200,-
Horváth Gy.: Zöldség- és fûszerkülönlegességek termesztése  .2.980,-
Horváth Zoltán, dr.: Lóbetegségek  . . . . . . . . . . . . . . . . . .7.900,-  
Ilosvai Ferenc: Jó vadászatot!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.070,-
Kafi Bt.: Borok, turizmus, gasztronómia Baranyában  . . . .3.500,-
Kászoni Zoltán: A Kárpát-medencei vadaskönyv  . . . . . . .1.600,-
Kiss B. Éva-Veres László: Nagy állatlexikon . . . . . . . . . . .4.000,-
Kovács László: Skandináv vadászhumor  . . . . . . . . . . . . . .700,-

Vadászpuskák között  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.600,-
Vadnyugati vadászpuskák  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.100,-

Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám  . . . . . . . . . . . . . . . . .4.950,-
Krisa, Bohdan: A legszebb virágos növények  . . . . . . . . .2.980,-
Krizsán László: A szabad természet fia  . . . . . . . . . . . . . .1.400,-
Lászay György: Évelõ virágok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Losonczi Miklós, ifj.: Pilisi vadásznapló  . . . . . . . . . . . . . . .300,-
Lovász Sándor: A vadászat lázában Gelvács  . . . . . . . . . . .750,-

2400 Ft 2400 Ft
Blaumann Ödön: Agancsosok DVD
Blaumann Ödön: Vadászévad 2006. DVD

Blaumann Ödön: Gímbikák bírálata DVD
Blaumann Ödön: Muflonkos bírálat DVD

2400 Ft/db 2400 Ft
Blaumann Ödön: Vaddisznó hajtások akciójelenetei I-II. DVD
Blaumann Ödön: Dámbarcogás, Gyulaj DVD

2400 Ft 3900 Ft
Ferjetsik, Kolloman: Hatnyelvû vadászszótár
Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás 

2400 Ft 2400 Ft

Blaumann Ödön: Dámbikák bírálata DVD
Blaumann Ödön: Õzbak bírálat I-II. DVD  

2400 Ft 2400 Ft/db

Manke, Elisabeth: Szobanövények gondozása . . . . . . . . .2.500,-
Matyikó Tibor: Állatok közelrõl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.800,-
Mercz-Kádár: Borászati kislexikon . . . . . . . . . . . . . . . . . .4.200,-
Mess Béla:   Naplemente  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.600,-
Mihók-Pataki: Lófajták  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.700,-
Molnár L.-Motesiky Á.: Gróf Forgách Károly élete 
és családjának tör ténete  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.200,-
Motesiky Árpád: Emlékezés Stróbl Alajosra  . . . . . . . . . . . .700,-    

Felvidéki vadászörökség  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.100,-
Lévától Nagymarosig  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.400,-

Nagy László: Természetbarát zsebkalauz  . . . . . . . . . . . . . .600,-
Nordmann, Christine: Állatok képeskönyve  . . . . . . . . . . .4.100,-
OMVK: Vadhúsvizsgálat és minõsítés  . . . . . . . . . . . . . . .1.860,-
Orlóci László: Örökzöldek és fenyõk  . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Parázs Kiadó: Borpatika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.100,-
Pintér Károly: Magyarország halai  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.100,-
Pintér-Pócsi: Hal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Pomázi Ágoston: Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla . . . .3.990,-
Pongrácz László, dr.: A ló tenyésztése és genetikája  . . . .2.790,-
Prohászka Ferenc: Szõlõ és bor  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.500,-
Radnai Imre, dr.: Lovasszótár  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.500,-
Rohály Gábor: Magyar borok könyve  . . . . . . . . . . . . . . .9.980,-
Sáry Gyula: Szabadkõmûvesség  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2.200,-
Schmidt E.-Bécsy L.: Magyarország legszebb madarai  . .1.200,-
Schmidt Gábor: Virágos díszcserjék  . . . . . . . . . . . . . . . .2.500,-
Schmidt János: A takarmányozás alapjai  . . . . . . . . . . . .4.500,-
Sipos Endre: Erdei barangolások . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.860,-
Soós Béla: Kezdõ kertészek könyve  . . . . . . . . . . . . . . . .1.980,-
Szabó József: Tallián Emil a világutazó vadász  . . . . . . . .2.500,-
Szálka R.: Kalandozások az ismeretlen Máramarosban  . .2.300,-
Szerb Imre dr.: Együtt vadászni  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.000,-
Terraprint: A természet és én 3.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.200,-
Tóth Ferenc: Az elsõ és a századik  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.600,-

Vadászatok, vadászok, tör ténetek  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.700,-
Vadásztörténetek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-

Varga Aladárné: Egy vadászfeleség naplójából  . . . . . . . .1.500,-
Vásárhelyi András: Orvvadászok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .968,-
Vasas Joachim: Menjen, Doktor elvtárs!  . . . . . . . . . . . . .2.310,-
Videcz Ferenc:Zsugorított görbetükör  . . . . . . . . . . . . . . .1.700,-
Wentzely Dénes: Erdõk zúgában éltem  . . . . . . . . . . . . . .1.400,-
Zsirai László: Vadászok emlékeibõl 1-2.  . . . . . . . .2.200-2.200,-

2200 Ft 3900 Ft

2500 Ft 1950 Ft
Sütõ András: Hargitai vadászkalandok
Magyar Vadászkürt Egylet: Szóljon a vadászkürt   

CD-k, VHS-ek, DVD-k:
Erdõ P.R. Bt.:Dámszarvasok földjén DVD  . . . . . . . . . .3.000,-
Ignácz M., dr.: Világrekordok nyomában I-II. DVD  . . .6.500,-
Takács V.: A vaddisznó vadászata 1-2. DVD  . .5.800-5.800,-
Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdõn 2 DVD . . . . . . .2.950,-
Rácz Gábor: Gyöngyvirágtól lombhullásig DVD  . . . . .1.280,-
Ignácz M. dr.: Apróvadvadászat VHS-DVD  . . . .3.500-4.200,-
Takács V.: A nagyvad találatjelzése VHS-DVD  .3.500-5.800,-
Ignácz M., dr.: Élõhelygazdálkodás... I.-II. DVD  . . . . .6.500,-
Baranya Vadászkürt Együttes: Hubertus Mise CD  . . .2.980,-
Zsila Sándor: Otthon a természetben interaktív CD . . .3.000,-
Magyar Vadászkürt Egylet: Vadászüdv CD  . . . . . . . . .2.980,-
Select Kft.: Vándormadarak DVD  . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-
Takács Viktor: Volt egy álmom - Hidvégi Béla DVD  . .4.800,-
Select Kft.: Serengeti DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.500,-

2900 Ft 2490 Ft
Csányi Sándor: Vadbiológia
Földi László: Új vadregény  

Sánta Gábor: Az elfeledett Fekete István
Fülöp András, dr.: Szarvasbikák, gépmadarak
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Vendégként õzbakvadászatra érkeztem egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei
vadásztársasághoz, ahol – a vadászélményeken túl – bepillantást nyerhet-

tem a társaság életébe is. A vadászközösség tagjai igazán megtanulták tisz-
telni a természet erejét, a Tisza ugyanis évrõl-évre újabb áradással fenyegeti
az erdõsávokkal, legelõkkel és szántókkal, tocsogósokkal gazdagon tarkított vi-
déket, válogatás nélkül tizedelve a vadállományt. Ennek ellenére a 9500 hek-
táros terület szinte minden évben „nevel” arany- és ezüstérmes bakokat, szép
számban nyulat, fácánt és vadrécét. Gyakori látogató itt a vaddisznó is, hi-
szen a 3000 hektáros ártér vonzó élõhelyet nyújt  számukra, éppúgy, mint a
védett madárfajoknak. A területen az 1947-ben alakult Tószegi Dózsa Vadász-
társaság gazdálkodik. Évekkel ezelõtt láttam egy róluk készült riportfilmet,

amelyben a társaság tagjai csónakkal
mentették a tavaszi zöldárban magate-
hetetlenül sodródó õzeket. A céltuda-
tos vadgazdálkodásuk eredményei ön-
magukért beszélnek. A környéken már
alig-alig foglalkozik valaki fácánneve-
léssel, õk azonban a mai napig kitar-
tanak, ennek köszönhetõen emlékeze-
tes és élvezetes apróvad-vadászatokat
tartanak. A térség egyetlen Szent Hu-
bertus miséje is az õ nevükhöz fûzõ-
dik: április 15-én a tószegi vadászok
egy látványos ceremónia keretében kö-
zösen adták meg a végtisztességet a
2007-es esztendõ elsõ elejtett õzbakja-
inak. Július 14-én – a társaság fenn-
állásának 60. évfordulóján – a vad és
a vadász kapcsolatát ábrázoló szobrot
avattak a vadászháznál, amelyet Ha-
rangozó Márton fafaragómûvész erre

a jeles alkalomra készített. Az emlékmûvet a társaság legidõsebb tagja, a 80
esztendõs korábbi elnök, Hámori Ferenc leplezte le.

Beszédébõl történelmi áttekintést kaphattunk az 1947-tõl napjainkig íródó
krónikából, záró gondolatai pedig egy nemes hagyományt is útjára indítottak.
A vadásztársaság elhunyt tagjainak neve ezentúl egy aranyozott táblán felke-
rül a szoborra, a már ott lévõ három név, dr. Bay Béla, Kovács János és id.
Kiss Vince mellé.

A pezsgõ társasági élet és ez a szép, gesztusértékû kezdeményezés is bi-
zonyítja, hogy érdemes megóvni az értékeinket és ápolnunk a hagyományokat.

LÁSZLÓ PÉTER

Érték és hagyomány





Magyar VADÁSZLAP/2007. október     611611

1. Véletlen-e, hogy még 18 évvel a rendszerváltás után
sem meri senki nyíltan kimondani, hogy a piacgazdaság-
ban építgetett vadkapitalizmusunkban a fizetés pontosan
annyi, amennyit a munkavállalónak a munkáltatótól sike-
rül kiharcolnia?

2. Véletlen-e, hogy a túlképzés folytán a szükségesnél
nagyobb számban „kirajzó” hivatásos vadász végzettségû-
ek között mindig akad majd valaki, aki bárkinél, bármeny-
nyivel olcsóbban, bármit elvállal?

3. Véletlen-e, hogy a bérezésben az égvilágon semmifé-
le jelentõsége sincs a szakmai gyakorlatnak, a különbözõ
szintû már megszerzett, vagy a késõbb megszerezhetõ ké-
pesítéseknek?

4. Véletlen-e, hogy még ma is sokan próbálják elhitet-
ni velünk, hogy létezik harc nélküli, lojális, amolyan át-
kosban megszokott „szopókás-nyalókás” érdekvédelem?

5. Véletlen-e, hogy a szakmai felügyelet a rendeletében
már rég nem határozhat meg, de még csak nem is ja-
vasolhat semmiféle munkabért? Sõt, ma már az is egy va-
lóságos csoda, hogy legalább bizonyos kötelezõ „forma-”
és munkaruházatot, felszerelést elõírhatnak…  

6. Véletlen-e, hogy egy országos szakmai szervezet ná-
lunk még ma sem tehet mást, csak melegen „ajánlgat-
hat”, amit soha, senki, sehol nem vesz komolyan?

7. Véletlen-e, hogy az állami büdzsénél lényegesen ol-
csóbban mûködõ köztestületünk, a kamaránk, az ígére-
tek ellenére, az elmúlt évtized alatt a vadászjegykiadáson
kívül semmiféle más, valóban fontos szakmai feladatot
nem kapott?

8. Véletlen-e, hogy az érdekvédelemre és érvényesítésre
hívatott hivatásos vadász alosztály meghatározó vezetõ sze-
mélyiségeit – valami egészen elképesztõ és példátlan kol-
lektív bölcsességgel – rendre nem a munkavállalói, hanem
éppen a munkaadói oldal – egyébként igen jeles – kép-
viselõi közül választják, de immár egészen szabadon? 

9. Véletlen-e, hogy az egyre elkeseredettebbé váló ke-
nyérharc már régen kipusztította a szakmai szolidaritás-
nak még az írmagját is? 

10. Véletlen-e, hogy a hivatásos vadászok gondjait –
idegnyugtatóként – mindig csak lokális jellegû, egyéni sé-
relmeknek minõsítik? 

11. Véletlen-e, hogy nem az igazság, hanem sokkal in-
kább a „jogszolgáltatás” folytán egy munkaügyi – vagy
egyéb vadászattal összefüggõ – per megnyerése túlnyomó-
részt attól függ, hogy melyik fejre esett pörlekedõnek van
éppen talpra esettebb ügyvédje?

12. Véletlen-e, hogy öt éve készül a Szolgálati Szabályzat? 

13. Véletlen-e, hogy a teljes disztribúcióval kidolgozott,
parádésan indult hivatásos vadász egyenruha kérdés ham-
vaiban megdöglött?

14. Véletlen-e, hogy több mint fél évtizede nem volt a
hivatásos vadászoknak – annak idején évi rendszeresség-
gel beígért – országos konferenciája?

15. Véletlen-e, hogy a hatalmas beharangozással meg-
jelent drága, de ingyenes kézikönyv „dublé” a mai ma-
gyar valóságtól fényévekre rugaszkodott el? Aki elolvasta,
annak kristálytiszta, hogy bár az ott tükrözött állapot le-
hetne ideális, de a való világ a fordított, mert éppen az
ideál „állapotos”. Magyarán: jól láthatóan (vész)terhes.

16. Véletlen-e, hogy errõl a „drága” két kötetrõl sem-
miféle pro, vagy kontra kritika eddig meg nem jelent? 

17. Véletlen-e, hogy a mai napig nincs „forgalomban”
egy kölcsönös garanciákat tartalmazó, szakmailag és jogi-
lag kellõen megalapozott, a korhoz és fõként a tízéves cik-
likussághoz „igazított” használható munkaszerzõdés minta?

18. Véletlen-e, hogy évek óta készülget a hivatásos va-
dászok „helyi értékét” is alapvetõen meghatározó Nemze-
ti Vadgazdálkodási Program?

19. Véletlen-e, hogy a vadászatban – mintha mi sem
történt volna - még ma is jószerint minden-
ki a régi va(za)llusi módszereket tartja egye-
dül eredményesnek? 

20. Egyelõre – és egy szuszra – legyen elég
ennyi.

HOMONNAY ZSOMBOR

Válaszra várok...
Ha valamire nem tudunk értelmes és elfogadható válaszokat kapni, akkor joggal úgy vélhetjük, hogy netán 
az egész nem lehet más, mint a véletlen mûve. Ám ennek is van egy tûrési határa, mert ha az elfogadhatónál
lényegesen gyakrabban ütközünk ilyen és hasonló „véletlenekbe”, akkor, ha nem vigyázunk, elõbb-utóbb
„törvényszerûségekké” alakulhatnak. Ellentétben a „szokásos” válaszokkal, véleményünk szerint egy kérdés soha
nem lehet sértõ, megalázó. E helyütt – és egyelõre – márpedig csak kérdezünk.
Tesszük mindezt a hivatásos vadászok érdekében, egy cseppet sem titkolva azt, hogy módfelett kíváncsian várjuk
az ügyben az illetékesek „magvas” válaszait ebben a bizonyára sokakat érdeklõ, közérdekû ügyben.
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1966-ban született vadászcsaládban, édesapja kerületvezetõ
erdész volt a devecseri erdészet tüskevári kerületében, mel-
lette pedig tag a helybéli Nitrokémia vadásztársaságban. Õ
és testvére 5 éves kora óta kijárt apjukkal az erdõre, de
ez nem azt jelentette, hogy már kisiskolásként vadászhat-
tak, a puskát szigorúan csak célba lövésre vehették kéz-
be. A két gyerek „váltotta” egymást, bátyja akkor kezdte
Sopronban az egyetemet, amikor András végzett az álta-
lános iskolában. A gimnázium után édesanyja biztatására
a pécsi tanárképzõre iratkozott be. 1987-ben felvették a
Nitrokémia vadásztársaságba, élete elsõ vadját saját puská-
jával ejtette el. Tagságát 1996-ban adta fel, amikor a ha-
talmi harcok miatt megromlott légkörû, felhígult társaság-
ból apjával együtt kilépett. Máig is azt vallja, nem akar
addig sportvadász lenni, amíg a társasági élet nem a ba-
rátságról, a jó hangulatról, a közös vadászat örömérõl szól.

1992-ben eljutott somogyzsitfára, ahol akkor még csak
erdészeti iskola volt, vadászokat nem képeztek. A szép kör-
nyezet rabul ejtette, s fizika-technika szakos tanárként si-
került ott állást kapnia. Amikor az iskola 1995-ben meg-
kapta a tanerdõt és 1997-ben a vadászterületet, felvetette
Kiss Vince igazgatónak, hogy elvégezné Sopronban a
vadgazdamérnöki alapképzést. Engedélyt kapott rá, mivel itt
a tanárok továbbképzése is fontos szempont. Ez idõ alatt
– tanári munkája mellett – kollégáival együtt ellátta a hi-
vatásos vadászi teendõket is. Négy évig tanulta a szakmát
Kõhalmi professzor és csapatának a keze alatt, diploma
után megkapta a megbízást a vadászterület vezetésére,
majd a vadászati szakoktatás irányítására. Ekkortól hozzá-
tartozott a vadaspark is, ahol célként tûzték ki az összes
hazai vadászható vadfaj bemutatását. Az évek alatt 50-60
nagyvadra bõvült az állomány, és egyre több látogatót vonz
a szépen gondozott parkban elhelyezett vadbemutató. Még
az egyetem befejezésekor, 2003-ban beiratkozott Kaposvár-
ra az állattenyésztõ agrármérnöki kiegészítõ szakra, amit
2006-ban végzett el, közben – párhuzamosan – saját isko-
lájában tanulva – megszerezte az erdésztechnikusi végzett-
séget. (Ez családi szokás, felesége is éppen most szerzi
meg a harmadik diplomáját.) Soproni diplomamunkája egy
ide, Somogyzsitfára elképzelt vaddisznóskert és tenyésztelep
teljes megvalósítási terve, amely megvalósításának – remé-
nyei szerint – hosszabb távon reális esélye van.

Jól érzi magát az iskolában, amely a mostani zûrzava-
ros oktatási „koncepciók” idején is eredményesen mûkö-

dik, s – ritka példaként az országban – folyamatosan fej-
lõdik. Valamennyi munkát szaktanárok irányításával a di-
ákok végzik, így a gyakorlatban is megtanulják a szak-
mai fogásokat, ugyanakkor nincs olyan feladat, amit mun-
kaerõ híján nem lehet megoldani. A tanulók minden év-
ben részt vesznek az országos szakmai versenyeken, ta-
nártársaival együtt nagy büszkesége volt, hogy két osztá-
lyuk is megnyerte a Szakma Kiváló Tanulója csapatver-
senyt, amelyeknek õ volt az osztályfõnöke.

Az utóbbi idõkben divatja lett a vadászatnak, valószínû-
leg a sok új vadász-földtulajdonos adja gyerekeit vadász-er-
dész tanulónak – kérdés, meddig tart ez a hullám. Saját há-
rom fia nem „rágja úgy a nyakát”, hogy kimehessen va-
dászni vele, mint õ, annak idején az apjáét. Megváltozott az
oktatás, a világ, a gyerekek érdeklõdési köre, a lehetõségek
bõsége közt nehezebb választani. Nem erõlteti, de ha ké-
sõbb ezt a szakmát akarják választani, lesz rá lehetõségük.

A vadászterületi gazdálkodás gondjai-bajai mellett min-
dennapos öröm, hogy kint tud lenni a területen vagy pus-
kával, vagy – egyre többször – csak távcsõvel és fényképe-
zõgéppel. A vadásztatás itt nem okoz olyan stresszt, mint
ahol a bevételt mindenáron ebbõl kell megtermelni, így an-
nak is a szép, sokszor humoros oldalai kerülnek elõtérbe.
Egyszer a területen megjelent egy emu, felkeresték a kör-
nyék összes tenyésztõjét, de senkinek sem hiányzott. Tavasz-
tól õszig a területen mozgott, 8-10 méterre közel engedte
magához az embereket, az iskola tanulói és gyakorlati ok-
tatói lelkesen kergették, hogy befogva a vadasparkba tegyék.
Sokszori próbálkozással sem tudták hálóval vagy lasszóval
megfogni. A végén engedélyt kértek az elejtésére, de a ha-
tóság azt üzente, inkább hagyják élni… Amikor a gyümölcs,
majd a szõlõ is elfogyott – a gazdák „nagy örömére” az emu
is „segített” szüretelni – elment a területrõl, a „zöld hír-
adó” suttogó tudósítása szerint valamely szomszéd terüle-
ten egy gyors kezû vadász „leküzdötte” – valószínûleg nagy-
ra nõtt fácánkakasnak vélhette. Az emu azonban életre szó-
ló emléket hagyott abban a vadászvendégben, aki kísérõjé-
vel a kukoricatábla mellett lesen ülve szarvasbikára várt. A
csendes alkonyban a száradó kukoricalevelek zörgését hall-
va remegõ kézzel tartotta célra fegyverét, hogy el ne kés-
sen a lövéssel, ha a kísérõ jelez, amikor a várva-várt bika
helyett kilépett a nyiladékra – egy emu. Szegény vadász egy
pillanatra azt hitte, Ausztráliában van…

-SOM

Soós András 41 éves vadgaz-
damérnök. Élete hatéves kora óta
a vadászatról és a tanulásról szól.
A somogyzsitfai erdészeti-vadásza-
ti szakiskola gyakorlati oktatásve-
zetõje, az 5200 hektáros, oktatási
célból különleges rendeltetésû va-
dászterület szakmai irányítója,
egyike azoknak, akik komolyan
vették az élethosszig tartó tanulás
fontosságát.
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E cséden áll egy takaros családi ház, ízlésesen beren-
dezve, a fõ helyen egy embermagasságú vitrinnel.

Kincseket rejt. Az üvegszekrény polcain kupák, oklevelek,
érmek, fényképek között egy gazdagon faragott alátéten
hatalmas agyarak díszelegnek. Tavaly lõttem Gyöngyös-
patán – magyarázza szerényen Bagi Miklósné, a Diana
Kupa koronglövõ verseny idei gyõztese.

Ismerõseinek köszönhetõ, hogy vadász lett. 2000-ben
egy baráti meghívásnak eleget téve, férjével hajtóként fá-
cánvadászaton vettek részt. Ott és akkor mindkettõjüket
magával ragadta a szenvedély, egy év elteltével le is tet-
ték a vadászvizsgát. Azóta, ha a munkájuk mellett idejük
engedi, együtt járják az erdõt. Lesre azonban külön-kü-
lön ülnek fel. Ági jobban szeret a természetben egyedül
lenni, látni, hallani, érezni. Azt mondja, sokat kell még
tanulnia a vadászat mesterségébõl, és erre a legkiválóbb
alkalmat a magányosan kint töltött hajnali és alkonyati
órák szolgáltatják.

Megalakulásától kezdve tagja a Diana Vadászhölgy
Klubnak. Sokszor szerveznek közös programokat a He-
ves megyei lányokkal, rendszeres résztvevõi szinte az or-
szág összes vadászrendezvényének, és gyakran találkozha-
tunk velük szakmai elõadásokon is.

Szívfájdalma, hogy a „gyengébbik nem” képviselõivel
még manapság is viszonylag ritkán találkozik a vadásza-
tokon. Örvendetesnek tartja viszont, hogy míg korábban
bizonyos megkülönböztetõ – és nem ritkán lenézõ mosoly
által kísért – viselkedést tanúsítottak a férfiak a nõi va-
dászokkal szemben, manapság már inkább tisztelet övezi
õket, és egyenrangú társként sorakozhatnak fel az eliga-
zításhoz. Sõt! Egy-egy toronykakas parádés „leemelése”
után neki is elismerõen, kalaplevéve gratulálnak. A hajtá-
sok közti átállásnál gyakran hallja az önbizalmát növelõ
susmorgást: „szõke nõ és mégis tud lõni…”

Élete nagy álma egy jávorszarvas elejtése, de tudja, ad-
dig még sokat kell kapaszkodnia – a fokozatosság elvét
betartva – a vadászat ranglétráján. Egy apró, ám nem el-
hanyagolható lépést idén nyáron sikerült is megtennie: te-
rítékre hozta élete elsõ bakját.

Nem elsõsorban a lövés, a vad elejtése motiválja, bár azt
– álszent vadásztársaival ellentétben – nem tagadja, hogy
mégiscsak az eredményesség a vadászat koronája. A leg-
fontosabb azonban a hangulat, a közös élmény, a kikap-
csolódás. Vadászat közben nem gondol a mindennapi ba-
jokra, az élet viszontagságaira, és a szomorúságra. Pedig
Áginak abból is bõven jutott. Tavaly márciusban családi
tragédia történt náluk. 24 esztendõs fia elhalálozott. Tizen-
hét éven keresztül ápolta, gondozta ágyhoz kötött gyerme-
két. A Diana Kupán elért tavalyi harmadik helyezését ne-
ki ajánlotta, és könnyeivel küszködve vette át a díjat.

Most ismét gyászol. A közelmúltban testvérét veszítette el.
Az, hogy ma már komolyan foglalkozik a koronglövé-

szettel, tulajdonképpen Bán Beatrixnek, a Diana Vadász-
hölgy Klub elnökének köszönhetõ. A történet 2004-ben,
Jászberényben, a Diana Kupán kezdõdött. Azt megelõzõen
kevés siker koronázta Ági sörétlövõ szárnypróbálgatásait,
még a vadászvizsgán is csak alig-alig tudta „összekaparni”
a nyolc korongot. Szóval, éppen három esztendeje – hosz-

szas unszolást követõen –
rászánta magát, hogy elin-
duljon az ominózus verse-
nyen. A gyakorlásnál 16-os
Merkel duplájával – fino-
man fogalmazva – nem re-
mekelt, ettõl egy kicsit
megriadt, a kedve is el-
szállt, és visszakozni akart.
Bea kölcsönadta neki a 20-
as Berettáját, és meggyõz-
te a részvételrõl. Ettõl va-
lósággal megtáltosodott.
Parádés teljesítményének
köszönhetõen felállhatott a
dobogó harmadik fokára.
Ráadásul mindössze egyet-
len találattal maradt le az
elsõ helyezettõl – lévén az

aranyérem akkor szétlövéssel dõlt el. Idén Hercegkúton vi-
szont „csont nélkül” megnyerte a Diana Kupát, jövõre te-
hát címvédõként szinte kötelezõ lesz a gyõzelem…

Férje, Miklós – aki egyben hûséges vadásztársa is –
szobafestõ-mázoló. Ági – bár kereskedelmi végzettsége
van – neki segédkezik, és ha sok a munka, bizony pemz-
lit ragad, létrára mászik, egyszóval végzi a dolgát.

18 esztendõs leányuk fodrásznak tanul, és néhányszor
ugyan elkísérte szüleit a hétvégi fácánhajtásokra, érdeklõ-
dése a vadászat iránt korántsem olthatatlan. Majd talán
egyszer… - mondja Ági, és egy fényképet húz elõ a fi-
ókból. A fotón Igaly Diana olimpiai bajnok sportlövõ mel-
lett áll. Nem tagadja, a példaképpel való találkozás igen
nagy hatással volt rá…

A lõtudást nem élõ vadon kell megszerezni – vallja.
Éppen ezért kitartóan gyakorol, ha ideje – no és a pénz-
tárcája – engedi. Merthogy a koronglövészet bizony sok-
ba kerül. Elõször is nehéz megfelelõ edzõt találni, azután
ott van a lõtérhasználati díj, hogy az egyre emelkedõ töl-
tény- és korongárakról már ne is beszéljünk.

A lõtér-kérdés megoldódni látszik, ugyanis Hatvanban, a
közelmúltban megnyílt a görbeéri pálya, ahová hetente
kétszer kijárhat. Korábban Füzesabonyba kellett elkocsikáz-
ni... Jó volna még több versenyen elindulni, tapasztalatot
szerezni és sokkal többet gyakorolni, de nem engedheti
meg magának. Talán ha sikerülne egy szponzort találni…

Arra a kérdésre, hogy a vadászatot vagy a koronglövé-
szetet szereti-e jobban, határozottan válaszol: egyformán
rajongok mindkettõért, az egyik kiegészíti a másikat. A
harmadik szenvedélye, az aerobik az utóbbi idõben némi-
leg háttérbe szorult, de a rendszeres testmozgásról a
megerõltetõ munka ellenére sem hajlandó lemondani.

Fõzni is nagyon szeret, és bár odafigyel az egészséges
táplálkozásra, barátait néha meglepi egy-egy kiadós vad-
pörkölttel. A vadászatok után – hasonló érdeklõdésû em-
berek között – elfogyasztott estebéd véleménye szerint
ugyanúgy hozzátartozik a vadászathoz, mint a terítékké-
szítés és a végtisztesség megadása.

Ági megjelenése és személyisége minden kételkedõ fa-
rizeus elõítéletét képes eloszlatni: a nõiesség és a vadá-
szat – vagy éppen a szobafestés – jól megfér egymás
mellett. És képes tökéletes harmóniát alkotni…

WALLENDUMS PÉTER

Kupagyõztes
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Fuchs Antal 
(1922-2007)

Hazai és nemzetközi
hírû hivatásos vadászi
pályafutása során nem
csak a szakmai tisz-
tességrõl, tudásról és
elhivatottságról muta-
tott példát a felnövek-
võ vadászgenerációk-
nak, hanem arról is,
hogy soha, semmilyen
körülmény, hatalom és
meghurcoltatás el
nem tántoríthatta vá-
lasztott hivatásától.

Édesapja, id. Fuchs
Antal, gróf Eszterházy
Tamás legendás huszárokelõpusztai fõvadásza, minden
olyan hazai vadász szinte személyes ismerõsévé válha-
tott, akik szellemileg Széchenyi Zsigmond örökbecsû
könyveibõl „építkeztek”. Fiát azonban már ennyire
nem kényeztette el a sors. A felhõtlenül boldog ba-
konyi vadászinasi gyermekéveket keserves ifjúkori ka-
tonáskodás, majd hadifogság zárta. 1948-as szabadulá-
sa után soproni erdõmérnök hallgató lett. 1951-ben
azonban 45 társával együtt a politikai hatalom az or-
szág összes felsõfokú tanintézményébõl kitiltotta. Ne-
héz és sanyarú évek következtek, amely során bá-
nyászként, keszonmunkásként, majd geodéziai segéd-
munkásként tengette életét egészen az 56-os forrada-
lomig. Ekkor sikerült hivatásos vadászként elhelyezked-
nie Huszárokelõpusztán, de három évig nem kapott
fegyvertartási engedélyt. Kiváló munkájának elismeré-
séül – ahogy mesélte, szinte valami csodaként megél-
ve –  1959-ben a Gödöllõi Állami Erdõgazdaság he-
lyettes vezetõjének nevezték ki, ahol a szarvasállomány
minõségi fejlesztését kapta feladatul. E munka ered-

ményeként késõbb – 1962-ben – magas állami
kitüntetést is kapott. 1970-ben, a Vadászati Világ-
kiállítást megelõzõen csaknem egy fél éven át
Tanzániában, dr. Nagy Endre vadászterületén,
majd az ottani hivatásos vadászoktatásban dolgo-
zott, hivatalos kiküldetésben. A világkiállítás több
szakbizottságában is eredményes munkát végzett.
1972-ben újra Kelet-Afrikában dolgozott. A hazai
vérebezés – tenyésztés, vezetés, oktatás és bírálat
– egyik kiemelkedõ és általánosan elismert vezér-
egyénisége volt. Mindezek ellenére 1979-ben – a
szakmában nem kis megütközést keltve – kur-
tán-furcsán nyugdíjazták. Nyugdíjas éveiben is
rendszeresen tartott elõadásokat itthon és kül-
földön is, és egyre többet írt, igyekezett megörö-
kíteni páratlan életútjának széles körû tapasztala-
tait. Sorra jelentek meg könyvei, amelyek ott
vannak – és bizonyára ott is maradnak – az
igaz vadászok féltve õrzött könyvespolcain. A

„Bagamoyo” (1978 és 1996), a német nyelvû „In alle
Ewigkeit” (1988), a „Dicsértessék a Bakony” (1974), a
„Veni Sancte” (1976), a „Mindörökké” (1995) címmel
megjelent könyvei nevét és munkásságát halhatatlanná
teszik tisztelõi, a vadászok között. Élete utolsó mun-
kájának sokatmondó, szinte látnoki címet adott „Már
a tûz is alvófényben”. A kézirat még kiadóra vár.
Hosszú betegségét méltósággal és türelemmel viselte.
Jellegzetes, összetéveszthetetlen személyiségét az utób-
bi években egyre ritkábban láthattuk különbözõ ren-
dezvényeken, vadásztalálkozókon. Ha betegsége ebben
meg nem akadályozta volna, éppen augusztusban ve-
hette volna át a Nemzeti Vadászrend kitüntetést,
amely jobb helyre nem is kerülhetett volna. Sajnos a
kegyetlen sors ebben megakadályozta. Fuchs Antal –
nekünk már csak mindörökké Tóni Bácsi – Isten
nyugosztalja, a maga részérõl mindent megtett, hogy
nevének emléke fennmaradjon. A többi pedig már
csak rajtunk, az utókoron múlik.

- hy -

Gencsy Tibor
(1917 – 2007)

Életének 90. évében távozott közülünk az egykori le-
gendás huszárkapitány, szenvedélyes igaz vadász. Aki
ismerhette, csodálattal hallgathatta lovas- és vadásztörté-
neteit, a háború utáni igaztalan meghurcoltatását, ke-
mény börtönéveit. Szabadulása után „belsõ emigráns-
ként”, puska nélküli vadõrként szolgált a Bakonyban,
de késõbb ott is „utolérték”. Itthon puskát késõbb sem
kaphatott, barátai meghívására csak külföldön vadászha-
tott. Évtizedeken keresztül járt barátaival õzbak- és
vaddisznóvadászatra „kibicelni”, a Pilisbe pedig szinte
„törzsvendégként”, puska nélkül járt szalonkahúzásra és
szarvasbõgést hallgatni. A hazai lovas turizmus felkent
papja volt, korát meghazudtoló szenvedéllyel vezette
vadregényes tájainkon a lovas túrákat és tanította a lo-
vaglás klasszikus tudományát. Nyugodjék békében!

-h-

Millei Sándor
(1947 – 2007)

Nyugdíjas idejét kezdte tölte-
ni, mikor beteg szíve végleg
felmondta a szolgálatot és
nem dobogott többé. Novem-
ber 1-én lett volna 60 éves.
1962-tõl dolgozott a Zalaerdõ
Zrt.-nél, kezdetben szakmun-
kásként, majd a technikumi

minõsítõ vizsga letétele után beosztott erdészként. 1973-
ban kapta meg a Nagykanizsai Erdészet felsõerdõ ré-
szét, majd munkája utolsó 14 évében a gelsei kerületet
kezelte. 1975-óta a nagykanizsai Hubertus Vt. tagja
volt, ahol négy évig a vadászmesteri teendõket is ellát-
ta. Nagyon szeretett vadászni, szenvedélyét, természet-
szeretetét fiainak is sikerült átadnia. Emlékét kegyelettel
megõrizzük.
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L
ovásziban vagyunk, dr. Nagy Ferenc állatorvos ottho-
nában. Az utca, amelyben a tetõtér-beépítéses szép

ház áll, maga is a természetbe torkollik. Egyszer csak vé-
ge, nincs tovább, fák és zöldellõ domboldal jelentik a foly-
tatást. Találkozási pont ez az utca, mint ahogy Lovászi
maga is az. A Lenti-medence és a Muravölgyi sík, Ma-
gyarország és Szlovénia találkozik itt, ezen
a kies tájon, ahol valamikor a magyar ki-
rályok lovászai éltek.

Dr. Nagy Ferenc gyermekkori élményei
és emlékei is egy ilyen „találkozási pont-
hoz” kötõdnek. A magyar olajbányászat
bölcsõje ez a táj. Az elsõ termelõ olajku-
tat 1940-ben mélyítették, és aztán rövid
idõ alatt további több tucat kutat helyez-
tek üzembe. Felpezsdült a vidék. A ma-
gyar-amerikai cég nem csupán a terme-
lés, de az alkalmazottak életminõsége te-
kintetében is új módon gondolkodott.
Olyan munkáslakások épültek, amilyenek-
rõl korábban álmodni se mertek a kétke-
zi emberek.

– Édesapám géplakatosként szolgálta a
háború után a céget – mondja dr. Nagy
Ferenc. – És az amerikaiak által annak
idején építtetett házunk az erdõbe ékelõd-
ve, hatalmas tölgyfák alatt állt. Az otthonunk a civilizá-
ció, a közvetlen környezete pedig a természet része volt.
Az erdõ volt a játszóterem. A gyerekkori csúzlim még
mindig megvan…

A ház alsó szintje a családi élet színtere. Háziasszonyi
ésszerûség és pedantéria uralja. A manzárd-szint ennek
pont az ellenkezõje: minden együtt van itt, aminek prak-
tikusan semmi haszna sincs. Trófeák, sohasem használt
vadászkések, régi tölténykészítõ eszközök, megsárgult
öreg vadászújságok, lõjegyzékek és vadászjegyek, múzeu-
mi jellegû és értékû állatorvosi szerkentyûk, kifõzött kis

emlõs koponyák – no és persze a csúzli! Dr. Nagy Fe-
renc nevetve mondja, hogy a bika jegyében született, a
„bikának” pedig - mint ahogy az minden horoszkópban
olvasható –, a gének által determinált természetszeretet
mellett az egyik legalapvetõbb elfoglaltsága, hogy mindent
összegyûjt. Tárgyakat, élményeket,  emlékeket… A csúz-

li üveggel fedett vitrinben díszeleg. Az
erõs, széles és vastag gumikat harminc-
öt-negyven évvel ezelõtt valamilyen gép
tömítõgumijából metszették ki.

E különös gyûjtemény becses darab-
ja egy vadréce preparált feje, dr. Nagy
Ferenc elsõ vadjának kegytárggyá ne-
mesült emléke. Új vadászként 1984. ok-
tóber 23-án ejtette el a Tapolca-pata-
kon. De ez még nem minden. Testes
gyógyszeres üvegekben golyós töltény-
hüvelyek százai csillognak. Minden ki-
lõtt töltény hüvelyét megõrzi. Néme-
lyekre fehér papírszalagot ragasztott:
ezek által vad esett el. A papírszala-
gokon az elejtett vadfaj megnevezése és
a pontos dátum.

Egy anyakönyvszerû nagy nyilvántar-
tó könyv is elõkerül. Sorszám, az elej-
tés helye, ideje, vadfaj, az elejtés körül-

ményei. Ez utóbbi rovatban a lõtávolság, a töltény milyen-
sége, a találat helye, a vad viselkedése, találatjelzése, tró-
feás vad esetén a trófea leírása, minõsítése, sõt még a
leadott test húsminõségének az osztályba sorolása is sze-
repel.

Anna érkezik, dr. Nagy Ferenc tízéves kislánya, akinek
a kedvéért természetmegfigyelési célból a kert végében ál-
ló magasles is épült, és a beavatottak precizitásával arra
figyelmeztet, hogy minden vadfaj elsõnek elejtett példánya
piros tintával kerül bejegyzésre. Természetesen az afrikai
fajokat is piros szín jelzi…

A kicsinyke kert végén a kerítés
mellett egy magasles áll, alig
húsz méternyire a háztól. 
A kerítésen túl most éppen egy
gabonatarló sárgállik. Aztán egy
bokrokkal kísért árok következik,
majd megint tarló, azon túl pedig
a Lukó-hegy. A hegy mögött
pedig az erdõk – és az
országhatár. Lassan vége 
a nyárnak. Esténként fürj 
pitypalattyol, tücsök hegedül. 
A távcsõ látómezejében néha
egy-egy róka és néhány 
õz is feltûnik…

Emlékekkel teli ház
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Dr. Nagy Ferenc az elmúlt tíz évben kétszer járt Af-
rikában, a kezdõ Afrika-vadászok szokásos helyszínein,
Namíbiában és Dél-Afrikában. A namíbiai vadászút egyút-
tal nászút is volt. Anna asszony minden bizonnyal hallja
az ezzel kapcsolatos visszaemlékezést, de nem szól köz-
be, csak mosolyog…

A nagy nyilvántartó könyvben különféle antilopok, va-
racskos disznók szerepelnek, no és a megtestesült nagy
álom: egy kafferbivaly. Dr. Nagy Ferencnek több mint
négyszáz vadászati témájú könyve van. Ám a legkedvesebb
– és a legtöbbször kézbe vett -, ma is a gyûjtemény el-
sõ darabja: Széchenyi Zsigmond Csui! címû mûve. Alig-
hogy megtanult olvasni, ez a könyv volt az elsõ olvasmány-
élménye. Széchenyi éppen nyolcvan évvel ezelõtt, 1927-ben
lépett elõször Afrika földjére. A Csui! élményanyagát az
1928-as kenyai vadászkalandok jelentették, ahol is nagy-
macskákra, kafferbivalyra és elefántra vadászott Bwana
Kelele, azaz a „Csendlegyen úr”. Napjaink
világjárói szinte valamennyien Széchenyit
tekintik példaképüknek. Ám közülük sokan
csak a vadelejtések mennyisége és minõsé-
ge tekintetében igyekeznek a nyomába
eredni. Dr. Nagy Ferenc azt mondja, hogy
Széchenyi írásai sok egyéb mellett azért
utolérhetetlenek, mert a vadászkalandoknak
tágas és színes természetrajzi, fajismereti,
néprajzi és társadalompolitikai hátterük
van. Hiába utazik valaki évente többször is
Afrikába, semmit se lát, semmit se ismer
meg ebbõl a csodálatos földrészbõl, ha
csak a céltávcsövön keresztül nézi a vilá-
got. Afrikából hazatérve egy bennszülött
által faragott kis szobrocska is trófeaérték-
kel bír. Sõt, a fényképek is…

A mintegy kilencven négyzetméteres te-
tõtéri vadász-szoba két részre van osztva.
Az egyik az emléktárgyak és az afrikai
trófeák tere, a másik a hazaiaké. Ez utóbbi középpontjá-
ban egy szép gímtrófea függ a falon. Dr. Nagy Ferenc ez
idõ szerinti életbikája. Páratlan tizennégyes, 8 kiló 30 de-
ka. E szép trófea ürügyén persze szóba kerülnek a cso-
dás zalai bikák. A Magyarországon terítékre hozott 240
CIC pont feletti agancsú bikák mintegy harmada, a 250

pont felettieknek pedig fele zalai. A Paul Riegel által 1972-
ben elejtett bika 252,98 pontos, világrekord agancsa miatt
Lovászi neve annak idején bejárta a világot. Bár a bejegy-
zett hivatalos elejtési hely Lenti, ám az a hely, ahol a bi-
ka valójában elesett, az egy erdei nyiladék, Lovászi és Len-
ti között.  Dr. Nagy Ferenc úgy tudja, Gyuricza Imre fi-

gyelte ki és Hermán Tibor lövette meg. A
les, melyrõl eldördült a lövés, ma is áll.
Beszélgetésünk, az emlékidézés közben
hirtelen ötletként vetõdik fel a gondolat,
hogy talán érdemes lenne egy emléktáblá-
val megjelölni…

Ebben a különös, már-már múzeumsze-
rû gyûjteményben egy fenyõdeszkából ké-
szült, földön álló instrumentumon õz- és
zergetrófeák tucatjai sorakoznak szép ka-
tonás rendben. A trófeaalátétek szembetû-
nõen különböznek a falat díszítõ trófeák
alátéteitõl. Ezek a trófeák elhunyt barátok,
vadász kollégák hagyatékából származnak.
Az özvegyek, az elhunytak utódai adomá-
nyozták õket dr. Nagy Ferencnek. Néma,
ám mégis beszédes üzenetek a múltból.

Éppen a vadászat emberi, lelki vonat-
kozásairól beszélgetünk, amikor megszólal

dr. Nagy Ferenc mobiltelefonja. Grazi állatvédõk hívják két
kutya miatt, melyek szerintük gazdátlanok és ellátatlanok
valahol Lovászi külterületén. Valószínûleg egy Lovásziban
is tulajdonnal bíró osztrák értesítette õket. Ajánlják és
ígérik, hogy hamarosan érkeznek, élelmet hoznak a ku-
tyáknak. Mi tagadás, meglepõdve és álmélkodva hallgatom
ezt a beszélgetést. Szörnyûséges hazai esetek jutnak az
eszembe. Békéscsabán téglával fejbe vert, majd a kútba
dobott két kutyát egy embertelen ember.  Zuglóban au-
tó után kötöttek suhancok egy kis tacskó-foxi keveréket,
Tamásiban egy szadista permetezõszerrel tucatnyi kutyát

mérgezett meg… Mi
történt velünk?

Az állatokhoz való vi-
szonyunk az emberek-
hez, a világhoz való vi-
szonyunkról árulkodik –
mondja dr. Nagy Ferenc.
– Van, aki állatot szeret
az emberek helyett, má-
sok azért szeretik az ál-
latokat, mert nincs, aki
õket szeresse, és aztán
szép számmal vannak
olyanok is, akik az álla-
tokon élik ki a többnyire
megfoghatatlan irányult-
ságú gyûlöletüket. Az
„elanyagiasodott” kar-
valyvilág tünete az álla-
tokkal szem-

beni érzéketlenség és kegyetlenség. Külsõ és
belsõ harmónia nélkül sok méltatlanságot kö-
vet el az ember. És ez bizony, a vadászatra
nézve is igaz…

BÉKÉS SÁNDOR
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A francia Le Chameau céget 1927-ben
alapították. A márkanév a hazai vadá-
szok számára elsõsorban a kitûnõ mi-
nõségû lábbelik, fõleg a gumicsizmák
miatt vált ismertté, és a hagyományok-
hoz illeszkedve, a tapasztalt mesterek
által – részben kézzel – készített csiz-
mák mindmáig megõrizték egyedi stílu-
sukat.
Azt azonban talán kevesebben tudják,
hogy a Le Chameau ruházati termékeket
is gyárt. Kollekcióiban tökéletesen ötvözi
a hagyományt, a minõségi alapanyago-
kat és az innovatív technológiát. A vadá-

szatra tervezett ruháknál a kiváló minõsé-
gû alapanyagok mellett odafigyelnek ar-
ra is, hogy ne legyenek „zajosak”, köny-
nyen kezelhetõek legyenek a használat
során. Valamennyi ruházati termékük
könnyû, és rendkívül kényelmes viselet.
A ruházati kiegészítõik kifejezetten prakti-
kusak, kiváló minõségûek. Az apró rész-
letekig gondosan kidolgozott csizmák,
cipõk, táskák és ruhák széles választéka
a legigényesebb vásárlók elvárásait is ki-
elégítik elegancia, kényelem és prakti-
kusság tekintetében.
A Le Chameau fennállásának 
80. évfordulója alkalmából most 
Magyarországon is bemutatja 
2007/2008 õszi-téli kollekcióját.

A  KOTKOR anyagból készült termék-
családnak közös jellemzõje, hogy a
speciális, több rétegû anyagösszetételé-
nek köszönhetõen maximális védelmet

nyújt. Vízálló, lélegzõ,
vízlepergetõ, szélálló,
szakadás- és ko-
pásálló, azaz rend-
kívül strapabíró.
A Bracieux ké-
nyelmes, meleg
vadászkabát, a
hozzá tartozó
nadrággal. 2
rétegû KOTKOR
anyagból (75% pamut és 25% Cordura)
készül. Sajátossága, hogy REFLECT
LINE vízálló és lélegzõ anyagú bélés (80
g/m2) tökéletes komfortérzetet biztosít
viselõjének. 
A zsebek speciális kialakítása és elhe-
lyezkedése révén a kabát vadászatra
minden szempontból alkalmas. A két
cipzáros kézmelegítõ zseb, a hátsó vad-
zseb, telefontartó és belsõ zseb, vala-
mint a Napóleon stílusú zseb mind ezt a
funkcionalitást szolgálja.

A CLIMACTIVE anyag szintén vízálló,
lélegzõ és vízlepergetõ tulajdonságokkal
rendelkezik. Az ebbõl varrt 100%
mikroszálas poliészter nõi Arthemis LD
kabát  karcsúsított fazonú. Az elasztikus
hátsó része, és a gallér belsõ részén,
valamint a szegélyeken elhelyezett velúr-
rátét az elegáns megjelenést szavatolja.

A Le Chameau ruhá-
zat a hõszigetelõ
képességét a külön-
féle thermo-
anyagoknak köszön-
heti. 

A Thermal Pro a Polartec Classic-tól is
jobb hõtartó tulajdonságai mellett kivá-
ló lélegzõképességet is biztosít. 

A Technowarm kényelmes és rendkívül
puha, rugalmas, kiváló hõszigetelõ ké-
pességû, antibakteriális alapanyag,
amely ráadásul izzadásgátló tulajdon-
ságokkal is bír.

Cypres 3 Blouson:
Polartec Thermal
Pro anyagú dzse-
ki, a gallérnál bõr-
hatású rátéttel, 

két mellsõ cipzáros
zsebbel. Extrém hideg elleni
védelme kiváló és remek
szélálló.

Glenwood LD Full zip
vízálló és lélegzõ nõi
polárdzseki védelmet
nyújt az extrém hideg
ellen.

Nem „csak” csizma...
Le Chameau ruházatról – vadászoknak
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A z igazi – mai értelemben vett,
már korszerûnek mondható –

hegyi vadászatok kezdetét a hajdani
British Raj idejébõl eredeztethetjük,
amikor az angol gyarmati tisztek,
egyéb kikapcsolódásuk és lehetõségük
a hazautazásra nem lévén, néhány he-
tes szabadságuk idején sajátos helyi
passziót találtak maguknak. Fantasz-
tikus módon írja le Raj életét A. A.
Kinlock tábornok „A nagyvad vadászata
Tibetben, a Himalájában, Észak- és
Közép-Indiában” címû, 1892-ben ki-
adott könyve. 

Az igazi hegyi vadászatok a XIX.
század közepén és a XX. század ele-
jén kezdõdtek, amikor a világhírû brit
fegyvermûvesek már olyan nagy telje-
sítményû „express”-vadászlõszereket és
hozzá való precíz fegyvereket fejlesz-
tettek ki és kezdtek sorozatban gyár-
tani, amelyekkel már 200 méternél
nagyobb távolságokra is biztonsággal,
igen jó eredménnyel lehetett célozni
és lõni. A századforduló után aztán
az amerikai vadászok is megjelentek
a porondon. Ahogy a tengerentúli
„elit” gazdagodó rétegéhez tartozó
vadászok az akkoriban oly divatos Af-
rika után egyre inkább kezdték felfe-
dezni maguknak a magas hegyek kí-
nálta vadászati lehetõségeket, az otta-
ni fegyvergyártás is váltott. Korsze-

rûbb és igényesebb golyós puskák fej-
lesztésére törekedtek. Roy Weatherby
50 évvel ezelõtt alapította meg a ne-
vét viselõ híres díjat: a Weatherby
Award-ot, amely mind a mai napig a
vadászvilág „Oscar díja” – évente csu-
pán egyetlen vadásznak ítélik oda, s
az arra érdemesült kiválasztásakor ép-
pen a hegyi vad vadászatában elért
eredményeinek listája nyom a legtöb-

bet a latban. Afrikából pedig jószerint
csak a hegyi nyalának és a törpean-
tilopoknak van némi súlya e díj oda-
ítélésekor. Nyugodtan mondhatjuk,

hogy a Weatherby-díj az elmúlt évti-
zedek során világszerte nagymérték-
ben növelte a hegyi vadászat népsze-
rûségét, amely folyamatosan nõ, külö-
nösen, mióta a Safari Club 35 évvel
ezelõtt megalakult. Az Ovis Club pe-
dig, amely csakis a hegyi vad bûvöle-
tében világot járó vadászoknak a szer-
vezete, a mai világban felettébb nagy
népszerûségnek örvend: ugyanúgy,
ahogy a Safari Clubé, amelynek tag-
sága évente rendezi meg az Egyesült
Államokban a közgyûlését. Ezeken
sok-sok ezer hegyi vadász vesz részt
a világ minden tájáról.  A méreteiben
és anyagában is fantasztikus kiállítás
alkalmával egyúttal megpróbálják el-
nyerni a számos díj valamelyikét, ame-
lyeket a különféle Capra, valamint az
Ovis, azaz a vadkecske- és vadjuhfajok
trófeáinak megszerzésével, illetve kü-
lönbözõ sorozatok teljessé tételével ér-
demelhet ki az ezekre pályázó vadász.

A kezdet kezdete

A vadásznak, mielõtt egyáltalán neki-
vágna Ázsia hegyvidékeinek, számta-
lan szakcikket, vadászkönyvet, útle-
írást kell elolvasnia az ottani vadfajok-
ról és vadászataikról, azok környeze-
térõl. Amennyiben a vadász a köny-

Ázsia valószínûleg az a földrész, ahova a legtöbb magyar vadász távoli vadászútjai során, Afrika és Európa határain túl
eljut. Remélem, hogy az a vadászolvasó, aki a vadûzésben még valóban és elsõsorban az igazi kihívásokat keresi, s élet-
re szóló vadászélményekre és emlékekre kíván szert tenni, nagy érdeklõdéssel fogja olvasni sorozatunkat! Bízom benne,
hogy a Safari Club tagjainak élménybeszámolóiból és leírásaiból, s talán a „Vadászként a csúcsokon” címû könyvembõl
is leszûrhetõ néhány olyan tanulság, amely kellõképpen felkelti sok kezdõ vadász érdeklõdését, illetõleg azt az érzést,
hogy nem feltétlenül Afrikával kell kezdeni a világjárást. De ha már bele is kóstoltak az afrikai vadfajok vadászatába,
amíg fiatalok, addig kezdjék el a hegyi vadászatot. 

Az õsi földrész csodáiAz õsi földrész csodái
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A pödröttszarvú kecskék
vadászata roppant nehéz

„A kõszáli kecskék és vadjuhok hajszolása a sziklahasadékok és szakadékok világában
az idegek, a kitartás és az állóképesség legnagyszerûbb erõpróbája, aminek a

vadászvilágban meg kell adni a legnagyobb tiszteletet.”
C. H. Stockley



vek és cikkek révén már elég elmé-
leti felkészültséget szerzett, felvetõdik
a soron következõ, igencsak megfon-
tolandó kérdés: a vágyaihoz rendelke-
zik-e a kellõ anyagi lehetõségekkel,
azaz megengedhet-e magának ilyes-
mit? Továbbá: melyek a kiszemelt,
kedvenc vadfajai, hány éves a vadász;
milyen fizikai kondícióban van, azaz
megfelelõ-e a testi erõnléte egy ilyen
vállalkozáshoz; tagja-e az SCI-nek;
rendelkezik-e a kellõ felszerelésekkel
(vadászfegyver, ruházat, kiegészítõ fel-
szerelések stb. Végül – de nem utol-
sósorban – milyen a lõtudása?

A vadfajokról 
– sajátos csoportosításban

Az ázsiai kontinens legfontosabb
vadfajaihoz tartozik a madarak közül
a siket- és a nyírfajd, a nagyemlõ-
sök között pedig a barnamedve, a
jávorszarvas (utóbbinak a jakutföldi,
a csukcs-foki és a kamcsatkai alfa-
ja), a maralszarvas (Kazahsztántól
Kínáig, Mongóliáig elterjedt faj), va-
lamint a farkas, a szibériai õz
(ugyancsak több országban), a kau-
kázusi és az anatóliai zerge Török-
országban. Ehelyütt élnek továbbá a
gazellák – elsõsorban a különféle
golyvás gazellák (Iránban, Mongóliá-
ban, Kínában) –, a vaddisznók, ame-
lyek szerte az eurázsiai kontinensen
megtalálhatók. Végül pedig az igazi

csemegék, az ovis-fajok, a vadjuhok
képviselõi. Ide tartozik a különféle a
muflonnak nevezettek nagy csoport-
ja: a Larisztán-, az örmény, az
Iszfahán-, aztán a muflonfajok és az
uriálok „keveréke”, a vörös juh, a
kínai és a himalájai kék juh, vala-
mint a Kerman-juh, majd az
uriálok: a transz-kaszpi, az afgán, a
Blanford-féle, a pandzsáb és a
Lhadak-uriál. Aztán az argalik közül
az Altaj-, a Hangai-, a Góbi- (Mon-
gólia), a híres Marco Polo-vadjuh
(Tadzsikisztánban és Kirgizisztán-
ban), a Gansu-, a Tien-San-, a
Littledale-, a Saira-, a Karaganda-
és másféle argali alfajok; azután a
(nevében elõfordulásának helyét is
jelzõ) kamcsatkai (csubuk), a jakut-
földi stb. havasi vadjuh és fajtársaik.
Másik ilyen nagy csoport a vadkecs-
kéké, vagyis a Capra nemé: a házi
kecskénk „õse”, a bezoárkecske (Tö-
rökország, Irán), a közép-ázsiai
(Kirgizisztán, Tadzsikisztán, Ka-
zahsztán), az altaji, a góbi (Mongó-
lia), a szindhi és a himalájai kõszáli
kecske (Pakisztán), de végképp nem
szabad kihagynunk közülük a pom-
pás markhorokat, azaz a pödrött-
szarvú kecske, vagy markhor alfajo-
kat sem. Érdekes társaság a túrok,
lévén hogy közös õstõl származnak,
s kromoszómáik nagymértékben
megegyeznek, ezért a túrokat a
kecske és a juhfélék közötti átme-
netként mindkét nemben számon
tartják. Három egymástól jól meg-
különböztethetõ alfajuk ismert: a
kubáni vagy nyugat-kaukázusi, a da-
gesztáni vagy kelet-kaukázusi, vala-
mint a közép-kaukázusi túr.

A választás nem könnyû

Tételezzük fel, hogy – ugyanúgy,
mint az afrikai vadászok 80-90 száza-
léka – az újdonsült Ázsia-vadász is
kezdetnek valamely olcsóbb és fizika-
ilag is könnyebb vadászati lehetõségek
közül választ. A viszonylag olcsó –
1500-4000 EUR – és egyszerû ázsiai
vadászatok, illetve vadfajok közé tar-
tozik a szibériai õz, a különféle ga-
zellák és vaddisznók; jórészt még
ilyennek számít a maralszarvas, vala-
mint a siket-, és  nyírfajdkakas vadá-
szata. A következõ kategória az árát
tekintve már közepes – 7-10 ezer EUR
– de a hozzá szükséges felkészültség
foka még alacsony szintûnek mond-
ható. Ilyen a medve- és a jávorszar-
vas-vadászat. Mind az árát, mind ne-
hézségét tekintve, közepes fokú – 
4-7 ezer EUR – a különféle kõszáli
kecskék: a góbi, az altaji, a közép-
ázsiai és a szind ibex vadászata. Né-
mely faj után járni persze már ko-
rántsem afféle cserkelõ-séta, hiszen
kifejezetten magashegyi vadról van
szó, így a vadász fizikai erõnlétének,
kitartásának, állóképességének már
igencsak helyén kell lennie.

Bár még nem túl drága – 7-15
ezer EUR –, de már keményebb dió,
s ennek megfelelõen jóval alaposabb
felkészülést igényel az e kategóriába
tartozó néhány vadfaj vadászata. Ide
tartozik az anatóliai és a kaukázusi
zerge, valamint a dagesztáni túr és a
bezoárkecske vadászata.  Hasonló ka-
tegória a kínai argali (ahol jelenleg
beszüntették a vadászatot), néhány
iráni vadjuhfaj, a himalájai kõszáli
kecske és a kék juhok. 
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A házikecske õse, a bezoár Törökországban és Iránban él

A kamcsatkai jávorszarvas a
kontinens legkeresettebb vadfaja
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Még drágább – 10-45 ezer EUR –,
bár fizikailag nem túl megterhelõ a
mongóliai (góbi, Hangai- és altaji)
argalik vadászata, továbbá a Marco
Polo-argali, illetve a nyugati és a kö-
zép-kaukázusi túr, valamint számos
(transz-kaszpi, Lhadak-, pandzsáb, af-
gán, Blanford) uriál és a Karaganda-
argali. Csillagászati az ára – 30-70
ezer EUR – és roppant nehéz a va-
dászata a négyféle pödröttszarvú kecs-

ke, vagy markhor-fajnak (Kashmír-,
Astor-, Szulejmán- és Buhara-); bár
az utóbbira a CITES nem ad ki en-
gedélyt, csak helyi  licenszet lehet oly-
kor szerezni.

A teríték után 

Miután a vadásznak sikerült meglõnie
és ki is fizette az óhajtott vadfaj egy-
egy példányát, gondjai akkor sem
szûnnek meg, mert ezután követke-
zik a trófeák megfelelõ megõrzése,
elõkészítése mind a hazaszállításra,
mind pedig a késõbbi preparálásra,
amelyre mintegy 1-4 ezer eurót kell

még szánni. A trófea alapkezelésének
és elhelyezésének, avagy tárolásának
körülményeitõl késõbb nagyon sok
minden függ – esetenként a drága
pénzen megvásárolt és emberfeletti
fáradság árán megszerzett ritkaság jó-
vátehetetlenül tönkremehet, vagy akár
örökre el is veszhet. A különféle ál-
latorvosi, hivatali engedélyek, CITES-
papírok beszerzése nem gyerekjáték, s
idõben – lehetõleg még a tervezett

vadászat elõtt –
gondoskodnunk kell
róluk.

A fentiekrõl a
késõbbiekben kü-
lön-külön, részlete-
sen is szólunk,
megkísérelve össze-
foglalni mindazt a
tapasztalatot és is-
meretet, amelyek a
hatékony, sikeres és
eredményes ázsiai
vadászutak elõfelté-

telei, hogy megkönnyítsük azoknak a
vadásztársainknak a dolgát, akik e
földrész távoli tájaira készülnek. Ki,
mit válasszon magának? Olcsó is le-
gyen, no meg könnyû is? Lehetne
drága, de ne járjon nagy fizikai erõ-
feszítéssel? Vagy igazi csemegére, ke-
mény dióra vágyunk, s ezért hajlan-
dóak vagyunk bármilyen mélyen a
zsebünkbe nyúlni? Olyan elõre eldön-
tendõ kérdések ezek,
amelyek valamennyi világ-
járó vadász érdeklõdésére
joggal számot tarthatnak,
és ezt szolgálja most in-
duló ázsiai sorozatunk is.

HIDVÉGI BÉLA

Az argalik igazi „vadászcsemegének” számítanak
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Érdekes kiállítást tekinthettek meg az érdeklõdõk a Leica
magyarországi boltjában. Az üzlet vezetõje, Legyesi Gá-
bor nagy szakértelemmel adott tájékoztatást a kiállított
távcsövekrõl, valamint az 1849-ben alapított Leitz vállalat
történetérõl.

Száz éve, 1907. május 14-én Ernst Leitz vállalatánál há-
roméves tervezést követõen megkezdõdött az elsõ 6x18-as
binokuláris keresõtávcsõ gyártása a németországi
Wetzlarban.

Az azóta eltelt száz esztendõ alatt sok minden megvál-
tozott, és a Leitz név is Leica-ra változott. A megszámlál-
hatatlan új szabadalomnak, a rendszeres fejlesztésnek és újí-
tásoknak köszönhetõen, a Leica messzelátói egyre precízeb-
bek lettek. A cég filozófiája azonban változatlan maradt:
„Megalkotni a megfigyelés lehetõ legtökéletesebb optikai és
mechanikai eszközeit, melyek bármely idõjárási viszonyok és
szélsõséges körülmények között is csúcsteljesítményt nyújta-

nak.” Aki Leica optikát tart a kezében, biztos lehet benne,
hogy az adott kor csúcstechnológiáját vásárolta meg, mely-
lyel a legapróbb részleteket, a legfinomabb árnyalatokat is
képes észrevenni és megkülönböztetni még gyér fényviszo-
nyok és extrém körülmények mellett is. Mivel II. Ernst
Leitz kedvtelése a vadászat volt, a Leitz rögtön az elsõ
években megkezdte a speciális vadásztávcsövek gyártását. A
rendkívül strapabíró, kiváló minõségû, megbízható keresõ-
távcsövek hamar sikert arattak, nemcsak Európában, de a

tengerentúlon is. A távcsövek fejlesztésében száz év alatt
megtett utat rendkívül sok apró ötlet és korszakalkotó újí-
tás szegélyezi. Az elsõ világháború éveibõl a „Porro II.” vagy
más néven ”réz binokulár” és a Leitz Amplivid 6x24-es táv-
csõ már nagylátószöggel rendelkezett. A legendás Trinovid
sorozat elsõ, 1958-as változata pedig messze megelõzte a
korát. A Trinovid távcsövek második generációjának kecses,
pentaprizmás változata 1963-ban nagy áttörést
hozott a távcsõépítésben. A Leica keresõtávcsö-
vek megbízhatóságát számos vadászszafari,
sarkvidéki és sivatagi túra, Himalája-expedíció
bizonyítja, sõt egy speciális 12x40-es monokulár
az Apolló program keretében még a világûrt is
megjárta. SIKLÓSI KÁLMÁN

100 éves Leica-történelem

Keresõtávcsõ 1907-bõl

Egy hiéna által összerágott Trinovid keresõ,
mely a sérülések ellenére is tökéletesen mûködik

Az Apolló-program Leica 12x40-es monokulárja
az ûrhajó leltárkártyájával és a jóváhagyott 

tervrajzzal

A legújabb fejlesztésû Trinovid keresõ
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A
körültekintõ tájékozódásnak a gyárak és a szalonok
marketingesei egyáltalán nem örülnek, hiszen bármi-

lyen ipari hulladék is jobb eladási darabszámot és hasz-
not produkálhat egy nem túl igényes 4x4-es mûszaki
megoldással felvértezve. Itt is - mint mindenhol - a költ-
ségtakarékosság az úr, mert a  jól kifejlesztett és tisztes-
ségesen megépített, összehangolt 4x4-es rendszerek drá-
gák. Ez tükrözõdik az árukban, egy már-már „falmászó”
tulajdonságokkal felvértezett Jeep Wrangler Rubicon so-
sem lesz elérhetõ egy méretre legalább akkora, sõt talán
még kicsit jobban felszerelt sportcélú szabadidõ autó
(SUV) árszintjén.

Elsõként azt döntsük el, hogy a megvásárolni 
szándékozott autót milyen célra fogjuk használni?

Van, aki a mindennapi munkájához keres egy 4x4-es au-
tót, igazi munkakocsiként, és van, aki nem szeretne azzal
foglalkozni, hogy a helyi traktoros telefonszámát keresgél-
je végsõ segítségként. Az ismert terepkörülményekhez iga-
zodva jó pár százezer vagy milliós tételt megspórolhatunk
a hajtásláncon, ami a legfontosabb a választásnál.

Annak tisztázásával már az autóvezetõi tanfolyamon is
megpróbálkoztak, hogy az autó egyenes vonalú és kanya-
rodás közbeni mozgásához szükség volt egy szerkezet ki-

találásához, amit differenciálmûnek hívtak. Kanyarodás
közben a hajtott tengelyeken (és ugye ebbõl nekünk ket-
tõ van a terepjárónál) a kerekek az autó jobb és bal ol-
dalán az eltérõ ívek nagysága miatt eltérõ fordulatszám-
mal futják le a hosszt, hol a jobb, hol a baloldali kerék
forog többet vagy kevesebbet. A differenciálmû ezért vagy
a jobb vagy a bal kereket kapcsolja a meghajtásba az ép-
pen aktuális szabadságfok szerint, (a másik szabadon fut)
tehát a kardánunk egyszerre sosem hajt két oldalra, még
ha ránézésre együtt is mozog az egész mechanika. Ezzel
a hagyományos, ún. nyitott difivel szerelt 4x4-es csak két
kerekes  hajtást  produkál, amit ugyan két tengelyen tesz,
de ettõl még – ha a gyárak nem találtak volna ki pár
dolgot – ott maradnánk a dagonya közepén.

Amikor az osztómûbõl a hajtást elvisszük az elsõ és a
hátsó tengelyekhez, az elõre ill. hátramenõ meghajtó ten-
gelyek vagy kardánok között is felléphet fordulatszám-kü-
lönbség, így ezt is ki kell egyenlíteni, mégpedig középen
a harmadik differenciálmûvel.  

Mivel nagyon sok SUV-ban találkozhatunk az „all
mode” felirattal - ami az állandó összkerékhajtásra utal -
ez a középsõ difi elég fontos szerkezet, bár nem annyi-
ra, mint az elsõ és hátsó. A gyárak is tudják ezt, és né-
ha ezt a difit megspórolják, vagy más megoldást alkal-
maznak, mint például az elektromágneses kuplungot, ami
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Nincs irigylésre méltó helyzetben, aki ma terepjáró vásárlásán töri a fejét. Terepjáró: már
lassan fél az ember kimondani ezt a szót, hiszen olyan jármûvek hátára is fel van nyalva a

bûvös 4x4-es tulajdonságokra utaló felirat, ami ránézésre sem az. Vásárlás elõtt tehát min-
denképp alaposan nézzünk körül és gyûjtsük össze az információkat, ne hagyjuk magunkat a

boldog nemtudásban ringatózni, hiszen több milliós befektetésrõl van szó.

Nézzünk alá!



ugyan tengelykapcsoló feladatot lát el az elsõ és a hátsó
hajtás összekapcsolása között, mégis képes áthidalni az el-
sõ és hátsó fordulatszám-különbséget a kardánoknál. Így
mûködik sok kis SUV  (pl: Jeep Patriot, Nissan X Trail,
Hyundai Tucson) vagy a munkaautók – a pick-upok –
többsége (pl: Ford Ranger, Mazda B2500) amelyek alap-
ban hátsókerék hajtásosak, de hozzájuk kapcsolhatjuk az
elsõ kerekeket is.

Ha nincs középsõ difi, nem kell kétségbe esni, hasz-
nálhatjuk autónkat nyugodt szívvel, de tényleg vegyük ko-
molyan a kezelési utasításban leírtakat, miszerint ilyen au-
tóknál a 4x4-es hajtást csak tényleg rossz körülmények-
nél alkalmazzuk, sárban, hóban, jégen, homokban, hogy a
mechanika ne feszüljön össze, és ne lepõdjünk meg, ha
nehezebben kanyarodunk.

Néhány megoldás a differenciálmûvekre, azok zárására,
illetve a hajtásláncra:

A terepjárók klasszikus
megoldása (pl. Jeep Wrang-
ler Rubicon). Mindhárom
körmös differenciálzár be-
kapcsolásával a legkiválóbb
kapaszkodóképességet ered-
ményezi a terepen. Hátrá-

nya: a kézi kapcsolástechnika figyelmet, hozzáértést kíván.
Szilárd burkolatú, jól tapadó úton nem szabad bekapcsol-
ni. Magas a gyártási költsége.

A vezetõ elhatározásával
bekapcsolható összkerékhaj-
tás, lamellás hátsó differen-
ciálzár (pl. Chevrolet Blazer).
Hátránya: az összkerékhaj-
tás bekapcsolása figyelmet,
hozzáértést igényel. Nincs

differenciálmû a két tengely között (csúcsfeszültségek,
rángatás). Nincs differenciálzár az elsõ tengelyen, ha az
egyik kerék kipörög, a másik semmit sem hajt.

Az összkerékhajtás auto-
matikus ki-be kapcsolódását
lehetõvé tévõ lamellás kup-
lungos megoldás az elõnye
az elõbbi rendszerrel szem-
ben. A terepen a 2. megol-

dásban említett hátrány itt is fennáll. (pl. Ford Explorer)

Fékdifferenciál rendszer
(pl.: Mercedes M,). Semmi-
lyen külön figyelmet, hozzá-
értést nem igényel a haszná-
lata. Kapaszkodóképessége a
2. és 3. példáknál jobb, és
közúton is elõnyösebb. A

rendszer minden egyes keréknél figyeli a fordulatszámot
és összehasonlítja a többivel. Amikor terepmódban hala-
dunk és az egyik hajtott kerék hirtelen megpörög, a fék-
rendszer azonnal  lassítani kezdi és a difi a nyomatékot
a másik oldalra adja, míg a kerekek újra közel azonos
fordulatszámon forognak. A rendszer tehát képes „meg-
találni” azt a kereket, amelyik a legnagyobb tapadással
rendelkezik, és elég ahhoz, hogy tovább lendítsen minket.

Kapcsolókörmössel kombi-
nált viszko-kuplungos megol-
dás (pl. Mitsubishi Pajero):
A viszko-kuplung csak kor-
látozott nyomatékátvitelre
képes, a teljes differenciál-
záráshoz a körmös kapcso-

lót manuálisan kell mûködtetni. A viszko-kuplung csúszós
közúton nyújt csak elõnyt. Az elsõ tengelyen nincs diffe-
renciálzár. 

A viszko-kuplung csak nagyobb fordulatszámnál lép
mûködésbe, mert egy hõre keményedõ folyadékot tartal-
mazó dobozról beszélünk, ami akkor kapcsolja össze a
két tengelyt, ha a hõ megkeményíti a zselét, „összera-
gasztva” azokat a lamellákat, melyek egyik fele a hajtó,
másik fele a hajtott tengelyhez kapcsolódik.
Ha nincs fordulatszám-különbség, tehát mind-
két tengely azonos fordulatszámmal forog. Ha
nincs súrlódás és hõtermelés... a viszko-
kuplung nem mûködik.

TRUBACS TAMÁS
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Hosszan búcsúzik idén az õsz. A múlt években – így október végén –
már fagyogatott, most meg olyan melegen süt a nap, mintha szep-

tember derekán járnánk.
A vénasszonyok jól kihúzzák a nyarat. Az ég tiszta kék, sehol egy felhõ,

az ökörnyálak hosszú fehér fonalai lassan kavarogva, néha összekapaszkodva
csendesen úsznak a hármas erdõ felé.

Szótlanul heverünk a Nagysziksó szélén, rágcsáljuk az árvakelés húsos
szárait, elõttünk a tó, mögöttünk a kukoricás. A csöveket már letörték, de
a kóró lábon áll, lehet, így is marad tavaszig. A tó mellett földút vezetett,
de mostanában nem jár errefelé senki. A határ is csendes. A búzát rég el-
vetették, jól is kelt, van mit csipkednie állatnak, madárnak.

– Daruk! 
Konyár felõl ritka szárnycsapásokkal két darucsapat vonul dél felé, mesz-

sze hangzó krugatásuk megtöri a csendet.
– Hányra becsülöd?
– Lehet vagy ötven. Valamikor százas csapatokban jártak, most meg jó,

ha mutatóba látunk néhányat.
– Tetszett már darut lõni?
– Egyet már lõttem, de az sem az volt... Jó negyven évvel ezelõtt az

öreg Bere Ecsegrõl rám telefonált, hogy nem jutott még õz mindenkinek,
menjek ki és lõjünk egy bakot. Másnap déltájon már kint is voltam. A fa-
lutól nem túl messzire egy keskeny kukoricatáblánál álltunk meg, az egyik
oldalán vetés, a másikon lucernás. Lehetett egy jó dûlõ hosszúságú. Ebben
reméltük meglelni az õzet. Úgy beszéltük, ha csendesen végigmegyünk ben-
ne, valamelyik oldalra csak kilép, ott már könnyen meglõhetjük. Már majd-
hogy a végéhez értünk – az õz az sehol – amikor észrevettük, hogy a ku-
koricáson túl, a laposban egy csapat daru nyugodtan szedeget.

– Lõjünk meg egyet, azt az õrdarut a bal szélen, úgy nézem kakas!
– Messze van!
– A túzokot is lõjük ennyirõl. Próbáld meg, legfeljebb elhibázod.
Kicsit elõrébb mentem, hogy jobb kilátásom legyen, de még takarásban

maradjak, kitámasztottam könyököm a térdemen, a céltávcsõben nagy nehe-
zen megtaláltam a darut, rátettem a szálkeresztet, megnyomtam a ravaszt,
nagy csattanás, a daruk felszálltak.

– Megvan! Eltaláltam!
– Találtad te a nehézséget. Az repült fel elsõnek, végig rajta volt a sze-

mem.
– Ne beszélj már, még a golyóvágást is hallottam. Ott fekszik, menjünk,

nézzük meg.
Hát megnéztük. Csakugyan ott feküdt, de nem a daru volt, hanem egy

szürke gém. Ott állt nem messze a daruktól, az került bele a távcsõbe. 
A nyakát törte el a golyó.

– Azt a vékony nyakat? Akkor az egy véletlen találat volt. Mi történt az
õzzel?

– Késõbb meglett az is. Fiatal hatos bak volt, most biztosan elenged-
ném, de akkoriban a legszebb trófea mégiscsak az õzgerinc volt, tepsiben.

A Nap lassan nyugovóra hajlik, ereje még van, de az árnyékok már hû-
vösek. Szemközt a nádszélen a tó kezd sötétedni. A víz fölött néha átsuhan
egy gyenge fuvallat, felborzolja sima tükrét, majd meghajlongatva a nádszá-
lakat, gyorsan tovatûnik. 

– Apámék legénykorukban – így vonuláskor – még vadászták a darut. Ak-
koriban még sok lápos zsombék volt a határban, éjszakára oda szálltak be.
Napfeljöttekor egyszerre valamennyi megszólalt, messzirõl úgy hangzott ez,
mint az orgonaszó. A vadászok még sötétedéskor kimentek, kifigyelték, hogy
a daruk hol orgonálnak, a képüket bekenték korommal és hason csúszva –
hogy az õrdaru meg ne lássa õket – odakúsztak. Az egyikük számolt, és há-
romra beledupláztak a csapatba. A meglõtt darukat azután összeszedték.

Libákra várva
dr. Nagy Lajos
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– Mit csináltak velük?
– A tollukat megszedték, a húsukat megették. 

A tollnak még keletje volt, különösen a balosnak. 
A szebbeket nádszálba húzták, úgy õrizték. Gyerekko-
romban volt otthon egy váza, tele darutollal, de bele-
esett a moly, ki kellett dobni.

– Álló madárcsapatba söréttel beleduplázni? Vadászok-
hoz méltatlan tett volt.

– Pedig azok vadászok voltak. A szenvedély vitte
õket, nemcsak az, hogy esetleg kerül valami a zsákba.
Meg azután azokkal az innen-onnan összekerült, öreg
alsókulcsos, drótcsövû puskákkal, maguk csinálta töl-
ténnyel nemigen lehetett máshogy  eredményesen va-
dászni. A nyulat jobbára lesbõl, libát – rucát vízen lõt-
ték. Nagy híre járt, hogy a Kamuti testvérek „szárnya-
hegyirõl” lövik a rucát. Más idõk voltak, más szokások-
kal, más emberekkel.

A tó közepén lassacskán egybesereglenek a rucák.
Valamennyi apró, bukó. Ezek már a vonulók, tõkés
nincs is köztük, azokból alig néhány úszkál csak a
nádszélen. Egy-egy kisebb csapat néha felröppen, csinál
egy kört, azután leereszkedik.

– Jöhetnének már a többiek, lassan lemegy a nap.
– Azokat ugyan leshetjük. Már egy hete felszedték a

nyári hidat, vagy körbekarikáznak vagy átgázolnak. Min-
denhogy késnek.

– Nem szóltál nekik?
– Az õ területük, nekik tudni kellene.
– Legénykoromban még együtt lõttük a darut a li-

bával. Egy délután a sógorral kimentünk a bojti szikre.
Úgy beszéltük, hogy húzás után, sötétedéskor találko-
zunk a Nagyúton, együtt megyünk haza. Liba nem jött
rám, de felém kanyarodott egy daru, meglõttem, nagyot
puffant a sziken, lábánál fogva felkötöttem a hátizsákra.
Mikor besötétült, kiballagtam a Nagyútra, a sógorom
sehol. Ahogy ott álldogálok, hátulról a fejemen két nagy
koppanás. Odakiáltok: ne górálj hé, tudom ki vagy, lát-
lak! Megfordulok, akkor meg a másik oldalról egy nagy

ütés. Hirtelen rám jött az ideg, elõ a puskát, amíg a
tölténybõl tartott sihé-suhé körbe, bele a sötétbe, azután
futóra! Mire a híd lábához értem, teljesen leizzadtam.
A lámpa alatt ledobom a hátizsákot, de akkor már gya-
nús volt. Hát nem feléledt az én darum, az kopogtatta
a fejemet.

– A Nap már teljesen lent jár, egy kis szellõ kereke-
dik, megzörgeti a kukoricakóró elszáradt leveleit. Kezd
hûvösödni.

– Jönnek már, csakúgy rúgják a port. Hát ti? A bi-
cikliket meg hol hagytátok?

– A csatorna partján, ott ahol a híd volt. Már vagy
tíz napja elbontották, de ez nem tudott róla semmit.
Még õ volt meglepõdve.

– Hogy jöttetek át?
– Beledobáltunk a vízbe egy csomó kórókévét. 

Õ még átszaladt rajtuk, de én véletlenül két kéve közé
léptem és kötésig bele 
a vízbe.

– Mondtam neki, hogy
ne nehézkedjen rá, de
oda se bagózott.

– Ne szekáljátok egy-
mást, inkább terítsd ki a
nadrágod, hadd szikkad-
jon. Legalább van, aki
majd belegázol a tóba,
ha kell.

– Mondja már Jóska
bátyám, hogy kell lõni 
a libát? Hiába próbálko-
zom, csakúgy pattog 
a sörét a szárnyán, 
mégsem esik le.

– Hát idefigyelj! Ha
jön rád egy csapat, elõ-
ször is kinézed megadnak
a vezérgúnárt. Azután
bal csõvel ellõsz a csõre
elõtt, erre a libák emel-
kedni kezdenek, feladják

a hasukat, akkor a jobb csõvel bele a begyükbe! Úgy
jön az majd le, mint a rongy!

– Ezért dupláznak hát ezek. Mennyit fogjak elébe?
– Jó másfél, két ölet. Nincs igazam?
Senki sem válaszol, mind a hárman rábólintanak.
A Nap már nagyon lent jár, nemsokára lebukik.

Utolsó sugaraival még egyszer végigsimít a tájon, azu-
tán bíborvörösre festve az égalját, teljesen eltûnik. A
rucák mind a tó közepére sereglettek, alig mozognak. 

Hirtelen valamennyien nagy hápogásba kezdenek –
rövid csend –, majd nekifutnak a víznek, és kavarogva
felemelkednek. A tó fölött kisebb csapatokba rendezõd-
nek, irányt vesznek, és egymás után eltûnnek a szür-
külõ égbolt alatt.

A tó teljesen kiürült, a hullámok elcsendesednek. És
akkor a Nagyhatár felõl, ék alakban hosszú, fekete vo-
nalak kúsznak fel az égre, a vonalak pontokká töredez-
nek, azok egyre nõnek, már ki lehet venni a madara-
kat, ahogy sebes szárnycsapásokkal egyre közelednek –
a hangjuk is idehallik – beállunk a nádszélbe.
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A gyertya oldalán, mint egy könnycsepp futott le az olvadt viasz, 
s kis fehér tavat formált a koszorún. A temetõ lélekharangja fájdalmas

kondulásokkal búcsúzott, s amikor elhallgatott, idõs pap lépett a sírhoz.
A zsoltároskönyv szinte magától nyílt ki a kezében, s az öreges hang 
reszketve hullott a koporsó mellé, a nyitott sírba.

A barátról beszélt, aki már nincs, s a többiekrõl, akik korábban elmen-
tek. Vadászok voltak valamennyien, s mára alig néhányan maradtak. A ko-
szorú tizennégy vörös rózsája mellett, három szál fehér utalt az itt mara-
dókra, az emlékezõkre.

Egymás mellett álltak. Levetett kalapjukat ujjnyi, kereszt alakú fenyõág
díszítette, amelyeket a búcsúzó zsoltár hangjától kísérve, a sírba ejtettek. 

A gyertya lángja meg-meglibbent, ahogy az õsz jágerek egymás után a
sírhoz léptek, s a megemlékezés örökzöld, apró töretét az elment barát
után dobták.  

A kis láng szelíden meghajolt, s figyelni kezdett. Az elsõ vadász ráncos
arcában felfénylettek a fakó szemek, s a tükrözõdõ lobogás mesélni kezdett. 

A háborút sihederként élték meg, s a világégés után, amikor az ország
rendje helyre igazodott, együtt ültek iskolapadba. Az öreg megrázta a fejét:
fél évszázad távlatából, milyen röpke pillanatnak tûnnek most azok az évek.
Pedig mennyit küszködtek a tudománnyal. Ki hitte volna akkor, hogy ké-
sõbb õ maga is tanítani fog. 

A nagyhírû alma mater kapuja döngve csapódott be mögöttük, amikor
elõször átlépték az iskola küszöbét, s õk – még ma is jól emlékszik rá –
megilletõdve, néma csöndben csúsztak be a padokba. Alig fértek el a kis
teremben, de a múló esztendõk legyalulták a felesleget, s évekkel késõbb,
amikor évfolyamuk elballagott, már csak tizenheten voltak.

A láng felcsapott, s látta a könnyekkel elfutott szemekben a végzõs osz-
tályt, a barátokat. Látta, ahogy a kis vendéglõ kerthelyiségében a prímás
kezében dalol a hegedû, s õk egymásba karolva, együtt énekelnek: 

„Húzd cigány, hisz úgy is vége már,
Csordulásig telve a pohár.”
Régen, milyen régen volt! S most megint eggyel kevesebben vannak.
Az öreg vadász elfordult a sírtól, s átadta helyét a következõ barátnak.

A kis fenyõág kerengve hullott alá, s a gyertya tovább lobogott.

A második vadász botjára támaszkodva, hosszan nézte a koporsót. Ahogy
a fény megvillant a szemében, a gyertya végtelen pusztaságot látott, ahol 
a szél akadálytalanul nyargalt a sívó homokon. 

Az emberek köhögtek, az udvarok porosak, a kutak szárazak voltak. 
Az állatok éhesen bõgtek esténként, amikor a sovány legelõrõl hazahajtották
õket, s tõgyük aszottan lógott csánkjaik között. De a föld nem adott 
többet. Szegény emberek lakta, szegény vidék volt.

Aztán fiatal mérnökök, s erdészek érkeztek a pusztába. Napszámosokat
fogadtak fel, akik csatornát ástak, s alélt facsemeték ezreit elültetve, 
megkötötték a homokot. Küzdelmes idõk voltak, s az eredményre, a lágyan
suttogó zöld lombtengerre még éveket kellett várni.

De ahol kilombosodtak a fák, s megfogták a szelet, ott megtelepedtek 
a bokrok, s az árnyas tisztásokat benépesítették a füvek. A tehenek tõgye
kifeszült, s a sajtár fenekén esténként vígan harangozott a frissen fejt tej.

A gyertya csodálkozva figyelte, ahogy a homokos pusztaság végtelenét er-
dõk foglalják el. Évek futottak az Idõ gyalogútján, s a korábban meddõ ho-
moktenger helyén, ma már madarak raknak fészket, óvatos õzbak lopakodik
a takarásban, s esténként öreg göbe vezeti malacait a fasor mögötti vetésre.

Az idõs barát megtörölte a szemét, s elfordult, hogy átadja helyét a har-
madik vadásznak. Botja halkan koppant, ahogy arrébb vitte gazdáját.

A gyertya
Pintér Norbert
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A harmadik egy kopott kürttel érkezett. Fenyõágát óvatosan a koporsóra
ejtette, majd feltette kalapját. Csípõre tett kézzel szájához emelte a kürtöt,
s a hangok, mint a búcsúzó imádság, belengték a kis temetõt. 

A kis gyertyaláng szelíden lobogott a kürt sárgaréz tükrében, s ahogy
végigfutott az öreg hangszer tölcsérén, megcsillant az elköszönõ vadász
ráncövezte szemében.

Vadászok, s vadászatok tükrözõdtek a könnyes szemekben. A láng felcsa-
pott, s látta az utolsó vadászatot:

Négy öreg állt a máglya mögött. Elõttük tölgyfalombos ravatalán egy ha-
talmas testû, vén bika feküdt. Vastag nyakát megtámasztották, agancsa az
égnek meredt. Baloldalon még szemágat, s egy villás szárvéget viselt, de a
másik oldalra az erejébõl már csak egy vaskos dárdára futotta. 

A kürt diadalmasan hirdette a vad halálát, miközben a máglya vörös szi-
porkákat lökött az alkonyi égre. Az öreg barátok megilletõdve nézték a va-
dat. A szerencsés társnak gratuláltak már, s most csak álltak, hogy tovább
tartson a pillanat.

A bika korát latolgat-
ták. Az agancs tövét tapo-
gatták, s az ínyig lekopott
fogakat nézegették.

– Húszéves. Én mon-
dom, legalább húszéves –
jelentette ki végül a kür-
tös.

– Talán csak tizenöt –
mondta az erdész – de
tényleg nagyon öreg. Vajon
mekkora lehetett még a
visszarakás elõtt?

– Csak találgatni lehet
– vette át a szót a tanító
– de most nincs már
benne öt kiló!

A negyedik szótlanul
térdelt a vad mellett. Újra
és újra végigsimított az
agancsszárakon, aztán,
mintha csak a bikához
beszélne, azt mondta:

– Lehet, hogy nem ér-
titek, amit mondok, de –
sajnálom ezt a bikát!

Felállt, s a többiekre
nézett, ahogy folytatta: 

– Szarvasnak legalább olyan öreg volt, mint én vadásznak. S most vége
van. Vadászként azt mondom, nem kár érte, de emberként – sajnálom. 

Lassan autóikhoz ballagtak. Nem beszélgettek, csak hosszan megölelték
egymást, ahogy elbúcsúztak. A gyertya libegõ lángja itt látta õket együtt
utoljára.

A negyedik barát este már nem érezte jól magát. A mellkasába szúró
fájdalom nem akart szûnni, s mire a mentõk kiértek, már késõ volt. 

– A szíve – mondta az orvos, aztán elvitték.

A kürt elhallgatott, s a kürtös megtörölte a szemét. Visszalépett barátai-
hoz. A pap kezében meglendült a füstölõ, s gyantás tömjénszag kúszott a
sírok közé. A rögök kezdeti hangos dobolása huppanásokká halkult, ahogy
a lapátok dolgozni kezdtek.

Virágok borították a szelíd halmot, s a kereszt lábához koszorút támasz-
tottak. Gyertyájának meg-meglobbanó lángja árnyékot vetett a rózsák közé.
Az árnyak összezsugorodtak, majd megnyúltak, s ahogy egy kóbor szellõ
odacsapott, a keresztre ugrottak. 

Mintha egy öreg bika állt volna ott.
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Dámbika

Sebzés: a becsült agancssúly 50 százaléka, vagy 100-150 euró.
Dámtehén elejtés: 16-22 ezer forint, illetve 50-90 euró; sebzés: 8-11 ezer forint,
illetve 25-35 euró.
Borjú elejtés: 16-22 ezer forint, illetve 40-90 euró; sebzés: 8-11 ezer forint,
illetve 20-35 euró.

Muflonkos

Sebzés: a becsült szarvhossz 50 százaléka.
Juh és jerke elejtés: 16-20 ezer forint, illetve 40-100 euró; sebzés: 8-10 ezer
forint, illetve 20-35 euró.
Bárány elejtés: 16-20 ezer forint, illetve 30-100 euró, sebzés: 8-10 ezer forint,
illetve 15-35 euró.

Apróvadvadászati árak

Fácánkakas elejtés: 3500-4000 forint, illetve 12-16 euró, elvitel: 400-600 forint,
illetve 2-6 euró.
Fogoly elejtés: 7 ezer forint, illetve 5-6
euró, elvitel: 1200 forint, illetve 3-4
euró.
Vetési lúd és nagylilik elejtés: 6 ezer
forint, illetve 20-33 euró, elvitel: 1500
forint, illetve 1-6 euró.
Vadréce elejtés: 2500-3200 forint, illet-
ve 7-19 euró, elvitel: 700 forint, illetve
0-6 euró.
Röptetett réce elejtés: 1950-2500 fo-
rint, illetve 10 euró, elvitel:
300-500 forint, ill. 1 euró.
Szárcsa elejtés: 1400 fo-
rint, illetve 5 euró, elvitel
400 forint, illetve 1 euró.

DR. BALÁZS ISTVÁN

Mikor – mi – mennyiért

Lapátsúly elejtés felár elejtés felár
(kg) (eFt) (Ft/g) (EUR) (EUR/g)

Csapos 35-75 – 150-200 –
1,99-ig 100-105 – 350-700 –
2,0-2,5 150-210 500-1000 300-1000 3-7
2,5-3,0 180-210 2000-2500 500-1000 5-9
3,0-3,5 290-335 2800-3200 930-1350 9-14
3,5-4,0 440-485 5000-6200 1600-2000 21-26
4,0-4,5 735-760 10300-15000 2700-3200 29-55
4,5-5,0 1250-1300 16200-20000 4200-5650 46-95
5,0-5,5 – – 6500-10050 50-110
5,5 fölött – – 15550 130

Csigahossz elejtés felár elejtés felár
(cm) (eFt) (Ft/cm) (EUR) (EUR/cm)

50 cm-ig 100 – 450-700 –
50-60 120-165 5 500-1000 10-26
60-70 165-170 13-16 650-1000 50-70
70-80 300-325 20-25 1200-1600 85-130
80-90 530-550 24-30 2200-2900 120-180
90 fölött 775 37,5 4000-4350 190-340

Árrobbanás
Az igazat megvallva, ritkán figyelem a
londoni árutõzsde híreit. Most se tettem
volna, ha nem beszélek Szabó Péterrel,
a NIKE-Fiocchi Lõszergyártó Kft. igaz-
gatójával, aki elmondta, hogy – amíg a
készletek tartanak - most kell lõszert vá-
sárolni, mert – ha a helyzet nem változik
– rövidesen 20-30 százalékkal kénytele-
nek lesznek árat emelni. Az áremelés
mögött a színesfémek idei árrobbanása
áll, a réz ára 75 százalékkal, az óné 55
százalékkal, az ólomé 40 százalékkal
magasabb, mint az év elején volt.

Rövid internetes kutakodás után
számomra is világossá vált, hogy a szí-
nesfémek árai idén csúcsokat döntöt-
tek, Kína lett a világ legnagyobb rézfo-
gyasztója és India is kezd csatlakozni
hozzá az évi 7 százalékos fogyasztásá-
nak növekedésével... miközben apad-
nak a készletek, a legnagyobb bányák
pedig csökkentett ütemben termel-
nek... megalapozva ezzel a tõzsdék
pozitív befektetõi hangulatát.

Az elemzõk – természetesen – egy-
másnak ellentmondó prognózisokat
jósolnak, van, aki jövõre újabb 5 szá-
zalékos emelkedést vár, s van, aki az
ólom idei 2400 dolláros átlagárának
1900 dollárra történõ visszaesését vár-
ja. Ami viszont tény, augusztus végén
3308 USD-t kértek a londoni tõzsdén
egy tonna ólomért.

Mi kell a sörétes és a golyós tölté-
nyek gyártásához? A lõporon kívül réz
és ólom. Ha ezeknek az alapanyagok-
nak az ára robbanásszerûen emelkedik,
érthetõ és indokolt a belõlük készülõ
termékek árrobbanása ... ami érzéke-
nyen érinti majd a pénztárcánkat is.

Tehát, tartok tõle, hogy rövid idõn
belül „kifosztjuk” a vadászboltokat,
„bespejzolunk”… ahogy ezt tettük évti-
zedekkel ezelõtt.

-dor
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Októberben: gímszarvasra – dámra – õzsutára és gidára – muflon-
ra – szikaszarvasra – vaddisznóra – mezei nyúlra – üregi nyúlra –
borzra – aranysakálra – házi görényre – nyestre – fácánkakasra
– fogolyra – vetési lúdra – nagy lilikre – tõkés récére – csörgõ ré-
cére – barátrécére – kercerécére – szárcsára – balkáni gerlére –
örvös galambra – dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra

Novemberben: gímszarvasra (golyóra érett bika csak október
31-ig lõhetõ) – dámra – õzsutára és gidára – muflonra –
szikaszarvasra – vaddisznóra – mezei nyúlra – üregi nyúlra –
borzra – aranysakálra – házi görényre – nyestre – fácánkakas-
ra – fogolyra – vetési lúdra – nagy lilikre – tõkés récére – csör-
gõ récére – barátrécére – kercerécére – szárcsára – balkáni
gerlére – dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldõ, malac – róka –
pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve.

Mire szabad vadászni?2007 OKTÓBER 31 nap
Közép-európai zónaidôben Budapesten

A hó A hét Nap Hold

napja napja kel nyugszik kel nyugszik fázisai

(h min) (h min) (h min) (h min) (h min)

1 Hétfõ 5 42 17 25 19 45 12 02
2 Kedd 5 44 17 23 20 45 13 11
3 Szerda 5 45 17 21 21 56 14 03 11 06 C
4 Csütörtök 5 46 17 19 23 11 14 42
5 Péntek 5 48 17 17 --  -- 15 10
6 Szombat 5 49 17 15 0 27 15 32
7 Vasárnap 5 50 17 13 1 40 15 49
8 Hétfõ 5 52 17 11 2 50 16 04
9 Kedd 5 53 17 09 3 58 16 18

10 Szerda 5 55 17 07 5 04 16 32
11 Csütörtök 5 56 17 05 6 11 16 48 6 01 I
12 Péntek 5 58 17 03 7 18 17 05
13 Szombat 5 59 17 01 8 27 17 26
14 Vasárnap 6 00 16 59 9 35 17 52
15 Hétfõ 6 02 16 57 10 41 18 27
16 Kedd 6 03 16 55 11 42 19 11
17 Szerda 6 05 16 53 12 35 20 07
18 Csütörtök 6 06 16 52 13 18 21 13
19 Péntek 6 08 16 50 13 51 22 26 9 33 D
20 Szombat 6 09 16 48 14 18 23 43
21 Vasárnap 6 11 16 46 14 40 --  --
22 Hétfõ 6 12 16 44 14 59 1 02
23 Kedd 6 14 16 43 15 17 2 22
24 Szerda 6 15 16 41 15 35 3 44
25 Csütörtök 6 16 16 39 15 56 5 09
26 Péntek 6 18 16 37 16 20 6 38 5 51 O
27 Szombat 6 19 16 36 16 52 8 08
28 Vasárnap 6 21 16 34 17 35 9 37
29 Hétfõ 6 22 16 32 18 32 10 54
30 Kedd 6 24 16 31 19 42 11 56
31 Szerda 6 25 16 29 20 58 12 41

ÚJHOLD l ELSÕ NEGYED D
TELIHOLD O UTOLSÓ NEGYED C

A nyári idõszámítás kezdetétõl az idõpontokhoz
egy órát hozzá kell adni.

A Zalaerdõ Zrt. október 10-én, 14 órakor Szentpéterföldén
tartja „idényértékelõ” trófeabemutatóját, melyre a szerve-
zõk mindenkit érdeklõdõt szeretettel várnak.

November 19. és 23. között vadászatvezetõ képzés indul a
Széchenyi Zsigmond Szakiskolában (8734 Somogyzsitfa-
Szõcsénypuszta, Ady E. u. 8.). Információ: Soós András,
06-30/577-2773. Jelentkezési határidõ: november 9.

Egy mondatban...
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A fürjvadászat sajátos élményeirõl olvasóink a VA-
DÁSZLAP tavalyi, szeptemberi számában (533-535.
oldalon) részletesen olvashattak. A fürjek az idén is
megjöttek, és szeptember elsõ hetében kis csapa-
tunk – köztük több fürjvadász-aspiráns – Magyar-
kanizsán próbált szerencsét. A 7200 hektáros va-
dászterület Bácskában, közvetlenül a Tisza mellett
fekszik, a röszkei határátkelõtõl 20 percnyi autóútra.
Kovács Szilveszter, a helyi „vadászgazda” és kísérõ-
ink mindent megtettek a siker érdekében, csak az
esõt nem tudták megállítani... A napnyugta elõtti két
igen gyors kontrahajtás és a másnap reggeli vadá-
szat 77 madarat eredményezett, úgy, hogy mindenki

– a kezdõ „fürjészek” is – ejtettek zsákmányt. A barátság – ami ennek a vadászati
módnak is lényege –, a vendégszeretet, a remek helyi ételek (fõleg a szalonnába te-
kert, csirkemájjal töltött sült fürj) még emlékezetesebbé tették a kirándulást. A ven-
déglátók odaadó hozzáállásának bizonyítékaként Kovács „Szilvi” még a fürjet is „állta”
a kedvünkért (képünkön). dr. Faragó István

Fürjészet Bácskában

A Tolna megyei Szálka község
fõtere ünneplõbe öltöztetve vár-
ta a szarvasvadászokat és azo-
kat az érdeklõdõket, akik az Or-
szágos Szarvasidény megnyitá-
sára érkeztek szeptember else-
jén. A község neve minden
szarvasvadász elõtt ismert, hi-
szen 1891-ben a falu határában
került terítékre az a világrekord
bika, amely késõbb közel hat-
van éven át vezette a világrang-

listát. A másodízben megtartott szarvasünnep délelõtt tíz órakor kezdõdött a falu fõ-
terén felállított bronz szarvas szobornál, mely hû mása az egykori világrekord
agancsárnak. Az ünnepi köszöntõt Pálfi János, Szálka polgármestere és Farkas Dé-
nes, a Tolna megyei Vadgazdálkodási Bizottság elnöke tartotta. A szabadtéri Szent
Hubertus mise után trófea- és vadászati kiállítás nyílt a falu kultúrházában. A már ha-
gyományos szakmai elõadást ifj. Fodermayer Vilmos, a Gemenc Zrt. osztályvezetõ-
je tartotta, a „Gemenci gímszarvas jelene, jövõje” címmel.

Szálkai szarvasnyitány

A festõi szépségû szlovákiai
Szentantal adott otthont a IX.
Szarvasbõgõ Európa-bajnokságnak,
szeptember 1-jén. A verseny rangját
emelte, hogy kilenc ország 23 ver-
senyzõje nevezett, ami részvételi
csúcsnak számít. Hazánkat a három
„bikán” kívül a zsûri soraiban helyet
foglaló Ruppert József, a Vérteserdõ
Rt. vadászati ágazatvezetõje képvi-
selte. A közel 3000 érdeklõdõ elõtt
zajló verseny roppant szoros ered-
ményt hozott. Az elsõ helyet a szlovákiai Robert Stancel szerezte meg, 94 pon-
tos teljesítménnyel, Erdélyi Tamás kiváló teljesítményt nyújtva csupán egyetlen
ponttal maradt le a gyõztes mögött, a bronzérmet pedig a lengyel Andrzej Misiak
nyakába akasztották. A másik két magyar versenyzõ, Homolya László a 9., ifj.
Homolya Károly pedig a 17. helyezéssel fejezte be a versenyt.

Egy pontra a gyõzelemtõl
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Emlékszem az elsõ Kettner-kataló-
gusra, amit a hetvenes évek köze-

pén találtam az iskolai papírgyûjtés for-
gatagában. Évekig õrizgettem és gye-
rekként sokszor elõvettem, hogy álmo-
dozzak. Micsoda fegyverek, ruházat,
csizmák és távcsövek... Volt abban min-
den, amit egy magamfajta vadászpalán-
ta csak kívánhat. Ha felnövök, és va-
dász leszek, nekem is lesznek ilyenek
– gondoltam, és már láttam is magam,
amint kiszállok az olajzöld terepjáróból,
vállamra dobom a drillinget és maku-
látlan külsõvel, szakszerûen felkísérem
a vendégvadászt a magaslesre.

Aztán késõbb ennek is eljött az
ideje. Évtizedeken keresztül mindig
nagy izgalommal – és a lehetõségek-
hez képest felkészülten – vártam a
vendégeket. Lehetett májusi bakvadá-
szat, szarvasbõgés, vagy téli fogatozás,
mindig megpróbáltam élményekhez
juttatni õket. Máig nem felejtem el az
elsõ külföldi vendéget, akit õzbakvadá-
szaton kellett kísérnem. Már hetekkel
a jeles esemény elõtt olyan izgalom-
ban voltam, hogy egyetlen estét vagy
hajnalt sem hagytam volna ki a bakok
megfigyelésébõl. Ezerszer végiggondol-
tam az elsõ cserkelés minden lehetsé-
ges variációját. Napközben terveket
szövögettem, elmerengve azon, vajon
hogyan tudnám még emlékezetesebbé
tenni a VENDÉG itt tartózkodását.

Idénykezdet elõtt mindig fodrászhoz
mentem és évtizedekig nem fordult
elõ, hogy borostásan jelentem volna
meg a vadászaton. Autóm, puskám,
távcsövem rendbe szedve, ruházatom
állapota kifogástalan. Így mire megér-

keztek a vendégek, mindig minden 
a helyén volt. De az akkori „bérvadá-
szok” is igényesebbek voltak, csak érett
vadra emeltek puskát, nem lehetett
õket behúzni a csõbe – és nem is volt
ajánlatos. Nagy elismerésnek számított,
ha egy öreg, tapasztalt vendég este, a
vacsoránál megdicsérte fiatal kísérõjét
és kijelentette, hogy amíg a területen
van, csak vele akar vadászni. Egy ilyen
dicséret minden pénzbeli elismerésnél
többet ért. Ez rangot jelentett és nem
számított, hogy búcsúzáskor hány
márkát csúsztatnak az ember zsebébe.

Nagy vágyam volt egy spektív, éve-
kig gyûjtögettem is rá. Úgy gondoltam,
a jó minõségû távcsõvel még pontosab-
ban bírálok, és a vendégek ezt értéke-
lik majd, elismerve a szaktudást.

Ma már bevallom, lehet, hogy feles-
leges volt. Megváltozott a világ, benne
a vadászat – és a vendégek is. A mai-
ak nagy része „pausál rendszerben”
vadászik. Darab-darab... mindegy, hogy
a vad öreg vagy fiatal. Lényeg, hogy 
a kialkudott kategóriába beleférjen.

Ma már nem számít, ha borostásan
jelenek meg... Egyrészt a borosta di-
vatba jött, másrészt – tisztelet a kivé-
telnek – egy vendég sem kel fel fél-
órával elõbb azért, hogy megborotvál-
kozva jelenjen meg a hajnali találkozón.

Lehet, hogy ma már számomra is
fontosabb a pénz, mint az elismerés?
Ezek szerint a világgal és a közélet-
tel együtt eld(k)urvultam?

Igaz, néha szégyellem magam, de
haladni kell a korral és a világ nem
áll meg csak azért, mert a vadõr
megöregszik... AGYAKI GÁBOR

D(k)urvulok



P
u

b
lic

is
z
tik

a

Magyar VADÁSZLAP/2007. október     637637

Emlékszem az elsõ Kettner-kataló-
gusra, amit a hetvenes évek köze-

pén találtam az iskolai papírgyûjtés for-
gatagában. Évekig õrizgettem és gye-
rekként sokszor elõvettem, hogy álmo-
dozzak. Micsoda fegyverek, ruházat,
csizmák és távcsövek... Volt abban min-
den, amit egy magamfajta vadászpalán-
ta csak kívánhat. Ha felnövök, és va-
dász leszek, nekem is lesznek ilyenek
– gondoltam, és már láttam is magam,
amint kiszállok az olajzöld terepjáróból,
vállamra dobom a drillinget és maku-
látlan külsõvel, szakszerûen felkísérem
a vendégvadászt a magaslesre.

Aztán késõbb ennek is eljött az
ideje. Évtizedeken keresztül mindig
nagy izgalommal – és a lehetõségek-
hez képest felkészülten – vártam a
vendégeket. Lehetett májusi bakvadá-
szat, szarvasbõgés, vagy téli fogatozás,
mindig megpróbáltam élményekhez
juttatni õket. Máig nem felejtem el az
elsõ külföldi vendéget, akit õzbakvadá-
szaton kellett kísérnem. Már hetekkel
a jeles esemény elõtt olyan izgalom-
ban voltam, hogy egyetlen estét vagy
hajnalt sem hagytam volna ki a bakok
megfigyelésébõl. Ezerszer végiggondol-
tam az elsõ cserkelés minden lehetsé-
ges variációját. Napközben terveket
szövögettem, elmerengve azon, vajon
hogyan tudnám még emlékezetesebbé
tenni a VENDÉG itt tartózkodását.

Idénykezdet elõtt mindig fodrászhoz
mentem és évtizedekig nem fordult
elõ, hogy borostásan jelentem volna
meg a vadászaton. Autóm, puskám,
távcsövem rendbe szedve, ruházatom
állapota kifogástalan. Így mire megér-

keztek a vendégek, mindig minden 
a helyén volt. De az akkori „bérvadá-
szok” is igényesebbek voltak, csak érett
vadra emeltek puskát, nem lehetett
õket behúzni a csõbe – és nem is volt
ajánlatos. Nagy elismerésnek számított,
ha egy öreg, tapasztalt vendég este, a
vacsoránál megdicsérte fiatal kísérõjét
és kijelentette, hogy amíg a területen
van, csak vele akar vadászni. Egy ilyen
dicséret minden pénzbeli elismerésnél
többet ért. Ez rangot jelentett és nem
számított, hogy búcsúzáskor hány
márkát csúsztatnak az ember zsebébe.

Nagy vágyam volt egy spektív, éve-
kig gyûjtögettem is rá. Úgy gondoltam,
a jó minõségû távcsõvel még pontosab-
ban bírálok, és a vendégek ezt értéke-
lik majd, elismerve a szaktudást.

Ma már bevallom, lehet, hogy feles-
leges volt. Megváltozott a világ, benne
a vadászat – és a vendégek is. A mai-
ak nagy része „pausál rendszerben”
vadászik. Darab-darab... mindegy, hogy
a vad öreg vagy fiatal. Lényeg, hogy 
a kialkudott kategóriába beleférjen.

Ma már nem számít, ha borostásan
jelenek meg... Egyrészt a borosta di-
vatba jött, másrészt – tisztelet a kivé-
telnek – egy vendég sem kel fel fél-
órával elõbb azért, hogy megborotvál-
kozva jelenjen meg a hajnali találkozón.

Lehet, hogy ma már számomra is
fontosabb a pénz, mint az elismerés?
Ezek szerint a világgal és a közélet-
tel együtt eld(k)urvultam?

Igaz, néha szégyellem magam, de
haladni kell a korral és a világ nem
áll meg csak azért, mert a vadõr
megöregszik... AGYAKI GÁBOR

D(k)urvulok
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A z októberi ködökkel északi vándorok, a vadlibák se-
regei szelik az õszi égboltot, a hajnali ködtakarók

leple alatt különös nászszertartás és küzdelem kezdõdik;
a dámbikák barcogása.

Amikor a köd fátylát lassan feloszlatják az éretten
telt õszi színt felvillantó elsõ napsugarak, csörgedezõ
patak dallamát sejtetõ madárének csendül fel. A kedve-
sen gömbölyded apró énekes: a vörösbegy. Az õszi er-
dõn a fogyó madárdal értékét talán az elõbbi hangulat-
kép is érzékelteti. Madarunk említett vörös ékén kívül
másutt szerényebb színeket visel. Felsõteste, szárnya és
farka barna, testalja szürkésfehér. Élénk színû mellét és
homlokát, csak rá jellemzõ barnásszürke szín keretezi.

Egész éven át lehet hallani énekét, így õsszel is. A
madarak egy része délre vonul, az áttelelõkhöz pedig
már októberben csatlakoznak az északról télire hozzánk
érkezõ társaik. Hideg, ínségesebb idõkben azok az
egyedek is, amelyek egyébként az erdõk közelségét ke-
resik, közelebb húzódnak az emberi településekhez.

A vörösbegyek kedvelt helyei az er-
dei gödrök, patak-völgyek, esetleg
mélyutak (horhok) növényzettel takart
oldalai. Földbe vájt mélyedésekbe hor-
dott száraz levelekbõl, mohából és fi-
nom gyökerekbõl készült fészkébe ra-
kott 5-7 tojásból kelnek ki, 13-14 napi
kotlás után az eleinte vak és csupasz
(fészeklakó) fiókák. Tavasztól nyár kö-
zepéig a párok kétszer is költenek.

A vörösbegy fiókái még azelõtt ki-
ugrálnak, kimásznak a fészekbõl, mie-
lõtt megtanulnának repülni. Szüleik ez-
után még sokáig etetik õket. Védelmül
szolgál ez az ösztönös magatartásuk,
ugyanis így a ragadozóktól az összes
fióka nagyobb biztonságban van, ha
nem egy helyen tartózkodnak, mert
szerencsés esetben csak egy esik áldo-
zatul. A kirepült fiatalok tollruhája is
hasonló szolgálatot tesz. Pöttyös mintá-
zatuk jól rejti õket a talajon, a bokro-
kon és lombkoronán átszûrõdõ fényben.

Táplálékát, a pókokat, rovarokat,
csigákat és a gilisztákat a földrõl sze-
degeti föl. Õsszel apróbb bogyókat
(fõként a fekete bodzát) is szívesen
fogyasztanak. 

Télen a madáretetõn
és környékén is meg-
jelenhet, ahol nem
annyira magot
keres, mint
inkább der-
medt vagy
még moz-
gó apró
rovaro-

kat, pókokat. Ételmara-
dékokkal azonban mi is
kedveskedhetünk neki,
például fõtt tésztával
vagy levesbõl maradt fõtt
sárgarépával. A vörösbegy
egyre inkább városlakóvá
válik. Sûrûbb, bokros te-
rületen alacsonyra kihelye-
zett tág szájú odúval meg-
telepíthetõ, olyan helyen ahol
házi macska nem fér hozzá. 

Védett madár, természetvédel-
mi értéke 10 000 forint.

HAVASI LÁSZLÓ

Az írás Molnár Istvánnak (1919-2007), 
a baranyai madárfelmérések úttörõjének 
az emlékére készült.

Mesterdalnok a vadcsapások mentén
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…mire készülnek ilyenkor a növények?
Õsszel aludni készül minden fû, fa, vi-
rág, s az apró magvak is fázósan lapul-
va várják az avarágy alatt a tél puha pe-
helydunyháját. Az égi erõk akaratából –
ha tetszik, ha nem – október az évente
megújuló vegetáció ( növényzet) álom-
ba merülésének hava.

…miért sárgulnak el õsszel a levelek?
A növények létezéséhez, fejlõdéséhez fényre van szükségük. A fényenergia hatására a levelek zöld színanyaga – a klorofill – glü-
kózzá, azaz energiadús cukorfélévé alakítja a vizet és a széndioxidot. Tehát a növények táplálékot állítanak elõ saját maguknak,
mely lehetõvé teszi a növekedésüket. E különleges kémiai folyamat a fotoszintézis, amely során a Föld lakói számára létfontosságú
oxigén szabadul fel. Az õszi idõjárás kevesebb fénnyel és hidegebb éjszakákkal, nappalokkal köszönt be, s hatására a növények
klorofill termelése folyamatosan csökken, a levelek zöld színe elhalványul. A fotoszintézis egyre lassul, majd leáll. A levelek elsár-
gulnak, narancsos, vöröses színûvé változnak, elszáradnak, végül lehullanak. 

…mi történik hazánk erdeiben a „vénasszonyok nyara” idején?
A rövid idõre újra próbálkozó nyár, a vénasszonyok nyara a dámszarvasok nászidõszaka, amelyet a vadászok a bikák sajátos,
horkolásszerû hangadása miatt „barcogásnak” neveznek. A dámbikák párválasztás idején elfoglalják szokásos barcogó helyeiket.
Ezeken az erdei tisztásokon úgynevezett barcogó teknõket kaparnak maguknak, megjelölik a szaganyagukkal. Esetenként ke-
mény párviadalok során mérik össze az erejüket, táplálékot pedig alig vesznek magukhoz. A dámtehenek ezeket a barcogó helye-
ket keresik fel. A dámoknál „hölgyválasz” van, a tehenek az imponáló viselkedést mutató bikák közül maguk választanak párt.

…mit tesznek ekkortájt a hazánkban költõ madaraink?
A tollborzoló, egyre hûvösödõ szelek a nagy utazásra való fölkészülésre figyelmeztetik a madárvilágot. A hazánkban költõ ma-
dárfajok „fázósabbjai” szeptembertõl kezdõdõen egészen november végéig szárnyra kapnak és útra kelnek. Ilyen, minden õsz-
szel elköltözõ madarunk például a vadgerle, a kék- és az örvös galamb, a barna réti héja, a vörös vércse, a kékvércse, a fürj, a

cankófélék, a füsti-, a molnár – és a partifecske, a barázdabillegetõ, a nádirigó, a rozsdafarkú, a fülemüle...

…mit csinálnak ilyenkor a tõlünk északabbra költõ madarak?
Észak felõl az égen „V” alakban húzva, csapatosan érkeznek a vetési ludak, és nagylilikek. Szintén „V”

alakot formálva utaznak át hazánkon - a legfõképp a tiszántúli részeken éjszakázó – nappal hango-
san „krúgató” – hamuszürke darucsapatok is.

…vannak olyan madarak, amelyeknek hazánk nyújt téli menedéket?
A fagyos északról számos téli vendégünk érkezik: a kerceréce, a gatyásölyv, a törpesólyom, a
fenyõrigó, a csonttollú, búbos cinege, a fenyõpinty, a süvöltõ, a csíz... Nekik hazánk viszony-
lag enyhe éghajlata miatt ideális téli menedéket nyújt.

…mi segíti a vándormadarakat utazásuk során?
E különleges lényeknek – a vándormadaraknak – utazásuk során a Nap és a csillagképek ad-
nak támpontot tájékozódásukhoz. Földünk mágneses tere pedig iránytûként vezeti õket
hosszú útjukon.

…mi célból utaznak a madarak?
E törékeny élõlények úti célja a túlélés, a táplálék megszerzése. A több millió észak-európai

költözõ madár célállomása Afrika. A hosszú út veszélyekkel teli és sok madár soha nem is éri
el az évszázados telelõhelyeket.

…állandó madaraink hogyan készülnek a télre?
A nagy jövés-menésre mit sem hederítõ állandó madaraink magukat szorgalmasan hiz-

lalva készülõdnek a hûvösebb hónapokra.

…hogyan készül a télre a vadgazda?
A gondos vadász is készül a zimankós télre: az etetõket és a terménytárolókat alaposan feltölti, hogy

a gondozása alatt lévõ vadállomány ne éhezzen az elkövetkezõ hónapokban. Erdõ-mezõ lakóinak az õsz
során szerzett erõnlét ad esélyt a kemény tél viszontagságainak átélésére. CS. GYENES EMESE

Tudod-e, hogy…





A pézsma, a róka, és a borz cserkelõ
vadászata, valamint a nyúl és a fácán

társasvadászata sok izgalmat és 
kihívást tartogat egy íjász számára.
Az apróvad-vadászat próbára teszi 

a vadászíjász lõtudását is, hiszen itt 
a zsákmány mérete elenyészõ nagy-
vadjainkhoz képest. Míg a sörétes

puska fácánvadászat esetén a sörétraj
terítése miatt könnyít valamelyest 

a feladaton, addig az íjász ugyanúgy
egy vesszõt használ itt is, akár 

a nagyvad esetében.

Az íj és a vesszõ
Mielõtt íjas apróvadvadászatra ad-
nánk a fejünket, át kell rendezni fel-
szerelésünket és „átállítani” lõtech-
nikánkat. Jó, ha elfelejtjük a nagy hú-
zóerõt képviselõ, célzást segítõ eszkö-
zökkel (irányzékkal) felszerelt csigás
íjakat, és egy kisebb erõsségû, kapás-
lövésre alkalmas reflexíjat vásárolunk,
a jó reflexek mellett ugyanis szüksé-
günk lesz egy gyorsan kezelhetõ íjra
is. A csigás rendszerû íj megfeszíté-
se több idõt igényel, mint egy fából
készült reflexíj kihúzása.

Repülõ vad esetében speciálisan fel-
tollazott vesszõket használunk. A hagyo-
mányos tollazatú vesszõ (három, egy-
mástól 120 fokos szögben elhelyezkedõ
1-2 cm magas, 8-10 cm hosszú tollak)
a levegõbe lõve nagy távolságokra elre-
pülhet. Az úgynevezett flu-flu tollal el-
látott vesszõk (ez egy, a vesszõ végére
spirális alakban, 8-10 centiméter hosszan
felcsavart tollazat) azonban a levegõben
lefékezõdnek, és néhány tízméteres re-
pülés után függõlegesen leesve belefú-
ródnak a földbe. Szintén hasonló féke-
zõhatást érhetünk el az úgynevezett
skeet-tollazással, amelynél a veszõt 3-6
db 4-5 centiméter magas, 8-10 centimé-
ter hosszú tollakkal látunk el.

Apróvad vadászatára bár árulnak
speciális hegyeket (pl. blund-hegy,

amelynek nagy tompa vége az ütés
erejével fejti ki ölõhatását), de tapasz-
talt vadászíjászok állítása szerint eb-
ben az esetben is jobb, ha vadászpen-
géket használunk.

Felkészülés
A legjobb felkészülési módszer apró-
vadvadászatra az íj esetében is a ko-
ronglövészet. Na nem a hagyományos
narancssárga cserépkorongra kell itt
gondolnunk. Az íjászok polifoamból
készült, negyven centiméter átmérõjû
dobókoronggal gyakorolnak. Feldobva,
vagy gurítva, a korong nagyon jól
tudja szimulálni a felreppenõ fácánt
vagy a hajtósor elõtt végigfutó nyulat.

A vadászíjásznak alaposan be kell
gyakorolnia azt, hogy mennyivel tart-
son elé, vagy fölé a célnak ahhoz,
hogy eltalálja azt. A sok gyakorlás
eredményeként kialakul az ösztönössé
fejlõdõ célzás és kapáslövés. 

Vadászat
Egy fácánvadászatot íjászok számára
úgy érdemes megszervezni, hogy az
adott terület még ne legyen levadász-
va. Az íjjal való vadászat nehézségeit a
vadbõség tudja a legjobban kompen-
zálni. Egy-két jó kutya, aki megállja a
madarat, és jelre fel is zavarja azt,
mindenképpen elengedhetetlen. Az íjá-
szoknak ugyanis csak akkor van esé-
lyük az elejtésre, ha a fácánok 10 mé-
teren belül burrannak fel. Szerencsés,
ha a vonalat úgy állítjuk fel, hogy egy-
egy íjász között legyen egy-egy hajtó
is. Az elállóknak mindig nagyobb esé-
lyük van az elejtésre, így gondoskod-
junk arról, hogy néhány íjász a hajtás
megkezdése elõtt elfoglalhassa a szá-
mára megfelelõ takarást biztosító ál-
lást. Nagyon lényeges, hogy az íjász
csak olyan terepen tud vadászni, ahol
zavartalanul ki tudja húzni íját. Kuko-
ricatáblában, nádasban erre értelem-
szerûen igen kicsi az esélye.

Ha bokrászva vadászunk, nagyon
eredményes lehet a két íjász, egy
puskás és egy kutya összetételû csa-
pat. Ha az eb megáll egy madarat,
az íjászok és a puskás a közelbe lo-
pakodnak, majd felröppentik a vadat.
Elsõként mindig az íjászok lõnek, s
ha hibáznak, a puskásnak még lesz
annyi ideje, hogy terítékre hozza. 

A csapatnak összeszokottnak kell lennie,
és mindenképpen szerencsés, ha a
puskás jártas az íjászatban is.

Igen ritka, de íjjal mindenképpen
eredményes és élvezetes vadászat a
pézsma cserkelõ vadászata. A rágcsá-
lóban gazdag patak partján egy-egy
ígéretes helyen letanyázó íjász lesben
figyelheti a mozgást. Amint megjelenik
a pézsma, indulhat a cserkelés. A
pézsmát nem érdemes akkor meglõni,
amikor a vízben úszik, mert igen szí-
vós, és találat esetén is képes vesszõ-
vel együtt lebukni a víz alá. Így meg-
nõ az esély arra, hogy szem elõl té-
vesztve elveszítjük zsákmányunkat.
Várjuk meg, amíg a pézsma kimászik
a partra, és gyanútlanul elkezdi rág-

csálni a nád friss hajtásait. Mivel igen
éber kis jószágról van szó, a becser-
kelése húsz méteren belülre különösen
nehéz dolog. Aki lebecsüli e kis állat
képességeit, elkönyvelheti a sikertelen-
séget. A pézsmavadászatnál bár hasz-
nálható a csigás íj, mivel itt nem min-
dig van szükség gyors kapáslövésre, a
nagy húzóerõ mindenképpen felesleges.

Örömmel mondhatom, hogy egyre
több lehetõség nyílik az íjászoknak
arra, hogy hódolhassanak effajta
szenvedélyüknek. A vadásztársaságok
kezdik felismerni, hogy az
íjjal olyan helyek hajtását
is meg lehet szervezni,
ahol puskával nem lehet-
ne lõni település, vagy fõ-
útvonal közelsége miatt.

SZABÓ ZSOLT
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Som Kristóf vadászíjász elejtett
fácánkakasával

Apróvadvadászat íjjal
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Mátyás király falatkái

Jó királyunknak mindig sok tenniva-
lója akadt, ezért alig jutott ideje az
étkezésre. Mi ilyenkor a frissen, pil-
lanatok alatt elkészíthetõ hátszín fa-
latkákat kínáltuk volna, hogy a gyor-
saság és finomság karöltve járjon, az
elfogyasztott étel pedig tartósan ad-
jon erõt, ugyanakkor szolgálja az él-
vezeteket is. 

Ennek érdekében a szarvas filé-
zett hátszínének legszebb részeit vé-

konyra szeletelés után pácba tesz-
szük és amikor int a király étek-
mestere vagy a kedves Vendé-
günk, gyorsan elõkapjuk az ön-
töttvas serpenyõt, amelyben elõ-
ször a szalonnakockákat barnítjuk,
aztán „villám-pirítjuk” a pácolt hát-

színt, majd köré sûrítjük a tejszínt,
amíg az bársonyos, gesztenye színt
kap. A zöldborsós rizskörítés már
csak ráadás. A végeredmény: gyorsa-
ság, frissesség, erõ és élvezet. 

Hozzávalók (4 személyre):
szarvasgerinc filé 72
dkg, füstölt mangalica
szalonna 15 dkg, 
vaj 6 dkg, tejszín 1,2 li-
ter, õrölt bors, õrölt kö-
mény és só.

IFJ. RAKK TAMÁS

mesterszakács-konyhafõnök
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Vadételek Vadételek 
a Ta TAPÓ fogadó APÓ fogadó 

királyi éttermébõlkirályi éttermébõl
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Csodák mégis csak vannak! Ez lehet a rövid summáza-
ta annak a ténynek, hogy a FIPS-Mouche versenyek

történetében elõször magyar válogatottat is köszönthetett
a FIPS elnöke, Mr. James Ferguson úr. Magyarországot
a Mühosz (Mûlegyezõ Horgászok Országos Szövetsége)
által delegált válogatott képviselte. Errõl csak annyit, hogy
a szövetség pár éve alakult, lelkes tagságának és hozzá-
értõ vezetésének köszönhetõen a nemzetközi szövetség
szabályait betartva rendezte és rendezi meg nemzeti baj-
nokságait, amelynek egyes helyszí-
nei külföldön vannak (pl. San fo-
lyó, Lengyelország). Az idén a
FIPS prágai gyûlésén dõlt el, hogy
Magyarországot a Mühosz, és nem
a Mohosz képviselheti az Európa-
bajnokságon. A szavazásra illetéke-
sek 17:1 arányban szavazták meg a
Mühosz elsõbbségét, ami nem volt
véletlen. Az alig négyszáz tagot
számláló szervezet megújította és megszervezte a hazai
mûlegyezõ sportot. Korábban is voltak hasonló törekvé-
sek, még a hetvenes években megalakult a Herman Ot-
tó legyezõ klub, majd egy évtizeddel késõbb a báró
Szurmay Sándor nevét viselõ újabb legyezõ klub. Az egy-
kori alapítók többsége ma lelkes Mühosz-tag vagy szim-
patizáns.  A prágai tanácskozásra a Mühosz olyan pre-
zentációval érkezett, amelyet elismeréssel és rokonszenvvel
fogadtak a nagyobb hagyományokkal és múlttal bíró nem-
zeti delegációk, és ez a szavazás végsõ eredményében is
megmutatkozott. Ettõl függetlenül a Mühosz vezetése
sportszerûen keresi az együttmûködés lehetõségét a
Mohosz-szal, a labda most már a másik térfélen pattog…

No de sajátos hazai ügyeink helyett beszéljünk az Eu-
rópa-bajnokságról és a magyar csapatról. A válogatott ke-
retet a tavalyi bajnokság eredményei alapján állították ösz-
sze, az elsõ négy helyre a bajnokság gyõztesei és helye-
zettjei kerültek, ötödik tagnak Dénes Ádámot javasolta a
szövetség vezetése, aki egyúttal a csapatvezetõi munkát is
ellátta. Ádám (aki civilben agykutató) nagy értéke a ha-
zai mûlegyes sportnak, múlhatatlan érdemei vannak ab-
ban, hogy a magyar csapat részt vehetett az Európa-baj-
nokságon.

A verseny ötfordulós volt, a helyszíneket öt szektorra
tagolták: I. Jolstra folyó, II. Movatn tó (csónakos horgá-
szat), III. Gaula folyó, IV. Viksdalsvatn tó (csónakos hor-
gászat), V. Hestadfjorden tó (parti horgászat). 

A versenyzõk a sorsolás után megismerkedtek szekto-
raikkal, Farkas Szabolcs az „A”, File István a „B”,
Pünkösti Zsombor a „C”, Dénes Ádám a „D”, Hárságyi

Balázs az „E” szektorral. Az elsõ edzésnap után hamar
világossá vált, hogy a világ élvonala a mûlegyezést nem
hobbiként, hanem kõkemény versenysportként ûzi. Ismer-
ve sajátos viszonyainkat (nincsen péres, igazán jó piszt-
rángos vizünk, a csónakos mûlegyes horgászat szinte is-
meretlen számunkra stb.) nem kis hátránnyal indult a
magyar csapat. 

A helyi folyók sem Ipoly vagy Körös szintûek, hanem
mélyek, és erõsen áramlanak, nem veszélytelen bennük a

horgászat! Az elsõ tavi edzést a
Haukedalsvatn tavon tartották a fi-
úk. Megnyerte tetszésüket a szépsé-
ges tó és gazdag halállománya.
Többen úgy döntöttek, hogy ez az
a hely, ahová jövõre érdemes lesz
magánemberként is visszajönni. Nor-
végia nem olcsó ország, de a napi-
jegyek ára elviselhetõ, 60 korona
(1800 forint) és az egyszerûbb szál-

láshelyek is megfizethetõk.
Minden nehézség ellenére az elsõ nap végén File Ist-

ván egyéniben a 12., a csapat a 13. helyen állt!  Másnap
megjött az esõ hideg széllel, ami nem tette könnyûvé a
horgászatot, benulláz az idei évad lengyel világbajnoka
Marek Walczyk, a mieink közül Dénes Ádám és Pünkösti
Zsombor is. Farkas Szabolcs és Hárságyi Balázs a 11., File
István a 8. helyen végez  szektorában. Az utolsó nap két
fordulójában váltakozó sikerrel horgásztak a mieink. 
A délelõtti fordulóban Pünkösti Zsombornak nem megy,
de délután javít. Hárságyi Balázs délelõtt haltalan, délután
már a 11. helyen végez. Farkas Balázs délelõtt nullázik,
délután a 15. helyen van a szektorában. Dénes Ádám dél-
elõtt és délután is 10. File István a csapat legjobbja, 8-
as és 14-es helyet horgászik. 

A világbajnoki címet a portugál Jorge Pisco (nagyon
kiegyensúlyozott horgászattal) szerzi meg, az angol Ian
Barr végez a második helyen, a norvég Paal Andersené a
bronzérem. Csapatversenyben az olasz válogatott diadal-
maskodott az angol és a második számú cseh csapat
elõtt. Egyéniben óriási verseny volt, az elsõ és a 15. he-
lyezett között mindössze 10 helyezési szám különbség volt!

Hogy a magyar válogatott kijuthatott az Európa-bajnok-
ságra, azt többek között annak is köszönheti,
hogy sikerült megnyernie támogatónak az
egyik legnagyobb hazai horgászcikk kereske-
dést, az Energofish Kft.-t, (a Vision magyar-
országi forgalmazóját), a Stroft elõkezsinórok
hazai forgalmazóját és néhány magánszemélyt. 

ZÁKONYI BOTOND

13. FIPS-Mouche
mûlegyezõ

Európa-bajnokság,
Norvégia
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Vadászfácán október 15. 
és december 15. között eladó.

Kiváló minõség, 15 éves gyakorlat. 

70/212-96-82, 30/639-14-86 

Hunor-Magor Vt. 2484 Agárd Pf. 151.

CÉLTÁVCSÖVEK!
Bushnell 6-12x44 19.000 Ft

világító szálkereszttel, szerelékkel

Tasco 3-9x56 25.000 Ft
világító szálkereszttel, szerelékkel

Yukon 3-12x50 60.000 Ft
világító ponttal

Edenberg 3-9x56 60.000 Ft
világító ponttal, gázzal töltve

SOLIGOR KERESÕK!
7x50 16.000 Ft

8-24x50 19.000 Ft

1 év garanciával kaphatók!
Postai utánvéttel is!

06-30/905-2005

Vadkárelhárító vadászati 
lehetõség Budapesttõl 60 km-re,
Érsekvadkerten, az Agroméra Zrt.

vadászterületén. 

Részvételi díj 5000.-Ft + ÁFA. 
Az ár tartalmazza az esti 
és hajnali lesvadászatot. 

Lõdíj nincs! 
Részvételi jegy váltható a Zrt.

pénztárában, vagy megegyezés
szerint a hivatásos vadászoknál.

Szállás megoldható. 
Érdeklõdni: 06/20/346-1397

06/20/426-0307
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FEGYVER

Ferlachi .30-06-os ejektoros, nyolcszögletû, bil-
lenõcsövû, Zeiss 2,5-10x50-es, világító szál-
keresztes céltávcsõvel, négykörmös suhli
szerelékkel, kaukázusi dió aggyal, állatfigurás
mélyvésett rendszerkamrával, aranyozott bil-
lentyûkkel eladó. Tel.: 06/20/555-4859

Igazi ritkaság! Mannlicher-Schönauer „stucni”
8x60 Magnum, 58 cm-es csõvel, 1959-ben
gyártott, politúrozott agyazással, tusatáras,
120 db tölténnyel, 1,5–6 x42-es Zeiss Jena
céltávcsõvel, és 6x42-es Kahles céltávcsõ, le-
vehetõ szerelékkel, eredeti hibátlan állapot-
ban, eladó 750.000 Ft. Tel.: 06/20/957-5127

Merkel drilling 12/70-es, 8x57 JRS Zeiss Diava-
ri 3-12x56-os céltávcsõvel, gyári szerelékkel
5,6x50 R betétcsõvel kitûnõ állapotban el-
adó. Érdeklõdni: 06/30/935-7865

Zeiss Conquest (új, gyári garanciával) céltáv-
csövek különbözõ nagyítással és szálke-
reszttel, 160.000-260.000 Ft-ért eladók. 
Telefon: 06/20/911-7375

Sauer 202 Highland .30-06-os 1 éves golyós
puska, 51 cm-es csõvel, Swarovski 8x56-os
4A szálkereszttel, EAW szerelékkel originál
állapotban (25 lövéssel) távcsõvel vagy anél-
kül eladó. Telefon: 06/70/564-6888

Original Mauser S66 típusú, 7x64-es, 1,5-6x42-
es Zeiss Diavari távcsõvel, kifordítható szere-
lékkel, újszerû állapotban (max. 20 lövéssel)
eladó. Érdeklõdni: 06/20/411-9717

2000-es évjáratú Brno 502/10 típusú, .30-06/12-
es, 5,6x50R betétcsõvel, 12-es ejektoros sö-
rétes csõvel, 3-12x56-os távcsõvel, fekete dió
aggyal, újszerû állapotban eladó. 
Érdeklõdni:06/20/411-9717

7x64-es Mauser típusú, jugoszláv gyártmányú
golyós puska, 4-12x50 Remington céltávcsõ-
vel szerelve, kódzáras kofferral betegség mi-
att eladó. Telefon:06/1/276-4406

Eladó .30-06-os Zastava golyós puska, 4-
12x56-os Tasco céltávcsõvel, patent szere-
lékkel, új 12/70 IZS 43E orosz duplapuska.
Telefon: 06/20/357-9936

Zeiss Diavari 2,5-10x50 VMT, megvilágított szál-
kereszt, belsõsínes, valamint Steyr M. lux bel-
sõsínes levehetõ komplett szerelék 50%-os
áron eladó. Telefon: 06/30/938-9213

Mélyvésett Merkel 20/70, Bühag 20/70, Zastava
.22 Hornet távcsõvel, Mauser 8x57-es távcsõ-
vel eladó. Telefon: 06/20/972-2573

KUTYA

Kitûnõ küllemû és munkateljesítményû szálkás-
szõrû tacskók elõjegyezhetõk a Von
AIltenburger kennelbõl. Marosmenti-Rudi-
fogó Miku Soma 2 x HPJ fiatal klubgyõztes,
2x R. CAC, 5x CAC,  2x CACIB, 2x HFGY BOB
D.K. Európa Kupa gyõztes, tenyésztésre ja-
vasolt kannal fedeztetünk. Telefon: Szarka,
06/30/ 961-9481

Drótszörû magyar vizsla kölykök és fiatalok
kaphatók a „Hejõcsabai kennelben” Miskol-
con. Telefon: 06/46/304-175, 06/30/322-9991

Aktívan vadászó, munkavizsgás (ÖTV), cham-
pion Pointer szülõk kölykei eladók! Telefon:
06/20/490-9940, www.posteleki-pointer.fw.hu
Baukóné

Erdélyi kopó törzskönyves munkakutya köly-
kök kaphatók-elõjegyezhetõk a Sári-sori
Macskavadász tenyésztési díjas, aranyko-
szorús kennelbõl. Szeretne Önnél lakni egy
Erdélyi Kopó? Megtudhatja tesztembõl a
honlapon, ahol a születendõ alomról és e kü-
lönleges nemzeti kinccsé nyilvánított fajtáról
is olvashat. www.macskavadaszkopo.tuti.hu
Papír alapú változat kérhetõ a 20-547-0685-
ös számon

Jagd terrier kiskutyák eladók „A különös va-
dászat”, és a „Rókák és terrierek” címû köny-
vek szerzõjének kennelébõl. Ezenkívül eladó
vagy vadászatra cserélhetõ egy rövid szõrû,
vaddisznóra és utánkeresésre bevadászott
tacskó kan. Telefon: 06/30/637-8363

Rénusi-Vadász kennelbõl rövid szõrû magyar
vizsla növendék kapható alapképzett, kitûnõ
pedigrével. Telefon: 06/30/619-0287

Eladó kitûnõen vadászó, törzskönyves szülök-
tõl, négyhónapos kis münsterlandi vizsla
kölykök. Telefon: 06/20/357-9936

Bevadászott foxterrierek és kölykök, vaddisznók,
továbbá közép-ázsiai juhász kutyák eladók.
Ugyanitt fedeztetés. Tel.: 06/20/493-2665

ÁLLÁS

Huszonegy éves vadgazdálkodási technikus, egy év
apróvadas gyakorlattal, B és T kat. jogosítvány-
nyal, vadõri állást keres. Tel.: 06/30/571-77-41

24 éves felvidéki, szlovák, cseh és alapfokú
német nyelvismerettel, B kategóriás jogosít-
vánnyal rendelkezõ vadgazda állást keres az
ország bármely területén. Minden megoldás
érdekel (gyakornoki állás is). 
Telefon: 06/20/247-19-08, 00/421-902-73-49-85,
email: csintil@freemail.hu

A Bóly Zrt. Vadgazdálkodási Ágazata hi-
vatásos vadászt  keres. A pályázatokat

fényképes önéletrajzzal és motivációs le-
véllel  az alábbi címre várjuk a V-1/2007
referencia szám feltüntetésével: Bóly Zrt.
7754 Bóly, Ady E. u. 21. Jelentkezési ha-

táridõ: 2007. október 15.

VEGYES

Eladó kétszintes, 140 m2-összterületû épület
Zalaszentbalázson, a 74-es fõút mellett,
Nagykanizsától 18 km-re, a hozzá tartozó
földrész 475 m2. Érd: 06/20/938-82-10

Automata vadetetõ beállítható szórási idõvel és
szabályozható mennyiséggel eladó. 
Telefonszám: 06/30/467-01-23

Éjjellátó keresõ távcsõ eladó. 
Telefon: 06/30/467-01-23

Vaddisznót vásárolnék. Tel.: 06/20/ 425-87-03

Az állami vadászvizsga kidolgozott követelmé-
nye megrendelhetõ a 06/20/427-35-88-as te-
lefonszámon.
75 ha erdõ eladó Somogy megyében (Kõkút)
Telefon: 06/20/464-36-38

Fácán- és fogolytenyésztésre alkalmas baromfi-
telep bérbeadó. Telefon: 06/70/318-24-01

Gyarapítsa Vadászkönyvtárát! - A Diana Vadász-
Horgász Antikvárium ingyenes árjegyzéket
küld könyvkínálatáról. -6900 Makó, Zrínyi u.
34. Tel.: 62/211-561, www.dianaantikvarium.hu

A Bakonyban (Hántán) nyugodt környezetben
teljesen berendezett, exkluzív vadászház el-
adó. Telefon: 06/20/943-5363

Vadászathoz, vadászturizmushoz befektetõt,
társat keresek. Telefon: 06/30/993-4865

Vaddisznó hajtóvadászaton bérhajtást vállalok
igény szerint 3 fõ, 8-12 szlovák kopó kutyával
az ország egész területén. 
Telefon: 06/30/358-3935,06/70/243-3834

VADÁSZATI LEHETÕSÉGEK

Szarvasvadászatot keresek Vt. tagoktól hosszú
távra (bika, tehén, ünõ).
Telefon: 06/30/355-5000

Ajánlat kacsa- és fogolyvadászatra.Kíválóan
repülõ, magasan húzó (félvad) tõkésréce va-
dászati lehetõséget ajánl a Békés megyei
Nagyrátai Vadásztársaság. Külföldiek részére
8 euró/db, hazaiak számára 2000,-Ft/db. Az
árak a lõtt kacsa elvitelét is tartalmazzák, de
az  ÁFÁ-t nem. A vadászterület egy 500 hektá-
ros pusztán, kellemes környezetben helyezkedik
el, Szarvastól 14 kilométerre. Ugyanitt foglyászat-
ra is tudunk vendégeket fogadni. Az érdeklõdõ-
ket tisztelettel várja Dian János vadászmester. 
Telefon: 06/30/299-78-66 
email:nagyratai.vt@gmail.com

Bakonyban 130 ha magántulajdonban lévõ
földterület, vadászati joggal eladó. Telefon:
06/30/300-1428

ÜREGI NYÚL BÉRVADÁSZAT cserkelve és vadász-
görénnyel ugrasztva a Dunakömlõdi Vadász-
társaság területén. Jelentkezés korlátozott
számban 06-30-8551-828.

Békés megyei 12.600 hektáros (Orosháza), jó
apróvadas területi vadásztársasági tagsá-
gom elcserélném, Pest, Nógrád, Komárom-
Esztergom, Fejér, esetleg Heves nyugati ré-
szén található területes tagságra, esetleg el-
adnám. Érdeklõdni 06/30/280-5358








