
2 4 0  F t
V .TfcV.



A  T A R T A L O M B Ó L :
Interjú M urvay Zoltánnal 7

Szókim ondó 8

Vadlexikon: a császá rm adár 9

A  le g jo b b  őzbakok 10

Választásokró l 12

C sa lád i fészek 14-15

Töretek-évtizedek 19

A  nyár a jándéka 20

M űvészportré : Varga József 23

Baráti hangu la tban 24

H áziorvosunk tanácsai 25

Hírek 27

Új telefonszámaink: 
3 0 1 -0 7 2 3 ,3 0 1 -0 7 2 4 ,0 6 /6 0 /3 2 7 -2 8 0

Tájékoztató
Áprilisi számunktól kezdődően a VADÁSZLAP kiadója, a Vadászati Kulturális Egyesület 
névre szólóan és fóliázva küldi az előfizetők lakcímére a lapot. Ez azt jelenti, hogy a ke
zelhetetlen reklamációk miatt fölmondtuk a Magyar Postával kötött lapterjesztői szerző
désünket és saját magunk címezzük, adjuk postára az újságokat.

Nagyon reméljük, hogy így -  ahogy ez korábban már bebizonyosodott -  minimális 
szintre csökkenthetjük a reklamációkat, ugyanakkor abban is bízunk, hogy Előfizetőink 
számát is gyarapítani tudjuk.

Egyébként -  júliustól -  a Magyar VADÁSZLAP előfizetése 1440 forint, amelyet bár
mely postahivatalban .Belföldi postai utalványon* lehet befizetni a Vadászati Kulturális 
Egyesület címére:
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A MORMOGÁS JOGÁN
Nem tudom már másképp elképzelni az egé
szet. csak úgy, hogy egy szigorúan titkos „va
dász idegesítő" bizottság szorgoskodik vala
mi konspiratív helyen, derült égből agyvér
zésként. Bármennyire is szerettük volna meg
tudni, hogy az újsütetű rendeletbe ki találta ki 
ezeket az újabb közérzet lelombozó intézke
déseket. nem sikerült ötletgazdát találnunk. A 
trófeabírálati jegy például fölülmúlhatatlan ta
lálmány. Példája annak, hogy egy agyonlőtt 
és lefejezett lény két része, papíron hogyan 
utazik a túlvilág i életbe. A krotáliázott része 
már nincs is az országban, amikor pontosan 

megírjuk a számára a jegyet. Megkapja a távozó külföldi, de nem tud
ja elolvasni. A vámáru nyilatkozattal együtt kötelező volna leadnia a 
határon. Ha nem teszi, mert elfelejti, akkor is a vadászatra jogosultat 
büntetik, mert nem tudja másképp bizonyítani, hogy az országból a 
trófea kijutott. Ha pedig ez nem bizonyítható, akkor utólag fizetnie kell 
a 25 % áfát... A bürokrácia tovább szedi áldozatait, mert a magán- 
munkáltatónak minősülő IB bele sem kukkanthat a vadőr titkosított 
szolgálati naplójába, munkavégzésének hivatalos bizonyítékába. 
Ezért, kénytelen lesz egy külön munkanapló vezetését előírni, hiszen 
a közgyűlésnek felelős a munkáltatói jogok ellenőrzött gyakorlásáért. 
A kocalövés június 1-jére történő .kitolása' csak azok számára meg
oldás. akik amúgy sem mennek ki vadkárelhárítás céljából a vetett ku
koricákra. Másképp nem úszható meg büntetés nélkül. Bizonyára a 
sok száz millióval támogatott „légből kapott rókatenyésztés" egyik ál
dásos mellékhatása, hogy most 75 sörétes töltény jár a nyári rókáért. 
Szakszerű számítások szerint mintegy 60 ezer nyári rókát kellene 
évente valamilyen módon likvidálni, amely nem kevesebb, mint 180 
millióval növeli meg a vadgazdálkodás költségeit, rendeletileg. A róka 
ehhez képest hasznos. Más jogszabály szerint ennek csaknem fele 
személyi jövedelemadó volna, mert senki nem fogja elhinni, hogy egy 
szakképzett hivatásos vadász csak 75 töltényből tud egy rókát 
agyonlőni, amikor egy zöldfülű sportvadásznak 25 korongból mini
mum 8-at kell eltalálni, hogy egyáltalán vizsgára mehessen. Ráadásul 
a korong még röpül is...

Minden gazdálkodó alapvető joga a kártevők elleni védekezés, 
mégis a gyakorlat nálunk egészen mást mutat. Eljutottunk oda. hogy 
egy államilag elismert, több százéves, különböző szinteken elsajá
títható szakmában, ha bármit konkrétan cselekedni kell. mindenhez 
valamiféle külön engedély szükséges. A kötelezettség esőstől jön, 
jog elakadt. A kártevő szabályozás elmúlt évtizedbéli emberalattjáró 
ügyintézési mélyrepülése, semmihez nem hasonlítható. Vettem a fá
radtságot és átrágtam magam az ebben az ügyben keletkezett irat- 
hegyeken és mondhatom iszonyú élményeim voltak. Ténykérdés, 
hogy védegyletünk minden tőle telhetőt megtett ahhoz, hogy a do
log sínre kerüljön, de a „vonatok rendre kisiklottak". A számtalan ér
tekezleten. megbeszélésen, egyeztetésen -  mások előtt és jegyző
könyvileg -  mindenki az egyetértését, konszenzuskészsógót, intelli
genciáját hangoztatta. Hazatérve aztán ott tett be a másiknak, ahol 
csak tudott. Mintha nem egyetlen ország ügyéről lenne szó. Ha 
ennyi általam egyébként tisztelt és magasan kvalifikált, értelmes 
ember és ennyi közpénzért -  egy ilyen kézenfekvő és pitiáner ügyet 
egy fél évtized alatt sem tud a gyakorlat próbáját kiálló módon meg
oldani, az már nem. hogy nem semmi, hanem a soknál is több. A 
Pál utcai fiúk Gitt-Egylete mindezekhez képest a hatékonyságáról 
kaphatna szoborcsoportot. A kártevők ugyanis nem fajmeghatározó 
könyvek alapján állítják össze étrendjüket. Védett vagy nem védett, 
nem kapnak mást. ö t megyében idén nagy nehezen engedélyezték 
az F-1-es szelektív injektált tojás kirakását, másutt nem. Volt ahol 
szabad volt füstgyertyázni, másutt nem. A másik elterjedt .mód
szer” . hogy olyankor jön már meg az engedély, amikor már semmi 
értelme sincs. Végül is. aki ért hozzá, az tudja, hogy mindennek 
megvan a maga ideje. Épeszű ember nem gyomirtózik télen, in
kább ezektől „irtózik". A vad védelméről szóló törvényt -  úgy tűnik -  
csak nekünk kell betartani, drákói büntetések terhe mellett. Vajon 
mitől ez a vadászokat sújtó sanda bizalmatlanság?

Éppen a millenniumi gondolatok kapcsán jutott eszembe, hogy min
den értéket és értékrendet, amit ma itt védeni, félteni, óvni és ápolni 
kell, azt az elmúlt viharos évszázadok erdész-vadász őseinknek kö
szönhetjük. Mi már megtettük ezt számtalanszor, szent tisztelettel 
adózva eleinknek, mindörökre szí
vünkbe zárva őket és így tiszteljük 
arra érdemes utódaikat is. Bizonyára 
nem az én hibám, hogy másfelől ilye
nekről még csak nem is hallottam...
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APRÓHIRDETÉS

FEGYVER

1 db 16-os BRNO bock sörétes puska és 1 
db 12-es. küisókakasos Tula eladó. Telefon: 
06/30/202-5698
IZS-94 vegyes csövü bock, 12/70-. 308 
W ixhester kaliberben. 6x42-es Seadler cél
távcsővel szerelve, új állapotban eladó. 
Irányár: 170000 Ft. Telefon: 06/20/9308-673 

Merkel Driling (LUX) 7x65 R. 16/16 400000 
Ft. hozzávaló tartozékok, betétcső: 5.6x50 R. 
135000 Ft, Swarovsky távcső 1.5x6x42. 
sínes 110000 Ft-ért eladó. Telefon: 
06/30/9940*337

Kettő darab golyós vadászfegyver eladó 
Heym 9,3x62 kai. 6x42 Schmidt and Bender. 
valamint Sauer 200 Európa Luxus 243 W 
kai 3x12x42 Schmidt and Bender céltávcső
vel. Telefon: 06/20/9391-635 

Kahles Helia-S 8x56-os céltávcső eladó Te
lefon: 06/30/235-0903
Eladó 1 db 8x57 S, A. S. német Mauser 
8x64-es Zeiss távcsővel felszerelve, újszerű 
állapotban. Telefon: 200-3446 

Patinás alsó kulcsos Frommer, 12/70-es 
kaliberű eladó Telefonszám: 06/20/9846-270 

Vásárolnék 6 vagy 9 mm-es Róbert puskát. 
(Nem Keserű-gyártmányút) Telefon: 292-1884 

Eladó Merkel duplapuska, - a bér 16/70. Mű
szaki vizsga: 2003-ig Telefon: 06/25/340-813 

Eladó 2 db 1270-es Keltre Champion bock 
fegyver. 2 évesek, irányár: 90000/db. 1 db 
7x64-es Cz 550 luxus tip. fegyver, Seadler 3- 
9x56 céttévcsővel és 1 db .223 Rém. CL  527 
tp. fegyver 3-9x42-es céltávcsővel. A golyós 
fegyverek újszerű állapotúak, irányár: 170000 
Ft/db. Telefen: 06/20/9214-172.06/30,9950-391

ZKK 601-es, 243 W. 6x42-es távcsővel sze
relve eladó. Telefon: 06/30/2600314

1 db 16-os cseh Bock sórétes puska és 1 
db 12-es, küisókakasos Tula eladó. Telefon: 
06/30/202-5698
Cseh 1270-es kaliberű sörétes puska új
szerű állapotban eladó. Telefon: 06/60/341- 
271. este 18-tól.
Angol ikerpuska, 12-es kaliberű, újszerű 
állapotban eladó. Telefon: 306-5918 
7x65 R, .222 Rom. 12/70-es Sauer drilling 3- 
9x42-es céltávcsővel eladó Irányár: 350003 Ft 
Telefon: 06/30/9510-807

KUTYA

Rővidszőrű német vizsla kan, KV-I. -  OTV-
I. gényesnek eladó. Ugyan tt BÚHAG-20-as 
duplapuska győnyö'ú állaootban. eladó. Te
lefon: 06/20/3277-247
Kétéves, bevadászott, ragyogó orrú, vízi- 
mádó. .Malomkózi' rővidszőrű német vizsla 
kan eladó. Telefon: 06/2CV9308-673 
Törzskönyvezett, egyéves labrador retrie
ver fekete szuka, kiváló vadászaii tulajdon
ságokkal, méltányos áron e'adó. Makai. 
Martfű, Rózsa u. 10. Telefon: 06/56/450-153 
Drótszőrü német vizsla kölykök törzsköny
vezve. német szülőktől eadók. Telefon: 
06/74/410-151,06/74/312-552 
Drótszőrű német vizsla kölyökkutyák, ki
váló vérvonalból, aktívan vadászó szülőktől, 
törzskönyvezve, oltva, tetoválva eladók. Te'e- 
fon: 06/96/282-153
Törzskönyvezett drótszőrű német vizsla
kiskutyák eladók. Munkavizsgás. kitűnő kül
lemű. aktívan vadászó szülőktől. Telefon: 
06/30/9946-847
Pointer kölykök, vadászó, többszörösen 
győztes szülőktől eladók. Telefon: 06/60/452* 
430.06/60/461-090 Baukóné Bronzkoszorús 
Mestertenyésztő.

Kitűnő jagdterrier kölykök eladók Apa: Ho
mokosparti Erőn 2x CAC. anya: Kisasszony
tagi Csilla 2x kitúró, Tata szépe. A kárnál 
kölyökért is fedeztetek Cim: Czivanov And
rás. Kocs. Telefon: 06/34/471-038.

Vizslatanítást, munkavizsgára felkészítést 
vállalok. Mikola Géza 06/96/339-157 Győr- 
újfalu

Fiatalon, eredményesen! Vadászkutyák 
képzése (fegyelmi, vadászati) képesség- és 
murkavizsgára való felkészítése. Baranyi 
Szabolcs. 06/30/9965-198

Vadászkutyák munkavzsgára valamint vízi- 
murka versenyre való felkészítését vállalom. 
Szénásí János. 06/34/350-464

Kitűnő küllemű és munkatel,esitményű 
szálkás szőrű tacskók előjegyezhetők a Von 
Alltenburger kennelből. Marosmenti-Rudifo- 

Miku Soma 2x HPJ fiatal klubgyőztes. 2x 
CAC. 5x CAC. 2x CACIB. 2x HFGY BOB

O.K. Európa Kupa győztes, tenyésztésre ja
vasolt kárnál fedeztetünk. Telefon: Szarka: 
06/30/9619-481

Kéthónapos német vizsla kiskutyák eladók 
Telefon: 06/60/341-271 18-tól.

Rövidszőrű német vizsla kiskutyák, vadá
szó szC’őktől eadók. Telefon: 06/59,323-875 
(este)

4 db simaszőrü foxi kölyök máj js végén el
vihető. Telefon: 06/53/352-899

ÁLLÁS

Vadászatszervező irodánál 7 éves szakmai 
tapasztalattal elhelyezkednék irodavezetői 
vagy referensi munkakörben. Telefon: 350- 
9809. Rádi Erika

Pest megyei apróvadas területre vadőrt ke
resünk Érdeklődni: 06-29/320-941

VEGYES

Kaszói erdő mellett, téglaház teekkel. 
1900 000 forintért e'adó. Telefon: 06/34/356- 
233, 06/34/356-853

Az állami vadászvizsga -¡¡dolgozott szóbeli 
tételei (504) kérdés megrendelhető a 
06/75/313-271. vagy a 06/20/333-2834

Négyszáz vadászkönyvböl válogathat kész
letünkben! -  Ha levelet ír vagy telefonál, cím
listát küldünk, Diana Vadász-Horgász Antik
várium 6900 Makó, Zrínyi u. 34. Telefon: 
06/62/211-561 és 06/62/213-680

Trófeatáblák nagy választékban, készítőtől! 
Hazai, afrikai, hal. stb. Fűzi Gábor faszob
rász. Tel/fax: 318-9250. Telephely: 1116 Bu
dapest. Talpas u. 4.

Eladó a Hotel Club Elité középhjiai lélesi:- 
ményében a 38. hétre 2 személyes, 5 csila- 
gcs apartman haszná’ati joga. Telelőn: 
06/46/361-345

Tolna megyében, Pincehelyen 4773 négy
zetméteres telken lévő ingatlan eladó, vagy 
idényjeiieggei bérelhető. Érdeklődni a 251- 
2401-es te’efonszámon lehet.

Vadászfácán és gyöngyös tojások eladók 
Telefon: 06/30/9739-700

1896-ban megjelent vadász-szakkönyv rit
kaság elacó. Telefon: 06/70/213-9881.

A csongrádi Bársony István Mezőgazdasá
gi Szakkózépskoía szeptember 1-től vad
gazdálkodási technikus felnőttképzést ndit 
Képzési idő 1 tanév, a tanítás szombat
vasárnapi napoken történik. A képzés ön
költséges. Jeemkezés fettételei: középisko
lai érettségi, vadász-vadtenyésztő szak
munkás-bizonyítvány. (1805 vagy 33 6203
02 számú) 21 évesnél fiatalabb tanulóknak 
a képzés nappali rendszerben, ingyenesen 
indul. Érdeklődni lehet: Vári Lászó igazga
tónál a 63/482-135-ös te'efonszámon.

Vadásztatok, vadtenyésztők figyelmébe1 
Tenyésztőtől rendelhető: fácántojás, na
pos. előnevelt és kész vadászfácán cseh 
törzsből, valamint napos vadkacsa Tele
fen: 06/96/209-128.06/30/9397-962

In'ratávcsővek. mfrasugárzók, lézersu- 
gá'zók. mimtávcsővek eladök. megren
delhetők. Telefon: 06/30/205-3714

Angol rendszerű fácánnevelő, fútőegy- 
séggel. 12 egység, eladó. Telefon: 
06/89/345-026.06/60/364-911

Korongdobó gépet hobbi és parcou's ki
vitelben. összecsukható magasleseket 
hordozható, kocstetős, valamint 'amá- 
szós kivitelben rendeljen az INTERMAS 
Kft-nél. szárnyas, szőrmés, befoaócsap- 
dák minden méretben Telefon: 
06/66/321-151. fax 06/66/441-029

Minden típusú terepjáró javítása 4 WD 
Center. Telefon: 06/30/992-1684

SZABÓ FERENC
( 1 9 1 9 - 2 0 0 0 )

Ismét pótolha
tatlan veszte
ség érte a ha
zai vadásza
tot, vadgaz
dálkodást Feri 
bácsi elvesz
tésével. Emlé
ke és rendkí

vül nagyra becsült munkássá
ga elévülhetetlen, hiszen egyi
ke volt azoknak a Nagy Örege
inknek, akik sok-sok évtizeden 
át, töretlen hittel, munkakedv
vel és egy mindenki által tisztelt 
hatodik érzékkel képes volt 
szinte a semmiből, a méltán or
szágos és világhírű vadászte
rületet megteremteni. A termé
szet titkainak megfejtése Nála. 
egy rendkívül sajátos, racioná
lis gondolkodásmódból fakadt. 
A háború után. 1945-ben alapí
tó tagja volt az ország, később 
egyik legkiválóbb apróvadas 
vadgazdaságának, a jogutód 
Abádszalóki Hubertus vadász- 
társaságnak. Az országban el
sőként kezdett a fácánnevelés
hez és azt szinte fölülmúlhatat- 
lan tökélyre fejlesztette.

Sikerre vitte a kotlóssal kom
binált mesterséges nevelést, 
és mindig olyan madarai vol

tak. amelynek csak csodálói le
hettünk. Tevékeny részese volt 
a hazai sikeres fácánprogra
moknak, számtalan ifjú szak
ember tanulta meg tőle a fá
cánnevelés csínját-bínját. Va
dászmesterként példamutató, 
szerény viselkedésével, va
dászmagatartásával. csendes, 
de mindig megszívlelendő 
mondanivalójával tiszteletet 
parancsolt, és főibecsülni sem 
lehet azoknak a vadászoknak a 
számát, akik tőle tanulták meg 
a szakma iránti elhivatott aláza
tot. fegyelmet, tisztességet, eti
kát. Szó szerint a gyakorlat em
bere volt. Elsőként ismerte föl 
az élőhelyfejlesztés szükséges
ségét. telepített csendereseket, 
időszakos vadföldeket, létesí
tett víznyerőhelyeket. A kora
beli MAVOSZ méltányolta ered
ményes munkásságát, tevé
keny részt vett a szakbizottsá
gokban. szakmai fórumokon, 
tanácskozásokon. Nagy fegye
lemmel túrt hosszú betegsége 
után, 81 éves korában érte a 
halál. Az Abádszalóki Hubertus 
Vadásztársasággal együtt, az 
egész vadászati szakma emlé
két kegyelettel megőrzi.

H.

Némed István kurdi körzeti álatorvos. 
több vadászati elismerés tu’ajdonosa. a 
Gyulai Vadásztársaság alapító tagja, 69 
éves korában, hosszú betegség után el
hunyt. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

Sziávik József az Egyházasgergetyi Hár- 
sas Vt. hivatásos vadásza tragikus hirte
lenséggel, 44 éves korában élhunyt. Az 
elhunytat a Vt. saját halottjának tekintet
te és vett búcsút tőle. Ezúlon mondunk 
köszönetét mindazoknak, akik szeretett 
vadő'ünket utolsó útjára elkísérték Hár- 
sas Vt. és a gyászoló család.

Mély fájdalommal közöljük minden vadász
társnak. barátnak, ismerősnek, hogy Gyo- 
vai János, a m  Jani bácsink örökre elment. 
Elment az örök vadászmezőre, itt ha
gyott minket, hogy folytassuk, amit el
kezdett.
A vadászatot pontosan 50 éve kezdte és 
azóta szívvé, lélekkel és nagy tudással 
végezte, igazi vadászbarát vöt. A Csong
rádi .MÁJUS 1.* Vadásztársaságnál közel 
20 évig többféle vezető tisztséget töltött 
be. vö t vadászmester, majd hosszú éve- 
kg  elnöke a társaságnak. A következetes, 
tudatos munkájáért idén februáriján meg
kapta a Hubertus Kereszt Arany fokozata 
kitüntetési, Ahová eljutott vadászni, ott 
mindenki tsztelte, szerette, magunk kö
zött csak úgy hívtuk, hogy .az Öreg".
Most búcsúzunk Tőled: Galgagyörkie*. 
Mezőcsokonyaiak. Nagybörzsönyiek, 
nagyorosziak. Csongrádiak és minden 
igaz vadász nevében 
Emléked és vadász hitvallásodat, amely 
szerint nem az eredmény, hanem a rész
vétel a fontos -  örökké visszük tovább! 
Vadászlársai nevében: Dancsó Géza a 
Csongrádi Május 1. Vt. énóke.

VADBIOLÓGIA 2000
A Szent István Egyetem Vadtxológiai és 
Vadgazdálkodási Tanszékének kiadásá
ban júniusban je'enik meg a Vadfctoógia 
évkönyv 7. kötete, amely ú. vadbiológiai 
és vadgazdálkodási kutatási eredmé
nyeket ad közre.

Az érdeklődők a Vadbiológia évköny
vet bruttó 560 Ft + postaköltség áron 
postai utánvéttel rendelhetik meg a kö
vetkező címen: Széni István Egyetem. 
Vadbco'ógiai és Vadgazdálkodási 
Tanszék 2103 Gódólő. Páter K. u. 1. 
fax: 06/28/420-189. 
email: css@aceswtgau.hu

mailto:css@aceswtgau.hu


INTERJÚ MURVAI ZOLTÁNNAL, A GÖDI NEMESKÉRI KÚRIA TULAJDONOSÁVAL

Itt költi el a pénzt, amit másutt megkeresett
V A D Á SZLA P : Meddig bírja ezt a 
tempói?
MURVAI ZOLTÁN: -  Ameddig a mű- 
emlékfelügyelóség engedi, ugyanis a kú
ria műemlék és minden, amit teszünk 
benne, engedélyköteles... az engedélyek 
kiadását pedig nem kapkodják el. 
V A D Á SZLA P : E láru lja, hogyan lehet 
hozzájutni manapság egy több száz 
éves nemesi kúriához?
M URVAI ZOLTÁN: -  Én ezt a kúriát 
régóta ismerem és már a rendszerváltás 
előtt elhatároztam, mindent megteszek 
annak érdekében, hogy megmenthes
sem a pusztulástól. Tulajdonképpen a 
gödi Dunamenti Szövetkezet elnöke
ként kezdtem el a rekonstrukcióját, 
igaz a nagy pincét Jégópincénck”  kel
lett kineveznem, hogy kelthessünk rá. 
Volt miből, a 7 ezer tagot számláló szö
vetkezet az ország második legnagyobb 
szövetkezete volt, szinte mindennel 
foglalkoztunk, volt öntödénk, mű
anyagfeldolgozónk. építőipari részle
günk ... és jó l prosperáltunk. Am ikor 
elkezdődött a szövetkezetek széttran- 
csirozása, lemondtam az elnökségről, 
egyetlen mondattal indokoltam a le
mondásomat: én nem tudom vállalni, 
hogy szétverjem, amit fölépítettem. 
Külkereskedelemmel kezdtem önálló 
vállalkozásban foglalkozni. 
V A D Á SZLA P : Nem kérdezem, hogy 
mennyiért, sokkal inkább érdekel, 
hogy miért?
M URVAI Z O LT Á N :-H o g y  miért? 
Mert vadász vagyok. Mert úgy érzem, 
hogy tartozunk ennyivel a Nemeskéri 
Kiss családnak ... és mert azt gondolom, 
hogy egy ilyen kúriának a megmentése, 
eredeti szépségének a helyreállítása 
ugyanolyan alkotás, mint egy kép meg
festése vagy egy gép elkészítése. Szeret
nék maradandót alkotni, szeretném, ha 
maradna valami utánam. Az állam kivo
nult az ilyen műemlékek és értékek gon
dozásából. most a magánszférán múlik, 
mit örökölnek majd tőlünk az unokáink. 
A  Ncmeskérickról ölven éven keresztül 
nem volt ildomos beszélni. í r n i ... pedig 
a magyar vadászat, a magyar vadászati 
kultúra sokat köszönhet nekik. Nemes
kéri Kiss M iklós -  aki Kossuth Lajos bi
zalmi embere volt -  a kiegyezés után 
vásárolta meg a kúriát és a hozzá tartozó 
sződi birtokot a Grassalkovich családtól, 
akik viszont az elszegényedett Madách 
családtól -  (amelyhez Madách Imre ..Az 
ember tragédiája”  c. fantasztikus mű 
írója is tartozott) -  vették meg a kúriát. 
M iklós fia Nemeskéri Kiss Pál földmű
velésügyi államtitkár és korának igen 
nevezetes vadásza volt. Nem véletlen te
hát, hogy mindkét fia -  Géza és Sándor
-  korán megismerkedtek a vad űzésének 
titkaival, s mivel mindketten publikál
tak. a nevük és munkásságuk révén vált

Az 56 éves gépészmérnök tavaly május végén vásárolta 
meg Gödön a Nemeskéri kúriát, december 15-én került 
a birtokába ... és az 1700-as évek végén, klasszicista 

stílusban épült kúria felújítása azonnal megkezdődött. 
Szilveszterkor a pincékben már 200 vendég köszöntötte 
a 2000. esztendőt, februárban megnyílt az 50 személyes 

Szt. Hubertus étterem, április elején kész volt a „pipázó”, 
azaz a fogadóterem és május végére elkészült a három 

különterem, amelyben különböző kiállítások, emlékszoba 
nyílik. Közben parkosítanak, rendezik a 4 hektáros kertet.

Fergeteges a felújítás tempója ...

szati kiállítást szeretnék szervezni. 
Küszködünk azon is. hogy a bejáratot 
visszalakíthassuk a régi formájába és az 
utcai fronton lévő és meglehetősen csú- 
foskodó szocreál irodaépület külső-belső 
átalakítása után egy panziót nyithassunk. 
Rendezvényeket, tanfolyamokat szeret
nénk a különtermekben tartani és az év
százados fák alatt a kúria parkjában sza
badtéri programokat fogunk szervez- 
ni.Terveim vannak, az energiám adott, 
remélem pénzem is lesz rá ... de vámom 
kell az engedélyekre.
V A D Á SZLA P : Ismert Ön valakit a 
Nemeskéri családból?
M URVAI ZOLTÁN:-Nem eskéri Kiss 
Géza fiát Miklóst, aki Franciaországban 
él. több mint tíz éve, ismertem meg. sőt 
vadásztunk is együtt. Kiválóan lövi a 
foglyot. Még szövetkezeti elnök voltam, 
amikor elkezdtük itt Gödön a fácán és a 
fogoly tenyésztéséi, különösen a fogoly
ra koncentráltunk. Akkor alapítottuk 
meg a Nemeskéri Kiss Géza Vadásztár
saságot. amely -  külön engedéllyel -  
500 hektáron működött és elsősorban a 
fácán és a fogoly kibocsájtó helyén a 
madarak viselkedését hivatott figyelem
mel kísérni, de azért vadásztunk is rajta. 
Ahhoz, hogy ne csak könyvekből ismer
jem a fácán és fogoly tenyésztést, elutaz
tam Franciaországba -  és ott találkoz
tunk Nemeskéri Kiss M iklós úrral, aki
vel azóta is tartom a kapcsolatot. 
V A D Á SZLA P : Itt a Szt. Hubertus ét
teremben a szakértő szem számára is 
vannak trófea-újdonságok. Ezeknek 
Ón volt az elejtője?
M URVAI ZOLTÁN: -  Természetesen, 
csak olyan trófeát rakok a falra, amit én 
zsákmányoltam, mint ahogy csak olyan 
képzőművészeti alkotást -  festményt, 
rézkarcot, grafikát, szobrot -  vásárolok 
meg, aminek hangulata van, amit szíve
sen nézegetek a környezetemben. Rész
ben a Budapest-Fort Word testvérvárosi 
kapcsolatok szervezésének és a vadász- 
mivoltomnak köszönhetem, hogy az el
múlt tíz év alatt kialakult egy ma is léte
ző texasi üzleti és baráti kapcsolatom. A  
vadászat és az üzlet együtt működött, 
texasi barátaimmal megalapítottunk egy 
magyar-texasi export-import vállalko

vadászkörökben ismertté a Nemeskéri 
Kiss név.

Nemeskéri-Kis Sándor diplomata volt 
és az írásai -  hat könyve -  szórakozta- 
tóbbak. mint Nemeskéri Kiss Gézáé, aki 
viszont a szakma kiváló képviselője volt. 
Művei közül talán a legismertebb .A  hi
vatásos vadász" , amelyet Félix F.ndré- 
vel-Glóser Dezsővel közösen írtak. M in
den bizonnyal nem a véletlen műve volt, 
hogy őt nevezte ki országos fővadászá
nak Horthy M iklós kormányzó. A z  el
múlt rendszer valószínűleg emiatt hall
gatott a családról, ezért hangzott rosszul 
a nevük. A  kúria állapota, ahogy az or
szágban minden hasonló épületé, évról- 
évre rosszabb lett. elhanyagolták ... és 
teljesen romossá vált.
V A D Á SZLA P : Ön hogyan kívánja 
hasznosítani?
MURVAI ZO LTÁ N :-A bban  a szeren
csés helyzetben vagyok, hogy nem a kú
ria hasznosításából kell megélnem, tulaj
donképpen itt költőm el azt a pénzt, amit 
máshol megkerestem. Viszont azt ponto
san tudom, hogy az épület és minden 
szárnya csak akkor és úgy menthető meg 
és tartható karban, ha a mai igényeknek 
is megfelelő funkciót kap. A z  északi 
szárny felújítására még nem kaptam meg 
az engedélyt, pedig ott egy legalább 100 
négyzetméteres kiállítótcrmct lehetne k i
alakítani. amelyben folyamatosan vadá

zást. amelyik elsősorban műszaki termé
kek export-importjával foglalkozik és 
például ezt az éttermet is egy részben 
texasi vállalkozás működteti, a Texas 
G rill Hungary Kft.

A z üzletelés mellett persze volt alkal
mam többször is vadászni Texasban és a 
bobeat. a vadpulyka, a fehér farkú szar
vas. valamint a texasi antilop trófeája 
onnan származik.
V A D Á SZLA P : M ilyen Texasban a va
dászat?
MURVAI ZOLTÁN:-Szerin tem  na
gyon sportos, merthogy a vadászat zö
mében gyalogos cserkeléssel történik. A 
terület, ahol vadásztam, igazi texasi táj 
volt. cscnevész fákkal, itt-ott egy-egy 
bokrosabb résszel és térdig érő. kiégeti 
fűvel. A  nagy marhacsordák miatt hatal
mas területek vannak bekerítve és a kerí
téseken belül a farmerek a vadon élő ál
latok etetésével is törődnek. Texasban -  
ugyanúgy, mint nálunk -  meghatározóit 
kontingens lelövését engedélyezik a far
mereknek, vagy a területbérlőknek, akik 
licenszet vásárolnak és a licensznek 
megfelelően vadászhatnak. A  magyar 
krotália helyett, a licenchez öntapadós 
matricát, etikeitet adnak, amit könnyű a 
zsebben tartani, mert a lelövés után az 
oda illő  etikettet azonnal rá kell a trófeá
ra ragasztani. Ha a rendőrök elkapnak 
valakit és nincs a vad lábán vagy trófeá
ján étikéit, nagyon szigorúan megbünte
tik. Ilyen eset ritkán fordul elő. mert na
gyon tisztességesek az ottani vadászok. 
V A D Á SZLA P : Ön nem csak vadász, 
sokak által ismert g\űjtő i s ... 
MURVAI ZOLTÁN: -  Eddig elsősorban 
a vadászati-természeti témájú magyar, 
német, angol, orosz nyelven írt könyve
ket gyűjtöttem, de nem csak gyűjtöttem, 
olvastam is. Most a kúria lehetőséget 
nyitott arra is. hogy egy kicsit bővítsem 
a gyűjtőkörömet. Legalábbis nagyon re
mélem. hogy sikerül itt megteremteni 
egy vadászati kulturális centrumot, ahol 
békés, színvonalas, kultúrált szórako
zási-kikapcsolódást tudunk a tavaly vá
rossá vált Gödre, a Nemeskéri kúriába 
látogatóknak nyújtani. Úgy gondolom, a 
vadászok rövid időn belül fölfedezik 
majd a gödi Ncmeskéri kúriában a lehe
tőséget. amely csak 28 kilométerre van a 
budapesti 0 kilométertől és az A/2-es 
vagy a régi 2-es úton könnyen megköze
líthető. Ha ehhez még hozzáteszem, 
hogy a vadászati rendezvényekért -  le
gyen az vadásznap. közgyűlés, kiállítás 
vagy valamilyen verseny -  nálunk nem 
kell majd helypénzt, terembért. stb. f i
zetni ... ha a terveim teljességükben 
megvalósulhatnak, akkor bizonyossá vá
lik számomra is, hogy most már nem 
..felejtődik" el a Nemeskéri Kiss család 
neve és tevékenysége.

Csekő Sándor



SZOKIMONDO

ELES -  KAMARA,
avagy tűnődés a hivatalos szervekről

„Mit tegyen az ember, ha baja van 
a renddel?"- teszi fel a kérdést a 
költő. S teszem (el én is, bár sok
kal bizonytalanabbul, mert soha 
semmiféle szervezetnek, pártnak, 
egyletnek sem akarok tagja lenni. 
Nem hiszek bennük. Hit és biza
lom csak úgy termelődhet újra, ha 
táplálják. Mi pedig oly korban 
élünk, amelyben a bizalom annyi 
táplálékot som kap. mint gondo
zatlan vadászterületen, zimankós 
télben, öles hóban a vad. A vadá
szok népes táborának védegylete 
bokros, bozótos, sőt erdős teen
dőket lát el. míg az elnöki székben 
rendszerint az aktuális politikai ha
talom bizalmasa ül. Csupán a go
noszság gyomorsavától szenvedő 
elvetemültek állíthatják azt a kép
telenséget. hogy a köztiszteletnek 
örvendő elnökök marionett bábuk 
lennének, melyeket a politika zsi
nórpadlásából mozgatnak. Nem 
kérem, ők valódi hősök, héroszok, 
akik a védegylet védelmi pajzsát 
kezükbe ragadva, halált, meg ve
tőmagot semmi bevevő bátorság
gal mennek harcba mindnyá
junkért. Hogy eközben netán egyi

Az új vadászati törvény bevezeté
sével. a Tisza-Marosszögi Egyet
értés Vadásztársaság utolsó inté
zőbizottsága. funkcióját a felosz
latás előtt 3 évvel kapta. Ez idő 
alatt a tagság 7 milliós vagyona 
szinte teljesen elfogyott. A mara
dék összeget, gépkocsijavításra 
számolták el, fél évvel a megszű
nés után. A felszámoló bizottság 
munkája kritikán alulinak mondha
tó, annak ellenére, hogy tagjai 
mindannyian vezető szerepet töl
tenek be az új vadásztársaságok
nál. Az előző évben 400 ezer Ft
ért vett terepjárót 100 ezer Ft-ért, 
a 350 ezer Ft-ért épített kukorica- 
górét szintén 100 ezer Ft-ért adták 
el. Nem tudni sorsát annak a 300 
ezer Ft-nak sem, amely a volt el
nöknél maradt, a társaság tulajdo
nát képező tanya elidegenítése 
után. Bár a másodfokú bírósági

A korábban sikereiről híres eger- 
szalóki (Heves megye) Tabánvöl- 
gyi Vt. házatáján mostanában 
más szelek fújnak. A tavalyi év 
végén megtartott Vt. közgyűlé
sen a gazdasági vezető, napi
rend előtti felszólalásában be
számolt a Vt. hónapok óta rende
zetlen. számla nélküli, szabályta
lan, nem könyvelt pénzügyeiről, 
melyek miatt a könyvelést nem 
lehet rendbe tenni. Ezt a tényt, 
valamint azt, hogy közel 900 
ezer forinttal nem tud a Vt elnöke 
elszámolni, az ellenőrző bizott
ság elnöke is megerősítette. Ek

kük valami pénzügyi manipuláció 
gyanújába keveredik ami vérben 
és szennyben tocsik, akarom 
mondani tocsog...? Ugyan kérem, 
a dakota lónak is négy lába van, 
mégis gyakran megbotlik. Ugyan
így a Vadászkamarával szemben 
sincs semmi kifogásom. Miért is 
lenne, hiszen a statisztika szerint a 
magyar vadászok nyolcvan száza
léka igényli a kamarai tagságot. 
Igaz ezt a felmérést maga a kama
ra végezte, és én olvastam már 
olyan éves teriték-adatokat, ame
lyen még a szomorúfűz is halálra 
röhögte magát. A felmérést to
vább olvasva meghatódva láttam, 
hogy kis hazánkban nem drága 
sport a vadászat, de apró repedé
seket tapasztalok az adatok hite
lességébe vetett hitem páncélza
tán. Mondom, semmi bajom a ka
marával. esetleg az. hogy ha va
dászni akarok, kötelező belépnem 
a szervezetbe, a kötelezőről pedig 
mindig a kötél jut az eszembe. Na 
nem az, amelynek hurok van a vé
gén. s néhányan szívesen látnák a 
nyakamon. Annál inkább a gúzs
ba kötöttség. Máris elfog a kla

usztrofóbiás szorongás, és mint 
egy szabaduló művész, egy mai 
Houdini menekülnék a kötelektől, 
melyek megfosztanak elemi szük
ségleteimtől, a szabad döntés jo
gától. Ennek pedig kissé túlzóan 
és öntelten fogalmazva történelmi 
oka van. A XX. század közepe tá
ján született nemzedék, mellyel a 
sorsközösséget magam is válla
lom. előszeretettel nevezi magát 
„nagy generációnak", valójában 
elveszett nemzedék. Mi sajnáltuk 
apáinkat, elbukott szabadságigé
nyük miatt, akik mégis hittek a kö
zös tulajdon nagy büdös maszla
géban. Talán kicsit meg is vetettük 
őket, mert nem látták a fától az er
dőt. Hisz akik a közöset hirdették, 
az alatt a másokét értették, nem a 
sajátjukat. (Jelszavuk: Ami a tied 
az az enyém is. ami pedig az 
enyém ahhoz neked semmi kö
zöd.) Megvetettük őket azért is, 
mert a „Fel vörösök, proletárok..." 
hangjaira vigyázzba álltak, és nem 
lázadtak a kötelező téesz ta
gosítás ellen. Ugyanakkor, a hi
degháború idején meleg szerete- 
tet hirdetett, hosszúra növesztett

KI SZÁMOLTATJA EL OKÉT?
ítélet is minket hozott ki nyertes
nek. máig sincs tisztázva annak a 
pénznek a sorsa, amely egy bu
dapesti szervező iroda által hozott 
svéd vadászok, őzbakvadászatá- 
ból származott. Azóta a szőregi 
brigád újra alakult. A gyűlésen, a 
kijelölt személy 18 fő aláírását 
gyűjtötte be. Közben a földtulaj
donosok is megbízták az új va
dásztársaság megszervezésével. 
Ekkor a jelenléti ív aláírásait fel
használva bejelentette az új tár
saság megalakulását. Ezután a 
régi tagok helyére olyan újakat 
vett fel. akik a vadászvizsgát is 
csak utólag tették le, földtulajdo
nos pedig igen kevés volt közöt
tük. Az eredeti aláírók közül végül 
10-15 fő kimaradt. A feloszlató 
közgyűlésen az új vadászok is ak
kora fejkvótát kaptak, mint a 30-40 
év tapasztalattal rendelkezők. Hi

ába javasoltam dupla fejkvótát a 
kimaradtak részére, a többség le
szavazott minket. Az újonnan ala
kult vadásztársaság tagjai igen jó 
körülmények közé kerültek, míg 
minket személyenként 56 ezer Ft- 
tal semmiztek ki. Még ezt az 
összeget is több részletben kap
tuk meg az elnök úrtól. Többször 
is próbáltunk érdeklődni a koráb
ban el nem számolt összegekről, 
de egyszer sem volt hajlandó fo
gadni bennünket, holott az a ka
matokkal együtt már a kétmillió 
forintot is meghaladja. A vadász 
kamara elnöke nem intézett sem
mit. a felügyelőség tehetetlen. A 
Vadászati Védegylet elnökének 
1999 szeptemberében személye
sen átadott írásbeli tényállásra ér
demleges válasz a mai napig 
nem érkezett. Hova menjek az 
igazamért ezek után? A 60-70-es

VALAKI MONDJA MEG...
kor a tagság felelősségre vonta 
az elnököt, aki egy hirtelenjében 
előkerült kockásfüzetből hosszú 
magyarázkodásba kezdett az el
költött pénzekkel kapcsolatosan. 
Erre a közgyűlés a következő 
taggyűlést tűzte ki az elszámolás 
végső időpontjául. Időközben a 
gazdasági vezető és az ellenőr
ző bizottság vezetője lemondott. 
A könyvelés, állítólag kétes ere
detű számláit a Vt. pénzén rend
be rakták. (Hogyan lehetett ennyi 
szabálytalanságot rendben talál
ni ezt én nem értem) Az elnök a 
kővetkező közgyűlésen közölte a

tagsággal, hogy feljelentés alap 
ján a Heves megyei Rendőr fő 
kapitányság átvizsgálta a köny 
velést és mindent rendben talált 
Igaz. a két korábban leváltot 
tisztségviselőt -  gazdasági ve 
zető, ellenőrző bizottsági elnök -  
nem kérdezték meg az ügyben. 
A vezetés bizalmi szavazást 
kért. minek következtében a 
pénzügyi szabálytalanságokat 
szóvá tevőket a közgyűlés pozí
ciójában nem erősítette meg. 
Ugyanakkor az elnök, aki egyéb
ként vendéglős és mindenki gya
núsnak találta, maradt tisztségé

hajába erdei virágból font füzért 
helyezett, és a közös tulajdon he
lyett a közösülés szabadságáért 
küzdött. Zászlajára levetett női al
sóneműt tűzve, szabadon szeret
kezett a fövenyen, és szívére a 
„S ze re lem -B éke -S za b ad ság " 
emblémáját tűzte. A szabad elvek 
és a nemzeti érzelmek akkor még 
békésen megfértek egymás mel
lett. Néhány évvel később pedig 
már sokan közülük a „Love- 
Peace-Freedom" eszméjét, lóvé-piz- 
fridolinnak értelmezték. Az emblé
ma körbezárt rovátkáját pedig fel
cserélték a Mercedes látszólag 
hasonló emblémájára. Beálltak a 
sorba, pocakot növesztettek és 
pont olyan szánalomra méltó meg
alkuvóvá váltak, mint amilyennek 
egykoron apáikat tartották. Semmi 
bajom a kamarai tagsággal, és ha 
nem lesz kötelező, talán be is lé
pek. Vagy nem. Mindenesetre ma
gam szeretném eldönteni, mi a jó 
nekem. „Mit tegyen az ember, ha 
baja van a renddel..." kezdi a köl
tő. s befejezi azzal. ..Kifent sorok
kal vágom a rendet."

Földi László

években évi 8-10 nap társadalmi 
munkával fejlesztettük mai szintre 
a vadállományt. Most pedig mun
kánk eredményét azok a gazda
gok aratják le. akik minket kirug
daltak és a vadgazdálkodásért az 
égvilágon semmit sem tettek. Biz
tosan nem fogják sokáig élvezni 
az eredményeket. Én már sej
tem. hogy ez az út hova vezet, 
csak sajnos még nem látom az 
alagút végét. Ezeket az urakat 
azonban igenis számoltassa el 
egy olyan szerv, amely pontot 
tesz az ügy végére, mert így a 
sok bába között elvész a gyerek. 
Ki tudja megmondani, hogy ki a 
felelős a kialakult helyzetért? Szi
gorú ellenőrzést javasolok, és 
számoltassák el a felszámoló bi
zottságokat.

Mucsi Sándor
Szeged

ben. Végezetül pedig az új fe
gyelmi bizottság példásan meg
büntette a korábbi gazdasági 
vezetőt és az ellenőrző bizottság 
elnökét. Felvetődik a gondolat, 
hogyan tudott a szerintem sok 
szabálytalanság felett elnézni az 
APEH és a megyei RFK. A földtu
lajdonosok között is gyakori szó
beszéd tárgyát képezi az elret
tentő eset. de nem tudják, mit te
gyenek. Vajon tud e róla a me
gyei vadász szövetség, és ha 
igen, tud e tenni valamit? Állan
dó olvasójuk vagyok, de a leszá
molás miatt félek leírni a nevem.
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si játékban a kakas körüljárja a to
jót. ..aki’  erre többszöri, ritmikus 
fejcsóválással felel, jelezve a pár
zási készségét. Hasonló ez a házi 
kakas és a tyúk játékához. Nincs 
különleges párzó-helye. mint ro
konainak. a siket- és nyírfajdnak.

Földön fészkelő, költési ideje 
április végétől május végéig tart. 
Összesen 6-14, 40x28 milliméte
res tojást rak az előzőleg puhára 
bélelt fészkébe. A költési idő 21- 
26 nap. Csak a tojó kotlik. ame
lyekhez az utolsó tojás lerakása 
után kezd. A kotlás ideje alatt a 
kakas a fészek közelében tartóz
kodik. A kikelt csibék fészekha- 
gyók. veszély esetén mozdulatla
nul lapulnak, s már az első naptól 
kezdve fogyasztják a hangyát és 
annak bábjait, amelyet a kotlós 
kapar ki a bolyokból. A rovartáplá
lékról lassan áttérnek a növényi 
magvak, bogyók, friss hajtások, 
rügyek -  főleg a nyír. az éger és a

Óvjuk Európa védett állatait címmel a Védett vízimadarak bé
lyegsorhoz kötődően rendkívül szép blokkal gyarapodott a ma
gyar bélyegvilág. A grafikailag nagyszerűen megoldott blokk 
arányos, nádas övezte kompozíció
ján karakteres magyar vízimadara
kat -  egy nagykócsag párt -  látha
tunk. A blokk 300000 számozott, 
fogazott és 25000 számozott, vá
gott példányban jelent meg. A so
rozatot tervező művész. Varga Pál 
munkája megérdemelten nyerte el 
„Az 1980. év legszebb bélyege" 
megtisztelő címet.

Ó V J U K  B j R Ó f A  V É 0 C T T  A U A T A IT

CSÁSZÁRMADÁR
(TETRASTES BONASIA)

mogyoróbarkák -  az áfonya, a 
szeder és málna fogyasztására. 
Csak nappal táplálkoznak. Az er
dőt járók gyakran megfigyelhetik, 
amint az utak porában nyáron für- 
dőznek. vagy a patakmenti tisztá
sokról. gyér erdőkből, hangos 
szárnycsapások közepette fölre
pülnek. Repülésük nehézkes, 
minden 100-200 méteres repülés 
után a főidre szállnak. Veszé
lyeztetettsége esetén a zajos re
pülését egymásután 3-4-szer is 
megismétli, köztük rövid földre- 
szállásokkal. Szárnycsapásai 
százméterekre elhallatszanak, 
így viszonylag könnyen be lehet 
cserkelni.

Ellenségei: a hiúz. a vadmacs
ka. a róka. a borz. a sün és a vad
disznó. Utóbbiak főként a fészek
aljakban okoznak nagy kárt. He
gyi. erdei legelők közelében állo
mányukat a juhászok kutyái is 
gyérítik. főleg a tojások és a csi
bék pusztításával. A fajdfélék szá
mára a kedvelt élőhelyeiken véd- 
területeket kell kialakítani. Ezek 
egyben génbankjai is lehetnének 
ezeknek a ritka és értékes mada
raknak.

Vadászata. Erdélyben, szep
tember 15-től december 15-éig 
tart. Kisöbű, golyós fegyverek 
használata ajánlott. Húsa rendkí
vül ízletes csemege. Vadgazdál
kodási jelentősége az Orosz Fö
derációban, a Skandináv- és Bal
ti államokban jelentős. Magyaror
szágon szigorúan védett faj. 
amelynek vészes állománycsök
kenését az erdőművelés intenzív 
volta, a ragadozó fajok, valamint 
a vaddisznó elszaporodása 
okozta. Mindezek ellenére az 
Északi középhegységben, a Mát
rában és a Bükkben szórványo
san előfordul.

Kászoni Zoltán

Egykor császárfajdnak. Székely
földön mogyorótyúknak, mogyo
rós tyúknak nevezik a császárma
darat, amely a fajdfélék (Tetraoni- 
dae) családjába tartozik. Erdély
ben ez a leggyakoribb fajdféle. 
Európai és Észak-Ázsiai előfordu
lási területein több alfaját tartják 
számon. A törzsállományát Er
délyben a T. b. bonasia alfaj alkot
ja. Állománya a Maros alsó folyá
sánál. Ó-Radna és a Szobrosin vi
dékén, Máramarosban, Székely
földön és a bánsági lombos er
dőkben a legnagyobb, ahol a 300 
méteres tengerszint feletti régiók
tól egészen a 800-1000 méteres 
magasságig előfordul. Romániai 
állománya 16-24 ezerre becsült. 
Európában Skandináviában. Finn
országban. a Baltikumban. Len
gyelországban. és az Orosz Föde
ráció országaiban él. az Uraiig. T. 
b. rupestris tudományos nevű al
faja a Balkán félszigeten honos.

A császármadár a fajdfélék kö
zött a legkisebb testű. A kakas 
testhossza 33.5-43.5-, szárny
hossza 16,5-19-, farka 11—13—. 
csőre 1,2-1.6-. csüdje 3,5-3,8 
centiméter. testtömege 550 
gramm. A tojó méretei a kakaso
kénál kisebbek. Hullatéka henge
res. 1.5-2 centiméter átmérőjű. 5 
milliméter hosszú, barnás színű, 
amelynek vége fehéres-sárgás. A 
császármadár formája és színe
zete emlékeztet a fogolyéra. A ka
kas színe rozsdabarna, testének 
hátsó része szürkés-barnába 
megy át, nyakának mellső részén, 
a torkán fekete folt látható, fehér 
udvarban. A fejtető sárgás, söté
ten tarkított. ..fogolyszerű" tollai 
meghosszabbodottak és felme- 
reszthetőek. Ez a bóbita a tojó 
esetében kisebb. Testének oldalai 
barnás-színű cseppfoltosak. szür
kés-sárga hasi részén ék alakú, 
sötétebb foltok láthatók. Farka le
kerekített. szeme dióbarna, körü
lötte égővörös kisebb folt és mö
götte egy rövid világos sáv látha
tó. Az evezőtollak sárgás-barnák, 
világos harántsávokkal, a faroktol
lak. a két középső toll kivételével, 
világos-szürkék, végükön széles 
zárószalaggal. Az öreg tyúk ha
sonlít a kakashoz, de a fekete to
rokfolt hiányzik. A fiatalok az öreg 
tyúkokra hasonlítanak, de farkuk 
fehér, az alsótestük pedig fehér 
alapon sötéten mintázott, csőrük 
világosabb. A császármadarak 
csüdje tollas, de a töve és a lábuj
jak csupaszok, amelyeken a fajd
félékre jellemző téli szarv kép
ződmény nő ki. s ez a hóban já

rást megkönnyíti. Ez nyáron a ke
mény talajon lekopik, majd télire 
újból kinő.

A császármadár a gazdag alj- 
növényzetű hegyvidéki vegyes, 
vagy lomberdőkben él Erdélyben, 
de felhúzódik a fenyöfélék felső 
régiójába, gyakorta azok felső ha
táráig is. kedveli a láperdöket. 
Rendszerint a földön tartózkodik, 
de éjszakára fákra szállnak föl. Az 
erdők gazdag bogyótermő rószót 
kedveli. Az erdőkből gyakran ki
húz a tisztásokra, az erdőkhöz kö
zeli mezőkre, sőt esetenként a 
szántóföldekre is. Állandó revierjét 
messzire nem hagyja el. Életfelté
tele a nagykiterjedésű, csendes 
erdő. távol az emberi zajoktól. A 
települések közelségét messzire 
elkerüli, állománya elsősorban az 
intenzív erdőművelés miatt csap
pant meg. A talajon gyorsan sza
lad és fordul. Jellegzetes nyoma a 
talajon jól látható, elsősorban a 
táplálék útszéli kapirgálásakor. 
Monogám madár, mindig párban 
él. azok pedig gondosan vigyáz
nak csibéikre, majd a fiatalokra 
egy-egy családot alkotva. A csa
lád csak nyár végén széled szét. 
A szülőpár nem hagyja el egy
mást. Nyoma a fájd kakaséra em
lékeztet. mérete 4.5. terpesztése 
5.5 centiméter. Hangja a fütyülés
hez hasonlít. Szeptemberben, a 
párválasztáskor 5-6-szor megis
métlődő „cü-cü" hangokat hallat s 
ezt tavasszal, párzás előtt is gya
korta lehet hallani. A vadászok a 
hívóhangját csontsípokkal utánoz
zák. és a kakasokat ősszel ejtik el. 
A tyúk lövése tilos. A tavaszi, már
cius-áprilisi (Erdélyben) előpárzá-
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AZ IDEI LEGJOBB OZAGANCSOK
Elejtés helye tömeg pontszám kor m inősítés Elejtés helye tömeg pontszám kor minősítés
1. OMW, Árpádhalom 730 g 207,15 IP 6 érett 4. Barátság Vt. Szigetvár 564 g 152,61 IP 7 felemás villás
2. Zrínyi Vt. Szigetvár 658 g 181,55 IP 7 érett 5. Petőfi Vt. Nagyrábé 555 g 150,29 IP 7 visszarakott
3. Nyírábrányi Vt. Nyírábrány 622 g 163,96 IP 8 érett 6. Orgoványi Vt. Orgovány 536 g 146,67 IP 6 érett
(A 2. számú őzagancs képe egyben előző számunkban megjelent terítékfotó helyesbítése, mert mind a vadásztársaság neve, mind a kísérő vadászé 
hibásan jelent meg. A szerk. megj.)

AGYARPARADE A PILISI PARKERDŐ RT. VAL- 
KÓI ERDÉSZETÉNEK LELKES, 
FIATAL, HOZZÁÉRTŐ VEZE

TŐI BIZONYÍTOTTAK. KÉPÜNKÖN AZ ERDÉSZETVEZETŐ JANCSÓ ANDRÁS ÉS 
TÁRSA. BUDAI PÉTER A KIVÁLÓ AGYARAKKAL.

HA A  NEVELT FÁCÁNJAI JÓL 
FEJLŐDNEK, TOLLAZATUK 
KIVÁLÓ, RÖPÜLNEK, M INT A 
FECSKE, LAPOZZO N TOVÁBB 
ÉS Ö RÜLJÖ N A  SIKERNEK. 
ÁM , HA N EM ... AKKO R HÍVJA 
A  06/60/322-998-A S  TELEFON
SZÁMOT. TALÁN ELKÉL EGY 
KIS (BÉRES)CSEPP SEGÍTSÉG.
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ALATTOMOS VÉRSZÍVÓK
Támadnak a kullancsok, itt az idejük. Az első 
fertőzések általában minden évben az aktuális 
időjárásnak megfelelően, változó időpontban, 
de általában április végétől jelentkeztek. A 
leggyakoribb, az encephalitis fertőzés azon
ban június-júliusban. Augusztusban és szep
temberben csökken az esetek száma, majd 
októberben ismét emelkedik. A betegek döntő 
többsége a 20-50 év közötti korosztályból ke
rül ki, 70 százalékuk férfi. A halálos áldozatok 
szinte kivétel nélkül férfiak. Elterjedt helytelen 
nézet szerint a kullancsok a fákon függenek, 
és onnan ejtik le magukat az áldozataikra. Ez 
azonban nem mindig igaz, vagyis nem véd 
meg senkit egy széles karimájú kalap a kullan
csoktól, amelyek a fűszálakon, vagy a levelek 
fonákján csüngenek, vagy az alacsony bokro
kon leselkednek, ezért nem láthatjuk őket. Ha 
az ember végigsúrol egy ilyen levelet, a kul
lancs szőrös lábai beleakadnak a ruházat, a 
láb, vagy a kar bőrébe, és onnan másznak 
észrevétlenül a térdhajlatba, a hónaljba, a mell 
alá vagy a combhajlatba. Közép-Európában 
először 1948-ban Csehszlovákiában, majd 
1952-ben Magyarországon izolálták a kóroko
zót. A hetvenes-nyolcvanas években jelentő
sen megnőtt az ismert esetek száma több or
szágban is. Hazánkban elsősorban a Dunán
túlon és az Északi-középhegységben gyakori 
a kullancsok jelenléte, amelyek közül a vírust 
az ixodes fajok viszik át az emberre. Különö-

A kullancsok által okozott fertőzéseknek alap
vetően két változatát különböztetjük meg. Az 
egyik az agyvelőgyulladás. vagy más néven 
kullancsencephalitis. amely nem gyógyítható 
és csak remélhetjük, hogy a lefolyás nem lesz 
súlyos, míg a másik a Lyme-borreliosis kór. 
Természetesen nem minden kullancs fertő
zött, de az általuk terjesztett betegség sokkal 
veszélyesebb annál, mint hogy ezt egy sze
rencsejátéknak fogjuk fel. Éveken át akadhat
nak ránk olyan kullancsok, melyek nem ter
jesztenek vírusokat, egyszer aztán mégis 
megtörténik -  előbb vagy utóbb hogy fertő
zött kullanccsal hoz össze a balsorsunk, tehát 
nem érdemes játszani az egészséggel. A be
tegség lezajlása típusos esetben, két fázisban 
zajlik. Az első fázis a kullancscsípés nyomán 
helyileg elszaporodott vírusoknak a szervezet
ben történő szétszóródása és rendszerint lá
zat okoz. A tünetek az influenzához hasonlít
hatók. A közepesen magas láz mellett fej- és 
izom fájdalmak, deréktáji-, és hasi fájdalom, 
valamint rossz közérzet jelentkezhet. Bár to
rokfájdalom nem kíséri, rendszerint a torok
képletek is lobosak. néha még a szem és a 
kötőhártya is fokozottan erezett. Fontos meg
jegyezni. hogy a kullancsencephalitis nem jár 
köhögéssel. Ezek az első jellegtelen tünetek a 
csípéstől számított 7-14. napon várhatók és 
egy héten belül, kezelés nélkül is megszűn
nek. Szerencsére az esetek legnagyobb több
ségében a betegség nem jut túl az első fáz
ison. és anélkül múlik el. hogy bárkiben felve
tődne a kullancsenphalitis-vírus fertőzés gya
núja. A kialakult első fázist pár napos tünet
mentes időszak után a 2-4. héten követheti a

sen a tölgyerdőkben, gyertyános tölgyesek
ben és a bükkös tölgyesekben gyakoriak. Rit
kábban. de előfordulhat a fertőzés a gondozott 
városi parkokban is. A fenyőerdők mentesek 
az ixodes kullancsoktól, és az ország keleti fe
lében is ritka a kullancsfertőzés. A kórokozó 
legfontosabb rezervoárjai a rágcsálók, különö
sen a sárganyakú erdei egér. a pirókegér, vala
mint az erdei pocok. A vírus körforgásában 
fontos szerepük van a rovarevő kisemlősöknek 
is. mindenekelőtt a vakondoknak. A fertőzött 
kullancs már akár 6 órán belül fertőzheti a gaz
daállatot. tehát adott esetben az embert. A ví
rus hosszú ideig marad a fertőzött kullancsok
ban. A lárvából átkerül a nimfába, majd a kifej
lett kullancsba is. sőt előfordul, hogy már a lár
vák fertőzötten kelnek ki a petékből. A fertőzött 
rovar sok éven keresztül tárolja a kórokozót, 
ezek után csak azon kell csodálkozni, hogy a 
vírushordozó kullancsok száma viszonylag ala
csony. hiszen csupán minden kétezredik kul
lancs tartalmazza a vírust. Hazánkban évente 
150-400 ember kerül kórházi kezelésre emiatt. 
Amióta a betegséget regisztrálják, azóta az 
esetek számában 2-3 évente folyamatos emel
kedés mutatkozik, de 1993 óta viszonylag tar
tósak az adatok, elsősorban a védőoltásoknak 
köszönhetően. A legutóbbi adatok szerint ed
dig mintegy 7000 eset vált ismertté, ezekből a 
halálos esetek száma általában évi 1-6 fő.

második fázis, mikor a vírus bejut az ideg- 
rendszerbe és ott is. szaporodásnak indul. Ek
kor támadhatják meg az agyat, annak gyulla
dását idézhetik elő és elpusztíthatják az agy 
és idegsejteket. Ez a korábbinál magasabb 
lázzal kezdődik, amelyet szédülés, heves fej
fájás és szinte minden esetben hányás is kí
sér. A mozgás ügyetlenné válik, a beteg 
könnyen megbotlik, elesik, többnyire aluszé- 
kony. de lehet ingerlékeny és nyugtalan, sőt 
gyakran eszméletét is vesztheti. A súlyosabb 
esetekben bénulás jelentkezik, legsúlyosabb 
a légző izomzat bénulása, mely halálos. A má
sik véglet a vírusfertőzés tünetmentes átvé
szelése lehet. Különösen gyermekkorban gya
kori az ilyen jóindulatú forma. Mindenesetre a 
kórkép súlyossága periódusonként és régión
ként is változhat, hiszen az egyes vírustörzsek 
között is lehetnek különbségek fertőzőképes- 
sógük, idegrendszeri affinitásuk és más tulaj
donságaik tekintetében. Fontos tudni továb
bá. hogy a fertőzés nemcsak közvetlenül a 
kullancs nyálával történhet, hanem közvetíthe
ti például a forralatlanul ivott frissen fejt tehén- 
, kecske-, vagy juhtej is. A betegség egyéb
ként öntörvényű, csak tüneti kezelésre van le
hetőség. Mire a diagnózist fel lehet állítani, 
már kifejlődnek azok a klinikai tünetek, melye
ket egyébként meg kellene akadályozni. A ví
rusok már korábban bejutottak a központi 
idegrendszer sejtjeibe, és a fertőzött sejtek 
nagy része a vírussal együtt elpusztul, a víru
sok száma pedig ekkor már rohamosan csök
ken. A fertőzésen átesetteknél nagy valószí
nűséggel életre szóló immunitással lehet szá
molni, ám a vakcináltaknál ez nem áll fenn.

Ml A TEENDŐ?
Amikor észrevesszük testünkön a kullancsot, 
azt a lehető leggyorsabban el kell onnan távo
lítani. Persze a veszélyt, hogy a kullancsen- 
cephalitist megkapjuk, ezzel még nem hárítjuk 
el. hiszen a kullancs a bőr átfúrásakor azonnal 
vírusokat ad le. A kullancsok és más csípő
szúró rovarok által terjesztett másik betegség 
a Lyme-borreliosis, melyet baktériumok okoz
zák. és egész Magyarország területén bekö
vetkezhet. átviteléhez azonban hosszabb idő
re van szükség. A fertőzést arról ismerhetjük 
fel. hogy a csípés helyén kör alakú vörös folt 
képződik, amely aztán körkörösen növekszik. 
Néha láz. fejfájás, torokfájás is kíséri, sőt a nyi
rokcsomók is megduzzadhatnak. E tünetek 
észlelése esetén azonnal orvoshoz kell fordul
ni, még ha korábban már kullancsencephalitis 
ellen be is oltottak bennünket. Ha elmulasztjuk 
az antibiotikumos kezelést, évek múlva a kul- 
lancsencephalitishez hasonló késői következ
mények. szövődmények, vagy reumás pana
szok és izületi elváltozások léphetnek fel.

A kullancs által terjesztett két betegség kö
zött a legfontosabb különbség, hogy az en- 
cephalitis nem gyógyítható, de az oltás bizton
ságos védelmet nyújt. A Lyme kór viszont gyó
gyítható. de egyelőre nincs ellene megelőző 
védőoltás. Korábban azt ajánlották, hogy a 
kullancsra körömlakkot, olajat vagy ragasztó
szert kell csöppenteni. így elkábul, nem tud lé
legezni. és egy idő után ki lehet kihúzni. Ma 
már másképpen vélekednek róla. Egy ilyen 
..sokk" hatására megtörténhet, hogy a kullancs 
a borreliosis kórokozóját idő előtt, és nem csak 
lassanként adja le a szervezetbe. A kullancsot 
ezért egy csipesszel fogjuk meg és egyene
sen. elfordítás nélkül húzzuk ki. Nem szabad a 
kullancsot szétnyomni, mert így az állat béltar
talma a szervezetbe ürülhet. A kullancs táplá
léka a vér. mindegy hogy emberi vagy állati. 
Ha kullancs olyan állat vérét szívja, amely ko
rábban fertőzött kullanccsal került érintkezés
be. akkor maga is vírushordozóvá válik és a ví
rusokat más állatokba, vagy az emberre továb
bítja. A legjobb, ha a hideg évszakban, vagy 
tavasszal beoltatjuk magunkat, hogy az első 
meleg napokon már nyugodtan élvezhessük a 
természetet, de az oltást az év folyamán bár
mikor, kérhetjük. Az FSME IMMUN injekció tar
tósan és biztosan véd. ha az immunredszert 
három részoltással serkentik az ellenanyagok 
képzésére. Az ezt követő 3 évben szükséges 
az emlékeztető oltás. A veszélyeztetett helye
ken a gyermekeket már egyéves koruktól be 
lehet oltatni úgy. mint a terhes anyákat. Ha 
mégis kullancsot lel valaki a bőrébe fúródva, 
akkor a receptre felírható gyógyszertárakban 
beszerezhető és orvos által beadható FSME- 
Bulin injekció ajánlott, mely készítmény spe
ciális ellenanyagot tartalmaz. Ha a kullancs
csípést követő legrövidebb időn belül, -  de 
legfeljebb 96 órán belül -  ezt az ellenanyagot 
beadják, úgy a betegség nem alakul ki.

Kiss Gábor

Bővebb felvilágosítással szolgál dr. Lakos 
András, a fertőző betegségek szakorvosa, az 
orvostudományok kandidátusa. Tel: 06-1 329- 
3898. vagy a 06-30 934-9956

A KULLANCS NEM VÁLOGAT



VÁLASZTÁSOK

Eredményes közgyűlés, sikertelen választás
Az ország egyik legnagyobb létszámú 
megyéjének. Bács-Kiskun megyének 
küldöttei április 28-án tartották közgyű
lésüket Kecskeméten. Már a gyülekező 
alkalmával sokan szóvá tették, hogy az 
ózbakvadászat miatt idejük behatárolt, 
teendőik bokrosak, és nem szerencsés az 
időpont, hiszen a kiküldött meghívó szá
mos napirendi pontja, a bizottságok be
számolói. azok megvitatásán kívül, a 
szövetség alapszabályának megváltozta
tása és a tisztújítás is szerepelt az elvég
zendők között. Mindezek ellenére a köz
gyűlés határozatképes volt. így a megyei 
IB írásban megküldött beszámolójához, 
valamint Bencze András elnök szóbeli 
kiegészítéséhez szép számmal érkeztek 
kiegészítő hozzászólások, javaslatok és 
olykor éles bírálatok is.

Miután az alapszabály módosítása is a 
napirenden volt, többen javasolták, hogy 
kerüljön szabályzatba az a társaságoknál 
már természetes eljárás, hogy most ne ke

rüljön sor a választásra, hanem válasszák 
meg ajelölő bizottságot és csak a követke
ző közgyűlésen szabadjon választani. En
nek ellenére többen -  éppen az időhiányra 
hivatkozva -  a javaslat elvetését kérték. 
Végezetül azt a salamoni megoldást fo
gadták el. hogy ugyan kerüljön az új alap
szabályba. hogy csak jelölő bizottság 
megválasztását követő közgyűlésen le
gyen választás, de ez a határozat csak 
2000. május 1-től legyen érvényes, így 
nem kell újra összeülni. Ugyancsak heves 
vita folyt az alapszabály módosítása kap
csán is. A  javaslatokat az elnök sorra meg
szavaztatta és végül azok kerültek az alap
szabályba. amelyek többségi támogatást 
kaptak. Elsőként került megyei szövetségi 
alapszabályba a Vadászati Kulturális 
Egyesület által kezdeményezett ..tiszta ke
zek mozgalma", amely szerint minden 
megválasztandó tisztségviselőnek írásbeli 
nyilatkozatot kell tennie arról, hogy „va
dászbecsületén soha folt nem esett".

Érdekes módon -  talán egyfajta rossz 
beidegződés kapcsán -  a javaslat elfo
gadása előtt nagy vita alakult ki abban, ho
gyan lehet ezt a fajta ..feddhetetlenséget” 
definiálni, bizonyítani. Nos. a megoldás 
végtelenül egyszerű, mert egy civ il szer
vezet azt fogad el. amit a többség támo
gat. A  nyilatkozat önkéntes, a leírtakéit 
egyedül annak aláírója vállal felelőssé
get. és nem szükséges átvenni semmit a 
hivatalos bürokráciából, terminológiából. 
Ennek egyfajta gesztus értéke és ugyan
úgy elsősorban elvi értéke van. mint a 
vadászetika, tisztesség és becsület fogal
mainak. Nem kell ezt sem túlmagyarázni, 
sem túllihegni, mert aki nem érti kristály
tisztán mindezeket, annak a legprecízebb 
megfogalmazás esetén is bőven akadnak 
pótolnivalói.

Kedves színfoltja volt a közgyűlésnek 
Nyúl Tóth Fái vadászati osztályvezető 
hivatalos elbúcsúztatása, aki a közelmúlt
ban vonult nyugdíjba, s meghatódva vet

te át a megye vadászainak az egykori kö
zös napokra emlékeztető ajándékát. Sze
nek Zoltán vadászati főfelügyelő az ak
tuális teendőkről szólt a küldötteknek. 
Nevezetesen: az új trófeabírálati jegyek 
használatáról, valamint a napokban meg
kapott rókák elleni ködgyertyák enge
délyezéséről. beszerzéséről, használatáról.

Ezt követően megválasztották a jelölő 
és szavazatszámláló bizottságot, amely csa
patok a tervek szerint az ebédszünet idején 
végezték volna áldásos tevékenységüket. 
Csakhogy... úgy tűnik nem is kevesen vé
gül is a „lábukkal" szavaztak. Mire ugyanis 
a választásra került volna a sor, angolosan 
távoztak. Miután az alapszabály minden 
egyes határozathozatal esetében rendre elő
írja a mandátumok pontos regisztrálását, 
kiderült, hogy nincs már meg a határozat- 
hozatalhoz szükséges küklötti létszám. így 
a választásra újra össze kell hívni a közgyű
lést. amelynek eredményét következő szá- *  /

munkban közöljük.

Választás Jász-Nagykun-Szolnok megyében
Rendhagyó módon, a közgyűlés előtti 
délutánon tartott sajtótájékoztatót Be
nedek Fülöp. a megyei vadászszövet
ség elnöke. A  meghívott újságírók írás
ban kapták meg a leköszönő intézőbi
zottság írásbeli beszámolóját, amelyhez

A  messziről érkezők már előző este. má
sok csak aznap reggel érkeztek az ország 
minden részéről Lábodra, a festői Rinva- 
tamási vadászházba, az országos Vadvé
delmi és Vadgazdálkodási Társaság köz
gyűlésére. április 18-án.

Ezúttal a szakemberek köre jelentő
sen kibővült a M O AE  Vadegészségügyi 
Társaságának tagjaival és az előadások 
során a hazai vadállomány egészségügyi 
helyzete került az érdeklődés fókuszá
ba. I)r. Kőházy István elnök megnyitó 
szavai után a szakterületek specialistái 
tartottak előadásokat: Ivusza Tamás, 
vezérigazgató, a házigazda Lábod-MA- 
VAD  Rt. gazdálkodásáról, Péterváry 
(íábor a vaddisznóskertek üzemelésé
ről. dr. A koshegyi Imre a zártterületi 
vadtartás hygiéniai és állategészségügyi 
kérdéseiről, dr. Szemethy László a ra
gadozó gazdálkodásról, dr. Sugár Lász
ló a szarvasfélék bőrbagócs fertőzöttsé- 
géről, valamint dr. Sztojkov Y’ ladov az 
elmúlt két évtized vadegészségügyi 
helyzetéről. Az előadásokat széles körű 
vita követte, amely során számos napi 
gondot okozó kérdésre igyekeztek meg
oldást találni az összegyűlt szakembe
rek. nem csupán az elhangzott előadá-

az elnök szóbeli kiegészítést fűzött és 
válaszolt a feltett kérdésekre. Egyebek 
között szólt arról, hogy éppen most 
kapta kézbe egy, a megyébe ózbakra já 
ró osztrák vadász fölajánlását, aki ön
ként 10000 schillinget ajánlott föl a

sokkal kapcsolatban, hanem más fontos 
kérdésekben is. Heves vitát váltott ki az 
új rendelet róka „díjazása", és ezeknek 
a terheknek a vadgazdálkodókra ruhá- 
zása. Szembe állítva mindezeket az orá
lis immunizáció populációnövelő hatá
saival és a vadászatok csökkentését célzó 
lehetőségeinek drasztikus korlátozásá
val. Többen is fölvetették -  kiszámolva 
a lehetséges pénzügyi vonzatokat, vala
mint ennek a személyi jövedelemadózá
si gondjait, és az egész intézkedéscso
mag kellően át nem gondolt hatásme
chanizmusát.

Mindezek után került sor a tisztu lás
ra, amelynek előzményeiről annyit, hogy 
idén volt már egy eredménytelen kísérlet 
mindezekre, a határozatképtelenség m i
att a választás meghiúsult. Ezúttal azon
ban minden akadály elhárult, így a nyílt 
szavazás eredménye: elnök: Kelemen 
József, elnökségi tagok: Jaksits Kata
lin. dr. Csányi Sándor, dr. Szemethy 
László, dr. Adám fí Tamás és Barkóczí 
István.

A z ellenőrző bizottság elnöke: dr. 
Sztojkov Vladov, tagjai: Fehér Péter és 
Pethő Zoltán.

- v -

vadállományban esett károk pótlására. 
A  vezetőség beszámolóját az elnök há
rom témakörre bontotta, amely szerint 
az elsőben tisztázandó, mi valósult meg 
a szövetség kitűzött feladataiból, a má
sodikban az átalakulás közvetlen segíté
sét. a harmadikban pedig azt. hogyan 
helyezzük el ma a vadászatot a társada
lomban? Véleménye szerint sokat javult 
a megítélés, az úgynevezett elfogadás, 
de bőven akad ezen a téren még tenni
való. Különösen, ha arra gondolunk, 
mennyi új vadász van. akiknek még 
nem válhatott igazin a vérévé a vadász- 
etika. A  csaknem két és félezer vadász
ból sajnos a megemelkedett költségek 
miatt lemorzsolódott csaknem félszáz 

idős. tapasztalt vadász, akik fáradságot 
nem kímélve végezték munkájukat 
azért, hogy a megye vadállományát 
megvédjék, gyarapítsák. A z őzbakva- 
dászat legfrissebb tapasztalatai szerint a 
megye „hozta" az eredményeket, amely 
egy hosszú, átgondolt gazdálkodási 
program eredménye. A  30 százalékos

A  megyei tisztújító közgyűlést Békéscsa
bán rendezték, április 11-én.

Elnök: dr. Csorna Antal, az elnökség 
tagjai: Hrabovszki János, ( iá i Imre. dr. 
Orosz Tivadar, Vaszkó Imre, dr. Hagy- 
mási László, dr. M ü ller Ferenc és Iliin 
József.

érmes arány és a 24 aranyérmes bak eu
rópai mércével mérve is páratlan minő
ségű őzállományt bizonyít. A z érdekvé
delmi munkában sokan egyfajta kettős
séget látnak, de ez koránt sincs így. 
most a megyei szövetség a kamarával 
jó l együttműködik. A  gondot inkább az 
okozza, hogy általánosságban nincs 
meg az érdekvédelem törvényi szabá
lyozása. de ez már jócskán túlmutat a 
szúkkörű vadász érdekvédelmen...

A  Jász-Nagykun-Szolnok megyei szö
vetség másnap, május 5-ikén megválasz
totta tisztségviselőit.

Elnök: Benedek Fülop, alelnökök: dr. 
Kovács Sándor, dr. Gyuricza Béla és 
Fehér József. A z elnökség tagjai: Nagy
feje«) János, Rubint Imre és dr. Végh 
András.

A z ellenőrző bizottság elnöke: Ko
vács József, tagjai: Sas János és Szabó 
István. Országos küldöttek: Benedek 
Fülöp, dr. Gyuricza Béla, dr. Kovács 
Sándor, Szabó Sándor és dr. Mosonyi 
Sándor.

A z Ellenőrző Bizottság elnöke: Ker
tes Imre, tagjai: Bokor Sándor és Ma- 
czik Mihály.

Országos küldöttnek választották: 
dr. Csorna Antalt, Kertes Imrét, 
M aczik M ihályt, I liin  Józsefet és Czut 
Jánost.

Tisztújítás

Vezérkar választás 
Békés megyében



AKTUÁLIS

A gyakorlat olvasata
Felkiáltó és kérdőjelek egész sora ágas
kodik az emberben a sajnálatosan hosszú 
előkészítő munka után megjeleni 
11/2000.(111.27.) F V M  rendelei paragra
fusainak olvasása közben. A z  egy eszten
dővel ezelőtt szakmai vitára bocsátott 
tervezet szövege sok tekintetben megvál
tozott. de hála Istennek, sok pozitív in
tézkedés is benne maradt.

Elöljáróban szólnék tehát a gyakorlati 
munkát, a vadgazdálkodást egyértelműen 
pozitívan befolyásoló változásokról. A  va
daskenek legkisebb kiterjedésének (vad
disznó. muflon esetében 200 ha. dám. gím 
esetében 500 ha) megadása feltétlenül gya
korlatiam jó  intézkedés, hiszen a gomba 
módra szaporodó vadaskertek egy része 
nem biztosítja a vad számára a megfelelő 
élőhelyet és a vadász számára az illúziót. 
A z egy évnél hosszabb időtartamra létesí
tett vadászati berendezési csak tájba illő. 
természetes anyagból lehet ezután építeni. 
Hz mindenképpen jogos és hasznos változ
tatás. A  vadászati idények kezdetén és vé
gén ismét rugalmasan lehel a hétvégi vadá
szatokat lebonyolítani, ezt a korábban jól 
működő megoldást hozia vissza a jogalko
tó e rendelettel. Régóta várt és pozitív in
tézkedés a hivatásos vadászok középfokú 
végzettségének gyakorlati idővel történő 
kiválthatósága. A z azonosítójel használata 
végre a gyakorlatban is működőképes 
megoldások irányába mozdult el a korábbi 
túlszabályozott -  bonyolult rendszerből. A 
mezőgazdasági vadkár bejelentési időszak 
meghatározása nagy horderejű, pozitív 
változás, amely megszünteti a vadgazdál
kodó kiszolgáltatott helyzetét. Feltétlenül 
pozitív intézkedés, hogy vadászati hatósá
gi feladat ellátása közben jogos önvéde
lemre fegyvert lehet használni.

A  felkiáltójelek után jönnek viszont a 
kérdőjelek. Azok a változások, amelyek 
gyakorlati hatása nehezen megjósolható, 
illetve amelvek hatását azok bevezetése

r

pillanatában a vadgazdálkodók bizonyára 
negatív változásként élnek ál.

A  dúvad elejtése után fizetendő lődíj. 
illetve lőszertérítés ellentéteket hozhat 
felszínre a hivatásos vadász és munka
adója között. A  szándék egyértelműen jó 
a korábbi években elhanyagolt dúvad- 
gyérítés fontosságának kiemelése és a hi
vatásos vadászok szakmai munkájának 
elismertetése. A  dúvad -  és különösen a 
róka -  állomány megkétszereződése 
azonnali beavatkozást igénylő gond. s a 
jogalkotó ezt a megoldást választotta. 
Megítélésem szerint az egy róka elejtése 
után járó 75 sörétes, vagy 15 golyós lő
szer lódíjként való adása azonban túlzó, 
máris megindult a kibúvók keresése, hi
szen a lőszer tárolására vonatkozó jog
szabályok és egy szorgalmas hivatásos 
vadász lőszerjárandósága között ellent
mondás tapasztalható, nem is beszélve 
arról, hogy a legtöbb vadászatra jogosult
nak. e jelentős költségnövekedés nélkül 
is mindennapos pénzügyi gondokkal kell 
szembesülnie. Trófeabírálati jegy beve

zetése jelentősen növeli az amúgy is je
lentős adminisztrációt, újabb lehetőség a 
vadgazdának a hibázására. illetve a ható
ságnak a számonkérésére, büntetések k i
szabására.

Vadászati idények változása során há
rom vadfaj kérdőjeles a számomra, ezek 
közül az egyik az aranysakál. A  Magyar- 
országról az első világháború előtt k i
pusztult ragadozó az elmúlt évtizedben 
települt vissza a Balkánról. Szórványo
san az egész országban előfordul, de a 
Dél-Dunántúlon egyre fokozódó jelenlé
tével és károkozásával kell számolnunk. 
Ahol megtelepül, ott az apróvad és az 
őzállomány jelentősen megsínyli a jelen
létét. Egyes megfigyelések beszámolnak 
szarvasborjú, süldő és kifejlett dám, 
aranysakál csapat által történt eredmé
nyes zsákmányolásáról is. Ennek tükré
ben számomra érthetetlen a tilalmi idő 
megadása ennél a fajnál. A  másik és en
nél sokkal jelentősebb problémakör a vad
disznó koca vadászati idénvének lerövi- 
dítése. Annak idején feltétlenül pozitív 
intézkedés volt a koca február 1.-április 
30. közötti tilalmi idejének a megállapí
tása, hiszen a dúvad kategóriából ez 
emelte a ..hasznos vadfajok" közé. Né
hány adat a vaddisznóállomány túlszapo- 
rodására Magyarországon: 1980-ban 
20400-at becsültek. 1990-ben már 
40100-at. 1999-ben 68680 volt a becslés. 
Hz jelentősen meghaladja az országosan 
eltartható maximális létszámot. Ennek fi
gyelembevételével nehezen tudom ma
gam beleélni a törvényalkotók gondolko
dásába. hogy mégis milyen szakmai okai 
lehettek ennek a döntésnek? A  róka és 
más dúvadfajok esetében racionális a 
többletelejtésre való ösztönzés, csak an
nak mértéke tűnik túlzónak. A  vaddisznó 
esetében is inkább ezt a megoldást kelle
ne támogatni.

Szeretném leszögezni, hogy vadász
ember számára a malacos koca elejtése 
soha nem lehet cél. és semmiképpen 
nem öröm-forrás, de a legvadkárosabb 
május-júniusi ¡dósakban, a legkörülte
kintőbb hivatásos vadásszal is előfordul
hat. hogy 50 kiló feletti zsigerelt súlyú 
kocát ejt cl. A  jogszabály jelenlegi állása 
szerint jogosulatlan vadászat bűnébe es
vén. ettől kezdve csak a jó  szerencsén 
múlik, hogy mikor büntetik meg, és ve
szíti el hivatását, s mindezt egy olyan 
..nőivarú egyed" elejtéséért, amely eset
leg nem is malacozott. A  kérdés minden
képpen megfontolandó!

Az ózbakidény meghosszabbítása, az 
idénykezdés április 15-ére történő előre
hozása olyan változás, amelynek hatásait 
csak a későbbiekben tudjuk lemérni, hi
szen a jogszabály megjelenése és a mó
dosított időpont olyan közel esett egy
máshoz, hogy arra reagálni alig volt idő. 
Az máris szembetűnő, hogy a május I -jéig 
tartó kél hét milyen fontossággal bír az 
ózagancsok színének kialakulásában, hi
szen jó  néhány, az új idénykezdet idő

pontjában terítékre került őz agancsa 
szinte teljesen színtelen volt.

Mindent összevetve, az új jogszabály 
számos problémánkra megoldást talált, 
és jó  irányban te» lépéseket a megvál
tozott. az 1996 óta járt úton. Nem sza
bad elhallgatni azonban azt, hogy egy
némely intézkedésével azonban aggá
lyokat ébresztett, hogy a vadászat és a

Az előrehozott ózbakidény kezdete azon 
törvénymódosítások közé sorolható, 
amelynek a gyakorlati vadgazda is látja 
értelmét. Mint minden törvénymódosí
tásnak, persze ennek is van jó és rossz ol
dala. de a végrehajtási utasítás ezen része 
talán nagyobb gyakorlati rálátást feltéte
lez a törvényalkotók részéről. A  korai 
kezdetnek bizonyára az egyik fő célja a 
külföldi törzsvendégek megtartása. M i
vel Ausztriában és Németországban is 
módosították az ózbakidény kezdetét, 
május közepéről az elejére, így feltételez
hető volt, hogy sok területtel és bérle
ménnyel rendeíkezó vadász otthon, a sa
ját vadászterületén kezdi az őzbakvadá- 
szatot és csak ezután jönne hozzánk. Ez 
az időszak már a hónap közepére esne. 
amikor nálunk már túl nagy a takarás ah
hoz. hogy a klasszikusnak mondott őz- 
bakvadászatot lehessen szervezni. A  má
jusi bakok 70 %-a ugyanis a mezőgazda- 
sági területeken esik. ezeken a területe
ken. a gyorsan feljövő kultúra végett na
gyon fontos a korai idénykezdet. A  repce 
világpiaci ára az elmúlt években igen 
magas volt. ezért a termelő üzemek na
gyobb mennyiségben vetették ezt a nö
vényfajt. Ebből kifolyólag vannak olyan 
vadászterületek, ahol május elején a ha
talmas repcetáblák takarása végett csak 
igen nehezen lehetett vadászni. A z idei 
kezdéssel ez a gond megoldódott, hiszen 
a repcéken álló őzbak már „megáll", azaz 
elég takarást érez ahhoz, hogy lőtávolba 
várja a vadászt. A  repce viszont még nem 
olyan magas, hogy ne lehelne biztos lö
vést tenni rá. Ez mindenképpen a korai 
kezdés melleti szól. A  búzavetéseken v i
szont más a helyzet, az a bak, amelyik

A  vadászati törvény végrehajtási rende
letének módosítása kapcsán, a Baranya 
megyei vadászati felügyelőség április 
20-án értekezletre hívta össze a megye 
vadászati vezetőit és a földtulajdonosi 
képviselőket. Falk Konrád, a megye fő
felügyelője. ismertette a rendeletmódosí
tásban található változásokat, és azok ér
telmezését. valamint megkérte a jelenlé
vő vadászati vezetőket, hogy a módosí
tásokról a vadászokat értesítsék. Felhívta 
a figyelmei a törvény betartására és kü
lön kiemelte az olyan sarkalatos ponto
kat, mint az azonosító jelek használata, a

vadgazdálkodás továbbra sem tartozik 
az egyszerűen művelhető elfoglaltságok 
közé. A  jogalkotó egy kissé vontatottan, 
de következetesen halad előre, és javítja 
a gyakorlatban hibásnak és nehezen 
végrehajthatnak bizonyuló szabályo
kat és remélem, hogy a jövőben is ezt 
teszi majd.

Buzgó József

ilyen területet foglal, akkor érzi magát 
igazán biztonságban és akkor nyugodt, 
ha a vetés legalább a hasa alját eléri, 
ilyenkor úgy érzi. bármikor el tud tűnni a 
közelítő veszély elől. lefekszik, lelapul. 
Ezt a magasságot átlagos években, csak 
május elejére érik el a vetések. Április 
közepén a búzatáblákon élő bakok még 
idegesek, nem érzik a fedettség biztonsá
gát. Am i ezen kívül még gondot jelent
het. az a területfoglalás. Ebben az idő
szakban a legtöbb ózes területen még 
nincsenek kialakulva a territóriumok, az 
őzek között nagy a mozgás, megy a harc 
egy-egy jobb terület megszerzéséért. Elő
fordulhat. hogy a korábban megfigyelt 
bakot nem találjuk a helyén, mert esetleg 
egy másik elüldözte. Ezek a területhar
cok általában május elejére lecsillapod
nak. és ekkor biztosabban ..állnak" a ba
kok. Ám ezen harcok alatt a vakszeren
cse -  épp úgy, mint üzekedéskor -  egy- 
egy társát hajtó, semmi másra nem figye
lő öreg bakkal hozhatja össze a vadászt. 
A z  agancstisztítás az idei évben normá
lisnak volt mondható, hiszen április kö
zepére már a kétéves bakok is többnyire 
tisztítottak. Összegezve a tapasztalatokat, 
a vadásztatok nagy része üdvözli az új 
idénykezdetet, mert így jobban lehet iga
zodni a területen található mezőgazdasá
gi kultúrához, el lehet kerülni a területen 
folyó munkák dandárját. így a vadászat 
alatt kevesebb a zavarás. Végül is aki 
nem akarja, annak nem kötelező megkez
deni a vadászatot, de legalább megvan a 
lehetőség arra. hogy mindenki a saját te
rületéhez tudja igazítani a kezdést.

Agyaki Gábor

lőtt vad regisztrálása, a hivatásos vadá
szok helyzete és a földtulajdonosi képvi
selet további működése, stb. A z előadás 
végén több hozzászólás is elhangzott pro 
és kontra. A  legtöbben a hivatásos va
dászok lószerjavadalmazását bírálták, 
amely a többség szerint irreálisan ma
gas. Több hozzászólás elhangzott a vad
disznó koca tilalm i idénye meghosszab
bításának értelmetlenségéről, mert ez 
nagymértékben rontja a vadárelhárítás 
hatékonyságát, az egyik legégetőbb 
gondunkat.

A. G.

A módosítás tapasztalatai

/

Értekezlet Baranyában



CSALÁDI FÉSZEK

AZ ÚJ ROVAT ELÉ
Minden vadásztörténetnek, kalandnak mi va
gyunk a hősei. Ha összejön két magunkfajta 
ember, értjük egymást, öm lik belőlünk a szó. 
Gyakran szóba kerülnek az egykori tanító 
mesterek, a vadászcimborák, a sikereinket 
megalapozó hivatásos vadászok, vadászkí
sérők is. Talán még apáink neve is felmerül
-  különösképpen ha ök is vadászok voltak. 
De az édesanyákról, szerelmeinkről, a fele
ségekről, a gyermekekről és unokákról csak 
a legritkább esetben esik szó.

Mintha „árvagyerekek”  lennénk, mintha 
egyedül állnánk a világban.

Mintha az ébresztő óra hajnali berregése 
csak minket verne fel. Mintha a tiszta ing, az 
előző vadászat sár- és vérfo ltja itó l megsza
badított vadászruha önmagától került volna 
a székre. Mintha az elemózsiás csomag ma
gától bújt volna a hátizsák mélyére...

Mintha senkinek sem hiányoznánk, ami
kor elmegyünk.

Mintha mindig, minden házkörüli munkát 
elvégeztünk volna. Mintha a mi felszabadult 
örömünk sohasem okozna másnak hiányér
zetet, gondot, szomorúságot...

Ebben a új rovatban azok arcát, érzéseit, 
élményeit és vágyait is megpróbáljuk felvil-

A ro va tve ze tő , u n o ká iva l

lantani, akik a vadászok, a vadászat „hátor
szágát”  jelentik. Akik nélkül nem lehetnénk 
azok, akik vagyunk.

De a vadász közösségi ember -  tágabb ér
telemben is. Van „c iv il”  hivatása, esetleg más 
hobbija is. Szeretnénk felrajzolni tehát egy- 
egy ismert és elismert vadászember családi, 
szakmai és társadalmi hátterét is. Bepillantá- 
si lehetőséget szeretnénk adni az otthonok 
belső világába, hisz vadásznak lenni nem 
csak szenvedély, de életmód és stílus is.

Havonta jelentkezünk majd egy-egy ilyen 
írással. Bekopogunk tehát kedves ismerő
seinkhez, és szívesen megismerkedünk 
mindazokkal, akik jószívvel fogadnak ben
nünket. írjunk egymásnak, ismerkedjünk, 
mutassuk fel mindazt, amit elértünk, amire 
büszkék lehetünk.

A rovatvezető magáról most csak annyit 
mond, hogy újságíró, tanár, különböző va
dászati tisztségek viselője -  és természete
sen: nős, családos ember. Feleség -  aki egy 
ideig maga is vadászott két egyetemet 
végzett, immár fe lnőtt fiú, no és két elbűvö
lő unoka.. Nóri és Ági igazán jó l érzi magát 
az írószobámban. Egyszer majd róluk is 
írok, arról, hogy mit jelent nekik a természet 
és mi m indenről vitatkozunk, am ikor szóba 
kerül köztünk a vadászat...

Békés Sándor

VENDÉGSÉGBEN...

LAJTI ÉS EMMA
Amikor udvarolt, még alig fogyasztotta el a 
család az ebédet, még el se mosogattak, de 
Lajti már ott volt. Amikor vadász lett, móg el se 
mosogatott Emma, de Lajti már fogta a puskát 
és már ott se volt... Lajti: Magyar László. Em
ma: a felesége. Siklóson kevés házaspárt is
mernek többen. A vadászat, Lajti és Emma 
nem csak hogy egymáshoz tartoznak, de egy
más nélkül minden kétséget kizáróan egészen 
mástDk is lennének...

-  Én például minden bizonnyal nyugodtabb 
és kipihentebb lennék -  mondja Emma, de 
persze Lajti e /t nem hagyhatja annyiban:

-é s  persze mennyi élménnyel, mennyi jó 
baráttal szegényebb -  mondja és ezzel tulaj
donképpen akár már be is fejezhetnénk a va
dászat és a család bonyolult összefüggéseiről 
indult beszélgetésünket, mert valóban ez a do
log lényege.

Egy öreg. ám gondosan rendben tartott és 
éppen ezért rendkívül lakályos családi ház
ban beszélgetünk. Emma szülei építették. A 
város északi, kertváros jellegű negyedében 
vagyunk, ahol a lakások tulajdonképpeni elő
szobája a gondosan ápolt udvar, a mediterrán 
bujaságú kert. Aki belép ebbe a házba, sajá
tos világba toppan. Vadászati rekvizitumok, 
vadászati és természeti témájú képek, festmé
nyek. könyvek -  és persze trófeák... Trófeák 
mindenütt. Az előszobában, a kisszobában, a 
hálószobában, no és persze a dolgozószobá
ban. mely egy különös kápolna különös han
gulatát árasztja. Az íróasztal mögött gím- és 
őzagancsok, mufloncsigák, a baloldali falon 
egy hatalmas barnamedve bőre. az ajtóval

szembeni falon pedig -  sok-sok más trófea ál
tal övezve -  egy olyan szarvastrófea, melyet 
nemcsak hogy észrevesz, de nem is felejt el 
soha az ember:

-É letem  bikája -  mondja Lajti, Emma 
asszony pedig még hozzáteszi:

-  ... ha tudná, hogy mennyit kerestünk a la
kásban azt a helyet, amely méltó hozzá...

szótlanul állunk és csodáljuk a természetnek 
ezt a nagyszerű alkotását. Páros tizennyolcas
-  de akár húszasnak is tekinthetjük, mert mind
két száron található a szemág ós a jógág kö
zött egy-egy tekintélyes ágkezdemény. A súlya 
11 kiló 30. A bíráló bizottságtól 230.27 pontot 
kapott.

- A  véletlen és a szerencse felejthetetlen 
módon szólt bele az életembe, az életem bi
káját ugyanis vadászélctcm harmincadik óvé
ben lőttem. Ez 1998-ban volt.

Magyar László a Siklósi Táncsics Vadásztár
saság elnöke 1968-ban -  mint szinte mindenki 
- . a véletlennek köszönhetően lett vadász. El
vitték egy vad kacsa-vadászatra és azután már 
nem volt megállás...

-  Azt hiszem, nem túlzók, ha azt mondom, 
hogy minden ember egyénisége mélyén olt 
rejlik a lehetséges vadász. Ez az ősi ösztön 
bennünk van, kürthatatlanul. Persze, sok em
ber esetében sohasem kerül felszínre, sőt 
olyan is előfordul, hogy bizonyos, kellemetlen 
élmények hatására végleg „betokozódik". Ezt 
én magam is megtapasztaltam a saját, kiseb
bik fiam által. Horgászott a gyerek, szenve
délyesen szerette a természetet. Biztos voltam 
benne, hogy előbb-utóbb vadász lesz. A ma

gam módján megpróbáltam hát siettetni is a 
dolgot. Egy alkalommal, amikor elmentem érte 
a tópartra, kimondottan kedvcsinálási szán
dékkal meglőttem a jelenlétében egy gomb- 
nyársas bakot. A lövés a gerincet érte. a bak 
lerogyott, sírt. a kegyelemlövés úgy hatott, 
mint egy kivégzés... Nos. a gyerekből nem lett 
vadász. Nyilván más is kellett ahhoz, hogy így 
alakuljanak a dolgok, de minden bizonnyal ez 
a szerencsétlen élmény is taszítólag hatott...

A Magyar-család gyakorlatilag minden hét
végét együtt tölti. A két fiú -  Attila és László -. 
ugyancsak Siklóson él, annak ellenére, hogy 
Attila a Pécsi hőerőműben dolgozik. László ha
tárőr, motorhajós vízijárőr a Dráván. Ő már nős. 
sőt gyermekük is van.

Ez az a pillanat, amikor Emma következik:
-  Enikő hétéves, de már 142 centi magas -  

mondja és máris előkerülnek a fényképek.
Enikő a papa dolgozóasztalán. Enikő a hin

taágyon. Enikő a nagybika trófeájával... De ezt 
már Lajti sem hagyhatja ki.

-  Képzeljétek el, még óvodás volt. amikor 
egy szép napon az egész óvodai csoporttal 
beállított. Elhozta a társait trófeanézőbe...

Ami igaz. az igaz: Magyaréknál nem akármi
lyen élmény a trófeanézés. Már a statisztika 
sem mindennapi: 218 őz-, 134 vaddisznó és 
44 gímbika szerepel a lőjegyzék összesítőn, 
továbbá 10 muflon, 2 zerge és 1 dám...

-  Most már gondolhatják, mennyit volt itt
hon ez a drága -  mondja tettetett méreggel 
Emma. de ahogy egymásra néznek, abból 
egyértelműen kitűnik, hogy közös életük kö
zös élményeiről van szó. A kérdés éppen
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ezért magától értetődő és kikerülhetetlen. 
Emma sohasem kacérkodott a vadászat gon
dolatával?

És mintha erről jutott volna eszébe, hogy ká
vét még nem is kaptunk...

Az asztalon frissen sült pogácsa, egy tes
tes szép üvegben kellemesen hűs rajnai riz- 
ling aranylik, de kávét még valóban nem 
kaptunk...

-  A vadászat nekem barátságot is jelent -  
mondja Lajti. -  A lesen legjobb egyedül, a va
dászat után azonban szükség van a társakra...

- A  siklósi Táncsics vadásztársaság az 
egyik legjobb adottságú terület Baranyában. 
De talán az országban is. Az országhatárt je
lentő Dráváig lenyúló terület az elmúlt 40-45 
évben minden tekintetben óriási változásokon 
ment keresztül. A többszöri egyesülés, terület
átalakítás eredményeképpen olyan tízezer 
hektár feletti területnagyság jött létre, amely 
már lehetővé tette a tervszerű és szakszerű 
vadgazdálkodást. A határövezet elzártsága, a 
nagyüzemi gazdálkodás ugyanakkor kedve
zően megváltoztatta az életteret. A társaság 
alapítója és felejthetetlen emlékű korábbi el
nöke. néhai dr. Horváth Béla „Zúg az erdő" cí
mű könyvében 1955-re teszi az első szarva
sok felbukkanásának időpontját. Első ..siklósi" 
bikáját 1956. szeptember 13-án lőtte a Török
erdőben...

-  Én is ott lőttem az enyémet -  mondja Lajti 
és mindjárt meg is mutatja a kisszobában a 
trófeáját. Feltűnően színtelen, fehér, páros ha
tos. alig három kiló. 1969. szeptember 7-én ej
tette el.

-  Ahogy múlnak az évek. úgy telnek meg 
bizonyos területrészek, erdő-, dűlő- és patak
nevek sajátos tartalommal. A harkányi erdő. 
Gyűrűs-puszta, a Bojár, a Török-temető 
mind-mind olyan helyek és nevek, melyek ki- 
törölhetetlenek az életemből. A Sásos-lapról 
Horváth Béla bácsi gyönyörű novellát írt híres 
nagy bakja ürügyén. De ez a fantasztikus 
hely -  egyébként egy fűztelep -  nekem is

sze az emlékük él, a közös élmények újra meg 
újra előjönnek. Szegények voltunk, mostohák 
voltak a körülmények, de jobban ismertük egy
mást. jobban figyeltünk egymásra. Sok időt töl
töttünk együtt...

Ehhez Emma is hozzászól, mert ugyanez 
vonatkozott a vadászfeleségekre is.

-Majálisokat szerveztünk, takarítottuk, me
szeltük a vadászházat...

elmélázunk egy kicsit a múlton, de Lajti nem 
az az ember, aki folyton csak hátra néz.

-  Az együttlé t alkalmait ma is keressük. 
A vadásznapok, a közösségi munkák, egy- 
egy vad elejtése, majd az azt követő ün
neplés m ind-m ind lehetőség arra. hogy 
közelebb kerüljünk egymáshoz. Hatvanöt 
ember -  mert hogy ma már ennyi tagunk 
van persze már meglehetősen sok... Az
tán itt vannak az újabb és legújabb előírá
sok, tiltások, paragrafusok...! Az egyik 
megyei vadászati vezető a minap azt 
mondta egy értekezleten: legjobban teszi
tek, ha egy adm inisztrátorral és egy ügy
véddel mentek ki a területre. És bizony, 
majdnem igaza van...

De ennyi elég is a panaszkodásból. Emma a 
vadászmotívumokkal díszített pohárkészlete
ket. ivóserlegeket, majd Lajti közel száz dara
bos késgyűjteményét mutatja. Néhány közös 
élmény is eszébe jut, persze az is a barátokról, 
az emberekről.

-  Egyszer meghívott bennünket Prucsi 
Nándi Körcsönyére szarvasbőgést hallgatni. 
Felültünk a lesre, s aztán amikor lement a 
nap. minden irányból vonulni kezdtek a vad
földre a szarvasok. Százhúszig számoltam 
őket... A bikák megszólaltak, zengett az 
egész vidék. Hát az az este tényleg felejthe
tetlen volt...

Lajti. Emma vállára teszi a kezét, és nekem 
az jut az eszembe, hogy ha két ember azonos 
világban él és szereti egymást, előbb-utóbb 
hasonlítani is kezd egymásra.

B. S.

adott három kitűnő, érmes bakot. És még 
legalább két cimborának...

Magyar László hatvanöt éves. Öt éve ment 
nyugdíjba a Magyar Posta távbeszélő részle
génél töltött 42 évi szolgálat után.

-  Negyvenkét év és 205 nap után -  mondja 
nevetve, mert ebben a korban már kötelező 
egészen pontosnak lennie az embernek. A 
múlt képei egyre élénkebbek és élőbbek.

-  Amikor vadászni kezdtem, huszonketten 
voltunk. Jórészük már a temetőben van. Per
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Mire szabad vadászni?
Júniusban: őzbak -  vaddisznó koca

Júliusban: őzbak -  vaddisznó koca -  vetési varjú fészek
telepen is

Egész évben vadászható: vaddisznó kan. süldő, malac -  
üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  aranysakál -  
mosómedve -  dolmányos és vetési varjú -  szarka -  szajkó.

A21996 évLy uc.'ény paagra1,-» éntfrabes ndásrni csak a w lighul  napfcefce etón 
eoy érával kezdődően és a cstlajászaí naprrjvgta után eg>- iríig szabad. Éjszaka a vad
disznó is a róka vadászatok kiréWéwl lícs a wdísw. Éjszakai fásainál a lénf  
süt has3Tá'a‘.ít a vaíSsmó átá okozcN vadiár ei-aritás» vagy megelőzése céljából 
Wótásw röoioit eseten a hrvatd engedélyezi. Tilos a n i »'ejtéséi eteUroikus 
optka. iMófeg aiitókai eszkózt hssználn hritbi. a vadászat gyrtortása során ttos 
az ón lótó sörétes wJáaJófegyraten Cfttitjűeg 3 darab lószeméi tífcbet tartan.

JUNIUS
Nyárelő, avaav Szent Iván hava

Ahó Aha A Nap A Hold Fázisa
napa napja kelte nyugta kelte nyugta h m

t. Csütörtök 351 1934 325 1811
2. Péntek 350 1934 4 02 19 29 •  1314
3. Szom&at 350 1935 448 20 42
4. Vasárnap 349 1936 544 21 47
5. Hétfő 349 1937 649 2241
6. Kedd 348 1938 801 23 24
7. Szerda 348 1939 916 2359
8. Csütörtök 348 1939 1030 —

9. Péniek 347 19 40 1142 0 29 0  4 29
10. Szombat 347 1941 1251 055
11. Vasárnap 347 1941 1359 1 19
12. Héttő 347 1942 1505 142
13. Kedd 346 1942 1610 2 07
14. Szerda 346 1943 1714 233
15. Csütörtök 346 1943 1816 302
16. Péniek 346 19 44 1915 335 0  2327
17. Szombat 346 1944 2009 414
18 Vasárnap 346 1944 20 57 459
19 Héttő 346 1945 2140 550
20. Kedd 347 1945 2216 6 46
21. Szerda 347 1945 22 47 7 46
22. Csütörtök 347 1945 2315 8 48
23. Péniek 347 19 45 23 40 952
24. Szombat 348 1945 —  — 1058
25 Vasárnap 348 1945 004 12 05 o rs> 8

25 Hétfő 348 1945 028 1315
27. Kedd 349 1945 053 14 28
28. Szerda 349 1945 121 1543
29. Csütörtök 350 1945 155 17 01
30. Péntek 350 1945 2 35 1817

JULIUS
Nvárhó, avaav Szent Jakab iává

Ah4 A tó A Nap A Hold Fázisa
nafta napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Szombat 351 1945 325 19 27 •  2020
2. Vasárnap 352 1945 4 27 20 23
3. Hétfő 352 1944 537 2118
4. Kedd 353 19 44 654 2158
5. Szerda 354 1943 811 22 31
6. Csülórtök 354 1943 927 22 59
7. Péntek 355 1943 1039 23 24
8. Szombat 356 1942 1149 2348 D 1353
9- Vasárnap 357 1941 1256

10. Hétfő 358 1941 14 02 0 12
11. Kedd 3 59 19 40 1506 037
12. Szerda 4 CO 1940 1609 105
13. Csütörtök 4C0 1939 1709 137
14. Péntek 4 01 1938 1804 214
15. Szombat 402 1937 1855 2 57
16. Vasárnap 403 1936 1939 345 0  1455
17. Hétfő 405 1935 2017 4 40
18. Kedd 4C6 19 35 20 50 539
19. Szerda 407 1934 21 19 640
20 Csütörtök 4C« 1933 21 45 744
21. Péntek 409 1932 22 09 849
22 Szombat 4 10 1930 22 32 955
23. Vasárnap 4 11 1929 2256 1102
24. Hétfő 412 1928 23 22 1211 C 1202
25. Kedd 413 1927 23 52 1323
26 Szerda 415 1926 --- 1423
27. Csütörtök 416 1925 027 1552
28 Péntek 417 1923 1 11 17W
29. Szombat 418 1922 206 1809
30. Vasárnap 420 1921 311 1905
31. Hétfő 4 21 1919 4 26 1950 •  325

Anyán fctószámiiásnak m e g fe n  a fenti időpontod egjr ófái hozzá W l adni

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:
MAGYAR FERENC

FELVÉTELE



Mire szabad vadászni?
Júniusban: őzbak -  vaddisznó koca

Júliusban: ó'zbak -  vaddisznó koca -  vetési varjú fészek
telepen is

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac -  
üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  aranysakéi -  
mosómedve -  dolmányos és vetési varjú -  szarka -  szajkó.

Az 1996. év LV. törvény paragrafusai értelm ében vadászni csak a csillagászati napkelte előtt 
egy órával kezdődően és a csillagászati napnyugta után egy óráig szabad. Éjszaka a vad
disznó és a róka vadászatának kivételével tilos a vadászat. Éjszakai vadászatnál a fény
szóró használatát a vaddisznó által okozott vadkár elhárítása vagy megelőzése céljából, 
különösen indokolt esetben a hivatal engedélyezi. Tilos a vad elejtésénél elektronikus 
optikai, illetőleg akusztikai eszközt használni. Továbbá: a vadászat gyakorlása során tilos 
az óntöltő sörétes vadászlőfegyverben egyidejűleg 3 darab lőszernél többet tartani.

JUNIUS
Nyárelő, avaqy Szent Iván hava

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

1. Csütörtök 3 51 19 34 3 25 1811
2, Péntek 3 50 19 34 4 02 19 29 •  1314
3. Szombat 3 50 19 35 4 48 20 42
4. Vasárnap 3 49 19 36 5 44 21 47
5. Hétfő 3 49 19 37 6 49 22 41
6. Kedd 3 48 19 38 8 01 23 24
7. Szerda 3 48 19 39 916 23 59
8. Csütörtök 3 48 19 39 10 30 --
9. Péntek 3 47 19 40 11 42 0 29 D 4 29

10. Szombat 3 47 19 41 12 51 0 55
11. Vasárnap 3 47 1941 13 59 1 19
12. Hétfő 347 19 42 15 05 1 42
13. Kedd 346 19 42 1610 2 07
14. Szerda 3 46 19 43 1714 2 33
15. Csütörtök 3 46 19 43 1816 3 02
16. Péntek 3 46 19 44 1915 3 35 0  23 27
17. Szombat 3 46 19 44 20 09 414
18. Vasárnap 3 46 1944 20 57 4 59
19. Hétfő 3 46 19 45 21 40 5 50
20. Kedd 3 47 19 45 2216 6 46
21. Szerda 3 47 19 45 22 47 7 46
22. Csütörtök 3 47 19 45 2315 8 48
23. Péntek 3 47 19 45 23 40 9 52
24. Szombat 3 48 19 45 10 58
25. Vasárnap 3 48 19 45 04 12 05 C 2 00
26. Hétfő 348 1945 0 28 1315
27. Kedd 3 49 19 45 0 53 14 28
28. Szerda 3 49 19 45 1 21 15 43
29. Csütörtök 3 50 1945 1 55 17 01
30. Péntek 3 50 1945 2 35 1817

JULIUS
Nyárhó, avaqy Szent Jakab iává

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

1. Szombat 3 51 19 45 3 25 19 27 •  20 20
2. Vasárnap 3 52 19 45 4 27 20 28
3. Hétfő 3 52 19 44 5 37 21 18
4. Kedd 3 53 19 44 6 54 21 58
5. Szerda 3 54 19 43 811 22 31
6. Csütörtök 3 54 19 43 9 27 22 59
7. Péntek 3 55 19 43 10 39 23 24
8. Szombat 3 56 19 42 11 49 23 48 D 13 53
9. Vasárnap 3 57 1941 12 56 --

10. Hétfő 3 58 1941 14 02 0 12
11. Kedd 3 59 19 40 15 06 0 37
12. Szerda 4 00 19 40 16 09 1 05
13. Csütörtök 4 00 1939 17 09 1 37
14. Péntek 4 01 19 38 18 04 2 14
15. Szombat 4 02 1937 18 55 2 57
16. Vasárnap 4 03 19 36 19 39 3 45 0  14 55
17. Hétfő 4 05 19 35 2017 4 40
18. Kedd 4 06 19 35 20 50 5 39
19. Szerda 4 07 19 34 21 19 6 40
20. Csütörtök 4 08 19 33 21 45 7 44
21. Péntek 4 09 19 32 22 09 8 49
22. Szombat 410 19 30 22 32 9 55
23. Vasárnap 411 19 29 22 56 11 02
24. Hétfő 412 19 28 23 22 1211 C 12 02
25. Kedd 413 19 27 23 52 13 23
26. Szerda 415 19 26 14 38
27. Csütörtök 416 19 25 : ' 15 52
28. Péntek 417 1923 111 17 04
29. Szombat 418 1922 2 06 18 09
30. Vasárnap 4 20 1921 311 19 05
31. Hétfő 4 21 1919 4 26 19 50 •  3 25

A nyári időszámításnak megfelelően a fenti Időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:
M A G Y A R  FER EN C

FELVÉTELE
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SOLTÉSZ KÁROLY NEM NYUGSZIK
Tavaly a szeptemberi számunk
ban mutattuk be a Soltész-féle au
tomatikus vadetetőt „Kukorica- 
eső” c. cikkünkben, azóta jó né
hány szerkezet működik már az 
országban ... amelyeknek össze
gyűjtöttük a tanulságait.

A7 eddig működésbe állított au
tomatikus etető közül egyetlen 
egyet loptak el, ezt is valami .is 
merős” tehette, ugyanis kulccsal 
nyitották ki a lakatot. Ezt azért 
szükséges hangsúlyozni, mert a 
vadászterületek egy részén, ed
dig a .lopás-veszély" miatt nem 
mertek beruházni, etetőket vásá
rolni. Ne tessék elfelejteni, hogy a 
fára fölhúzott, szinte elrejtett etető 
nem szúr szemet a tolvajoknak, 
ráadásul hidegvágó-, vasfűrész-, 
vagy motoros fűrész nélkül az ete
tőhöz nem lehet hozzáférni.

Szalai Gábor az Egererdő Rt. 
pétervásárai erdészetének veze
tője fogékony minden új iránt, kü
lönösen akkor, ha ebből az erdé
szet eredményt is produkál. A Vá
raszó fölötti erdőben fölszerelt és 
fél éve működő automata vadete
tőről a következőket írta:

„Az Egererdő Rt. Pétervásárai 
Erdészete által üzemeltetett 1 db 
Soltész Károly által gyártott önmű
ködő vadetető az eltelt 6 hónapos 
üzemelés alatt beváltotta a beü
zemeléskor is előre látható, hoz
záfűzött reményeket.

A berendezés előnye:
-  a szórás ideje pontosan beál

lítható.
-kedvezőtlen időjárási viszo

nyok mellett a szórás önműködő
en üzemel.

-  a berendezés ellenőrzése heti 
egy alkalommal elégséges.

-  jelentős költségmegtakarítás 
érhető el.

-  a szórót felkereső vadlét
számhoz állítható be a kiszórt sze
mes kukorica mennyisége.

A berendezés hátránya: rendkí
vül hideg idő esetén az akkumulá
tort többször kell ellenőrizni és fel
tölteni.

A berendezés üzemeltetését ja
vasolom mindazokon a helyeken, 
melyet az erdőjáró emberek ke
vésbé látogatnak....1*

... és az erdészet bejelentette 
igényét további 3 berendezés 
megvásárlására.

Telefonon mondta el véleményét a 
VERGA Rt. Hunyadi Mátyás va
daskert vezetője. Steinbach Pál. 
Szerinte a 120 kilogrammos tar
tály kicsi egy vadaskertben, ahol 
nem a vad helyhez kötése, hanem 
a takarmányozása a vadgazda 
feladata. A vadaskertben egy nyi
ladék szélére került a tartály. így a 
kiszórt kukorica egy részét taka
rásban ehette meg a vad. ami 
nem mindig volt szerencsés a va
dásztatás szempontjából. Ha 
több ember végzi a berendezés 
feltöltését, gondot okoz az idő
kapcsoló beállítása, azaz nem el
lenőrizhető a beállított időpont. Ez 
alatt azt kell érteni, hogy ha valaki 
nem tudja hány órakor kezdődött 
el az etetés, ki kell várnia az auto
mata szórását. Végezetül nem lé
nyegtelen. hogy csak tiszta kuko
ricát szabad a gépbe tölteni, ná
luk ugyanis egy betondarab több 
napra leállította a szórást -  na
ponta 15 kiló kukoricát szórtak -  
míg észrevették, hogy gond van a 
szerkezettel.

Ha a kertben rendszerbe állíta
nák az önműködő és a jelenlegi
nél nagyobb űrtartalmú berende
zéseket. akkor egyértelműen költ- 
ségtakarékosabbá lenne tehető 
az etetés, mert a berendezés mű
ködése független az időjárástól,

üzembiztos, az akkumulátora 
másfél hónapig működött egy fel
töltéssel és a vaddisznók fél év 
alatt már pontosan tudják mikor 
kezdődik az etetés. Ami az időbe
állítást illeti, egyetlen -  az automa
ta mellé tűzött papírdarabra fölírt 
számmal a probléma megoldható, 
egy digitális óra beépítése jelen
tősen megemelné a költségeket.

Csikvár Ferenc, a SEFAG Rt. ka- 
rádi disznóskertjében két automa
ta vadetetőt működtetett. Megfi
gyelése szerint a Soltész-féle vad
etetőnek az a legnagyobb elő
nye, hogy a szórás beállításával 
el tudták különíteni a szarvasok, a 
malacos kocák és süldők, vala
mint a figyelmesebb vadkanok 
etetését. Ha kora délután szórt a 
vadetető, akkor a szarvasok csi
pegették fel a kukoricát. Sötéte
dés előtt jöttek a kocák, malacok 
és süldők és a harmadik, késő éj
szakai szórás volt a kanoké.

Hátránya a berendezésnek -  
amennyiben ez hátrány, minden
esetre figyelmet érdemel -  hogy 
csak tiszta szemes kukorica tölt
hető a tartályba, ami ha nagyobb 
lenne, nem lenne baj.

Ha a vadaskertekben ekkora 
igény van rá. miért nem használ 
nagyobb tartályt Soltész Károly ? 
-  tettük föl a kérdést a szentendrei 
mesternek, aki elmondta, hogy a 
kézi csőrlővel ugyancsak nehéz 
lenne fölhúzni 4-5 méter magasra 
a két mázsánál is nehezebb tar
tályt. (ő kipróbálta, de ugyancsak 
beleizzadt, míg a tartály a helyére 
került ... félúton pedig nem lehet 
abbahagyni.)

De ez már nem gond. Igaz, 
nem a csörlőt cserélte nagyobb
ra, hanem a ,.fölhúzás techniká

ján" változtatott. A 200 literes. 4-5 
zsák -  valóban csak tiszta, sze
mes -  kukoricát befogadó tartályt 
(egy klamnis és csigás csatlako
zással) már nem csőrlővel, hanem 
a terepjáró autójával húzza fel. A 
legtöbb helyen így is, úgy is autó
val szállítják ki a kukoricát és ak
kor az autó a fölhúzásra is hasz
nálható. Mivel a berendezés na
gyon könnyen átszerelhető, 
könnyű az átalakítást is elvégezni 
... ami ráadásul 12-15 ezer forint
tal olcsóbbá is teszi a Soltész-féle 
automatikus vadetető üzembe állí
tását, hiszen nem kell hozzá 
egyetlen csörlőt sem vásárolni.

Természetesen mind a 120 lite
res tartály, mind a 200 literes tar
tály használható különböző áttéte
lű kézi-, vagy elektromos csőrlővel 
is ... de ismét Soltész Károlynak 
jutott eszébe a kézenfekvő, pofon 
egyszerű autós megoldás.

ess



TORETEK -  EVTIZEDEK

SZOLGALATBAN VAGYOK

Koppánymonostor szélén. Ujszál- 
lás-pusztán él Brodák József, aki
ről kevesen tudják, hogy az elmúlt 
hat évtized vadászattörténetének 
hivatott ismerője és szereplője is. 
A 85. életévébe lépett szálfater
metű férfi ma is aktív vadász, aki 
tavaly novemberben ejtette el éle
tének 1880. vaddisznóját.

- A  Borsod megyei Királdon 
születtem, de Tatabányán nőttem 
fel. mert apám ide jött dolgozni. 
Az iskolából papnak akartak kül
deni. ösztöndíjat kaptam volna -  
ez akkor igen nagy szó volt a 
tízparancsolatból kettőt igen ne
hezen tudtam megtartani... így 
aztán fizetés nélküli erdészgya
kornok lettem 1933-ban. 1941- 
ben fővadásznak hívtak Erdélybe. 
A Radnai havasokban egy közel 
hetvenezer hektáros vadászterü
letet kellett kezelnem, amelyet 
Wass Albert, a híres vadász és író 
által vezetett vadásztársaság bé
relt. Ezután visszaköltöztem Tata
bányára, ahol 1943 tavaszán ne

A vadászcimborák csak Laci bá
csinak szólítják, ez azonban nem
csak a korának szól. hanem pél
daképként is tisztelik.

Csapó László elmúlt 85 éves. 
55 éve valósult meg álma. hogy 
vadász lehessen. Az elmúlt sze
zonban még vidáman és eredmé
nyesen vadászott vadkacsára fiá
val és unokájával. Az ősszel bekö
vetkezett balesete -  egy gépkocsi 
ütötte el -  azonban már megaka
dályozta a fácán- és nyúlvadásza- 
tokon való részvételét. Szívesen

veztek ki a kapbereki védkerület 
vezetőjévé. Jött a háború, az er
dészházban, ahol laktunk, hol 
amerikai pilótát, hol a csákvári fo
golytáborból szökött ukránokat 
bújtattunk, de -  mivel a környéken 
hónapokig állt a front -  a Síkvölgy
ből odatelepült 120-130 ember is 
ott vészelte át a nehéz időket.
1945-ben helyeztek át Körtvélyes- 
pusztára, amely előkelőbb, pati- 
násabb helynek számított, gyö
nyörű lakással. Aztán jött az álla
mosítás. Időközben kineveztek fő
vadásszá. de ez már nem sokat 
jelentett, fizetést sem kaptam, mi
kor pedig felújítottuk az erdészhá
zat. jött Esztergomból Könczei Ár
pád főtanácsos, aki néhány óv 
múlva a beosztottam lett. én pe
dig számára ..arany ember". 
1947 tavaszán már nyugdíjaztak 
is. a helyemre pedig más költö
zött. Ebben az évben járt Rajk 
László Tatabányán, és a hivatalos 
program után érdeklődött utánam. 
Rajkot még Székelyudvarhelyről 
ismertem, az anyósom testvéréék- 
kel laktak egy utcában a szülei. 
Mikor megtudta, hogy nyugdíjaz
tak, hamar intézkedett. Rövidesen 
Vértestolnán kaptam erdészi kine
vezést. A svábok hidegen fogad
tak, mint később kiderült, valame
lyik jóakaróm úgy konferált be, 
hogy „jön a partizán, aki késsel 
vágta el a németek nyakát". Aztán 
mikor megismertek, felengedett a 
tartózkodásuk, én pedig úgy 
megszerettem a helységet, hogy
-  bár az ország különböző részein

dolgoztam -  évtizedekig ott volt 
az otthonom.

Később esztergomi erdőfel
ügyelővé neveztek ki. majd 1948 
őszén az FM Erdészeti Főigazga
tósága vadászati osztályának ve
zetője lettem -  ami röviden annyit 
tett, hogy első ember a magyar 
vadászatban.

A helyettesem Dénes István 
volt. a munkatársaim pedig dr. 
Szederjei Ákos. dr. Nagy Endre -  
de egy ideig, amíg a politika en
gedte. Kittenberger Kálmán, gróf 
Széchenyi Zsigmond. gróf Eszter- 
házy László, báró Dudinszky is ott 
dolgoztak. Ezzel egyidőben let
tem a Mátrában működő Nyírjesi 
Vadásztársaság elnöke is. Eör- 
dögh Tibor volt a fővadászunk, 
tagjaink pedig Lestyán Sándor, a 
Friss Újság főszerkesztője, dr. 
Nagy Gyula, a gyöngyösi Mátra 
Múzeum alapítója, Dénes István, 
dr. Nagy Endre, a későbbi Afrika- 
vadász és Kádár János, aki ott 
kezdett el vadászni. Mikor aztán 
Kádárt és Donáthot lecsukták, ki
léptem a társaságból. A Rajk-per 
idején még a fegyvereimet is be
vonták, és előállott az a furcsa 
helyzet, hogy bár az országban 
ugyan mindenki az én aláírásom
mal kaphatott vadászpuskát, ne
kem viszont nem volt...

Az FM-béli utódom, a volt ávós 
Kifut János lett. én pedig Tatára 
kerültem vissza, ahol 1966-ig dol
goztam. Hívattak egyszer a mi
nisztériumba. rapportra. Azt 
mondta az akkori miniszterhelyet

APÁRÓL, FIÚRA
emlékszik vissza az elmúlt több. 
mint fél évszázadra nosztalgiával, 
de büszkén.

1945 februárjában kezdődött a 
nagy múltú Debreceni Vadásztár
saság újjászerveződése. Ez a tár
saság 1876-ban alakult és króni
kásaitól maradt ránk az első 60 év 
története, sok ma is megszívlelen
dő tapasztalattal.

Laci bácsi a kereskedelemben 
dolgozott, a pénzügyekben jártas 
lévén bekapcsolódott a szerve
zésbe. Az új vezetésben, melynek 
elnöke Dr. Kövendy rendőr alezre
des lett, a gazdasági vezetői fel
adatokat bízták rá. A 25-30 fős 
társaságra visszaemlékezve az 
összetartást, a családias, baráti 
viszonyt tartja a legfontosabbnak.

A szakmai munkát jól képzett, 
nagy gyakorlattal rendelkező hi
vatásos vadászokkal végezték.

1946-ban kapta azt a lehetősé
get, hogy Hajdúhadházon, az ala
kuló társaság szervezésében 
részt vehessen. Az első elnökkel. 
Juhász Józseffel 20-25 fős társa
ságot szerveztek. Ketten, több mint

másfél évtizeden át voltak a tár
saság motorjai. A terület vadban 
gazdag volt, és ezt igyekeztek kö
vetkezetes munkával megőrizni.

A mezei nyúl külön figyelmet ér
demelt. Szép számmal hálóztak is, 
dunántúli társaságokkal cserélték 
el a nyulakat és bocsátották ki az 
egyes területekre.

Fácánt eleinte kotlóssal nevel
tettek, de később már két-három- 
ezret neveltek. Ezt a munkát Mol
nár József hivatásos vadász ma
gas színvonalon végezte és szép 
eredményeket értek el.

Szívesen emlékszik vissza a 
szép vadászatokra, a nyúl, fogoly 
és a szalonkavadászatok kedves 
perceire.

Szerette a Kutas, a Nagyerdő, a 
Verescsere vaddisznóhajtásait, 
melyek igen sok élményt nyújtot
tak. Nem egyszer került terítékre 
hét-nyolc disznó is, amely ezen a 
vidéken kiemelkedőnek számított.

Véleménye szerint a vad élőhe
lyének megváltozása, romlása a 
leginkább figyelmet érdemlő. Ezt 
kell lassítani vagy megállítani,

tes: -  Mondja Brodák elvtárs. miért 
mindig téesz-elnököket. funkcio
náriusokat. fegyveres testületek 
tagjait kapja el orvvadászaton? 
Erre azt mondtam neki: -  tudja mi
niszterhelyettes elvtárs, elkapnám 
én a vértestolnai plébánost is, de 
az nem jár orvvadászni. A vador
zókat rövid úton intéztem el. El is 
kerülték nagyívben a területet, 
ahol szolgáltam. Ma meg minden
ki csak siránkozik. Szép idők vol
tak a tataiak is, rendeztem olyan 
vaddisznóhajtást, amelyben 76 
disznó esett. Csak a búcsú nem si
került szépre... A Mecseki Erdő- 
gazdasághoz helyeztek át saját ké
résemre. később pedig Paríy Ist
ván hívott Gemencre fővadásznak. 
Erre nem lehetett nemet mondani.

1977-ben költöztem Koppány- 
monostorra. itt a nyugdíj mellett 
egy ideig dolgoztam az Ácsi Va
dásztársaság csillagpusztai fácá
nosánál. majd a koppánymonos- 
tori MAVOSZ fácánosában. 1990- 
ben neveztek ki a Somogy megyei 
Tuskósi Vadásztársaság fővadá
szává. amelynek már félévszáza
da tagja vagyok. Hét éve vonul
tam vissza a hivatásos vadász 
munkától, azóta már csak szen
vedélyes tagja vagyok a csapat
nak. Azt mondják, hogy a szak
mában sokan irigyelték tehetsé
gért. sikereiért, kitartásáért. Tudá
sa, tapasztalata, élményei, szállói
geszerű anekdotai kincsek a va
dászattörténet számára is, remél
jük nem múlnak el nyomtalanul.

F. I.

hogy a vad, a természet szerves 
része ne tűnjön el, a törzsállo
mány megmaradjon.

Természet- és vadszeretetét ma 
is példának tekintjük. Anekdotái, 
történetei tovább élnek.

1977-ben új vadászként Tibor 
fiát is felavatták, aki 7 éves korától 
elmaradhatatlan társa volt a vadá
szatokon.

Különösképpen az írszetter fajta 
volt a kedvence és annak híve ma 
is. Kutyái mindig hasznos, jól ido
mított társként szereztek elisme
rést. Az unoka, ifj. Csapó Tibor je
lenleg már vadászjelőlt, így hama
rosan három generáció vadász 
lesz a családban. Kívánjuk, hogy 
Laci bácsi egészségi állapota 
megengedje a közös családi vadá
szatokat, igazi családi ünnep volna, 
amely nem mondható gyakorinak.

A Bocskai István Vadásztársa
ság idei közgyűlésén ünnepélye
sen egyhangúlag örökös taggá 
fogadta Laci bácsit, kívánva neki 
jó egészséget, és sok szép vadász
élményt.

Kozák Imre
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 nyár az őzbaké, és mennyivel 
eseménydúsabb az olyan nyár, 
mikor a külföldi vadászvendégek 
távozása után egy-egy hibás 

agancsú őzbak elejtésének engedélye la
pul a vadász zsebében.

Ilyen nyárnak nézhettem elébe magam 
is. a közgyűlés a külföldiek vadásztatásá
ért egy őzbakkal jutalmazott.

Az ominózus közgyűlés után meglódult 
a fantáziám, és elhatároztam, hogy az 
idén nem fogok kapkodni, ki akarom él
vezni a tavaszi és a nyári őzvadászat 
minden percét. Végiggondoltam a va
dásztatás alatt megmaradt bakokat, ame
lyik ellépett a lövés elől, esetleg elhibáz
ták, vagy tudtunk róla. de a külföldieknek 
még megpillantani sem sikerült.

A területünk Poklyos-kútnak nevezett 
részén, amely egyébként egyike a leg
jobb őzes „revirnek", már évek óta ismer
tünk egy nagyon öreg bakot, amelyik ed
dig minden évben megúszta a májust. Er
re a bakra fájt az én fogam. Régi ismerő
sök voltunk és tudtam, nem lesz egyszerű 
feladat terítékre hozni ezt az egykor kapi
tális agancsot viselő öreg legényt.

Az autót egyáltalán nem szívlelte, ami 
nem is csoda, hiszen hibázták már el az 
autós barkácsolás minden variációjából. 
Az idei évben is csak egyszer sikerült meg
pillantanom. még áprilisban az őzmegfi
gyeléskor. Látszott rajta, hogy eljárt fölötte 
az idő, régi fénye megkopott, az egykori 
kapitális agancs helyén mára egy erősen 
visszarakott girbe-gurba agancságra lőt
tek. De én éppen ilyen bakra vágytam, 
öreg, rafinált, minden hájjal megkent látha
tatlan szellembakra. Az ilyen bakkal el le
het tölteni akár egy egész nyarat is.

Megkezdődött hát a „harc” , köztem és 
az öreg bak között. Nem reméltem gyors 
sikert, és nem is óhajtottam azonnal ki
erőszakolni a Hallalit.

Hajnali és esti cserkelgetésekkel, táv- 
csövezéssel, vadászszéken ücsörgések- 
kel teltek a napok. A koranyári erdő és a 
rét szórta rám minden gyönyörűségét. A 
kakukkszó, a sárgarigó és a fülemüle éne
ke. a vadrózsaillat és a hűvösödő esték 
kellemes borzongása csak fokozta ben
nem a vágyat, hogy ne adjam föl. A sok 
sikertelen cserkelés után is kitartsak ere
deti elhatározásom mellett, előbb vagy 
utóbb ez a bak is elhibázza a lépést. A 
társaim viszont nem állhatták az ered
ménytelenséget. így esténként a vadász
házban mindig megkaptam a magamét.

- M i van már? Miért nem keresel egy 
másik bakot? Lehet, hogy ez az öreg bak 
már nem is létezik...

Ilyen és ehhez hasonlókkal zaklattak.
Egy napon azonban a vadászház tera

szán kávézgatva. éppen az esti terveket 
szövögettem. A hivatásos vadászunk a

ház hátsó részében a vacsorát készítette 
elő. mikor hangosan rámkérdezett, mi a 
tervem estére?

-  Ha ráérsz elmehetnénk barkácsolni, 
hátha sikerrel járunk.

-  Jó az ötlet, hallatszik a ház túlsó fe
léről. Rögtön végzek, befogom a lovakat 
és már indulhatunk is.

A kocsira felszállva gondosan cső alá 
helyeztem a lőszereket, fesztelenítettem a 
fegyvert, elő a távcsövet és indulás!

A vadőr a lovak közé dobta a gyeplőt, 
úgy is tudják az utat. majd ha esetleg 
őzet látnak, már maguktól is megállnak.

A kellemes langyos délutánon sok va
dat láttunk, és biztosan elbíráltunk vagy 
15-20 bakot, de nekem egyik sem tet
szett. A vadőr több bakra is rá akart be
szélni. Volt köztük öreg visszarakott, fiatal 
selejt, ághiányos, villás, de szigorúan el
lenálltam a kísértésnek.

A délután lassan estébe hajlott és a ko
csi rúdja az istállók felé mutatott. Ez az 
irány véletlenül megegyezett az én ba
kom tanyájával.

-  Pont jókor fogunk odaérni -  súgtam a 
vadőrnek.

-  Mindegy, úgysem lesz a helyén, meg 
kellett volna lőnöd egy másikat -  jött a 
válasz.

A lovak eközben lassan ballagtak a 
poklyosi-völgyön keresztül az istálló felé. 
Már erősen alkonyodon, mikor a szem
ben lévő domboldal kis tisztásán meglát
tam a bakot.

-  Kint van a bak -  súgtam a társamnak.
-  Ez nem az -  mondta.
-  Menj csak tovább a lovakkal, én a kö

vetkező bokor takarásában leugrok a sze
kérről, majd a vadászházban találkozunk.

A kocsi nem gyorsított, nem lassított, 
egyenletesen ment tovább, én eközben 
már az út menti bokor tövében lapultam.

Már majdnem sötét volt. de a kereső
távcsőben tisztán láttam, hogy a keresett 
bak állt előttem.

Megvagy! Ez volt az első gondolatom, 
tudtam, hogy én győztem. Végre biztos 
takarásból, jó széllel, kb. 70 méterre sike
rült a közelébe kerülnöm.

A bak eközben hosszúra nyújtott nyak
kal, megfeszült testtel figyelt a távolodó 
lovaskocsi után. A távolság nem volt 
nagy, de nem tudtam hova feltámasztani 
a puskát. A bokor és a bak között kb. 40 
méter széles repcecsík húzódik és azon 
túl volt a bak, még legalább 30 méterre. 
Ha térdelve akarnék lőni. nem látnék ki a 
magas repcéből -  gondoltam, itt viszont 
semmilyen támasztási lehetőség nincs.

A bokor mögött lapulva úgy döntöttem, 
állva, szabad kézből kell lőnöm.

Közben a bak megnyugodott, és hely
ben lefeküdt, ráadásul úgy. mint a vizsla 
droppoláskor, két mellső lába közé fektet

te a fejét, így az amúgy is gyér lővilágnál 
már csak a kifent agancsvégek látszottak.

Először ráfüttyentettem. majd riasztottam, 
hátha sikerül felállítanom, de nem akart 
mozdulni, sőt még inkább lelapult a fűbe.

Most nagy a baj! Tudtam, ha felugrik, 
már nem fog többé megállni a következő 
bokor takarásáig. Inkább csöndben ma
radtam. hátha mégis...

Nagyon fogyott a lővilág. néha káprá- 
zott a szemem.

Na, most mozdult az őzbak, és lassan 
nyújtózkodva felállt. Én is felemelkedtem 
a bokor takarásából és nagy terpeszbe 
állva a levegőt benntartva, megpróbál
tam megcélozni. Már szinte teljesen sötét 
volt, féltem a sebzéstől, de tudtam, itt a 
nagy lehetőség. Még egy kicsit visszatar
tottam a levegőt, a szálkereszt egy pilla
natra megállt a bak feltételezett lapocká
ján. Meghúztam a már begyorsított ra
vaszt... és esett!

Uram isten, nincs csőretöltve a pus
kám! Ahogy felszálltam a kocsira, cső alá 
nyomtam a töltényeket és elfelejtettem rá- 
tölteni.

Minden porcikám remegett, le kellett 
térdelnem az újratöltéshez, és várni pár 
percet, hogy megnyugodjak. Közben 
majdnem teljessé vált a sötétség.

Mihelyt úgy éreztem, hogy teljesen 
rendben vagyok, újból felvettem az előb
bi pózt. Nagy terpesz, levegő vissza, 
gyorsító be, biztosítás kész... Csak nehe
zen találom a céltávcsőben a még mindig 
ugyanott álló bakot.

Az izgalom, és a gyenge fényviszonyok 
miatt nehéz jó helyre illeszteni a szálke
resztet. Kicsit korrigáltam és amikor úgy 
éreztem, jó helyen ül a szálkereszt, meg
húztam a billentyűt. A lövés hangja végig
gurult a völgyön, bár a gyenge fény miatt a 
jelzést nem láttam, de a lövedék becsapó
dását jónak véltem. Úgy éreztem, a lövés 
pillanatában jó helyen állt a szálkereszt...

Bízva a sikerben, pár perc várakozás 
után átvágtam a nedves repcecsíkon és 
rövid keresés után már az öreg bak mel
lett térdeltem. A magas váll-laplövéstől 
tűzben rogyott. A vadászélet legszebb 
pillanatai következtek. A vad birtokba vé
tele egyfajta kielégülés is. Mielőtt meg
kapná tőlem az utolsó falatot, végig tapo
gatom az agancsot, amiben nem csalód
tam. Gyönyörű öreg bak feküdt előttem, 
hatalmas rózsákkal, érett gyöngyökkel, a 
szár még hosszú, de az ágak már telje
sen visszarakottak voltak.

A vadászházhoz érve, az udvari lámpa 
fényénél fektetem terítékre a bakot, majd 
megzörgetem az ablakot a már vacsorá
nál ülő társaimnak.

Hahó. üdv a vadásznak, és azonnal 
töltsétek tele a poharakat!

Agyaki Gábor
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K U TYA D O LO G
Napfényes, de erősen szeles az idő. A 

nyugati szél nagy nyájakban tereli a 
habos bárányfelhőket. A földön napfé
nyes és felhőárnyékos pászták válta

kozva kergetik egymást, jelezve a felhők fenti 
vonulását.

Távcsövem segítségével térek oda vissza, 
ahhoz a bokorhoz, amelyből néhány nappal 
ezelőtt őzbak után járva leskelődtem. Szellem
léptű őzbakra vártam, mikor ta-tapp... ta- 
tapp... ta-tapp, gyors ritmusú, fűbe fulladt 
hangok közeledtek felém. Őzbak rohant el mel
lettem. majd egy pillanatra visszanézve meg
állt. Felvillantak jellegzetesen hosszú szem
ágai. Érkezésének irányába tekintve azonnal 
feltűnt a magas fűben hullámzó futással köze
ledő. ordas színezetű farkaskutya. Kiáltva útjá
ba ugrottam és bár megtorpant, de átnézve 
rajtam, az elvesztett nyomot keresve, hangtalan 
lihegéssel. tüzetesen bejárta környezetemet. 
Hadonászásomat, kiabálásomat pimaszul 
semmibevéve adta tudtomra, hogy ez az ő va
dászterülete. ahol puska nélkül nem vagyok el
lenfele. Bőszítctt engedetlensége, önálló, ma
gabiztos. tőlem független viselkedése. A jogos 
megalázást e remek kutyához hűtlen, hajdani 
gazdi helyett én szenvedtem el. Kijózanító kese
rűséggel vettem tudomásul a kutya több évez
redes odaadó segítsége és a csökevényes ér- 
zékszerü ember hálája közti aránytalanságot.

A magas fű hullámzása újabb közeledőket jel
zett. Egy, az anyjához hasonló ordas és egy feke
te színű, mintegy három hónapos kölyök bukott ki 
a fűből. Érdeklődő tekintetük elárulta, hogy most 
látnak először embert. Szemüket rajtam tartva, 
anyjuk nyomát követve, bevették magukat a ma
gas fűbe. Életrevaló, pompás kis kölykök. De mi 
lesz az őzeinkkel, ha ezek felnőnek?

Másnap délután, hatos söréttel töltött dupla
csövűt szorongatva ültem a bokorban. A sás 
közül pancsolás hallatszott, majd megjelent az 
elázott kölykeivel játszó szuka, nyomukban a 
kékesfekete, gyönyörű kannal. Négy kutya, két 
töltény. Hogy legyen? A tegnapi elszánt haj
szát látva a szuka az elsőszámú célpont és 
utána majd elválik. Néztem ezt a gyönyörű 
családot és már majdnem leengedtem vállam- 
ról a puskát, mikor a két évvel ezelőtti tél hideg 
lehelete észhez térített.

A jégkérges hóban kóbor kutyák agyonhaj
szolta. széttépett őzeink jelentek meg szemem 
előtt és májusi díszbe öltözött szívemet jégvirá
gok kérgesítették meg. Durr... durr... A kan és 
az ordas színű kölyök berohant a nádasba, iga

zolva sejtésemet, hogy valahol ott bent lehet a 
vackuk. Onnan kell majd kicsalogatni őket.

A beetetést négy nappal ezelőtt kezdtem, 
csirkefarhátakat dróttal kipányvázva egy erős 
karóhoz. A csalit a kutyatalpak taposta cserkész- 
utak csomópontjának közelébe tettem. Ma dél
után is a szokott kép fogadott. Csupasz dró
tok, letaposott fű. Megterítettem a vendégváró 
asztalt, fűtakaróval védtem a hívatlan vendé
gektől és elfoglaltam leshelyemet.

A magas partoldalból remekül be lehet látni a 
lent elterülő zsombékost. Alul a füvek és nádle
velek sziszegnek, fenn a nyárfák lombja zúg. 
Remek rejtekhelyemről alig egy órája gyönyör
ködöm a minden pillanatban meglepetéssel 
szolgálni képes tájban, mikor a zsombékok 
közt tekergő csapások egyikén mákos színű, 
hatalmas harcsabajusszal róka közelít. A táv
cső tisztázza a részleteket. Három hatalmas bé
ka hátsó lábai lógnak ki jobbról-balról a szájá
ból. Hadd vigye a kölykeinek -  parancsolok rán- 
duló kezeimre. Gyanútlanul közeledik. A széljá
rásba érve felkapja fejét és nyakát nyújtogatva 
néz a szag eredetének irányába, majd ellenke
zőleg fordulva eltűnik a magas fűben. Én máris 
a novemberi rókaleseket tervezgetem.

Kezeim combjaimon pihennek, mikor valami 
bársonyos bizsergést érzek a tenyeremben. 
Oda sem nézve csapódik le ujjaim rácsa. Gam
mafoltos bagolypille a zsákmány. -  Itt lárvaként 
sem teszel kárt, így kifejlődve pedig jó leszel 
madár vagy darázs eleségnek -  döntők és sely
mesen puha potroha szinte kicsusszan finoman 
szorító ujjaim közül, mikor kis lendülettel eldo
bom. Meglepődöm, mert a kis lendület ellenére 
aránytalanul messzire lódul. -  Ja! Hiszen szár
nyaival ő is rásegített -  jövök rá. mikor látom a 
lendület fogytával lebegve földet érő lepkét.

A csalétek felé pillantok és akkor jelenik 
meg ismét a róka. Óvatosság nélkül megy a 
terített asztalhoz, mint aki már többször járt ott. 
Tehát nem a kutyák, hanem ő hordja el a fala
tokat? Vagy az. aki hamarabb érkezik?

Izgalmas látvány, ahogyan mellső lábaival 
kitámasztva, nyakát megfeszítve tépi. cibálja a 
húst. Az első darabot kiszabadítva félrelép és 
úgy tűnik, rágás nélkül lenyeli. A második da
rabbal is félreáll, de csak leteszi a fűre. Ekkor 
jövök rá, hogy az elsőt sem ette meg. A harma
dik darabot már le sem teszi, hanem igyekszik 
hozzáharapni a másik kettőt is. Ekkor kapok 
észbe, hogy szép-szép a látvány, de mi marad 
a kutyáknak? Puskámat felkapva sietve célzok 
és a róka a drótoktól elfelé, felém ugorva elte

rül. Ez gyanús! Újratöltök és nem hiába, mert 
rövidesen felemelkedik. Ekkor éri a második 
lövés. Kölykcit tápláló kan róka. Sajnálom, 
hogy rosszkor jött. de a párnapos őzgidákat is 
meg kell védeni a kutyáktól.

A róka. kölykeinek vitte a békákat és gyor
san visszajött, tehát közel a kotorék -  tervez
gettek és már tudom, hogy holnap megkere
sem a kotorékot. Úgy is történt. Szurokszemű, 
répafarkú, totyogó kis szőrgombócok bukdá
csoltak a kotorék környékén burjánzó szeder
indák között. Pótapaként, heteken át segítet
tem a szukát a kölykök táplálásában.

A bejárat elé szórt vagdalt csirkehúsra már 
az első alkalommal azonnal kijöttek. Szemüket 
le nem véve rólam, csak orrukat használva ke
resték meg a falatokat és felkapva azt rohan
tak vissza. A legbátrabbak, megszerezve test
véreik elől az élelmet, aránytalanul gyorsab
ban nőttek. Búcsúzáskor november elejéig 
ígért békével váltam cl tőlük.

A délután öregszik és vele halkul az élet zsi- 
bongása is. Amíg látok maradok -  határozom 
cl, de a fény fogy, mert a fémfekete kan az al
konyt küldte ki előőrsként a nádasból. Ő maga 
csak később, sejtelemszerűen, mint a sötétség 
magva közelít a csapáson, de a céltávcső se
gít. A dörrenésre szétömlő sötétség maga alá 
temetve eltakarja őt szemeim elől.

Leguggolva, lámpám fényében nézem gyö
nyörű. kékesfekete bundáját. -  Meg kellene 
nyúzni. Kutyabőröm még úgysincs -  gondolom 
tovább, de máris érzem, hogy valami ösztönös, 
ősi tiltás ágaskodik bennem. Tengerészlakomá
ra készülő hajótöröttek érezhetik így magukat. -  
Ha kigondoltad, csináld végig! Utána már csak 
ki kell cifráznod és megvan a nemesi rangod is
-  gúnyolom magamat előbbi ötletemért.

Szégyenkezve gondolok a kutya és az em
ber legősibb, a vadászatra való egyezségére. 
Ismerve az embert, feltételezem, hogy nem a 
kutya kínálkozott fel, hanem az ember kívánt 
segítőtársat magának. Odaadó segítségében 
életformáját is feladva vált kiszolgáltatottá és a 
hála gyakran elmarad.

Fölegyenesedek. A fojtogató sötétséget 
lámpám fénypengéjével irtva keresem a meg
oldás felé vezető utat.

Kedves kutyatartók, ha megunták játékszer
nek vett kutyáikat, akkor tisztességesen gon
doskodjanak további sorsukról és ne a vadá
szok vállára tegyék ezt a káini terhet.

Szarka János 
Kamaraerdei Diana Vt.

Tisztelt Vadásztársunk! Tisztelt Természetszerető Honfitársunk!
Borsod-Abaúj-Zemplén megyében az évszá
zad legnagyobb árvize nehezen helyreállít
ható kárt okozott és okoz a nemzetközi hírne
vű magyar vadállományban, az ökosziszté
mában. Ennek helyreállítása a vadászok és 
természetvédők személyes áldozatain túl je
lentős anyagi erőforrásokat is igényel.

Úgy gondoljuk, hogy ebben a válsághely
zetben minden vadász és természetbarát 
belső kényszere, hogy lehetőségeihez ké
pest segítséget nyújtson.

Ennek elősegítése érdekében a Vadászok 
és Vadgazdálkodók Észak-magyarországi

Területi Szövetsége és az országos Magyar 
Vadászkamara B-A-Z megyei területi szerve
zete saját költségvetéséből biztosított jelen
tős anyagi támogatása mellett számít a kö
zadakozásra. és ezért

Felhívással fordul
a megye, az ország valamennyi vadászá
hoz. vadásztársaságához, vadgazdájához, 
vadászati szervezetéhez, természetszerető 
honfitársainkhoz és szervezeteikhez, hogy

lehetőségeiktől függően, anyagi támogatá
sukkal is segítsék az elpusztult vadállo
mány pótlását, a biológiai egyensúly hely
reállítását.

A támogatásokat az ING Bank Rt. 
M iskolci Fiókjánál vezetett

11009993-00379340 sz. számlára 
történő átutalással, illetve csekkes befize
téssel kérjük és reméljük.

Bízunk benne, hogy felhívásunk megér
tésre és bizalomra talál és anyagi támogatá
sukkal is segítik az árvíz sújtotta területeken 
a vadállomány pótlását.



VADÁSZOK A SAJTÓBAN

A szigorú ellenőrzéseknek, a 
százezres bírságoknak, illetve a 
felvilágosításnak köszönhetően, 
egyre ritkábban fordul elő, hogy 
a hazai vagy a külföldi vadászok 
védett állatfajokat lőnek -  derül 
ki az utóbbi hetek sajtójából. Az 
újságoknak továbbra is témát ad 
a kisgazda Gyimóthy Géza nagy 
vihart kavaró előterjesztése a va
dászati törvény módosításáról. A 
laikusok megtudhatták azt is, hogy 
elnevezésével ellentétben a vér
eb nem vérengző, nem támadó.

„A múlt hónap elején még úgy tűnt, 
az Országgyűlés alelnöke mellett 
most már az FVM jegyzi előterjesz
tőként azt a törvénymódosítási ja
vaslatot. amely 800-1600 hektárra 
csökkentené a vadászterületek je
lenlegi 3000 hektáros minimális 
nagyságát. A tervezet sorsáról az
óta nem tudni semmit, csak annyi 
biztos, hogy a földművelésügyi mi
nisztériumon kívülre még nem ke
rült az elképzelés. Korábban vi
szont a mezőgazdasági bizottság 
ellenállásán zátonyra futott, az a 
Gyimóthy Géza és két koalíciós 
képviselőtársa által aláírt javaslat, 
amely szerint nagyvad esetében 
1500. apróvadnál 500 hektárban 
szükséges meghatározni a vadász- 
területek minimális nagyságát. Az

FVM-nél a hírek szerint most készü
lő újabb változat ettől nem sokban 
különbözik, lényegében ugyanarról 
van szó. a tárca elképzelése ugyan
azokat a törekvéseket, szándéko
kat tükrözi" -  olvasható a Magyar 
Nemzet Lehet-e itt vadászni? cí
mű cikkében. „A szakmabeliek zö
me szerint katasztrofális hatással 
járna, ha ezek az elképzelések va
lóra válnának. A kis területeken és 
a bármikor felmondható bérleti 
szerződések mellett lehetetlen a 
szakszerű gazdálkodás. Az évek 
alatt kialakult rend radikális meg
változtatása teljes bizonytalanságot 
és zűrzavart okozna az ágazatban. 
Nem csak gyakorló vadászok, tu
dományos szakemberek is úgy lát
ják: ha a módosító indítványt elfo
gadná a törvényhozás, az olyan ér
dekek felülkerekedésével járna, 
ami miatt veszélybe kerülhet a vi
lághírű magyar vadállomány."

Megregulázták a mediterrán va
dászokat címmel a Népszabad
ság arról számol be, hogy a ko
rábbinál kevesebb kárt okoznak a 
külföldi puskások. „Természetvé
dők között általánosan elfogadott 
nézet szerint az olasz vadászok 
számára a mennyiség a fontos, 
ezért mindenre lőnek, ami mozog. 
S mivel minél többet akarnak lőni,

megsértik a vadászati szabályokat. 
Ismétlőfegyvereket használnak, 
meg nem engedett csalimadarat 
tesznek ki, ráadásul a vízen úszó 
madarakat sem kímélik, pedig 
alapszabály, hogy csupán repülő 
madár vehető célba. Az 1996-ban 
elfogadott vadászati törvény már e 
problémákra gondolva írta elő. 
hogy a vendégül látó vadásztársa
ságok kísérő nélkül nem engedhe
tik terepre a külföldieket, az ide
genvezető vadásznak pedig kü
lönbséget kell tennie a szürke bal
káni gerle és a barnás, foltos vad
gerle között. Pintér István, az FVM 
főosztályvezető-helyettese el
mondta. hogy a korábbi esetek 
nyomán a szaktárca elhatározta, 
hogy a vadászati szabályok ellen 
vétőkre a jövőben szigorú bírságot 
rónak ki. a vétkes nimródok pedig 
azt követően sokáig nem kaphat
nak vadászati engedélyt. Pintér 
szerint a külföldiek körében gyor
san elterjedt a szigorítások híre. 
(...) 1999-ben huszonötezer külföl
di vadász kapott vadászati enge
délyt hazánkban. A külföldiek vadá
szati engedélye könnyen besze
rezhető. de feltételekhez kötött. A 
törvény szerint az a külföldi va
dászhat. akinek van bérkilövési 
szerződése, illetve beszerezte a 
korlátlan vadászati felelősségbiz

tosítást. Az FVM egyik rendelkezé
se szerint a vadásztatónak vendé
ge érkezését 72 órával korábban 
kell jelentenie. Erre a szorosabb el
lenőrzés miatt volt szükség. így a 
vadászok figyelemmel kísérhetik, 
hogy a külföldiek nehogy védett 
természeti értéket lőjenek ki. A sok 
új keletű korlátozás nincs a vadá
szok ínyére, azt azonban ők is elfo
gadják, hogy a vadászat nem 
veszélyeztetheti a hazai vadállo
mány fennmaradását."

A nem sebzett vad biztonságban 
érezheti magát -  állítják a szak
emberek a Napi Magyarország 
Nem vérengző állat a véreb című 
írásában. A lap a kaszói erdészet
ben rendezett vérebvezető vizsgá
ról tudósítva arról is beszámol, 
hogy a véreb nem vérengző, nem 
támadó. „Hazánkban megközelítő
en százötven vérebet dolgoztatnak 
a jó fizikai kondícióban lévő vadá
szok. A síkvidéki vadászmezőkön 
a nagy testű hannoveri, a hegyvi
déken a kisebb bajor hegyi véreb 
szolgál munkakutyaként. Egy vé- 
rebkőlyökhöz húsz-harmincezer 
forintért juthat a puskás ember, az 
állat kiképzése viszont nem olcsó. 
A véreb lassan érő fajta, kétéves 
kora után fogható munkára."

Összeállította: K. E.

E G Y  N A G Y  V A D Á S Z
A  m egfejtéseket jún ius 20-áig a szerkesztőség cím ére kell beküldeni. A könyvnyerem ónyeket postán küld jük el a  nyerteseknek.

E lőző  szá m u n k  m e g fe jté se : Nehéz a vén rókát tő rbe  keríteni /  Talál a róka rést m agának /  Róka a bőrével fizet
A sorsoláson F ritz  M ih á lyn é n a k  (Budapest). B o lla  Is tvá n n a k  (Kecskemét) és M akka i Lász lóna k  (Martfű) volt szerencséje. A  nyerem ényeket postán küld jük el.



MŰVÉSZPORTRÉ

VARGA JÓZSEF
Már egészen kiskorától a nap szinte min

den óráját és percét a természet lágy 
ölén töltötte egy apró. csendes, kissé 

magába zárkózott, hallgatag fiú. A festői szép
ségű. erdélyi kisvárosban. Szászrégenben 
született Varga József igen hamar belecsöp
pent a hegyek -  völgyek, erdők -  mezők és fo
lyók szabad világába, hiszen édesapja a ta
vasz érkeztével azonnal megkezdte kis tanyá
jukon kerti, erdészeti és méhészeti munkáját. A 
Keleti Kárpátokban lévő takaros faház a tél el
múltával minden évben várta vissza a dolgos 
családot. Míg a szülök végezték munkájukat, a 
gyermekek, ha nem tudtak segíteni, boldogan 
játszottak a szabadban. A kis Józsika azonban 
másképpen viselkedett, mint az átlag gyerme
kek. hiszen ahogy megtanult járni, mindig el
kóborolt és rácsodálkozott a természet gyö
nyörű világára. Figyelemmel kísért minden ap
ró rezdülést málnavirágzástól-szederérésig. 
Mély nyomot hagytak benne a hegyvidéki tá
jak. Alig 13 éves korában már megpróbálko
zott a tájképfestészettel, hogy az addig benne 
érlelődő természettel kapcsolatos gondolatait 
kifejezze. Az elkészült olaj és akvarell képek
ben visszaköszönt a megismert természet tü
körképe. Az alkotási vágy ezt követően a fény
képezésben domborodott ki. A diák és fotók 
sokszor többórás türelmes várakozás eredmé
nyeként készültek. Még 15 éves sem volt. ami
kor az általános iskola befejezését követően. 
1975-ben megpróbálkozott a kitűnő kézügyes
séget követelő homokkő és agyag faragással. 
A kifejezés újabb eszközeként, ekkor elsősor
ban ember portrék készültek. Csupán néhány 
hét kellett ahhoz, hogy egy-egy újabb kész 
alkotás kerüljön ki keze alól. Művészeti pályája 
részben a katonaság, részben a sikertelen 
egyetemi felvételi miatt egy időre háttérbe ke
rült. Megélhetéséhez időközben meg kellett 
kezdenie a korábban kitanult szakképzettség 
szerinti gépi forgácsoló szakma gyakorlását. 
Ugyanakkor érezte, hogy hamarosan vissza 
fog térni a művészet világába. Családot alapít

va. két lánya. Kinga és Edina megszületését 
követően gondolatai között egyre gyakrabban 
szerepelt a Magyarországra való áttelepülés 
lehetősége. A gyorsan megkapott honosítási 
kérelmet követően már csupán 3 évet kellett 
várakoznia és máris kezdhette a csomagolást 
az új hazába való költözéshez. Éjjel, nappal 
dolgozott, hogy az indulási alapot megteremt
ve. művészeti hobbyjaihoz hamarosan vissza 
tudjon térni. Annak ellenére, hogy soha senki
től nem tanulta a faragás mesterségét, az igé
nyek gyors növekedésével elkezdett faragni 
domborműveket és kisebb -  nagyobb egysze
rű bútorokat. A kézművesi munka újabb fázisa
ként állatok, vadászfigurák, vadászjelenetek 
kerültek díszítésként a vadászbútorokra. Ha
marosan a nagyközönség előtt is bemutathatta 
alkotói tevékenységét. Sikeresen debütált 
Ménföcsanakon a Bezerédj kastélyban, majd a 
frankfurti bútorkiállításon. Részt vett a „VKE", 
őseink vadászati öröksége című kiállításon a 
Vajdahunyad várban és több külföldi bemuta
tón is. A lécet maga előtt folyamatosan emelve 
megpróbálkozott a nehezebben megmunkál
ható diófa megmunkálásával is. Szinte havonta 
készültek az asztalok, székek és más bútorok, 
újság és hamutartók, faliórák, fegyverszekré
nyek. A precízebb munkát igénylő fegyver
agyak vadászjelenetekkel történő díszítése, a 
kisebb felületek megmunkálása miatt, csupán 
néhány hétig tartott. Nem csak egyszerű dom
borműveket készített, egyéni faragásának leg
főbb jellemzője a mélyen alávésett és ezért 
élethűbb figurális ábrázolás. Ennek következ
tében sokkal jobban kiemelkedik az adott ábra 
vagy vadászjelenet. A Vadászati Kulturális 
Egyesület tagjaként minden kiállításról meg
kapja a szükséges információkat. A vadászat 
érdekes, különleges, izgalmas világa rabul ej
tette. de még nem vadász. Gyermekkori kíván
csisága léte elemévé vált. szinte szenved a vá
rosi életben, ha lehet a szabadban alkot, és 
marad a természet szerelmese.

Kiss Gábor



BARATI HANGULATBAN
A Vadászati Kulturális Egyesület, együttmű
ködve a Pilisi Parkerdő Rt-vel és az erdőgaz
daság területén -  elsősorban a Pilis hegység
ben -  szalonkázókkal, első alkalommal rendez
te meg Visegrádon, a Sirály étteremben az 
idényzáró szalonka-vacsorát.

A húsvéti ünnepek miatt április végére csú
szott a rendezvény időpontja, ami óhatatlanul 
meglátszott a vendégsereg számán és összeté
telén, hiszen a hivatásos vadászok többsége -  
közöttük számos lelkes szalonkázó -  már az őz- 
bakvadászattal volt elfoglalva. Nem kedvezett 
az időjárás sem a rendezőknek, mivel a május 
elsejei hármas ünnepnapon nyári napsütéses 
idő volt, ami sok családot csábított ki a fürdőhe
lyekre és a kerteket sem lehetett elhanyagolni.

Mindettől függetlenül, a VKE vezetői mégis 
pozitívnak értékelték a rendezvényt, mert a 
megjelent vendégek -  szemmel láthatóan -  jól 
érezték magukat, olyan nemes hagyomány 
alapjait rakták le. amelynek a jövőben terem 
majd meg a gyümölcse és amely egyértelmű
en a magyar vadászatot, a vadászati kultúrát 
szolgálja.

Az idényzáró szalonka-vacsorán első ízben 
került volna átadásra a pilisi szalonkázók ván
dordíja. amelyet az öt tagú kuratórium. Dobó 
István vezérigazgató vezetésével a pilisi és ta
lán az ország egyik legnevesebb szalonkázó-

Fillár István e lsöprő sikert aratott

jának dr. Janisch Miklósnak ítélt oda. Azért a 
»volna", mert Janisch Miklós -  egészségi okok 
miatt -  a díjat személyesen nem vehette át. egy 
későbbi ünnepélyes alkalommal az Igaz Szalon
kavadászok Klubja fogja majd számára átadni.

A kuratórium elnöke egyben ígéretet tett ar
ra, hogy a jövő évi szalonkázó idény előtt kidol
gozzák azokat a szempontokat, amelyek alap
ján a vándordíjra javaslatot lehet tenni, illetőleg 
az ugyancsak neves dijat el lehet nyerni.

A vándordíját -  amely hasonló a „Pataky Er
nő" Pilisi Szalonkázó Klub „betelt", ma már mú
zeumi ereklyének számító .szalonka-táljához"
-  immár hagyományosan dr. Farkas Ádám 
szobrászművész, a Képzőművészeti Főiskola 
tanszékvezetője, a „Pataky Ernő" Pilisi Szalon
kázó Klub tagja, lelkes szalonkázó vadász-ba
rátunk készítette el.

És ha már a képzőművészetnél tartunk, nem 
áll szándékunkban elhallgatni, hogy a vacsora 
színhelyén három kis kamara kiállítás is volt. ki
mondottan szalonkás művekkel jelentkezett 
Török András Mátyás festőművész. Marék 
József ékszerész és Németh János -  Cserge- 
zán Pál díjas -  csontfaragó művész.

Kózol fél m illió  fo rin t vo lt a tombola

Hihetetlen, pedig igaz. hogy a Magyar VA
DÁSZLAP szerkesztősége -  együttműködve a 
Törley Pezsgőgyárral -  idén már a 9. alkalom
mal írta ki a Szalonka Dublé D íjat... és a viseg
rádi vacsorán kívánta átadni. Azért csak kíván
ta, mert a dublélövők közül csak a Mezőfalvá- 
ról érkező Hetényi László vette át a láda pezs
gőt, és ö is gyorsan hazasietett, mert hajnal
ban vendéget kellett kísérnie özbakra.

A további dublé díjasok, akik felvételt nyer
tek a Szalonka Dublélövők Klubjába: Bathó 
Tamás (Csopak). Farkas Tibor (Apostag). Hu- 
gyik Zoltán (Gyomaendrőd). Jókai János 
(Bugac), Kristóf András (Körösladány), Lé- 
bert Norbert (Hetvehely), Marjai Péter (Ma
kó), Molnár Zoltán (Újszász), Szajkó Mihály 
(Veszprém) és Zsikai István (Makó) zárójel
ben a klubtagok lakóhelye szerepel, amely 
csak részben esik egybe a szalonkadublék 
meglövésének helyszíneivel.

A dublé díjak statisztikáját figyelvén, megálla
pítható. hogy -  az első éveket leszámítva - 
2000-ben nagyon kevés szalonkadublé esett 
az országban, illetőleg a korábbi évek húszon 
felüli beküldött dubléival szemben, idén ez 
csak 10 darab. Egyetlen dublé esett reggel 
(április 8-án Bugacon). a többit mind esti húzá
son lőtték.

Ha a 10 idei dublé elejtésének helyét ráhe
lyezzük Magyarország térképére, ugyancsak 
meglepő eredményt láthatunk. Az idei dublék 
nem a nagy erdösültségü vidékeken, hanem 
inkább a folyók völgyében estek. Makó. Duna- 
földvár. Mezőfalva. Hetvehely, illetőleg Újszász 
a bizonyíték erre az állításra. A másik érdekes
ség, hogy a dublék jóformán az ország közép
ső részére esnek, nyugat felé a Veszprém fö
lötti Hajag, míg keleti irányban Szeghalom a 
legtávolabbi elejtési hely.

Végül talán az is figyelemre méltó lehet, 
hogy a 10 dubléból 6 a Dunától keletre eső or
szágrészben került terítékre és az elejtők közül 
négyen hivatásos vadászok.

Három szerencsés dublélövö jelezte, hogy 
élete első szalonka dubléját ejtette el idén és a 
bugaci Jókai Jánosnak március 24-én és ápri
lis 8-án kétszer is sikerült a dublélövés.

A legkorábbi dublét március 11-én lőtte He
tényi László Mezőfalván, 17-én Veszprémben és 
Szeghalmon estek a madarak, a csúcs 24-én 
volt. ekkor Balatonalmádi fölött, Dunaföldvár 
közelében, Isaszegen és a bugaci erdészet fi
atal égeresében kereshették a vadászok a 
meglőtt erdei szalonkáikat.

A díjak idézőjelben történő „átadását" követően 
kezdődött el a vacsora, előételnek Pataky Pé
ter „ínycsmcstor" tálalta fel a krokót és kostoló
ként a párolt, sült szalonkákat. A türelmes „sor
baállásból” le lehetett vonni azt a következte
tést. hogy többen a szalonkázók közül, de még 
inkább a családtagjaik közül nem ízlelték még a 
krokó semmi máshoz nem nagyon hasonlítható 
ízét és a szalonkákról csipegethető sültet.

Míg a vendégek az előételre vártak, addig a 
Boldog Iván vezette Concerto Boldog kürt-trió 
zenélt, a műsorban őket Fillár István vadász
barátunk, a Pécsi Nemzeti Színház tagja kö
vette, aki Áprily Lajos verseket és Fekete Ist
ván novellákat mondott el -  óriási sikerrel.

Meglepetés volt. mert kötődött Visegrád 
szelleméhez, hogy reneszánsz táncokat muta
tott be a visegrádi Primavera együttes, sőt a 
férfi és női vendégeket is megtáncoltatták. 
Mint ahogy a Nautiius együttes is -  a 60-as, 
70-es évek világszámaival -  alaposan meg
táncoltatta a vacsora résztvevőit ... amíg a 
„pocakosodó" vadászok ezt szuflával bírták.

Nagy meglepetést és ugyanakkor elisme
rést aratott Homonnay Zsombor, a VKE el
nökhelyettese, a VADÁSZLAP felelős szer
kesztője. amikor nagy rábeszélésre ugyan, de 
beült a zenekar dobjai mögé ... és olyan ne
gyedórás dobszólót vert le. hogy sok profi el
bújhatott volna mögötte.

-  Nekünk nem meglepetés a produkció -  
mondta Sántha Antal, a pilisi szalonkanyitány 
egyik szervezője, lelkes szalonkázó vadászba
rátunk. a Környezetvédelmi Minisztérium főta
nácsosa és egyben a Nautiius zenekar énekes
gitárosa -  merthogy a Zsombort gimnazista 
kora óta ismertük és tudjuk, hogy akkoriban ő 
is zenélt, a Liversing együttes dobosa volt.
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A doboknál Homonnay Zsombor

Végül talán az sem érdektelen, hogy a tom
bolán közel fél millió forint értékű ajándékot 
sorsoltak ki. amelyet az AMC, Boldog Iván, 
Németh János, Török András Mátyás, Ma
rék József, a Concorde Travel utazási iroda 
és Soós Sándor, a Hajdúszoboszlói Barátság 
Gyógyszálló tulajdonosa ajánlott fel.

Egyöntetű volt a megjelentek álláspontja, 
hogy jövőre közvetlenül a szalonkaidény után, 
az április 10-ét követő hétvégén fogják meg
rendezni az idényzáró szalonka-vacsorát, ame
lyen újabb arra érdemes, pilisi szalonkavadász 
veheti majd át a vándordíját... s „immár hagyo
mányosan” itt kerül sor a millenniumi esztendő 
Szalonka Dublé Díjainak átadására is.

-  d ó r -



HÁZIORVOSUNK TANÁCSAI

Kedves Vadásztársaim! Tartok tőle, hogy Önök közül többen úgy 
vélik, rovatunk egyfajta „balesetvédelm i" oktatássá alakul át. A gya
nú nem egészen alaptalan, de -  részben -  vállalható is, hiszen a va
dászat közbeni, a vadászat okán keletkező egészségkárosodások 
je lentős -  és a súlyosabbik -  hányada baleseti je llegű. Mindezek 
előre bocsátása m ellett ígérem meg, hogy egy jó  ideig baleseti ve
szélyek emlegetésével nem fog juk „ijesztge tn i" o lvasóinkat, legföl
jebb „cé lozgatunk" rá alkalomadtán, m int tila lm i időben a magát 

fékentartó vadász, a lába alól felpattanó mezei nyúlra.
Az alábbi sorok szerzőjének, dr. Cseh Gábor vadásztársunknak ta
nácsait azonban nem mellőzhetjük, ellenkezőleg intelm eit ajánlatos 
jó l az eszünkbe vésni. Leghivatottabb szakértője a „vészhelyzetek
nek", hiszen napról-napra ta lá lkozik velük m entőorvosi -  elegán
sabb szóval: oxyológiai tevékenysége révén. Az ő munkája során 
az orvos általánosan életmentőnek nevezett feladata azonnali és 
közvetlen értelmet kap, halasztást nem tűr, megkockáztatom: gyak

ran heroikus küzdelem.
Még valami: a m obil-te lefont fö ltétlenül vigyük magunkkal a vadá
szatra... de kapcsoljuk ki. A hívó csak várjon, m i döntsük el, mit, kit 
és m ikor kell hívnunk: őzbakot-e, vagy traktort, hogy kicibálja

elakadt autónkat...
Dr. Végh Endre

Az utóbbi időben az egész
ségüggyel foglalkozó fóru
mokon sok szó esik a sür

gősségi betegellátásról. Mit is ta
kar ez a kifejezés valójában? A 
sürgősségi betegellátás azon tö
rekvések szakmai és szervezési 
kérdéseivel foglalkozik, melyek 
arra irányulnak, hogy a baleset 
vagy bárminemű rosszullét miatt 
bajba jutott ember minél rövi- 
debb időn belül minél szaksze
rűbb orvosi segítséget kapjon.

Rendkívül fontos dolog ez. hi
szen a gyorsaság és a segítség- 
nyújtó kellő felkészültsége adott 
esetben életet menthet. Nem vé
letlen, hogy szigorú elvárások fo
galmazódtak meg a sürgősségi 
betegellátás színvonalának eme
lése érdekében.

E tekintetben mindenkinek 
megvan a maga kötelessége, 
melynek nem árt, ha megpróbál 
eleget tenni.

Az állam dolga a megfelelő fi
nanszírozás biztosítása. Talán 
ehelyütt ne firtassuk, hogy ennek 
mennyire tesz eleget.

Az állampolgárok dolga pedig 
az. hogy képességeiknek és le
hetőségeiknek megfelelően kiké
pezzék magukat elsősegély
nyújtási ismeretekből. Ugye nem 
csak az államon van mit számon 
kérni?

Én azt javaslom, hogy mi va
dászok. a természetet óvó és 
szerető emberek, próbáljunk 
meg példát mutatni embertársa
inknak elsősegélynyújtásból is. 
Az igazi vadászember talán job 
ban meg tudja érteni, mit jelent 
az egymásrautaltság, talán a baj 
megléte nélkül is tisztában van 
vele. milyen értéke van a gyors 
segítségnek.

Saját érdekünkben is fontos, 
hogy ismerjünk néhány alapvető 
elsősegély-nyújtási eljárást, hi

szen a vadászat általában a civi
lizáció vívmányaitól távol eső te
rületeken zajlik, nincs a közel
ben telefonfülke, orvosi rendelő, 
mentőautó, kórház...

Remélem az eddig leírtak kellő 
motivációt keltenek az olvasóban 
arra. hogy megvegyen egy első
segélynyújtásról szóló kiadványt, 
netalántán felkeresse a vöröske
reszt vagy a mentőszolgálat 
munkatársait, hogy hasznos is
mereteket gyűjtsön be tőlük.

A továbbiakban csak néhány 
gyakorlati tanáccsal szeretném 
segíteni vadásztársaimat. Remé
lem alkalmazásukra sohasem ke
rül sor.

A mobiltelefon a technika 
egyik lenyűgöző megnyilvánulá
sa. túlzás nélkül mondható, hogy 
életet menthet. Erre vonatkozóan 
személyes tapasztalatom is van. 
Egy november eleji élvezetes er
dei vadászat során az előttem 
felrepülő fácánkakas életét men
tette meg a lövés előtti pillanat
ban zsebemben megcsörrenő 
mobiltelefon. Ilyen is van. Ennek 
ellenére eszembe sem jutna ott
hon hagyni a mobilt, hiszen a va
dászat helyszínén ez az egyetlen 
lehetőség a segítség hívására.

A jelenleg kötelezően magunk
nál hordott elsősegélycsomag 
csak formalitás: amire elég. ahhoz 
nem nagyon szükséges, amihez 
szükséges, ahhoz pedig nem 
elég. Mindenképpen fontosnak 
tartom, hogy legyen egy kibőví
tett elsősegély-felszerelés leg
alább egyik vadásztársunknál, 
mondjuk egy hátizsákban.

Ha orvos is van a vadásztár
sak között, akkor legyen ott az 
orvosi táska a legközelebbi 
gépkocsiban!

Egy vadászat során nagyon 
sokféle baleset történhet. Né-

Mottó: A vadász legnagyobb 
szerencséje az egészség.
A beteg vadásznál 
csak a beteg vad 
a siralmasabb látvány.

hány sérülésről a márciusi szám
ban már volt szó.

Általában elmondható, hogy a 
sérülés jellegétől függően vér
zést. alakváltozást és funkcióki
esést okoz. Teendőnk a vérzés
csillapítás, a nyugalomba helye
zés, esetleg a rögzítés (nem 
csak ficam, törés, hanem pl. ki
terjedt lágyrész-sérülés esetén 
is). A vérzést steril gézlappal és 
steril géztekerccsel kivitelezhető, 
ún. nyomókötés felhelyezésével 
tudjuk csillapítani. A régebben 
elterjedt végtagleszorítás ma már 
tilos, kivéve csonkolásos sérülés 
esetén. Jól csökkenti a vérzést a 
sérült végtag felemelése, felpol- 
colása. A fedőkötés felhelyezése 
előtt a hámsérülést fertőtleníteni 
kell. Erre legalkalmasabb a Beta- 
dine oldat, melyet nem csak a 
seb környékére, hanem magába 
a sebbe is önthetünk, ill. a vele 
átitatott gézlapot helyezhetjük a 
sebre. A sebbe került idegen tes
teket a helyszínen ne próbáljuk 
eltávolítani! Természetesen nem 
minden sérülés jelent a külvilág 
felé történő vérzést. A belső vér
zésekkel a helyszínen sajnos 
nem nagyon tudunk mit kezdeni. 
Az alsó végtagok megemelésé
vel némileg javíthatjuk az életfon
tos szervek keringését.

A ficamok és törések, ill. gya
nújuk esetén a talált helyzetben 
történő rögzítés nagyon fontos a 
fájdalomcsillapítás és a további 
szervkárosodás megakadályozá
sa érdekében. A terepen megen
gedett az alkalmi eszközzel törté
nő rögzítés (pl. erős faágból ké
szített sínezés). Praktikus dolog

az ún. pneumatikus sín. amely 
végtagok rögzítésére alkalmas 
felfújható eszköz, nagyon kis he
lyen elfér.

Nagy gondot jelent a gerinc
sérülés ill. gyanúja (pl. magasból 
esés. járművel történő borulás, 
gázolás során). Ilyenkor a sérült 
mindenfajta mozdítását kerülni 
kell, a szállítást, még jelentős ké
sés árán is szakemberekre kell 
bíznunk. A nyaki gerinc rögzíté
sére alkalmas a szintén kis hely
igényű Stifneck. Ennek is a leg
közelebbi gépkocsiban a helye.

Most pedig néhány szót a 
rosszullétekről. Sajnos a vadász 
az ismert betegségeit is kénytelen 
magával vinni a vadászatra (ma
gas vérnyomás, cukorbetegség, 
érelmeszesedés, stb.), sőt újabb 
kórfolyamatok kezdete is eshet 
egy vadászat idejére. Van néhány 
betegség, melynek akut fellángo
lását maga a beteg is el tudja látni 
szokásos gyógyszereivel. Ezek a 
gyógyszerek ne maradjanak ott
hon! Gyakoribb eset. ha hirtelen 
valaki rosszul lesz és társainak fo
galma sincs, hogy mi lehet a hát
térben. Ilyenkor nem marad más 
hátra, mint a nyugalomba helye
zés, szükség esetén a kihűlés el
leni védelem és a segítség hívá
sa. Eszméletvesztés esetén rend
kívül fontos a légutak átjárhatósá
gának biztosítása. Vegyük ki vagy 
töröljük ki a száj-garatűrben lévő 
anyagokat (vér. hányadék. idegen 
test), melyek mélyebb légutakba 
kerülését az ún. stabil oldalfekte
téssel kerülhetjük el.

Fontos lenne megtanulni az új
raélesztés elméleti alapjait és 
gyakorlati kivitelezését, de ennek 
elsajátítása profi oktatót és nem 
kevés gyakorlást igényel.

Kérem tisztelt vadásztársaimat, 
hogy bővítsék elsősegély-nyújtási 
ismereteiket és erre biztassák 
gyermekeiket is. Érdemes!

Dr. Cseh Gábor 
mentőorvos
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Zom án c nélküli 
vad kanag yarak

H óbor V ince, a Zalaegerszegi N im ród 
Vt. tagja, m árciusban többszöri m eg fi
gyelés után elejtett e g y  láthatóan beteg, 
leromlott kant. Zsigereléskor tapasztal
ta, hogy a jo b b  o lda li tüdőszárny oda
nőtt a  bordákhoz, késsel kellett lefejteni. 
Az agyarak kifőzésekor ú jabb  m eg lepe
tés érte az elejtőt. mert zom ánc csak az 
agyarak végén volt. m integy 15 m illim é
ter hosszban. Egyébként az agyarak -  
különösen a  koptatók -  rendkívül pud- 
vásak voltak.

G e llé r t Z o ltá n

T an ácsko zás a  fácán n eve lésrő l

Ö töd ik a lkalom m al rendezett országos 
fácánnevelési tanácskozást az Agri- 
b rands Europe H ungary Rt., a méltán 
neves Purina tápok forga lm azója április 
19-én, Abádszalókon, a  H ubertus Vt. 
Vadászházában. Bevezetőként John 
A dent vezérigazga tó  üdvózó lte  a m eg
jelenteket é s  szólt a  válla lat sajátos üz
letpolitikájáró l. A  m eghívottak tú lnyo
m órészt a cég  törzsvásárló i voltak, akik 
évek óta használják a  jónevü Purina 
cé g  term ékeit. A  nyugat-európai fácán
nevelési tapaszta la tokat M áthé C saba 
ism ertette. Dr. Marton László, a  flavomi- 
c in  takarm ányozásban betö ltött szere
péről tarto tt e lőadást, és m egism erked
hettek a je len lévők a Béres Rt. fácánok
ra kido lgozott új term ékével is. am ely
nek üzem i kísérletei tavaly éppen 
Abádszalókon folytak. Azok számára, 
akik rendszeresen vesznek részt ha
son ló  szakm ai rendezvényeken, b izo 
nyára feltűnhetett, hogy új szereposz
tásban nem  a már unásig .m egszokott"
-  és valljuk be  -  m ár m eglehetősen 
csontra rágott tém ák kerültek ehelyütt 
napirendre, hanem  ú jdonságok és zö 
m ében a közelm últ gyakorlati nevelési 
tapaszta la ta i. Ám . ami ennél b izonyára 
m ég többet je lent, bőségge l adódo tt le 
hetőség a közvetlen szem élyes m eg
beszélésekre. kapcsolatépítésekre is. 
am elyekre rohanó világunkban sajnos 
egyre kevesebb lehetőség adódik.

- H -

Torm észot a fo tóm űvészotben

A  Pataky M űve lődési Központban (Bp. 
X.. Szent László tér 7 -14 .), Természet 
a fo tóm űvészetben cím m el nem zetközi 
fo tópá lyázati kiállítást rendeztek, m ely
nek eredm ényh irdetésére  áp rilis  15-én 
került sor. A  pá lyázatra 6 ország 100 
szerző jének 492 papírképe  érkezett, 
m elyek közül a  zsűri a  következő a lko
tásokat díjazta.

I. díj M agyar Fotóm űvészek Szövet
sége  d ija  DVF arany érem  Erich 
Kuch ling

II. díj DVF ezúst érem  Berta  Béla ko l
lekció ja

II. díj DVF ezúst érem  Zsila Sándor
ko llekció ja

III. díj DVF bronz érem  Silvaín Helio
(Finn)

III. d íj DVF b ronz érem  Sélley M iklós: 
Rem ekm űben 

III. díj DVF bronz érem  Jan-M ichael 
B re ider (Svéd)

Dreher Sörgyárak kü lönd ija . Suhajda 
László: Cím nélkül 

Term észetbúvár kü lönd ija  m egoszt
va  Ewaid Neffe (Ausztria ) é s  Silvaín 
Helio  (Finn)

M agyar Vadászlap díja. Bertil Petter- 
son (Svéd)

N im ród Vadászm agazin d ija, Szeke
res János 

M AFOSZ érem . Torb jöm  Lilja  (Svéd) 
C harac te r Foto Design díja. Kri- 

vánszky Á rpád  
O klevelek: Jaros Forsberg  (Svéd). 

Sza lánczy Béla. Forrásy C saba. Török 
József.

H eves m egyei V adász

A  Heves m egye i Vadásznak im m ár 
harm ad ik szám a látott napv ilágo t. Az 
O rszágos M agyar Vadász Kam ara He
ves m egye i te rü le ti szervezetének lap 
ja  rövid , néhány hónapos pá lyafu tása 
alatt b izonyíto tta  é le tképességét. Far
kas László  M árton soko lda lú  tém ákkal, 
kedves színes képekke l dúsított lapot 
készített m unkatársaival.

R endőr-vadászok versenye

Baranya m egyében  a pécsvá rad i köz
pontta l rendezték m eg a 3. m eghívá
sos O rszágos Rendőr-Vadász versenyt 
m ájus 5 -6 -án , am elynek fővédnöke dr. 
O rbán Péter rendőr vezérőrnagy, o r
szágos rendőrfőkap itány volt. A  cs a 
patok tag ja inak a nevezéskor kö te lező
en előírták azt. hogy m inden indulónak 
érvényes vadász jeggye l kell rende l
keznie. A  rend őre i összesen hat szám 
ban m érték össze vadászati ism erete i
ket: go lyós puskáva l 100 m éterről lő t
tek vadd isznó  alakra, vo lt ko rong lövé 
szet és a vadászv izsga  anyagából 
tesztlapok kitö ltése, s  a  tovább iakban 
tró feabírá la tbó l, vadnyom  fe lism erés
bő l és főzési tudom ánybó l v izsgáztak 
A z e lső  helyet az ORFK k iképző  cs a 
pa ta  nyerte  és ezze l együ tt a  követke
ző  évi verseny rendezésének jogá t is 
m egkapta. M ásod ik lett Tolna-, harm a
d ik  G yőr-M oson-Sopron m egye .v á lo 
gatottja".

A. G.

Továbbképzés B ács-K iskun  
m egyében

A  köte lezően e lő írt szakm ai to vá b b 
képzést Kecskem éten rendezték, áp ri
lis 14-én.

A  rendezvény fő  tém ája -  te rm észe
tesen -  a  m egvá ltozo tt FVM rendelet 
érte lm ezése volt.

A  résztvevőket dr. Fehérváry László, 
a kam ara elnöke köszöntötte , m ajd 
M iklós Károly titkár, a  rendőrségtő l 
Szász István, az FVM H ivatal Vadászati 
Fe lügyelőségétő l Szenek Zoltán ism er
tette a változásokat.

Fácán, fogoly, szőrm ós és szárnyas 
ragadozók, valam int a  m ezei nyúl á llo 
m ány helyzete, vadászat, a  tém ákhoz 
kapcso lódó  kutatások eredm ényeirő l 
tá jékoztatta  a  m egje lenteket dr. Csányi 
Sándor, dr. Szem ethy László  és dr. Hel- 
tai M iklós. A  szünetben a kam ara az 
árvízkárosult Jó ljá rt Attila tiszakécskei 
h ivatásos vadász részére rendezett 
gyűjtést. Az összegyű lt 33400 forintot a 
károsultnak M iklós Káro ly ad ta  át.

O láh  Jó zse f

„Arany” özbak Karcagon

A  m illennium  tiszte le tére őzbak szobrot 
avattak Karcagon, a  N agykun Vadász- 
tá rsaság vadászházának parkjában, 
áp rilis  30-ikán. G yőrfi Sándornak, a 
M ednyászky és M unkácsy d íjas szo b 
rászm űvésznek. a  város neves szülött
jének „m ode llje " a  tá rsaság terü letén 
1998-ban terítékre került, .a z  év leg 
szebb  őzbak ja " volt. A  szoborállítással 
egyben  m aradandó em léket kívántak 
állítani Jász-N agykun-Szo lnok m egye 
pé ldam uta tó  vadgazdá lkodásának is. 
h iszen az e lm últ m ásfél év iizedben  a 
m egye szakszerű őzgazdá lkodása  s i
kert. sikerre halm ozott, ezért m ind a 
társaság, m ind a le lkes tám ogatók úgy 
érezték, ta rtoznak az u tókornak a m a
radandó  m űvészeti a lko tás elhelyezé-

nr • r *• * iw r  • -X*

" l  * 
A I

I  A. I  ■
/ í v  A - ■ ■

■  1 *

sével. A  szoborvatatáson a vadászo 
kon kívül m egje len tek a város elöljárói, 
tisztségviselő i is és így válik kőzkínccsé 
a vadászok nemes cselekedete.

V ad ászati és  h a lásza ti k iá llítá s  
M ünchenben

Am it a jövő  kínál a  vadászok és ha lá 
szok szám ára, az m in d  m egta lá lha tó  
volt a  9. N em zetközi Vadászati. H a lá 
sza ti és S portlővésze ti K iállításon 
M ünchenben  á p rilis  5 -9 . között, az ő z 
bak  idény kezdete  e lő tti u to lsó  nagy 
kiá llításon, am elynek m ottó ja  a  v a d á 
sza i és a term észetvéde lem  szoros 
együ ttm űködése  volt.

O M ÉK 2000

A  73. O rszágos M ezőgazdaság i. Élel
m iszeripari K iállítást és Vásárt 2000. 
szep tem ber 2 -7 . között ta rtják B uda
pesten a H ungexpo  területén.

A  leguto lsó t 1996-ban G ödöllőn  ta r
to tták meg. A  m illennium  jegyében 
m egrendezendő  szakvásár nem csak 
az ezred fordu ló  m ia tt lesz sajátos, ha
nem  azért is. m ert az Euróoai Uniós 
csa tlakozás előtt nagyszabású ag rá r
seregszem leként adhat h ite les képet 
az ágazat p iac i helyzetéről.

K .G .

M illenn ium i 
O rszágos V adásznapok, Tata  

(szep tem b er 1 -3 .)

Elkészült a  há rom napos rendezvény 
rész le tes  p rog ram ja , am e ly  során b i
zonyára  m inden  résztvevő  m eg ta lá lja  
m a jd  az é rdek lődé sének  m e g fe le lő 
ket. A  rendezősé g  ügyesen  á tve tte  az 
e d d ig ie k  során m ár oszta tlan  közön 
ségs ike rt aratott, és gyakorla t p ró b á 
já t k iá llt rendezvényeke t, ö tvözve  tö b b  
ú jd o n sá g g a l és. ám a rész le tekke l -  
te rm észe tesen  -  kora i vo lna  m ég  e lő 
hozakodn i. K ivé te lt ke ll azonban  te n 
nünk a je len tkezés i ha tá ridőkhöz kö 
tö tt rendezvényekke l. A  III. O rszágos 
R ende llenes Trófeakíállítás é s  Róka
koponya  Versenyre jú lius  10-éig lehe l 
a  m egyeszékhe lyek vadászszöve t
sége ihez a tró feákat bekü lden i. Az 
anyago t a  zsűri é rtéke lésének m e g fe 
le lően  é rtékes nyerem ényekke l, v a d á 
sza ti lehe tőségekke l d íjazzák A p é n z 
d íjas  ko rongvadász  ve rseny nevezési 
h a tá ride je  augusz tus  15.. a  vadászok 
ho rgász- é s  ha lász lé főző  versenyére 
p e d ig  ugyanazon  hónap 1-jé ig lehet 
je lentkezn i. A k i p e d ig  részt szeretne 
venn i az e lső  nap  é jszaká ján  re n d e 
zendő  D iana Vadászbá lon , annak a 
terem  korlá tozo tt be fo g a d ó ké p e ssé g e  
m ia tt jún ius  15-éig ke ll he lyé t e lő re  le 
fog la ln ia . A  sze rvezőb izo ttság  m inden 
to vá b b i ké rdésben  az é rdek lődő k  ren 
de lkezésé re  á ll a  06 /6 0 /3 7 5 -3 14-es 
m ob il te le fonszám on.

Fözöverseny, vadászoknak

A  Bükk dé li lábáná l lévő k is  fa luban 
idén ism ét m egrendezik  .A  K ács jövő 
jéért* e lnevezésű rendezvénysoroza
tot. jún ius 10-én. Az o rszág egyik leg 
je len tősebb  vadéte lfőző  versenyén ta 
va ly  46 csapa t ve tt részt az o rszág kü 
lönböző pontja iró l. A  főzés nagym este
re inek talá lkozóján a  d íszvendég  B od 
rog i G yula lesz. aki a laposan ismeri a 
vad e lkészítésének tudom ányát. A  III. 
Hazai Vadételfőző verseny védnöke 
Szendre i Mihály, a B .A  Z. m egye i Va
dász Szövetség titkára, aki a  helyszí
nen ad ja  át a m egye i vadász szövet
ség külőndíját. a  legham arabb  kiürü lő 
b o g rá cs  tu la jdonosa inak. A  verseny
zők a nevezési d íj e llenében 3 kg va d 
húst kapnak, tűzrakóhe llye t és tű z ifá 
val. A  nevezés fe lté te le  a  versenym ű 
kézírásos recep tje , am e ly  beke rü l a 
.K á c s  é s  környéke  é te le i* cím ű re 
cep tgyű jte m é nybe . A rendezvényi 
íjászbem uta tó , u tcabá l és m ég  sok 
e g y é b  színesíti.

M K V S Z V ersen yn ap tá r 2000

Auguszus
3. MEFA Rt. N agyd lj 
6. Príma N yom da Kupa

12. SEFAG RT. Nagydíj
13. M agyar K upa III. ford. 

19-20. Gyorsított Korongv.OB. 
23 -26 . V ilágbajnokság

25. E rdőgazd. Lóverseny 
26 -27 . M egyei Vadásznapok

Körcsőnyepuszta MEFA Rt,
C songrád  Arany-Tölgy Koronglövő 
Kaposvár SEFAG Rt.-SELE
Kaposvár MKVSZ
K istótváros MKVSZ
D urbuy-8e lg ium  FITASC 
Baja G em enc Rt.

Á rfigyelő

A  B udapesti N agycsarnok lapzárta  
e lőtti k iskereskedelm i árai:

Vad h ú s fa jta á r  F t/kg
Szarvas com b 2200
Szarvas hátszín 3900
Óz com b 2800
Őz gerinc 3900
ö z apróhús 1300
ő z lapocka 2300
Vaddisznó com b 2100
Vaddisznó gerinc 2300
Vaddisznó apróhús 1100
Vadkacsa egósz/db 1100
Vadkacsa com b 900
Fácán egész/db 1000
Fácán mell 3360
Fácán leveshús 750



MKH t i  ,
0  FEGYVERATVETEL VIZSGALATRA

Egyéni megrendelőink részére PUSKA-ÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra között

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

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLÖFEGYVER-átvétel: 

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között
Szükséges: 

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

Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére fegyver-átvétel: 

előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között
Szükséges: 

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

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

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST. IX. kér., Soroksári út 1 5 8 .1 4 5 3  Budapest 92. Pl. 15. 
Telefon: (06 -1 ) 280-6782, (06 -1 ) 281 -1860 . Telefax: (06 -1 ) 281-1856 
E -m a íl: m kti@ m kh .hu  http://w w w .netcall36.hu/lofegyv/legyver.htm

A ‘TerraTrint Kiadó
t e r m é s z e t -  é s  v a d á s z k ö n y v a j á n l a t a

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

Kapható kiadványok:
Jel Cím
06 Ötvon vadász omlókéiból 6.

(szerk.: Tálosi István) (kemény kötésben} 1500
07 Ótven vadász emlékeiből 7.

(szerk: Tálosj István) (kemény kötésben) Ú 1600
Cs A .Csodaszarvas' <or. Széchenyi Fer<inánd, 

első maqyarorszáqí kiadás) 1000
Ut Uira mogteH a tarisznya (Páti Endre) 900
Vo Eqy lövéssel kettő... (eqy qazdaq vadászélet emlékei. Páll Endre) 900
Ss Sikeres sörét lövés (dr Montagh András) 950
Su Szudánban vadásziam (Almásy László) 850
Mu Magyar vadászutazók a nagyvilágban (22 fő) 

(dr. Knzsán László) (kemény kötésben) 1200
Hu Hamu alatt (Beregszászi György) 850

Balogh Péter emlékalbum (szerk : dr Koncz 1.—dr. Monon l.-Tálosi 1.) 1650
H4 írások a hajdani vadászvilágból -  Balkay AdoJI és Hónig István 

(szerk: Bányai J.) 850

'P Tőltényportrék (Kovács László) 600
Tt Tizenhárom töltény (Kovács László) 750
Te Tucatnyi töltény (Kovács László) 850
Pk Puskák és töltények (Kovács László) U 950
Sz Szikével, tollal, puskával (Mess Béla) 1100
Vm Vadászálmok Mongóliában (dr Kőhalmy Tamás) 950
Nf Négy felvidéki vadász (Gyimesi Gy.-Justh Ö.-Motesiky Á.) 850
Ké Vadász Könyvklub 1993-1999 (kemény kötés)

(szerk : Tálosi l.-dr. Csőre P-Beregszászi Gy.-Zsirai L.) Ú 1600
Av Apróvadra is vadásztam (dr. Mess Béla) Ú 1100
Ca Aranykard néhány koporsóval (Cséptö József) regény U 950
Kv Kis vadászerdő (Sinapius János. 1678) (fordította: dr. Csőre Pál) U 1200

Té4 A természet és én 4.
(pályaművekből összeállítva) (az összes pályázó nevével) U 1200

Ve Vadóc vakációk (Bán István) U 1100
Hz Hátizsák (Koncz István) magánkiadás ú 1500
H5 írások a haldani vadászvilágból -  Jurán Vidor (szerk.: Mcxesiky Arpad) u •750
Vd A természet közelről (videofilm) iWsatWf: Zerai Csaba; ¡.tavasszal és ósszefl u 2350

• nbrrfit
Kaphatók antikvár könyvek: 1945 után kiadott vadászkonyvek. 

Nimród évfolyamainak bekötött és bekotetlen példányai.

ii

Postaim: 2100 M i t ,  PC 412; Tel.: (20) W 4 2 M  
HÍVJON, MEGÉRI!

VADÁSZATI LEHETŐSÉG!
MAGYARORSZÁG LEGSZEBB TÁJEGYSÉGÉN. A BÜKK-HEGYSÉGBEN 
KÍNÁLUNK VADÁSZATI LEHETŐSÉGET VADASKERTÜNKBEN ÉS KÚLSÓ 
TERÜLETÜNKÖN VADDISZNÓRA. SZARVASRA. ÓZRE ÉS MUFLONRA. 

SZÁLLÁST, ELLÁTÁST A VADÁSZTERÜLETEN LÉVŐ VADÁSZHÁZUNKBAN
BIZTOSÍTUNK.

MINDEN BEL- ÉS KÜLFÖLDI ÉRDEKLŐDŐ VADÁSZVENDÉGET TISZTELETTEL 
VÁRUNK. KÉRÉSÜKRE RÉSZLETES ÁRAJÁNLATOT KÜLDÜNK.

INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS:
„VÁRERDEI” ERDŐ*, MEZŐ, ÉS VADGAZDÁLKODÁSI KFT.

PSÁDER LÁSZLÓ VADÁSZATSZERVEZŐ 
TELEFON: 06-30/209-2416. FAX: 06-1/257-9411 

E-MAIL: PUSZLO@GOMBAS.HU

10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK
S Z E R K E S Z T Ő S É G Ü N K  A J Á N L A T A :

C oncerto-Bo ldog kürtegyüttes .Vadászzene" CD  2000 Ft
A term észet közelröl v ideokazetta  2350 Ft
Arany János versei M iklósovits László rajzaival 1500 Ft
A vadászati ism eretek kézikönyve (4 kötet) 4900 Ft
dr. Á dám fi Tamás: Vadászati b ib liográ fia  750 Ft
Békés Sándor: Puskával, tollal 1800 Ft
dr. B őd Lajos: A  som ogyi szarvas 3000 Ft
G em enc 2500 Ft
Gyenes István: M egszállottan 250 Ft
Gyenes István: Öröklés 300  Ft
Dúcz László: Harm atcseppek 690 Ft
dr. Faragó István: Kápolna a hegytetőn 590 Ft
Ferenczy Ferenc: Szalonkától szalonkáról 1950 Ft
H angay G yörgy: Ahol m ég  kék az ég  1600 Ft
H angay G yörgy: Tábortüzck a dé l keresztje alatt 1800 Ft
H angay G yörgy: Kuszkusz kókusszal 1700 Ft
H űbéri G. Wells: A Tsavói em berevők és egyéb  történetek 2600 Ft
J. S. Bolen: Bennünk é lő  istennők 780 Ft
Jurán Vidor: Szepességí vadászhistóriák 1500 Ft
Kászoni Zoltán: Az a medvés. p isz lrángos csodálatos Erdély 2000 Ft
Kovács László: Vadássz velem  1800 Ft
dr. Kőhalm y Tamás: Korbecslés 900  Ft
Lovász Sándor: A  vadászat lázában 450 Ft
Merán Fülöp: El nem m últ ünnepek 1800 Ft
Merán Fülöp: A  vadászat m egm aradt 2100 Ft
Nem zetközi vadászíjász oktatási program  1000 Ft
Rhedey Antal: Agancsok a horizonton 1800 Ft
Satzger László: Ahol a  jávorok já rnak 1800 Ft
Szálkeresztben 1800 Ft
dr. Sáry Gyula: Az erdőrő l és az e ltűnt időről 1800 Ft
Schm idt Egon: Távcsővel a  nyakam ban 1600 Ft
Sterbetz István: Trófeákkal beszélgetek 1800 Ft
Szabó Péter: Különös vadászat 850  Ft
Szörényi Zoltán: Vadász-horgász ka landok M ongóliában 1850 Ft
Szigethy Jenő: A  vadászat m egszépítő m esszesége 1950 Ft
U gray Tamás: Vadászpuskávaí a világ tete jén 1800 Ft
U gray Tamás: Puskával a  csúcsokon 1750 Ft
Vadászati lexikon 6500 Ft
Vadász Könyvklub 1993-1999 1600 Ft
Végh Endre: M urphy és a be teg  vadász 650 Ft
W entzely Dénes: Üzen az e rdő  550 Ft
V idecz Ferenc: Vadász voltam  egykoron 1900 Ft
dr. Zo ltán János: Legenda és va lóság 2000 Ft

Telefon: 06-60/327-280 Fax: 06-1/331-4368  
E-mail: vke.vadaszlap@mail.matav.hu
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