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FACAN
Napos fácán

Előnevelt fácán 
(6 hetes 1:1 ivararányban) 
Felnőtt fácán 
(22 hetes)

szállításkor fizetve 
hitelkonstrukcióban 
szállításkor fizetve 
hitelkonstrukcióban 
1:1 ivararányban

fácánkakas
fácántyúk

VADRÉCE
Tenyésztojás 
Napos réce 
Előnevelt réce

szállításkor fizetve 
szállításkor fizetve

1 9 7 , - Fi + ÁFA
2 0 7 .-  Ft + ÁFA + 2 -  Ft/hó kamat 
5 6 0 ,-  Ft + ÁFA
5 7 0  -  Ft + ÁFA + 5 Ft/hó kamat 

1 6 9 0 . - Ft + ÁFA

1 8 4 0 .-  Ft + ÁFA 
1 5 4 0 .-  Ft + ÁFA

7 8 -  Ft + ÁFA 
1 6 0 .-  Ft + ÁFA 
3 5 0  -  Ft + ÁFA
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A nyár, am ellett hogy 
kellemes - hiszen m ind
annyian szeretjük a napsü
tést - nem mindig élvezetes, 
hiszen melegből is megárt 
a sok. Ki szereti sokáig 
elviselni az árnyékban is 
plusz 30°C-ot? A rekkenő 
hőség mellett - ami nem
csak az ember, hanem a 

házi kedvencek számára is néha bizony megerőltető 
- a nyár egyéb veszélyeket is tartogat kutyáink 
számára. Nézzük meg, hogy melyek ezek, és mit 
tehetnek a gazdák, hogy kutyájuk egészségesen 
vészelje át ezt az időszakot.

A nyári ártalmak közül mindenekelőtt a meleg okozta 
ártalmakat kell megemlíteni. A normális testhőmérsék
let feletti hőt a szervezet párologtatással adja le. Ha ez 
nem sikerül, a szervezet túlhevül, és a hőre érzékeny 
fehérjék kicsapódnak. A kutya nem tud izzadni, a pá
rologtatást csak a lihegéssel tudja megoldani, ami a 
test nagyságához és felületéhez viszonyítva nagy me
legben nem elegendő. Mégcsak nem is kell feltétlenül 
a tűző napon tartózkodni ahhoz, hogy veszélyhelyzet 
álljon elő, hiszen a párás, fülledt melegben is nehéz 
leadni a hőfelesleget. Az árnyékos, szellős, de nem 
huzatos kuckó ilyenkor szó szerint életmentő lehet. 
Nagy melegben az étvágy is csökken, ami még nem 
feltétlenül baj, de gondolnunk kell arra is, hogy az ét
vágytalanságot betegség is okozhatja, ezért a gazda 
legfontosabb feladata az étvágytalanság kiváltó okának 
kiderítése. Néhány nap után azonban ajánlatos állat
orvoshoz fordulni, hogy elkerüljük a kutya szer
vezetének túlzott legyengülését. Étvágytalanság esetén
i kutya szervezete nem kapja meg a szükséges táp

anyagokat, így rövid időn belül legyengülhet és így 
védtelenné válik a kórokozók támadásával szemben. 
Ilyen esetben sokat segíthetünk, ha gondoskodunk a 
• u tya  szervezete számára szükséges tápanyagok, 
íyomelemek pótlásáról.

A sok utazással járó vadászatok alkalmával nemcsak 
az utazás során kell megfelelő körülményeket biztosí
tani kutyánk számára, de a megérkezés után az új hely 
okozta váratlan szituációkat is meg kell oldani. Ne gon
doljuk azt, hogy csak nekünk nehéz egy új helyet, új 
társakat megszokni. A kutyának ez sokkal nehezebb, 
sokkal több számára az új helyzet okozta stressz. 
Nagyon fontos, hogy ez mielőbb oldódjon, hiszen csak 
a kiegyensúlyozott, egészséges kutya tud jó vadásztárs 
lenni, jól dolgozni.
Az ilyenkor nagymértékben elszaporodó külső 
élősködők (bolha, kullancs) is sok gondot okozhatnak. 
A bolha okozta allergiás bőrkiütés, állandó vakaródzás, 
nyugtalanság szinte lehetetlenné teheti a vadászatot. A 
kullancs által terjesztett babesiosis súlyos betegséget 
okozhat, legyengült állapotban elhúzódhat és akár 
végzetes is lehet. Baj tehát akadhat bőven, de akkor mi 
lehet a megoldás? Egyes betegségek kis odafigyelés
sel megelőzhetők, de a kórokozók támadását a 
szervezetnek kell legyőznie. Az egészséges szervezet 
jobban tűri a stresszt, jobban alkalmazkodik a megvál
tozott körülményekhez, ezért nem betegszik meg. 
Ahhoz, hogy a szervezet egészséges legyen, elenged
hetetlenül szükséges a megfelelő nyomelempótlás, 
hiszen így biztosíthatjuk az immunrendszer egész
séges működését, és így a szervezet természetes 
védekező képességét.
A nyomelemek pótlására a Minera Cseppeket ajánlom, 
mert összetételénél fogva tartalmazza azokat az 
elengedhetetlenül szükséges mikroelemeket, amelyek 
az immunrendszer egészséges működéséhez nélkü
lözhetetlenek. Ezáltal kedvencünk jobban fogja bírni a 
nyár és a nyaralás okozta megpróbáltatásokat, ellen- 
állóbb lesz a betegségekkel szemben.

Dr. Hargitay András 
állatorvos

mailto:info@beres.hu
http://www.beres.hu
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ELŐFIZETŐI AKC IÓ !
Ha mostantól fizet elő a lapra, az év hátralévő részére

mindössze 1500 forintért
kapja a Magyar Vadászlapot.
Mindazok, akik a Vadászati Kulturális Egyesületbe év közben lép
nek be, a 4800 forintos éves tagdíj fejében visszamenőleg megkap
ják valamennyi, ez évben megjelent lapszámunkat is, valamint

10% árengedményt kapnak a nálunk megrendelt könyvekből,
videokazettákból, cédékből. Előfizetői csekk, belépési nyilatkozat és 
tagdíjcsekk rendelhető telefonon, faxon, levélben vagy az interneten:

Vadászati Kulturális Egyesület, 1141 Budapest, Vízakna u. 23/b.

Telefonszámaink: 06-1/222-6819,66-66/327-280
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1141 Budapest, Vízakna u. 23/b. 
Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület
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A Magyar VADÁSZLAP előfizethető „8e»fóldi 
postautalványon" a szerkesztőség címén, átuta
lással a Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél 
vezetett 65100149-10004115 számú számlára, 
vagy a hírlapkézbesítőknél, a postahivatalokban. 
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és az alternatív terjesztők.
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TÁBORNOK ÚR
Sok minden voltam már életemben, de 
magyar származású, ukrán rendőr tábor
nok még nem. Egy érdekes agancsú őz
bak elejtésének reményében a barátaim 
egy estére tábornokká tettek, s ha már 
belementem, végig kellett csinálnom.

Tibi, a fővadász két napja készült, hogy 
megvadásztasson egy valódi ukrán tábor
nokot, akit azonban a vadászat előtt el
szólított a kötelesség. Ne várjon már hiá
ba ez a Tibi gyerek -  mondták jó kedvű 
barátaim, s bár nem tudok egy kukkot 

sem ukránul, ezért lettem magyar származású. Tiltakoztam, el
lenkeztem, ugyanakkor reménykedtem, hátha már a bemuta
táskor gyanús leszek és fölismer a fővadász.

Nem így történt. Aztán arra gondoltam, egye-fene, kipró
bálom, milyen érzés külföldi vadásznak lenni M agyarorszá
gon? Nos, leszámítva az időnként rám-rámtörő röhögőgör
csöt, be kell vallanom, hogy nem volt olyan rossz ... sőt, ha 
nem kellett volna „színészkednem ” , kimondottan jól éreztem 
volna magamat.

Erős szél fújt, az időváltozást előre jelezte a meteorológia ... 
s ennek megfelelően viselkedtek az őzek. Lépten-nyomon ka
parásokra, dörzsölésekre bukkantunk, de két ideges sután kí
vül nem láttunk semmit. Nem sokat beszélgettünk, ugyanis 
nyelvi nehézségeink voltak. Tibi szerencsére nem tudott ukrá
nul és én meg nem mertem magyarul megszólalni, merthogy 
nincs akcentusom. Azért értettük egymást. Jó órás barkácso
lás után Tibinek elfogyott a cérnája, megállt egy dombtetőn, 
körbetávcsövezett mindent, majd kifakadt: -  Tábornuk úr, ho
vá tűntek az őzek?! Széttártam a kezem és keményen össze
szorítottam a szám, nehogy válaszoljak... mert komolynak kel
lett maradnom. Aztán Tibi kitartását siker koronázta, végre 
megpillantottuk az egy szárú agancsost, lőhettem volna, de a 
bak azonnal elindult és még vagy négyszer úgy állt meg, 
hogy a plattja, nyaka m indig takarásban volt. Körbe-körbe jár
va az erdőfoltot, a bak egyre nagyobb biztonságban érezhette 
magát, mert jó százötvenre végre elkezdett bennünket must- 
rá lg a tn i... vesztére.

A történet természetesen a vadászházban ért véget és 
könnyesre nevettük magunkat, amikor bevallottuk Tibinek a ki
létemet.

Eddig a mese, amelyen azóta is jókat derülök és amelynek a 
lényegét -  úgy gondolom -  nem hallgathatom el. Egy-egy ilyen 
„huncutságnak" ugyanis a magja a barátság, a jó kedv, a va
dászattól elválaszthatatlan humor, az emberi kapcsolatok fon
tossága. Lehet, hogy nem minden vadász osztozik a vélemé
nyemben, de a vadászat motívumai közül az emberség, a va- 
dásziasság, a vadászati kultúra, s ezen belül az etika és az eti
kett jóval előkelőbb helyet érdemelne a jelenleginél.

Nem élünk könnyű korban. A világ globalizálódása, a médi
umok hatalmának előretörése, az információs forradalom vi
lágméretűvé tette a „rohanást", a mókuskerék diktálta örökös 
lépéstartást. Azt hisszük, hogy nem maradhatunk le semmiről 
... tudnunk kell a határon kívüli és belüli politikai, gazdasági 
változásokról, tudnunk kell a földgolyó minden tragédiájáról, 
katasztrófájáról, az embertelen terror valamennyi megnyilvá
nulásáról. És közben nem vesszük észre egymást, a gyereke
inket. a csa ládunka t... a vadásztársainkat.

Pedig a vadászat erről is szól. Amikor kiülünk egy lesre, ami
kor koncentrálunk egy lövésre, amikor minden érzékszervünk
kel a vadon élő állatvilág jelenségeit dolgozzuk fel. amikor va
dászunk vagy együtt sztorizunk a vadászház terített asztalá
nál... tudnunk kell kikapcsolódnunk, feloldódnunk, megpihen
nünk és nem utolsó sorban nevetnünk, tréfálkoznunk... tábor
nok úrrá válnunk.

Egyébként Tibikém, annyi biz
tos, hogy jó vadász vagy, jót va
dásztunk és utólag is bocsi az 
átverésért. főszerkesztő
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APRÓHIRDETES

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további szó 
100-100 Ft + 25 % áfa. A hirdetéseket levél
ben, faxon, e-mailen vagy személyesen, 
minden hónap 10-éig szíveskedjenek lead
ni. A Vadászati Kulturális Egyesület tag
jainak a nem kereskedelmi jellegű apró- 
hirdetések egy megjelentetése ingyenes.

FEGYVER

Merkel 20 70-es, duplapuska, kitűnő állapotban, 
friss nyomáspróbával eladó, ár: 100.000.- Ft. Ér
deklődni: 06/20/3658-033-as telefonon lehet.
Tikka .30-06-os, golyós vadászfegyver (pár hó
napos). Reiss 8x56 és 6x42 céltávcső eladó. Te- 
lefonszám:(OT99-89-365.
20-as kaliberű, alsó kuJcsos, Frommer, eredeti 
állapotában eladó. Érdeklődni: 06/66/271-117.
Mericel 1270, FÉG bock 12/70. IZ S 16/70,2 db 
Merkel 16/70 sörétes, 7x65R/12 Merkel vegyes- 
csövű. Kahles távcsővel, valamint Zkk-600-as 
7x64, CZ-537-es 7x64 végigagyazott és Mauser 
(osztrák) 7x64, Swarovski távcső, golyós fegyve
rek eladók. Érdeklődni lehet a 06/89/318-310 te
lefonon 9-17 óráig.
Eladó: Benelli Super-90 típusú. 12 kai. Maonum 
csővel, 5 db cserélhető szúkítővel, jobbos-balos 
tus. állítási lehetőség, teljesen új. 5 év garancia. 
Fég .30-06-os golyós puska. 4x40-es Zeiss-Jena 
távcsővel szerelve, új állapotban. Érdeklődni: 
06/57/456-281.06/30/97-35-714.
Eladó Blaser R93, luxus típusú. 8x68 S kaliberű, 
vadonatúj, golyós vadászfegyver. Zeiss Diavari 
ZM 3-12 x 56 MC. beísó sínes céltávcsővel, satel 
montázzsal szereíve. Gímszarvaspár, ózbak su
tával gravír oldallapokkal. Igényes vevőnek, bolti 
ár alatt. Érdeklődni: 06/20/9-372-528.
Új 6x42-es Zeiss Diatal céltávcső eladó. Tele
fonszám: 06/30/505-8969.
Steyr-Mannlicher 6.5x57 kai. vadászfegyver, tö
kéletes állapotban, 6x42 Kahles céltávcsővel, 
Steyr Schwenk montázzsal eladó: Irányár: 
370.000.- F i Telefonszám: 06/30/9692-681.
Beretta 686-os Silver Pieson, egy billentyűs 
mobil chokkos. 12-es hanter változatú, sórétes 
fegyver, vádi új állapotban eladó. Tel/fax: 
06/88/457-080,06/20/9866-025.
Ruger MK-11-es, 022-es sportpisztoly eladó. 
Tel/fax: 06/88/457-080.06/20/9866-025.
FÉG duplagolyós, két billentyűs. 2x7x65R kai 
vastag, tüskés. 6x42-es céltávcsővel, patent lá
bas szerelékkel (ejektoros). kb. 60 db lőszerrel. 
12/70-es váftócsővel. 2005-ig érvényes műszaki
val. jó állapotban eladó. Irányár: 230.000,- Ft. Ér
deklődni: 06/30/411-5629.
220.Rem kaliberű, Steyr-Manl;cher vadászfegy
ver Schmidt-Bender céltávcsóvel. kitűnő állapot
ban eladó. Telefonszám: 06/20/382-033.
Holland-Holland oldallakatos Merkel 12-es 
mélyvésett, oldallemezekkel, csodálatos állapot
ban eladó. Telefon: 06/30/9348-015.

KUTYA

Vadászkutyák képzése (fegyelmi vadászati, 
társasági) képességvizsgára vadászati afcal- 
massági vizsgára és munkavizsgára való felké
szítése! Képzés formája panziós jellegű, ideje a 
tulajdonossal egyeztetve. Baranyi Szabolcs 
0630,-9965-198.
Pointer kölykök eladók! Tetefooszám 
06/60/461-090. Baukóné. ezüstkoszorús mester- 
tenyésztő.
Kitűnő küllemű és munkateljesítményű szál 
kás szőrű tacskók' e lő jegyezhet a Von Álltén- 
burger kennelből. Marosmenti-Rudifoqó Miku 
Soma 2 x HPJ fiatal klubgyőztes. 2 x R. CAC. 5 x

CAC. 2x CACIB. 2 x HFGY BOB D.K. Európa Ku
pa győztes, tenyésztésre javasolt kannal fedez
tetünk, Telefon: Szarka: 06/30/9619-481.
Kis múnsterlandi kölykök eladók! Érdeklődni 
napközben: 06/30/313^2-39, este a 06/94/319- 
578-as telefonszámokon.
Hannoveri véreb kölykök a SZAKVASLES! 
KENNELBŐL június végi választáskor kaphatók 
Előjegyeztethető: Dr. Gyórffy. Bácsalmás. Pf. 3. 

" " ~ ~ .ujDtef.net címen.
Rövidszörű, magyar vizslakölykök, vadászó 
szülőktől visszavásárlási garanciával eladók. Te
lefonszám: 06.-96/329-755.06.W362-19-61.
Jagdtemer kölyökkutyák, munkaversenyen 
ayőztes. dolgozó szülőktől és két we’sh-terrier, 
felnőtt kutya eladó. Érdeklődni: Kovács Róbert 
hivatásos vadásznál a 06/30/956-88-56 telefo
non lehet.
Welsh-terrier kölykök kiváló kiállítási eredmé
nyekkel rendelkező, aktivan vadászó szülőktől 
és munkavizsgás apától eladók. Ugyanezt a 
kant fedeztetésre ajánlom. Telefonszám: 
06/30/317-82-26. este 06/84-348-247.
Törzskönyvezett hannoveri vérebkölykök,
aktívan vadászó szülőktől, eladók. Érdeklődni: 
06/94/330-273.06/30/305-36-25.
Ótéves törzskönyves bevadászott Wels Terrier
kan eladó. Tetlax: 06/88/457-060.0&W9866025.
Betanított, jól dolgozó, drótszórú magyar vizs
la. kettő éves kan. és kemény jagd. négyéves 
szuka eladó.
Vadászó szülőktől szálkás-tacskó kőtykók. és 
egy felnőtt szuka eladó Cím: Nyitrai László. Já
szapáti. Telefonszám: 06/57/440-667.06/30/317- 
4407.
Magyar Vizslát? A legjobbat? TÓLEM vegyen! 
Mikola Géza. telefonszám: 06/96/339-157, 
06/2W3857479.
Rövidszörű, német vizsla szuka és kan beva
dászva. múnkavizsgával eladó. Telefonszám: 
06/20/456-8154 vagy este 0 6 *2 3 -6 7 5 .

ÁLLÁS

Pályakezdő, hivatásos vadász-vadtenyésztő, 
vadgazdálkodási technikus végzettséggel, ka
tonaviselt,. B, Mg jogosítvánnyal, vadőri állást 
keresek. Élettársam gondnoki állást vállalna. 
Szolgálati lakás szükséges. Telefonszám: 
06/30/401-3270.
Középfokú képesítéssel rendelkező erdész
technikus hivatásos vadászi állást keres. Érdek
lődni: 06/30/973-5070-es telefonszámon lehet.
A Jászapáti Barátság Vadásztársaság apróva- 
das vadászterületére szakképzett hivatásos va
dászt alkalmazna. Vidékiek részére szállás meg
oldható. Jelentkezni lehet telefonon: 06/30/9452- 
596 számon. írásban: Barátság Vadásztársaság 
Jászapáti. 5136 Jászszentandrás. József A. u. 6. 
címen.

VEGYES

Nyílpuska vadonatúj, csigás, távcsővel, nyíl
vesszőkkel eladó-elcseréihető. Nem engedély
köteles. Utánvéttel is elküldőm. Ára: 48.000.- Ft. 
Telefon: 06/209621-903.
Az állami vadászvizsga kidolgozott 50 dó szó
beli tétele (350 kérdés) megrendelhető a 
06/75/313-271 vagy 06/20/333-2&34-es telefon
számon.
Biatorbágy pecatónál, 212 négyszögöles zárt
keni telek. Jitka típusú. 30 nm-es faházzal, kis 
műhellyel, gyümölcsfákkal eladó. Telefonszám: 
06/20/9-267-139.
A Diana Vadász-Horgász Antikvárium vadász- 
könyv kínálatában megtalálja nagy vadásziróink 
híres műveit és szakkónywit. Árjegyzéket kül
dünk! -  Makó. Zrínyi u. 34.6900. Telefonszám: 
06/62/211-561.

Zala megyei nagyvadas tagságomat a területen 
található luxus feíszereltségú, 50 nr vadászhá
zammal eladom. 06/30/368-880.
Trófeatáblák nagy választékban, készítőtől. 
Hazai, afrikai, hal. stb. Kérésére termékismerte
tőt küldök. Fűzi Gábor faszobrász. Tel/fax: 318- 
92-50, Telephely: 1116 Budapest. Talpas u. 4.
Parancsnoki UAZ vadászatra felkészített álla
potban eladó. 1986-os évjáratú, benzin-gáz üze
mű, galtytőfő rács. vadszállitó, puskatartó, vonó
horog, 1.5 év műszaki. Ára: 680.000,- Ft. Telefon
szám: 06/34/356-865.06/20/9474-506.
Mormota vadászati lehetőség Dél-Tirolban. 
szeptember 1. és 16. között kedvezménnyel. Ér
deklődni lehet: 06/30/455-3611, és
00/39/3284C05447-es telefonszámokon.
Százhalombattán: 6,4 hektár, vadászatra alkal
mas erdő 600,- FtIn? áron eladó. Érdeklődni: 
06/30'416-1994 8-16-ig vagy SMS.
VARÁSZLÓN (Somogy-Zala megye határa) 
nagyvadas területen 80.000 nf -es, erdőbe nyúló 
csodálatos belterületi ingatlan eladó. Műemléki 
környezetben 1871-ben épüli parasztházzal, ro
mos vízimalommal, parkkal, élővízzel táplált saját 
tóval. 4 éve telepített termő szőlővel és gyümöl
csössel. teljes közmű bekötéssel. Irányár: 170 
millió fo rin t 50 km-es körzeten belül 2 nagyva
das területi tagság átadása is megoldható.

Automata és kézi korongdobók, könnyű, hor
dozható magaslesek, befogó csapdák, pus
ka belövő állvány, hazai áron, két év garanci
ával az INTERMAS Kft-től. Helyszíni verseny 
rendezése automata gépekkel, lőtér terve
zés, kivitelezés, www.intermas. ni.hu Fax: 
06/66/450-538. Tel: 0OT945-0764.

Fegyverjavítás:
Minden típusú lőfegyver javítása, felújítása, 
agyazása, céltávcső szerelése, vizsgáztatása, 
hatástalanítása, értékbecslése. Régi fegyve
rek restaurálása. Nagy Ferenc fegyvermű
ves. 4034 Debrecen. Tengerész u. 4.. telefon: 
06/52/423-176.

H A LO TTAIN K

Megrendültei mély fájdalommal tudatja, hogy 
Csík Béla. vadásztársaságunk alapító tagja, életé
nek 72. évében, tragikus hirtelenséggel. 2002. má
jus 4-ikén. elhunyt. Társaságunkban évekig töltött 
be vezetői tisztségeket, melyeket tisztességesen, 
a legjobb tudásával látott el. Május 7-ikén helyez
tek örök nyugalomba, a vadásztársak diszsortűz- 
zel búcsúztak tőle. Emlékét kegyelettel és tisztelet
tel megőrizzük, Béla bácsi, nyugodj békében...

A Békésszentandfási 
Tessedk Sámuel Vt. tagsága

VARADI EMIL
1 9 3 0 - 2 0 0 2

A magyar vadászat valóban karizmati
kus személyiségét veszítettük el ápri
lis  16-ikán, Budapesten. Kora gyer
mekéveitől vonzotta a természet, a 
vadvilág, és már gimnazista korában 
jeles solymászként. vizslásként is 
merték barátai. Ezért került a legendás 
Homoki Nagy István természetfilmes 
csapatába, ahol később egyetemi évei 
alatt is szinte minden szabadidejét e l- 
töltötte. 1955-ben szerzett agrármér
nöki diplomát Gödöllőn, majd egy év
tizedes, általa sokat emlegetett kalan
dos éveket tö ltött a mezőgazdaság
ban. amíg sikerült az általa mindennél 
jobban szeretett, vadgazdálkodási 
szakterületen elhelyezkednie. A hatva
nas évek második felében a MAVOSZ 
fővadásza lett Fejér megyében. Első
ként szervezett Székesfehérvárott m e
gyei vadászati kiállítást, a vizslások 
még ma is emlegetik a szakmai eta
lonnak számító dégi vizslaversenye
ket. Szervezője, lelkes motorja volt a 
fácánnevelésnek, nevéhez fűződik a 
fekvókéményes nevelési módszer e l
terjesztése. amelynek élharcosa volt. 
Rövidesen sorra létesültek a nevelők, 
és az apróvad vonatkozásában ez az 
időszak volt a megye aranykora. 
1969-ben. az első évfolyamon végzett 
a soproni Felsőfokú Vadgazdálkodási 
Tanfolyamon, am it akkoriban elsősor
ban a szövetség függetlenített szak
emberei részére szerveztek. Ma már 
legendás alakja, fergeteges humora, 
színes személyisége, kiváló szervező 
képessége mindenkit magával raga
dott. Kiváló diplomáciai érzéke m in 
den nehézségen átsegítette, pedig 
senki ne higgye, hogy annak idején

minden olyan simán ment. Nem is 
mert lehetetlent, és lebilincselő egyé
niségével mindent el tudott érni, m in
denkit le tudott venni a lábáról. Ko
rántsem túlzás, de akinek abban a 
szerencsében lehetett része, hogy kö
zelebbről ismerhette, vagy vadászott 
vele. életre szóló élménnyel lehetett 
gazdagabb. Széles körű szakmai tudá
sa, sajnos soha le nem írt megfigye
lési és élményanyaga minden társa
ság központjává tette, a fiatalok rend
kívül sokat tanulhattak tőle. 1988-ban 
ment nyugdíjba és nem sokkal azután 
egyik oldalára megbénult, betegségét 
hősiesen viselte. Nem sokan marad
tunk. akik rendszeresen látogattuk 
Igazán szívbemarkoló élmény volt. 
amikor 2000-ben. a tatai várban az 
Országos Vadásznapon a Vadászati 
Kulturális Egyesület arany Hubertus 
Keresztjét átvette. Nem tagadom, neki 
is. nekünk is könny szökött a sze
münkbe. Amikor viszonylag jobban 
lett. minden évben egy alkalommal 
elvittük „vadászni", amely egy kis te
repautózáson. távcsovezésen kívül 
abból á llt, hogy egy-egy vadászház
ban két-három napot eltöltöttünk. 
Meglátogatták egykori vadászbarátai, 
és néhány pohár bor mellett felidéz
hettük a régi emlékeket, az eltávozott 
vadászbarátokat. Idén is lázasan ké
szült rá. hogy óz úzekedéskor együtt 
leszünk, és nem sokkal a végzetes 
nap előtt még telefonon tervezgettük a 
kirándulást, amely életében először 
miatta, immár mindörökre elmarad. 
Soha nem feledhető emlékét igaz va
dászbarátsággal. tisztelettel és kegye
lettel megőrizzük.

H.
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INTERJÚ DR. BÁRÁNDY PÉTERREL

\  VDÁSZLAP: A vadászok között járván, 
többek fejében megfordult a gondolat, jó  
lett volna, ha a pártok a választási kampá
nyuk során megszólítják a vadászokat is... 
szavamnak rájuk ezért-azért vagy ama
zért. De nem így történt, egy etlen párt sem 
foglalkozott velünk, mint szavazokkal, 
ezért aztán nem hangzottak el se pro, se 
kontra ígéretek, amit a választási győzelem 
után be lehetne a kormányon vagy a tör
vényhozáson „hajtan i".

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Szerintem szeren
csések a vadászok, hogy egyik párt sem vette 
programjába a vadászok megnyerését, mert 
így nem következett be közöttünk a politikai 
megosztottság. Örüljünk annak, hogy pártál
lástól függetlenül azzal foglalkozhatunk, ami 
összeköt bennünket. így talán kevésbé zilál
hatja szét a politika a vadászok sorait.

VADÁSZLAP: Most, hogy az MSZP- 
SZDSZ koalíció alakíthat kormányt óha-•• •
tatlanul meg kell kérdeznem Öntől -  jó  ez 
nekünk, a magyar vadászoknak?

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Az országnak jó! 
Az elmúlt négy év után nem csak az MSZP és 
az SZDSZ, hanem az ország szavazóinak a 
többsége látta úgy. hogy szükség van a kor
mányváltásra. Meggyőződésem szerint k i
egyensúlyozottabb. kevésbé ideges társadal
mat. társadalmi helyzetet fogunk kialakítani, 
mint amilyen az utóbbi években volt, amilyen
né vált az ország. Ha nyugodtabban, nagyobb 
létbiztonságban él az ország lakossága, akkor 
a vadászok is nyugodtabban élhetnek a kedv
telésüknek. nem a politikai csatározásokkal 
lesznek elfoglalva.

VADÁSZLAP: Jó az nekünk magyar va
dászoknak, hogy vadász az igazságügy mi
niszter?

DR. BÁRÁNDY PÉTER:-Én. amióta va
dász lettem -  ennek már 14 éve -  mindig nyíl
tan vállaltam a vadászmivoltomat. Most sem 
fogom sem a vadászatot, sem a vadászokat 
megtagadni, mert alkalmam volt megismerni a 
vadászat szépségét, izgalmasságát. a lényegét, 
amely csak az aszfaltot ismerő emberek szá
mára gonoszság. Tudom, hogy mi a vadászat 
gazdasági és társadalmi jelentősége és a ter
mészetben járva azt is megtanultam, hogy a 
vadászat-vadgazdálkodás a természet védel
mét. az állatvilág gondozását jelenti, semmi
képpen sem rombolás, sokkal inkább az építés 
kategóriájába tartozik. Engem tehát nem kell 
meggyőzni arról, hogy a vadászat szép dolog. 
S mivel a vadászatot sok jogszabály érinti, 
amelynek az alakítása, formálása az igazság
ügy minisztérium feladata ... talán nem hát
rány. hogy a miniszter többé-kevésbé otthono
san mozog a vadászat dolgaiban.

VADÁSZLAP: Ismerem az Ön álláspontját, 
mint az Országos Magyar Vadászkamara 
Etikai Bizottságának elnökével többször 
váltottunk róla szót, hogy a vadászat egyik 
legnagyobb rákfenéjét az. orvvadászatot 
nem kell Magyarországon bűncselekmény
nek nyilvánítani, a jelenlegi jogszabályok 
elegendőek a v isszaszorításához. Gondolom 
miniszterként sem változtat ezen.

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Alapvetően nem. 
Véleményem szerint az orvvadászat fcldcríté-

Kész a feladatra
Az új igazságügy m iniszter vadász, ami esélyt ad arra, 

hogy a vadászatot érin tő  számtalan jogszabály közül jó 
néhányat az elkövetkező években ésszerűsíthessünk, 

legyen szó a vadorzásról, a fegyvereink kötelező műszaki 
vizsgáztatásáról, a vadászok egészségi alkalmassági 

vizsgálatáról vagy éppen a kamarai törvény hiányosságairól. 
Am ikor az 53 éves dr.Bárándy Péterrel beszélgettünk, még 
nem kapta meg a tárcát, de m int mondta: legalább két hétig 
gondo lkodott azon, hogy elfogadja-e a megbízást, s m iután 
igent m ondott a felkérésre, azóta készül a feladatra, hogy 

jogb iztonság legyen az országban. Ne fe le jtsük el, a vadászat 
m indig hű tükörképe az adott ország társadalm i, gazdasági, 

po litika i rendszerének, am iből log ikusan következik, hogy ha 
Magyarországon az alkotm ányosság, a jogállam iság 

érvényesül, belátható időn belül ez a vadászatra is  kihat, 
s „rendezni tud juk végre do lga inkat” .

si kérdés, ezt nem szerencsés tényállásként 
szabályozni. Véleményem szerint az állatvé
delmet kell korrektül szabályozni, ami termé
szetesen kihat majd a vadászatra is. Minden 
állat jogosulatlan elsajátítása, elpusztítása, 
kegyetlen kínzása elérheti vagy megközelíti a 
büntetőjogi kategóriát, amely szabályozásnak 
végül is az az üzenete, hogy az állatok kínzá
sa, mintegy kísérleti szakasza az emberekkel 
történő kíméletlen bánásmódnak. Az orvva
dászat a jelenlegi jogszabályok alapján is el
marasztalható. hiszen bűncselekmény a ter
mészet károsítása, a lopás és a jogosulatlan 
fegyverhasználat. Amin változtatni szüksé
ges. az a bírói gyakorlat, hogy az. orvvadász 
ügyekben eljáró bíróságok szemlélete változ
zon meg. hogy a bírók felismerjék az orvva
dászai társadalmi veszélyességét és ne bocsá
natos bűnként kezeljék, mert az orvvadász túl 
a vagyoni károkozáson a természetet károsít
ja. egyensúlyt veszélyeztet és az elkövetés 
legtöbbször a személyi biztonságot is érinti, 
adott esetben a vadászokra, hivatásosokra 
nézve életveszélyes is lehet.

VADÁSZLAP: Őrök jogi vitákat eredmé
nyez a vad és gépjármű ütközése, amelyet 
az államnak, mint a vad tulajdonosának 
szintén ideje lenne elfogultság nélkül ren
dezni, hogy ne csak az autós vagy a vadá
szatra jogosult v iselje a felelősséget.

DR. BÁRÁNDY PÉTER:-Egyetértek és 
azon leszek, hogy ezt a polgári jogi kérdést si
kerüljön rendezni. En abból indulok ki. hogy a 
vad és gépjármű ütközésnél, amely alapvetően 
két veszélyes üzem találkozásának minősíthe
tő. osztott a felelősség az autós, a biztosítók, a

vadászatra jogosult és nem utolsó sorban az út 
fenntartója között. Autópályán és autóúton az 
út fenntartójának a kötelessége, hogy gondos
kodjon az ütközések megelőzéséről, ezért kell 
kerítést, alagutat, felüljárót építenie, amely így 
is durva beavatkozás a vadon élő állatok élő- 
helyi szokásaiba. Alacsonyabb rendű utaknál 
sem lehet egyedül felelőssé tenni a vadászatra 
jogosultat, a vadveszélyt jelző táblák kihelye
zése kimondottan az út fenntartójának lenne a 
kötelessége és az autósoknak ezeken a helye
ken jobban kellene vigyázniuk, hogy elkerül
hessék a vaddal történő ütközést.

VADÁSZLAP: Hogyan vélekedik a fegy
vertartásról és az. Európában egyedülálló 
szigorról, hogy öt évenként kötelező a fegy 
verek műszaki vizsgálata?

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Ami a fegyvertar
tást illeti, azon lehet vitatkozni, hogy ki. mikor 
és miért kapjon fegyvertartási engedélyt. Azt 
értelmetlennek látom, hogy fölösleges korlá
tokat építsünk be a jogszabályokba, ugyanis a 
bűncselekményeket általában nem legálisan 
tartott lőfegyverekkel követik el. Viszont azt 
meggondolandónak tartom, hogy minden 
fegyvertartó rendszeresen és kötelezően idő
ről-időre vegyen neszt lőtéri gyakorlaton, hi
szen bárkinél előfordulhat egészségügyi, men
tális. képességét befolyásoló változás, amit a 
lőtéri gyakorlat során ki lehetne szűrni. Nem 
gondolom, hogy korlátozni kellene a fegyve
rek darabszámát, sokan vannak gyűjtők, akik 
szenvedélyből akarnak több fegyvert tartani, 
lelke rajta, aki értékes puskákba akarja fektet
ni a vagyonát. Nyilvánvalóan több fegyver 
tartásánál fokozottabb figyelmet kell fordítani 
a tárolás biztonságára. Egyértelmű ai  állás
pontom a fegyverek műszaki vizsgálatáról, a 
mai fegyverek műszaki paraméterei hosszabb 
idejú bevizsgálást tennének lehetővé. Úgy tu
dom. ebben a kérdésben van már előrehaladás 
a változtatás irányába. Egyébként a rendszeres 
lótéri megmérettetés erre is választ adna. a két 
témát egységesen lehet majd szabályozni, 
amely ugyanakkor bevezetné, hogy minden 
fegyver értékesítésekor az eladó kötelezettsé
ge a friss műszaki vizsgálat igazolása.

VADÁSZLAP: Marad a vadászok jelenlegi 
orvosi vizsgálata?

DR. BÁRÁNDY PETER: -  Igen. Időszakos 
orvosi ellenőrzésre szükség van. amin vál
toztatni kellene, hogy a jogosítványhoz ha

sonlóan legyen a vadászok orvosi vizsgálata 
rendezhető.

VADÁSZLAP: Vadkár?

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Véleményem sze
rint. a vadkárok megnyugtató rendezése a bí
rósági gyakorlaton múlik. Ebben a kérdésben 
nem vagyok annyira jártás, mivel én. mint 
ügyvéd büntető ügyekben dolgozom. Ha ez té
ma lesz. tájékozódni fogok a hozzáértőknél, 
mondjuk Vass János professzornál, aki az ÉL
TÉ mezőgazdasági jogi tanszékének a vezető
je és akinek a vadászatot köszönhetem.

VADÁSZLAP: Ezt hogy értsem?

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Úgy húsz évvel 
ezelőtt egy megbeszélés időegyeztetésével 
bajlódtunk cs János azt mondta, gyere el ve
lem vadászni, majd cscrkciés közben megbe
széljük. Elmentem, sétáltunk, beszélgettünk és 
számomra azóta nem csak elfogadható, hanem 
megszerethetővé vált a vadászok világa. Igaz, 
erősen felnőtt voltam amikor a vadászvizsgát 
letettem, sokáig nem is gyakoroltam, mert 
úgynevezett bérkilövó vadásztársaságba ke
rültem és hat éve vadászom csak teriiletcs tár
saságban.

VADÁSZLAP: -  Milyen vadásznak tarja 
magát?

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Műkedvelőnek ... 
nem vagyok ..nagy vadász"... bár a gyerekeim 
biztos ezt fogják majd rólam mondani. Tudom, 
értem, hogy a vadászat miről szól és nagyon 
fontosnak tartom a jó  társaságot. Szeretek sza
badon kószálni az erdőben, és az élményeimet 
megosztani másokkal, szeretek lesen ülni. mert 
ott semmi máshoz nem hasonlítható nyugalom 
van és szeretem a téli vaddisznó hajtások han
gulatát ... ha baráti társaságom nagyvonalúan 
tudomásul veszi, hogy nem vagyok elég gya
korlott a száguldó disznók meglövésében.

VADÁSZLAP: Vannak vadászati vágyai?

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Kinek nincsenek? 
A hazai vadfajok közül még szeretnék egy 
muflonkost lőni ... és azt hiszem megérintett 
Afrika, oda még vissza szeretnék menni. 
Nemrég hivatalos úton Kenyában voltam és 
ahogy kiszálltam a repülőgépből, azt éreztem 
..itthon vagyok"... és bár szó sem lehetett va
dászatról, én végig vadász szemmel néztem a 
tájat. És igazi vágyam, hogy miniszterként is 
rendszeresen mehessek v adászni, ne múljon el 
úgy hónap, hogy ne vadásszak.

VADÁSZLAP: Azt tudom, hogy mint mi
niszter leköszön a Budapesti Ügy védi Ka
mara főtitkári tisztségéről, amit immár a 
harmadik ciklusban töltött be, de leköszön- 
e a v adászati tisztségéről is?

DR. BÁRÁNDY PÉTER: -  Mint ügyvédnek 
háristcnnck nem sok vadász ügyfelem volt, 
mivelhogy büntető ügyekben védek, viszont 
eddig is. ezután is szívesen adok jogi tanácso
kat a vadászoknak. Ha a vadászkamara veze
tői összeegyeztethetónek tartják, az etikai b i
zottság elnöki tisztségét megtarthatom és 
amin már dolgozunk, halaszthatatlanul végig
vihetjük a kamarai törvény módosítását.

Csekő Sándor



VADÁSZATI GYAKORLAT

MIBE KERÜL NEKÜNK
A  vaddisznó egész Európában, így 

hazánkban is egy robbanásszerű 
létszám átalakuláson megy keresz
tül. Jellemző erre a folyamatra, hogy 

Németország vaddisznóterítéke egy év alatt 
250 ezer darabról 410 ezerre nőtt. Hasonló 
emelkedés figyelhető meg Franciaország
ban és Ausztria alacsonyabban fekvő terü
letein is.

Magyarország vaddisznóállománya 
1960-ban nem egész négyezer példány el
ejtését tette lehetővé, ’80-ban ez a szám 
már több, mint 20 ezer volt, s az elmúlt 
2001-es év nem hivatalos adatai szerint 
megközelíti a 80 ezer darabot.

A rendkívül „mutatós" eredményeken túl 
próbáljunk még egy kicsit a felszín alatt ku
takodni, milyen hatásokkal járt-jár e vadfaj 
térfoglalása a magyar vadgazdálkodás szá
mára.

Elmondható, hogy a vaddisznó a hazai 
vadászok legnagyobb számban vadászott 
és legkedveltebb zsákmánya.

Míg a gím-, dám-, őz-, muflonfajok trófeás 
egyedeit figyelembe véve, azok több, mint 
70 százalékát bérvadász ejti el, addig a 
vadkanok esetében ugyanez a szám alig 38 
százalék, s hasonló a szám a vaddisznó 
egész terítékére vonatkozóan is! Sajnálattal 
állapítható meg, hogy a legtöbb vadfaj 
hasznosításából leginkább a „reszli” , a tar
vad vadászat jut a hazai vadászok, a szak- 
személyzet osztályrészéül, trófeás vadhoz 
„hétköznapi halandó” alig-alig jut hozzá. Ez 
alól manapság a vaddisznó a kivétel és az 
éves statisztikákból kitűnik, hogy nem csak 
a süldő és a malac, hanem a vadkan is elég 
gyakori a magyar vadászok terítékén.

Az elmúlt években mind szebb vaddisz
nóhajtásokról adtak hírt egymásnak a külön
böző területeken vadászók, így ma már nem 
ritka, ha 20-25 puskás részvételével meg
tartott hajtóvadászat végén 20-30 sertevad 
is fekszik a terítéken. Szűkebb pátriámban, 
Somogy megyében is rendkívüli eredmé
nyek születtek az elmúlt idényben, köztük 
az egyik említésre méltó a Ráksi Nimród Vt. 
területén egy nap alatt elejtett 63 db vad
disznó. Ez a megye amúgy is kiveszi részét 
az ország vadászati eredményeiből, hiszen

gímszarvasból és dámból, valamint a már 
említet vaddisznóból is a legnagyobb terí
tékkel bír a megyék között. A 2001/02. évi 
disznóterítéke pl. 11 213 db volt. Elképesztő 
szám! Főként akkor az, ha pozitív hatások, 
mint pl. folyamatosan növekvő vadászati le
hetőség, növekvő vadászati és vadhús ár
bevétel mellett számba vesszük az árnyol
dalon fellehető problémákat is.

A vaddisznó új és új területeket elfoglal
ván, jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy bi
zonyos területeken az apróvadállomány má
ra elvesztette a természetes regenerálódás 
lehetőségét. További gond, a statisztikák 
elemzésekor kitűnik, hogy jelentősen és fo
lyamatosan nőnek a vadtartás költségei. 
Ezek között kiemelt szerep jut a vadkárok
nak, vaddisznó esetében főként a mező- 
gazdasági károknak. Egyes kutatások sze
rint, hazánk jelenlegi leegyszerűsödött és 
sajnos vadkárérzékeny vetésforgóját figye
lembe véve, a mezőgazdasági vadkárok kö
zel 2/3-a a vaddisznó állománynak köszön
hető. Sajnos nem csak a vetés kitúrásával, a 
tejesérésben lévő gabona elfogyasztásával 
okoz kárt, hanem a learatott, előzőleg vad 
által károsított kukorica után vetett árpa és 
búzaföldek egész télen át folytatott feldóze- 
rolásával, valamint a rétek, legelők csimasz 
utáni feltúrásával is. Erdei kárának csak egy 
része állapítható meg közvetlenül, hisz mi
kor a frissen ültetett csemetét a földből ki
húzván, annak tápanyagban gazdag gyök
főjét megcsócsálja vagy a drágán felsze
dett makkot annak elvetése után szinte té
vedhetetlen pontossággal felszedi, sajnos 
forint tízezrekkel mérhető kárt okoz. Egyelő
re még nem készült el az a számítási meto
dika, mely alapján megállapítható egy a 
makktermő erdőállományok alól felevett ter
més által okozott kár, amely azért éri az er
dő tulajdonosát, mert a természetes újulat 
hiányában kénytelen egy drágább és keve
sebbet érő mesterséges módszerhez folya
modni, ha erdejét fel akarja újítani.

Engedtessék meg. hogy néhány konkrét 
számot is becsempésszek ebbe az írásba! 
Somogy megye vadgazdálkodásának ada
taiból kitűnik, hogy a gazdálkodás 1999- 
ben vált először ráfizetésessé, magyarán

ebben az évben vallották be először, hogy a 
vadgazdálkodás külső erőforrások igénybe
vétele nélkül nem képes finanszírozni a költ
ségeit. Ebben az első évben még „csak" 16 
millió Ft volt a kimutatott veszteség. Egy 
esztendővel később már 46 millió volt a ne
gatív eredmény és legutóbb pedig már 121 
milliós tőkeinjekcióra szorult a megye. Mint 
említettem volt, igen komoly mértékben 
emelkednek a vadtartás költségei, melyek
ből az erdei és mezei vadkárok ill. az azok 
elhárítására fordított költségek aránya kb. 
40 százalék. És ez az arány beavatkozás 
nélkül csak tovább romlik!

A megnövekedett vadászati lehetőség 
sajnos nem bizonyult értékesíthetőnek a 
korábbi árakon a vadászati kereskedelem
ben. ezért a kíméletlen kínálati piaci 
versenyhelyzetben sok vadgazdálkodó 
„kényszerült” portékáját a korábbi ár felé- 
ért-kétharmadáért áruba bocsátani. Meg
jelent a fizető vendégek egy új, sajnos 
egyre növekvő számú csoportja a „last mi- 
nute" vendég, aki a túrizmusból átvett 
megoldásokat alkalmazza a vadászatra is. 
Utolsó pillanatig hitegeti az irodát, a terü
letet, majd amikor már nem marad e legen
dő idő új vendéget felhajtani, komoly áren
gedmények fejében hajlandó csak eljönni 
vadászni. A mai vendég bizony már nem 
fizeti ki a szerződésben vállaltakon felüli 
trófea értékét, ezért tavaly több helyen 
előfordult, hogy egy jelentősen alábecsült 
trófeát az amúgy is sok helyen nevetsége
sen alacsony árjegyzéki ár 50-60 százalé
kért vitt haza elejtője! Ebből is látszik, 
hogy a bevételek emelkedése jó ideje 
meg sem közelíti a költségek növekedé
sét. A mai magyar vadgazdálkodás felélte 
tartalékait!

Úgy tűnik, hogy zsákutcába kerültünk. Nos, 
ha ezt így látni engedik a folyamatok a szak
ma számára, akkor meg is kell találjuk erre a 
problémára a választ.

Először is nézzük, hogy milyen lehetősé
geink vannak a túlszaporodott vadállomány 
csökkentésére. E cikk keretében nem vállai
kozhatom arra, hogy valamennyi beavatko
zásra váró vadfaj állománykezelési felada
tait felsoroljam, ezért maradok a vaddisznó
nál, bár nem lehet és nem is szabad egy 
vadfajt, a vaddisznót bűnbaknak nyilváníta
ni, de mindenképpen tennünk kell valamit, 
hogy ebből a gazdálkodási helyzetből kike
veredjünk.

1 A zárttéri tartás részleges és helyi
■ megoldást jelenthet, hiszen a vadas

kertbe befogott vaddisznó „odakint" már. 
nem okoz kárt. Viszont eszik, s nem is ke
veset „odabent” , s aki próbálta már az él
ve befogással hasznosítani állományát, az 
tudja, hogy ez bizony embert próbáló, szi
szifuszi munka. Azt sem szabad elfelejte
nünk, hogy egy disznóskert mai létesítési 
költsége 10-15 millió Ft, a működtetése 
sem olcsó mulatság, arról már nem is be-

A szerkesztőség megjegyzése: A vaddisznó országos túlszaporodásának ténye vitatha
tatlan, de az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ez részben a bürokratikus és rugal
matlan felügyeleti szabályozás eredménye. A korábbi évek állománycsökkenésének 
megállítására indokolt volt a kocák nyári védelme, amelyet a létszámnövekedés regiszt
rálását követően már fel kellett volna függeszteni.

Ehelyett több megyében még ma sem adnak éjszakai vadkárelhárításra fegyverlám
pás vadászatra engedélyt vagy -  cseppet sem bízva a vadgazdák szakismeretében -  ki
adják, de előzetesen be kellett mutatni a károsult földművelők kérelmét, a veszélyeztetett 
táblák helyrajzi számát . . .és egyéb, nem kevés futkosással beszerezhető „bőrmentő 
papírt". A nagyobb állami területeken pedig a szakszemélyzetet tiltották el a vadkár elhá
rítástól.

Véleményünk szerint első lépésként a vadászati rendeletet kellene módosítani és nem 
feltétlenül országosan, sokkal inkább a területen járók véleményét figyelembe véve -  
regionálisan kellene szabályozni a kérdést, s nem a statisztikák rejtelmeiből kihámozott 
főbb „ tendenciák” alapján.



“O
TO

K:
 S

O
M

FA
LV

I 
ER

VI
N

szélve, hogy a meglévő cca. 80 db disz- 
nóskerttel m integy telítődött a hazai piac, 
nem könnyű e vadászat értékesítése. A 
kertek éves terítéke mintegy 6 ezer db, s 
ez a szám várhatóan nem fog jelentősen 
növekedni a közeljövőben.

2 Vegyük sorra a második lehetősé-
■ get, az oly gyakran emlegetett „in 

tenzívebb hasznosítást” . A közmondás 
ugyan azt tartja, hogy „Nincs olyan szekér, 
melyre ne férne még egy villa széna" 
vagyis hogy az eddigieknél is lehet többet 
és eredményesebben vadászni a disznó
ra. Én mégis azt mondom, hogy nem iga
zán a vadászati nyomás növelése a m eg
oldás. Egyéni vadászaton, főként „vadkár-

3 Jómagam azokon a területeken, ahol
■ a vaddisznó a fentebb leírt módsze

rekkel nem bizonyított csökkenthetőnek, be
vezettem egy harmadik megoldást is, mely 
az előző kettőt kiegészítve, úgy tűnik, ered
ményre fog vezetni. Ez pedig nem más, 
mint egy az eddigi gyakorlattól eltérő állo
mányhasznosítási gyakorlat. Az igaz vadász
ember, a jó gazda, hacsak tehette, már ma
lac korában is igyekezett kiválasztani a kon- 
dából a kancsit, a hímivarút. Ugyanúgy tett 
később a süldőkkel is, inkább lőtt, lövetett 
két kansüldőt egy kocasüldő helyett. Magá
ra valamit adó vadászember felnőtt kocára 
lehetőleg még hajtóvadászaton sem emelt 
fegyvert, hanem jó érzéssel engedte to
vább, s reménykedett, hátha jön a kan. Ez a

elhárításkor", amúgy is annyi disznót lö
vünk, amennyit jóformán lehetséges. A 
vadkárelhárítás sokszor inkább nemszere
tem kötelesség, semmint lélekemelő „vad- 
űzés". A hajtások számát pedig már nem 
lenne szerencsés növelni, hiszen a hajtás
sal a területen élő más vadfajok, pl. 
szarvas életébe rendkívül durván avatko
zunk be és azt is tapasztalhatjuk, hogy m i
vel a disznó az egyik legintelligensebb 
vadfajunk, negyed-ötödszörre már nem 
engedi hajtani magát. Arról nem is szólva, 
hogy amikor egy idényben 15-20 hajtás
napot kell előkészíteni, megszervezni, le
bonyolítani a hivatásos személyzetnek, ak
kor az az igényesség és szakmai munka 
rovására megy.

korábban elismert, megkérdőjelezhetetlen 
gyakorlat vezetett ahhoz a túlszaporodás- 
hoz, az egész országban történő elterjedés
hez, amit az előzőekben igyekeztem jelle
mezni.

Az én elképzelésem szerint a kifejlett 
törzskocákat (5-8 éves, 120-140 kilogram
mos korosztály) ezután is a korábbi gyakor
latnak megfelelően kell kímélni, hiszen ezek 
a törzsállomány legértékesebb nőivarú 
egyedei, ezek alapítják a kocatörzseket, 
ezek vezetik a legerősebb malacokat, idő
ben búgnak, malacoznak. A válogatást sül
dőkorban kezdve, szisztematikus módon 
kell hasznosítani ennél a vadfajnál is, vagyis 
nem lehet és nem is kell kímélni a fiatal ko
cákat. Még mielőtt bárki megkövezne,

mondván, „ez a sintér kilövetné a malacai 
mellől a szoptatós kocát!", szeretnék min
denkit megnyugtatni: ez nem lehet sem cél, 
sem eszköz! Van azonban cca. 8 hónapja 
az évnek, mikor ezek az állatok már vagy 
még nincsenek szoptatós állapotban, ami
kor elejtésük nem etikátlan és nem szaksze
rűtlen. Ezzel a koca válogatásos hasznosí
tási móddal sikerült több olyan területen 
elindítani a vaddisznóállomány csökkenté
sét, ahol korábban ez más módszerekkel 
nem sikerült.

Nem szabad azonban ezt a módszert 
mindenütt alkalmazni, hiszen nem minden 
nagyvadas terület küszködik hasonló prob
lémákkal. Ott, ahol évek óta nem nő az állo
mány ill. annak tartása nem okoz gazdálko
dási, környezeti problémát, ott maradhatnak 
a klasszikus gyakorlatnál, hiszen az állo
mány láthatóan egyensúlyi állapotban van.

Tapasztalatom és gondolataim átadásá
val arra kívánom felkészíteni vadgazda kol
légáimat, hogy a közeljövőben választ, ja
vaslatokat tudjunk adni ennek a szakmai 
problémának a megoldására.

Buzgó József
SEFAG Rt.



TUDÓSÍTÁS

UJ EMBLEMAJA VAN A VKE-NEK
A Hotel Unió nagytermében május 15-én tar
totta évi rendes küldött közgyűlését a Vadá
szati Kulturális Egyesület. A Magyar Vadászok 
Zászlójának köszöntését követően Kári János 
a szálloda tulajdonosa, a VKE tagja a házigaz
da jogán megnyitotta Mráz János festőművész
-  a VKE Kulturális Tanácsa tagjának -  igen 
szép anyagot bemutató kamara kiállítását, 
majd a Baranyai Kürtegyüttes -  Agyaki Gábor, 
Gáspár Géza, Jung Jenő és Korb Zoltán -  elő
adásában az Eszterházy család kürtjelekkel il
lusztrált ozorai fővadászatának menetét mutat
ta be, Fillár István színművész rangos 
közreműködésével.

Ezt követően -  10. alkalommal és ezút
tal a 120 éves Törley Pezsgőgyár és Pincé
szet képviselőjétől Quirin Károlytól -  vehették 
át a szerencsés szalonkavadászok a Törley 
Pezsgőgyár, a VKE és a szerkesztőségünk ál
tal kiírt Szalonka Dublé Díjakat.

Kéri János házigazda megnyitja 
Mráz János (balra) kiállítását

A Baranyai Kürtegyüttes Fillár István színművész

A közgyűlés résztvevői

t m  i o n b



TUDÓSÍTÁS

Második alkalommal került sor a VKE úgyne- 
.< vett ..toll-díjainak" átadására, amelyet kimon- 
lottan a VKE tagjai kaphatnak meg és a tavalyi 
ii Országos Vadászati Kulturális Konferencia 
alkalmából alapított az egyesület.

A magyar vadászati etika érdekében kifejtett 
rodalmi munkásságáért, riportjaiért és novel- 
Iflükötetéért „Arany Fácán-toll” irodalmi nagy
í ja t  kapott Békés Sándor.

.Arany Ecset-toll" művészeti nagydíjat vehe- 
Wítl át Németh János, kiemelkedően magas 
művészi színvonalú csontfaragásaiért, hazai 
ós külföldi kiállításaiért.

Unikum számba menő kiállításaiért, a vadá
szati témában megírt 15 megjelent könyvéért 
.Arany Túzok-toH" életműdíjjal ismerte el az 
egyesület Dr. Zoltán János a magyar vadászati 
kultúra érdekében kifejtett kiemelkedő mun
kásságát.

Elnöki javaslatra a közgyűlés összevontan tár
gyalta az elmúlt évről szóló beszámolókat, va
lamint az idei programokról és költségvetésről 
szóló napirendeket. Az elnöki beszámolót elő
ző lapszámunkban közöltük, amelyhez a köz
gyűlésen Bősze András főkönyvelő tett konkrét A Szalonka Dublédíjasok aláírásokat gyűjtöttek a pezsgősüvegeikre

szólt. Szekeres István a hivatásos vadászok 
formaruhájával kapcsolatban az érdekeltek 
álláspontjának egységesítésére hívta fel a fi
gyelmet.

A napirendnek megfelelően a közgyűlés 
módosította az egyesület alapszabályát és 
egyhangú szavazással elfogadta a Mráz Já
nos tervezte új VKE emblémát. Szintén egy
hangú szavazással választották meg gazdasá
gi alelnöknek Bősze Andrást, megköszönvén a 
lemondott Mándliné Gutái Lili eddigi munkáját.

Az egyebek között Gáspár Attila kért szót, 
az Országos Vadásznapok rendezvénysoro
zattal kapcsolatos észrevételeit mondván el. 
Csekő Sándor válaszában elmondta, hogy az 
idei programok és elképzelések, valamint az 
egyesület jelenlegi gazdasági helyzete miatt a 
VKE idén nem tervezi, hogy felvállalja egy köz-

Békés Sándor átveszi az „A rany Fácán-toll" irodalm i nagydíjat

számokat tartalmazó kiegészítéseket, Faller 
István az Ellenőrző Bizottság vizsgálatainak 
eredményéként, Németh János az Etikai Bizott
ság elnökeként javasolta a küldötteknek a ta-

Németh János az „A rany Ecset-toll" 
művészeti nagydíjjal

valyi évről szóló egyesületi tevékenység be
számolójának és az idei költségvetésnek az el
fogadását.

Békés Sándor -  a VKE Kulturális Tanácsá
nak elnöke -  hozzászólásában az elmúlt esz
tendő sikereire hívta fel a küldöttek figyelmét, 
kiemelte, a konferencián első alkalommal 
hangzott el, hogy mind az OMW, mind az 
OMVK egyenrangú vadászati szervezetnek is
merte el a Vadászati Kulturális Egyesületet. Ja
vasolta. hogy a VKE kezdeményezze továbbra 
is az együttműködést, hogy a vadászati szer
vezetek mielőbb választ tudjanak adni napja
ink kihívására, a vadásztársasági szervezet át
alakítására. Ha a jövőben átalakul a vadásztár
saságok szakmai és gazdálkodási tevékeny
sége. a jelenleginél jóval nagyobb hangsúlyt 
kap majd a kultúra és fontosabbá válnak az 
emberi kapcsolatok.

A továbbiakban Schwebler Károly a termé
szetvédelmi bélyeg eladásának megoldására 
tett javaslatot, Szabadi Istvánné -  Tolna me
gyei ügyvivő -  a rendkívül jól sikerült Diana 
szalonkázásról, valamint a 75 éven felüli va
dászok találkozójának megszervezéséről tá
jékoztatta a megjelenteket. Mráz János a va- 
dászjelőltség intézményének fontosságáról

Dr. Zoltán János az „A rany Túzok-to ll" 
életműdíj átvételekor

ponti rendezvény megszervezését, illetőleg a 
megyei rendezvények koordinálását.

A közgyűlés a Magyar Vadászok Zászlójá
nak kivonulásával ért véget.

FOTÓK: SOMFALVI ERVIN



ILLEM TAN -  5. RÉSZ

A magyar vadászok viselkedési szabályai
A VADÁSZIAS VISELKEDÉS SZABÁLYAI, 

HA NEM EGYEDÜL VADÁSZUNK

A CSERKELÉS KÖZBEN
Illik:

a cserkelés tervezett távolságáról, nehézsé
géről előre tájékoztatni a vendéget.

-  a vendégnek előre bejelenteni fizikai terhel
hetőségének határait.

- a  terep adottságainak és az időjárásnak 
megfelelő öltözetben cserkelni.

- a  vendéget udvariasan figyelmeztetni, ha 
cserkelés közben túl melegen van öltözve, il
letőleg fel kell hívni a figyelmét a meghűlés 
veszélyére.

- a  kísérő tempóját, mozgását maximum két- 
három lépessel lemaradva, lehetőleg a nyo
mába lépve követni.

-  a vendég tempójához a kísérőnek alkalmaz
kodnia.

-  a kísérő mozgását figyelni, hogy a jelzéseit 
érzékelni és végrehajtani tudjuk és megállni, 
ha ő megállt.

-  a hátul haladó vadásznak is jeleznie, ha vala
mit észlelt.

-egyenetlen terepen gyakrabban közös(!) pi
henőt tartani.

-m ie lőtt kibukkannának a dombéi mögött, 
megvárni, amíg a vadász kifújja, kipiheni 
annyira magát, hogy lőni tudjon.

- a  vendéget folyamatosan tájékoztatni arról, 
hogy a terület melyik részén járnak, mi a ne
ve az adott rétnek, hegynek, stb.

-  a szép tájra, kilátásra, stb. felhívni a vendég 
figyelmét.

Nem illik:
-  kluttyogó csizmában, nyekergő bakancsban, 

susogó nadrágban, kabátban ... zajt keltő 
felszerelésben cserkelni.

- a  kísérőnek előre rohanni, a vendéget el
hagynia.

-  a vendégnek a kísérőt megelőznie, csak ak
kor. ha erre a kísérő biztatja.

A LESEN
Illik:
-  a magaslesre a kísérő (hivatásos) vadásznak 

elsőként felmenni.
-  a kísérőnek a vadász felszerelésének felvite

lében segíteni.
-  a kísérőnek megvárni, amíg a vendég elhe

lyezkedik és csak azután helyet foglalni.
-suttogva és csak a legszükségesebbeket 

megbeszélni, esetleg kézjelekkel magyarázni.
-m indent, a lesen előforduló tevékenységet 

megbeszélni, arra engedélyt kérni a kísérő
vel vagy a vadásszal.

-  a mások által otthagyott szemetet, üres üve
get, egyebeket összeszedni és távozáskor 
elvinni.

- a  beírókönyv szerinti előző vadászt esetle
ges hanyagságára, szemetelésére négy- 
szemközt figyelmeztetni.

Nem illik:
-  feleslegesen mozgolódni, zajt kelteni.
-dohányozni, falatozni, telefonálni, iszogatni,

rágógumit rágni, köhögni, prüszkölni, torkot 
köszörülni, trombitálva orrot fújni vagy bár
mely más hangot adó tevékenységet folytatni.

-  szemetelni, a lesen és környékén bármiféle 
„nyomot" hagyni. .

AZ ELSŐ NÉGY RÉSZBEN ISMERTETTÜK A 
VADÁSZIASSÁG FOGALMÁT, ÖSSZEGYŰJ
TÖTTÜK AZ ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI 
SZABÁLYOK FIGYELEMBE VEENDŐ REGU
LÁIT ÉS A LEGFONTOSABB ILLENDŐSÉ
GEKET, HA EGYEDÜL VADÁSZUNK. TER
MÉSZETESEN A LAPBAN MEGJELENŐ IL
LEMTAN NEM TELJES, RÖVIDÍTÉSE A 
KÓD-EX C. KIADVÁNYBAN ELSŐ ÍZBEN 
MEGJELENT VISELKEDÉSI SZABÁLY- 
GYŰJTEMÉNYNEK. AKI A KOMPLETT VA
DÁSZATI ETIKETTRE KÍVÁNCSI, A VADÁ
SZATI KULTURÁLIS EGYESÜLETNÉL REN
DELHETI MEG VAGY MEGVÁSÁROLHATJA 
A HIVATÁSOS VADÁSZOK SZAKÜZLETEIBEN.

AZ ÁRA: 2.500 FORINT.

A LÖVÉS ELŐ TT ÉS UTÁN,
A VAD B IR TO KBA VÉTELE

Illik:
a pontos lövést/lövéseket elősegítő eszközö
ket használni.

-(cserkeléshez a célzóbotot, magaslesen a 
puska alá rakható támasztékot).

-  a látott vadról információt kérni és adni.
-  a lövésre a határozott, félreérthetetlen felszó

lítást /engedélyt megvárni.
-  a kísérőnek megfigyelni a rálövés helyét és a 

vad jelzéseit.
-  a mértékletesség elvét betartani.
-  csak arra a vadra lőni, amelyre a kísérő en

gedélyt adott.
-  a lövés után a fegyvert azonnal tűzkész álla

potba hozni.
-  a kimúlt vadhoz a vendéget előre engedni.
-  a nagyvadat méltó helyzetbe helyezni, hogy 

a belövés kerüljön felülre.
-  a találat helyére helyezni a sebtöretet (leve

les ágdarab).
-  a vad szájába helyezni az utolsó falatot (amit 

a vad fogyasztana)
-  az elejtőnek és a kísérőnek (és minden jelen

lévőnek) kalapjukat kézben tartva legalább 
fél percig némán megadni a kimúlt vadnak a 
tiszteletet.

-  a kalap töretet (lehetőleg fenyő vagy tölgy le
veles ágat, de nem „bokrot") a kísérőnek a 
bal kezében tartott kalapjára helyezve az el
ejtőnek átadni, jobb kézzel pedig kezet fogni 
és azt mondani: ..Üdv a vadásznak!"
az elejtőnek erre azt válaszolni: „Köszönöm a 
vadászatot!"

Nem illik:
-felfokozott izgalmi állapotunkkal a társunk 

hangulatát, koncentrációját befolyásolni.
-  a fegyvert fölöslegesen babrálni, unalomból 

célozgatni.
-tudatosan a vadat elriasztani vagy szándé

kosan hibázni.

A  SEBZÉS
Illik:
-  a kísérő véleményét. ítéletét elfogadni.
-  felszólítás után minél gyorsabban ismételni, 

megjegyezni és megjelölni a rálövés helyét 
és az első vér megtalálását.

Nem illik:
a kísérőt hibáztatni, lövésre biztatni.

-  káromkodni, a hibát bármi másban keresni.

AZ UTÁNKERESÉS
Illik:
-  a sebzett vadat addig utánkeresni, amíg esé

lye van a megtalálásának.
-  az utánkeresés során a megtalált nyomokat 

jól láthatóan megjelölni.
- a  sebzés bejelentésével a hivatásos sze

mélyzet és/vagy utánkeresésére alkalmas 
vadászkutya segítségét igénybe venni.

-  előre tisztázni, hogy ki adja meg a kegyelem- 
lövést.a vad megtalálása esetén, mivel a ke
gyelemlövés joga alapesetben a vadászku
tya vezetőjét illeti.

-  eredményes utánkeresés végén a kutya 
nyakörvébe töretet tűzni.

Nem illik:
-  a vendég vadásznak okoskodni, az utánke- 

reséshez utasításokat adni.
kutya nélkül a vadat tovább űzni. ha az első 
sebágyából a vad előttünk felkelt.

-éjszaka, rossz látási viszonyok között az 
utánkeresést megkezdeni.

A ZSIGERELÉS
Illik:
-  az elejtőnek fölajánlani, lehetővé tenni, hogy 

a vadját zsigerelje.
-  kísérőnek és az elejtőnek a zsigereléshez se

gítséget nyújtani.
-  előre tisztázni, hogy az elejtő igényt tart-e a 

belsőségből járó vadászrészre.
-  felajánlani a segítséget a vad felrakásában, 

elszállításában, egyebekben.
-  a kísérőnek gondoskodnia arról, hogy a zsi- 

gerelés után víz és törülköző legyen a kéz
mosáshoz.

Nem illik :
-  a kísérőt a zsigereléskor otthagyni, a segítsé

get elmulasztani.
-  beleszólni a zsigerelő munkájába, kritizálni, 

okoskodni.

A TERÍTÉK
Illik:
-  minden esetben terítéket készíteni, annak 

rendje módja, valamint az elejtett vadfajnak 
megfelelően.

-töretet adni. átvenni, a hagyományos cere
móniáknak megfelelően, 
az elejtett nagyvadnak az utolsó falatot meg
adni. (Ragadozóknak nem jár utolsó falat.)

-h a  a vendég az elejtett vadból élete első 
vadját ejti el, az avatás ceremóniáját elvé
gezni.

-  az elejtett vad fotózási lehetőségét biztosíta
ni, felajánlani.

-  fotózáskor csak az elejtőnél lehet puska
-  az elejtőnek a zsákmányánál szerényen visel

kedni. fotózáskor mögé térdelni. A vadra leg
feljebb csak a puskát támaszthatja az elejtő. 
A fényképen a téma a vad. s nem az elejtő.

Nem illik:
-  a terítéken fekvő vadat átlépni, feleslegesen 

fogdosni.
-  a ceremóniák előtt eltávozni
-  a vadat felnyitott oldala felől fényképezni.
-  a vadat lábbal „illetni", igazgatni.

(Összeállításunkat a vendéglátó-, és a vadász
vendég viselkedésének szabályaival folytatjuk.)

Csekő Sándor



AKTU ALIS

TERITEKEN AZ ELEJTŐ
Ha valaki egy komoly gondokkal küzdő nagy
vadas társaságban vadász és ráadásul civil 
foglakozásában egy vadászatszervező iroda 
erdőmérnök képzettségű tulajdonos-ügyveze
tője. igyekszik profi szakemberként segíteni a 
társaságát. így van ez rendjén és működött is 
jó darabig a Vas megyei Vadása Vadgazdálko
dási Egyesületnél is. Tavaly (2001. 02.02) a 71 
éves Gy. K. ügyvezetőként kötött egy csomag
szerződést egy osztrák vendéggel bikára, őz
bakokra és vaddisznókra. A vadászat azonban 
nem úgy sikerült, ahogy szerették volna, az 
osztrák vendégnek maradt 1700 befizetett 
márkája az egyesületnél. Erre az esetre a szer
ződés (57b pontja) úgy rendelkezett, hogy a 
vadászatra jogosult biztosítja a vadászati lehe
tőségeket a következő idényre is. Gy. K. -  régi, 
tapasztalt szakemberként -  az IB megbízásá
ból kísérte a vendégeit számtalan alkalommal, 
minden gond nélkül. Ám időközben új intéző- 
bizottságot választott a tagság, de a szerző
dés -  természetesen -  továbbra is érvényes 
volt. azt nem mondta fel az egyébként is anyagi 
gondokkal küzdködő egyesület, így a szerző
dött külföldi képviseletében Gy. K. idén márci
usban tárgyalt az egyesület elnökével, aki arra 
kérte, hogy bírósági tortúrát mellőzve a vendég
gel vadásztassa le a tartozást, lehetőleg a sző- 
csi területrészen, ahol már igen jelentős vad
disznókárokat jelentettek.

Az elhatározást tett követte, megérkezett a 
vendég. Ahogy kell. Gy. K. beszerezte számá
ra az éves vadászati engedélyt, időben beje
lentette a vadászatot az FVM Hivatalhoz. Ki
mentek a területre, beírták magukat a beíró

könyvbe és kiültek a lesre. Még lővilág előtt 
kedvezett nekik a szerencse és a vendég lőtt 
egy süldőt.

A történetet Gy. K. mondja tovább:
-  Amikor lejöttünk a lesről, a vendég kérte, 
hogy megnézhesse a belövést, igy a süldőt át
fordítottam és lehúztam a kukoricáról. Beírtam 
a lövést a lőjegyzékére, még véres is lett a 
papír. Ezután kizsigereltem, elkészítettem a 
vizsgálati csomagot. A disznót otthagyva bal
lagtunk krotáliáért az autómhoz, amely a lestől 
mintegy 100 méterre, egy erdei úton állt. 
Ahogy megyünk arra, hangokat, kiabálást hal
lottunk. A kocsim előtt az úton keresztbe állt az 
elnök kocsija, sorra érkeztek terepjárókkal a 
vadásztagok és a rendőrök. A vadőrünk elkez
dett „intézkedni", amely abból állt, hogy a kro- 
táliát nem engedte berakni, sőt el is kobozta. A 
rendőrök a vendéget beültették az egyik rend
őrautóba és közrefogva bevittek bennünket a 
körmendi kapitányságra. Hogy közben mi tör
tént. nem tudom, mi a vendéggel a rendőrsé
gen ültünk és csak hajnali három órakor hallgat
ták ki a vendéget. Természetesen lefoglalták a 
fegyvereinket, közben fotóztak mindent, még az 
autóm belsejét is. amiben nem is volt benne a 
disznó, mert azt az elnök autójába tették.

-  Ezután hallgattak ki engem, elmondtam mi 
történt. Kérdezték, ismerem-e az előírásokat 
az elejtett vad jelölésére és kívánok-e panaszt 
tenni? Mondtam, hogy nálam jobban kevesen 
ismerik, hogy mit kell tenni, a krotáliát a vad 
azonosítására és szállítására rendszeresítették 
és természetesen panaszt is teszek, de egye

bet csak az ügyvédem jelenlétében vagyok 
hajlandó elmondani. Reggel fél ötkor két rend
őrautó között mehettem haza és az otthoni má
sik két puskámat is begyűjtötték...

A történet már eddig is érdekes, sejthető, hogy 
valami személyes ügy áll a dolgok hátterében, 
ezért úgy gondoltuk, hallgattassák meg a má
sik fél is. telefonon kértük az ügyben úttorlaszi 
feladatot vállaló elnököt, mondja el. szerinte mi 
történt ?

-  Gy. K-nak nincsen érvényes szerződése, a 
tavalyi nem érvényes erre az idényre. És mi 
nem bíztuk meg vadásztatással. Az. hogy az
előtt volt ilyen, az igaz, de ezt az IB-ülésen 
megszüntettük és a vadásztatást a vadőrök ki
zárólagos feladatává tettük. Rá voltunk állva, 
tetten kellett érni, mert ez jogosulatlan vadá
szat, legalábbis szerintünk. Mi nem tartozunk 
senkinek, mert nem a mi hibánkból nem sike
rült az előző idényben a vadászat.

Van véleményünk, de talán korai az eljárást 
mérlegelni. Mindenesetre a nyugati végeken 
egyéni módon értékelik a szerződéseket, a tar
tozás rendezését, a krotália használatát és a 
rendőrségi segédlet igénybevételét. Még ko- 
rántsincs vége. korai volna „elfutni véle” ! Az 
ügyészség Gy. K. panaszának helyt adott, és 
az egész „eljárást” hatályon kívül helyezte, a 
puskákat visszaadni rendelte. A barátinak se
hogy nem nevezhető egyesület viszont fegyel
mi eljárást indított. A sértett elégtételért -  szo
kás szerint -  bírósági pereket indított.

Homonnay Zsombor

B E S Z O L G A LT A T A S
Ha a hajukat nem is tépték, de a szemeiket 
ugyancsak dörzsölték azok a vadászatra jo
gosultak. akik államigazgatási határozatba 
kapták, hogy szeptember 1-jéig 30-50 felső 
ajakkal levágott róka orrot kell bemutatniuk a 
vadászati felügyelőségnek, különben 100 
ezer forintos pénzbírsággal sújtják őket. A 
magyarázat szerint a vadgazdálkodási je
lentések több éves átvizsgálása szerint ke
vesebb róka került terítékre, mint azt a nö
vekvő rókaállomány „megkívánja.” (Bár a ró
kaállomány -  szerintem -  bizonyára egészen 
mást „kívánhat".)

„A csökkenő tendenciát mutató -  írják to
vábbá -  apróvadállomány védelme érdeké
ben kiemelt jelentőséggel bír a tavaszi te- 
nyészidőszakban végzendő róka állományá
nak csökkentése. Ahhoz, hogy sikeresen 
korlátozzuk e számunkra potenciális kom- 
petltor (talán a róka új latin fedőneve?) sze
repét, állományával gazdálkodnunk kell, 
gyérítése során minden lehetséges eszközt 
és ismeretet ki kell használni"...

Nos. amióta vadgazdálkodásról egyálta
lán beszélhetünk, mindenki tudta, tette, teszi 
a dolgát. Ha valaki látja, meglövi, a vadőrnek 
pedig a róka gyérítése külön, busásan pre
mizált, de számon is kérhető munkaköri kö
telessége. így volt ez anélkül is. hogy mond
juk a mosogatáshoz ajánlható meleg víz elő
nyeit talán nem egy államigazgatási határo

zatból kellene megtudni az előírt szakkép
zettségű vendéglátósnak. Nem kell viszont -  
maradva a példánál -  az elejtésre került tá
nyérok cserepeit büntetés terhe mellett be
mutatni. Hála Istennek, elmúlt már az a pa
ternalista -  ilyen „ista", olyan „-ista" -  világ, 
amikor minden alattvalót -  akár papírral bi
zonyított szakember volt, akár nem -  teljesen 
tökkelütöttnek néztek.

Róka-ügy egyszerűen nem volt, csak az 
elmúlt évek során nőtt azzá. A többi között 
azért, mert azt csináltak belőle. Ugyanis ál
lamilag tiltották be a mérgezést, a kotorékok 
elgázosítását, a csapóvasakat, veszettség
re hivatkozva a kutyás kotorékozást. A túl- 
adminisztrálással. a gyanúsítgatásokkal 
végképp elvették a kedvét annak a néhány 
megszállottnak, aki nyáron rókára kiült. Be
tiltották, és ezért csak helyi és eseti külön 
engedéllyel szabad éjszaka, fegyverlámpá
val rókát lőni. Tisztességes ruhát, fizetést 
nem írnak elő. de rendelet kötelezi a vadá
szatra jogosítottakat, hogy a vadőreiknek 75 
darab (á.: 42 Ft) sörétes töltényt vásárolja
nak. döglött rókánként. Pedig, ha egy nor
mális vadőr a rókát egy duplára nem találja 
el, akkor azt egyszerűen kocavadásznak és 
nem pedig hivatásosnak kellene nevezni. 
Mindezek tetejében a ravaszdiakat repülő
gépről szórva orálisan immunizálják, ne
hogy véletlenül a kórság beléjük es

sen...még szerencse, hogy a rákszűrésük 
egyelőre nem kötelező!

Egyedül a Kiskunsági Nemzeti Park üzemi 
vadászterületén nem kellett a rókákra „meg- 
orrolni”, mert ott akad éppen elegendő 
mindhiába védett rókaeledel. Másutt azon
ban a beküldött jelentések tanúbizonysága 
és a vadászok felelőtlen elszaporítása foly
tán. a vörös frakkos útonállók sorscsa- 
pásszerűen és államilag túlszaporodtak, és 
emiatt került a hab a tortára. Talán valami 
történelmi lecke ez a fiúknak, hogy soha el 
ne felejtsük az ötvenes éveket, mert újra itt 
van a rókaorrok fej és észveszejtő beszolgál
tatása. Halálosan komolyan gondolják, akik 
kitalálták, ugyanis rókák esetében az orrle
vágást ritkán szokás túlélni. Annyit -  jogálla
m iig  -  el kell ismerni, fejlődtünk azért vala
mit, mert most már legalább az ilyenek ellen 

ha mást nem is, de fellebbezni lehet, de ha 
ez a betegség már a másodfokra is elfertő
ződött. akkor az elutasítás esetén az egész 
őrületet bíróságon is meg lehet támadni.

Ezért aztán legalábbis számomra, úgy tű
nik -  a magyar vadászat valódi csúcsszerve 
manapság a bíróság, mert jószerint már min
den „ügyünk” ott végződik. Sőt, az igazán elő
relátó. becsületben megőrült vadászok, ha van 
náluk a bíróság előtt valami park, jobban járná
nak. ha már eleve ott készítenék el a terítéket is.

Hozso



CSALADI FESZEK

VENDÉGSÉGBEN...

SZABAD ÉS NEMES JÁSZLADÁNYBAN

Teríték az új vadászház udvarán

Fényben úszik a táj, de a növényzet mintha 
késésben lenne: a fehér ruhás galagonya
bokrok mögött nyújtózó szántók még feke
ték. Lassan két hónapja nem volt eső. A ko
ra tavaszi aszály visszavetette az enyhe tél 
után viszonylag korán fejlődésnek indult 
vetéseket. Porfelhő kíséri Jászladány hatá
rában a szépen elmunkált földeken rohanó 
őzcsapatokat. Ez a Jászság legmélyebb 
pontja. Valamikor mocsarak, tavak, kiszá
míthatatlan vízfolyások jellemezték a vidé
ket, olyannyira, hogy Ladányt nagyon gyak
ran csak ládán, azaz ladikon lehetett meg
közelíteni. Állítólag e ténnyel függ össze a 
község néveredete is.

-  Nem könnyű elképzelni...
-  Hát még azt, hogy 1788-ban, amikor új 

templomot épített a község, a Szolnokon meg
vásárolt faanyagot a megáradt Millér patakon 
szállították tutajszerűen a helyszínre! Pedig így 
volt. A Tisza és a Zagyva szabályozása előtt 
zajos és eleven vízi világ volt ez a táj...

Bene Béla vendége vagyok, aki az Aranyka
lász Vadásztársaság vadászmestere, és a táj. 
a község egyik legjobb ismerője. Jászladány 
szülötte, mint ahogy apja. nagyapja, dédapja 
is az volt. Két évvel ezelőtt egy vadászvendég 
kísérőjeként jártam itt először. A vadászat 
számtalan „járulékos hozadékának" egyike az 
újabb és újabb ismeretségek lehetősége, az új 
barátságok születése. A barátság sokak sze
rint divatjamúlt, sőt ósdi fogalom. A barátság 
hősi, bajtársias, a lovagkorbóí eredeztethető 
romantikus mozzanatai talán valóban elhalvá
nyultak, az érdekeken, a haszonelvűségen ala
kuló kapcsolatok pedig sohasem voltak barát
ságok, ám mégis, ma is gyakran megesik, 
hogy két ember véletlenül összetalálkozik, s 
többé nem felejtik el egymást. Nehéz ezeknek 
a különös találkozásoknak a titkát megfejteni. 
Bene Béla kapcsolatteremtő képessége min
den kétséget kizáróan ott lapul e titok mélyén. 
És nyilván az is, hogy nem csupán eszméi, de 
eszményei is vannak...

Szóval, régi, egymást fél szavakból is meg
értő ismerősként próbálunk most leltárt készí
teni az elmúlt esztendőről.

-  Kivételesen jó évet zártunk 2001-ben, hisz 
egy arany, három ezüst és hat bronz érmes ba
kot lövettünk, összesen tizenhárom olyan ba
kot. melyek agancssúlya meghaladta a 400 
grammot... Ezer élő nyulat befogtunk, ötszázat 
pedig lőttünk...

-  Elkészült az új vadászház is...
-  Nem szálloda, nem panzió, nem vendég

ház, tehát nem a pénzes külföldiek számára 
készült. Közösségi ház a szó legszorosabb ér
telmében. Egyetlen célja és értelme, hogy le
gyen egy hely, ahol a vadászatok előtt és után 
kulturált körülmények között összejöhetünk. 
Minden vadászat közös étkezéssel zárul. Nem 
lakomákat rendezünk, mindenki kap egy tál 
ételt, s ezzel együtt alkalmat és lehetőséget, 
hogy kibeszélje magát* A vadászatokon van 
akit elragadnak az ösztönei, van akit valós 
vagy vélt sérelem ér. A fehér asztal mellett 
ezek a dolgok többnyire percek alatt elrende

ződnek. s legfeljebb viccként, anekdotaszerű 
történetként élnek tovább...

A jászladányi Aranykalász Vadásztársaság
nak ötven tagja van. Tizennégyezer hektáron 
gazdálkodnak, társult vadászati jog alapján. A 
megyei Vadászati Almanachban Szőllősi Já
nos elnök azt írja. hogy 1990-ben elsőként ná
luk választottak demokratikusan új vezetősé
get. az új vadászati törvény megjelenését kö
vetően pedig minden vadászni akaró földtulaj
donost felvettek. A tagoktól mintegy negyed- 
millió forint befizetését várták el. és évente 12- 
15 nap közösségi munkát is teljesítenie kell va
lamennyi tagnak. A vadászterület 9600 hektár
ról közel 14 ezer hektárra nőtt.

-  Miképpen sikerült?
-  Már a törvény előkészítési szakaszában 

egyértelművé tettük, hogy élni fogunk a joga
inkkal. Jászladány és Jászalsószentgyörgy te
lepülések községhatára végül is azok kezelé
sébe került vissza, akik itt élnek, akiket megil
let. A jászsági emberek megtanulták az elmúlt 
évszázadok alatt, hogy minden jog csak annyit 
ér, amennyiért megharcolnak...

-  Miben rejlik hát manapság a „jászság" lé
nyege...?

-  Mindenekelőtt a szegénység elleni küsz
ködésben. Csak meg kell nézni a határt, meg 
kell nézni a falvakat... A természeti adottságok 
mostohák, az oly annyit emlegetett „működő 
tőke" pedig eltévedt valahol útközben...

A téma hallatán Márta asszony is csatlako
zik hozzánk, és azt mondja, hogy a táj és az 
emberek jász volta élő hagyományokat is je
lent, például a Jászok Egyesületét, vagy a 
jász-kun huszárok kultuszát őrző lovas bandé
riumot. És persze a család, az ősök ismeretét 
és tiszteletét.

Márta is jász és jászladányi, éppen úgy mint 
férje, igaz gyermekkorukban nem ismerték 
egymást, mert Béla a falu szélén lakott. Új-tele- 
pen, Márta pedig a községben. A Jászság, 
mely az Alföld északi részén, a Tiszától nyu
gatra, a Zagyva és a Tarna folyók, valamint az 
Agó patak által szabdalt sík vidéken terül el, ti
zennyolc települést ölel fel. Jászladány a ne
gyedik legnépesebb ezek közül. 1828-ban vá

rosi rangot is kapott, de ez ma már csak szép 
emlék.

A jászok a mongol-tatár seregek elől mene
külve, IV. Béla király uralkodása idején nyertek 
bebocsátást Magyarország területére. Károly 
Róberttől kiváltságokat kaptak, mely a „szabad 
és nemes" emberek és települések rangjára 
emelte a jász közösségeket. 1702-ben Lipót 
császár elzálogosította a Jászságot a Német 
Lovagrendnek, a jászok azonban a családok 
által összekuporgatott és összeadott 550 ezer 
Rhénus Forintokért megváltották szabadságu
kat. Gaál István három kötetes helytörténeti 
műben dolgozta fel Jászladány kalandos törté
netét. Azt írja: „Szegények voltak, de szaba
dok. Más szolganépek, jobbágyok, bujdosó 
magyarok jöttek a Jászságba, mert ők is sze
rettek volna szabadok lenni. De nem volt 
könnyű bejutni, letelepedni a jászok közé. Pél
dásan kellett viselkedni..."

-  Ez ma is így van...?
-  Ami a vadásztársaságot illeti, igen -  

mondja Bene Béla. -  Akit nem ismerünk, aki 
nem vesz részt közös munkáinkban, annak 
nem sok esélye van. Itt nem a csengő forintok 
beszélnek...

Márta aranyfényű gyöngytyúk levessel és 
sülttel kedveskedik, amit kétszeres élvezettel 
fogyasztok, hisz még sohasem volt benne ré
szem, különösképpen pedig azért, mert afrikai 
vadászataim alkalmával túlságosan is sok bor
sot törtek az orrom alá ezek a nagy csapatok
ban kapirgáló, rendkívül éberen figyelő, iszo
nyatos rikácsolással riasztó madarak. Álmok
ról. vágyakról, példaképekről beszélgetünk.

-  Én a gyakran hajnaltól késő estig tartó fa
luszéli, csatorna-menti bóklászások és csúzli
zások mellett dr. Bertóti Istvánnak köszönhe
tem, hogy vadász vagyok. Másodéves gépész 
hallgató voltam a gödöllői egyetemen, amikor 
vadászati-vadgazdálkodási fakultáció indult. 
Pista bácsi vezette. Egy hittérítő, egy esz
ménykép állt előttünk óráról-órára. Egyszerű, 
hiteles és magával ragadó volt. A vadásztársa
sági tagságig persze még hosszú volt az út, 
de már csak lassítani lehetett ezen az úton, 
megállítani nem. Éppen 25 éve annak, hogy



A 2001-es év trófeái. A háttérben Bene Béla.
Kivételesen jó év volt...

végül is felvételt nyertem mai társaságunk jog
elődjébe...

Az 1970-es évek voltak az „utolsó béke
évek" a jászsági apróvadgazdálkodás terén. 
Bene Bélának tehát még része volt a felejthe
tetlen élményekben. Még nem jöttek a pén
zes külföldiek, még nem kellett mesterséges 
tenyésztéssel pótolni vagy növelni a fácánál
lományt, a hazai vadásznak még nem kellett 
azért drukkolnia, hogy hagyjanak számára is 
valamit a fizető és protokoll vendégek...

-  A 9000 hektáros területen 3500-4000 ka
kast lőttünk...! Szeptember 1-jétől február 28- 
áig minden szombaton és vasárnap vadász
tunk, szombati napokon nyúlra is...

-  De aztán történt valami...

A Millér mentén néha vaddisznók is 
belopakodnak a területre...

A kép hiányos, de jó l jelzi a jászsági valóságot...

Április 13-a van, holnap jönnek az első kül
földi vendégek őzbakra.

Jász-Nagykun-Szolnok megye, gondjai el
lenére. ma minden kétséget kizáróan Magyar- 
ország legjobb apróvadas és őzes megyéje. 
Alig több. mint tíz kilométernyire vagyunk Jász- 
kísértől, ahol 1975-ben a 770 grammos ma
gyar rekorder trófeát zsákmányolták, mely a vi
lágranglista második helyezettje. Állunk a va
dászház előtt, élvezzük a szikrázó napfény 
melegét, s persze hogy a csodás jászsági ba
kok titkáról beszélgetünk.

-  Huszonöt-harminc évvel ezelőtt, még szin
te senki sem figyelt az őzre. Irodalmi adatok 
szerint egyébként is csak a 40-es évek vége 
felé jelentek meg ezeken a területeken, a Mát
ra irányából terjeszkedve. Nem voltak golyós 
puskák, de nem volt trófeakultusz se. Ha lőttek 
is néhány őzet a helybeliek, leginkább az „ap
raját" szemezgették...

-  Mikor és mi hozta a változást...?
- A  külföldi bérvadászok! ők döbbentettek 

rá őzeink értékére, tőlük vettük át a trófea tisz
teletét és szeretetét. Tudatos őzgazdálkodás
ról talán a hetvenes évek elejétől-közepétől 
beszélhetünk...

Sietünk haza. Bene Bélának nemsokára indul
nia kell a területre. Sép családi házuk udvarán 
csinálok néhány fényképfelvételt Márta asszony
ról és Béláról. A kép persze hiányos: nagylányuk 
Bea Egerben angol szakos főiskolás. Péter autó
szerelő. de most is dolgozik, pedig szombat van 
és a nap már régen túljutott a delelőn. Bene Béla 
azt mondja: talán jó is ez így, hisz ez a jászsági 
élet. Aki talpon akar maradni, az előtt két út van. 
Az örökös munka, vagy a tanulás és a kedve
zőbb lehetőségek keresése -  másutt...

Az új szezon ígéreteinek és lehetséges 
eredményeinek a latolgatásával búcsúzunk. 
Bene Béla visszafogott és talán egy kicsit szo
morú is. Nehezen viseli a „piaci kényszereket". 
Nem ígér, nem jósol. Három nap múlva azon
ban levelet kapok tőle:

„A tárgyévi őzbakvadászatot a mai napon 
hét db 500 gramm körüli agancs-súlyú bak el
ejtésével megkezdtük...”

Békés Sándor

-  Igen, mert megpróbáltuk megerőszakolni 
a természetet. Egyre több pénzt akartunk, 
egyre több vendég jött, egyre nagyobb téte
lekben neveltük tehát a fácánt, ami persze 
egyre többe is került. A költségspirál nőtt és 
gyorsult, a teríték pedig egyre kisebb lett. Az 
állományhasznosítási arány javítása érdeké
ben persze a tyúkokat is lőttük. Volt olyan év. 
hogy 900 tyúk volt a terítéken. 1996-ban aztán 
elértük a mélypontot: 2500 előnevelt fácán 
mellett 484 madarat lőttünk, tyúkokkal együtt...

-  És ma?
-  Nem fogadunk fizető vendéget, nem neve

lünk nagy tételben fácánt -  és természetesen 
csak kakast lövünk. Három évvel a mélypont 
után, 1999-ben, kibocsátás nélkül már 1361 
kakast vihettünk haza. Egyébként nyúlra sem 
fogadunk vadászvendéget, mert túl nagy volt 
a „véres veszteség". Élő nyúl eladásával bizto
sítjuk a bevételeinket.

Az új vadászház költségeit is jórészt a nyúl- 
bevételekből fedezték. Persze, hogy megnéz
zük! A hosszú, tiszta és ápolt faház körül most 
is többen dolgoznak. Feleségek is. Szépül a 
park. A nagyterem 110 négyzetméteres, száz

471 gramm, 7 év, 135.35 CIC-pont...

ember kényelmesen elfér a friss illatú fenyő
asztalok körül. Nem volt olcsó ez a ház, de a 
duplájába is kerülhetett volna, ha nem vállal
nak oly sokat a vadásztársaság tagjai. Jászla- 
dányban egyébként 1908-ban, a gyorsan so
kasodó egyesületek sorában a hatodikként 
alakult meg az első vadásztársaság.

-  A vadászatnak, a vadásztársaságnak min
dig is volt nevelő, kulturális és közösségszer
vező szerepe -  mondja Bene Béla. A társa
ság keretei között tanították, nevelték, alakítot
ták egymást az emberek. És ez így van ma is. 
Minden fehérasztal melletti diskurzus, minden 
beszélgetés előbb-utóbb oda lyukadt ki 
ugyanis, hogy mi a jó és mi a rossz, mit illik és 
mit nem...

-  Találkozások és együttlétek, viták és a vic
celődések nélkül olyan a vadászat, mint a sót- 
lan leves -  erősítem meg nagy egyetértéssel 
ezt a véleményt, hisz magam is szomorú él
ményként élem meg. hogy amióta eltűnt a terü
letünkről az apróvad, amióta nincsenek társas 
vadászatok, nem csak hogy ritkábban találko
zunk. de mások is lettek ezek a találkozások...



Mire szabad vadászni?
Júniusban: őzbak -  15-étől aranysakál
Jú liusban: őzbak -  aranysakál -  vaddisznó koca - 1 5-étől borz

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac -  üre
gi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve -  dol
mányos varjú -  szarka -  szajkó.

JUNIUS
Nyárelő, avagy Szent Iván hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
nap;a napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Szombat 3 51 19 33 0 07 924
2. Vasárnap 3 51 19 34 033 10 30
3. Hétfő 350 19 35 0 55 11 35 C 105
4. Kedd 349 19 36 1 14 1239
5. Szerda 3 49 1937 132 13 43
6. Csütörtök 3 48 1937 149 14 47
7. Péntek 348 1938 208 1553
8. Szombat 3 48 19 39 2 28 1701
9. Vasárnap 347 19 40 252 1810

10. Hétfő 347 1940 321 19 20
11. Kedd 3 47 1941 358 20 26 • 0 47
12. Szerda 3 47 1941 4 45 21 26
13. Csütörtök 346 1942 544 2216
14. Péntek 3 46 1943 652 22 57
15. Szombat 346 19 43 808 23 30
16. Vasárnap 346 19 43 926 23 57
17. Hétfő 346 19 44 1044 —

18. Kedd 346 19 44 1202 0 20 D 129
19. Szerda 346 19 44 1320 0 42
20. Csütörtök 347 19 45 14 39 104
21. Péntek 347 19 45 15 57 1 28
22 Szombat 347 19 45 1716 1 55
23. Vasárnap 347 1945 18 32 2 27
24. Hétfő 348 1945 19 41 3 07 0  22 42
25. Kedd 348 1945 20 40 3 56
26. Szerda 348 1945 2128 454
27. Csütörtök 3 49 1945 2205 5 59
28. Péntek 3 49 1945 2234 7 06
29. Szombat 350 1945 22 58 814
30. Vasárnap 350 1945 2319 921

A nyár kezdete 21 -én 14 óra 25 perckor (KözEI)
A nyári időszámítás miatt a fenti időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

JU LIU S
Nyárhó, avagy Szent Jakab hava

A hó A hét 
napja napja

A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

1. Hétfő 3 51 1945 23 37 10 26
2. Kedd 3 51 1945 23 54 11 30 C 1819
3. Szerda 3 52 1944 — 12 33
4. Csütörtök 353 1944 0 12 13 38
5. Péntek 353 1944 0 31 14 44
6. Szombat 354 1943 053 15 52
7. Vasárnap 3 55 1943 120 17 02
8. Hétfő 356 19 42 153 1811
9. Kedd 356 19 42 236 1914

10. Szerda 3 57 1941 331 2010 • 1126
11. Csütörtök 358 1941 4 37 20 55
12. Péntek 3 59 19 40 552 21 31
13. Szombat 400 19 39 712 2200
14. Vasárnap 4 01 19 38 • 832 22 25
15. Hétfő 4 02 1938 952 22 48
16. Kedd 4 03 19 37 11 10 2310
17. Szerda 404 1936 1228 23 32 D 547
18. Csütörtök 4 05 1935 13 45 23 57
19. Péntek 4 06 1934 1503 —

20. Szombat 4 07 1933 1618 0 27
21. Vasárnap 4 08 1932 17 28 103
22. Hétfő 4 09 19 31 1830 1 48
23. Kedd 411 1930 1922 2 42
24. Szerda 412 1929 20 03 3 44 0 1007
25. Csütörtök 4 13 19 28 20 35 4 51
26. Péntek 4 14 19 26 21 01 5 59
27. Szombat 4 15 19 25 22 22 7 06
28. Vasárnap 4 17 1924 21 41 812
29. Hétfő 4 18 1923 2159 917
30. Kedd 419 1921 2216 1020
31. Szerda 420 19 20 22 34 11 24

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN

BOROS ZOLTÁN
AKVARELUE



Mire szabad vadászni?
Jüniusban: őzbak - 15-étó'l aranysakéi

Júliusban: őzbak -  aranysakéi -  vaddisznó koca — 15-étől borz

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac -  üre
gi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  mosómedve -  dol
mányos varjú -  szarka -  szajkó.

JUNIUS
Nyárelő, avagy Szent Iván hava

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

1. Szombat 3 51 19 33 0 07 9 24
2. Vasárnap 3 51 19 34 0 33 10 30
3. Héttő 3 50 19 35 0 55 11 35 C 1 05
4. Kedd 3 49 19 36 1 14 12 39
5. Szerda 3 49 19 37 1 32 13 43
6. Csütörtök 3 48 19 37 1 49 14 47
7. Péntek 3 48 19 38 2 08 15 53
8. Szombat 3 48 19 39 2 28 17 01
9. Vasárnap 3 47 19 40 2 52 1810

10. Hétfő 3 47 19 40 3 21 19 20
11. Kedd 3 47 1941 3 58 20 26 •  0 47
12. Szerda 3 47 19 41 4 45 21 26
13. Csütörtök 3 46 19 42 5 44 2216
14. Péntek 3 46 19 43 6 52 22 57
15. Szombat 3 46 19 43 8 08 23 30
16. Vasárnap 3 46 19 43 9 26 23 57
17. Hétfő 3 46 19 44 10 44 --
18. Kedd 3 46 19 44 12 02 0 20 D 129
19. Szerda 3 46 19 44 13 20 0 42
20. Csütörtök 3 47 19 45 14 39 1 04
21. Péntek 3 47 19 45 15 57 1 28
22. Szombat 3 47 19 45 1716 1 55
23. Vasárnap 3 47 19 45 18 32 2 27
24. Hétfő 3 48 19 45 19 41 3 07 0  22 42
25. Kedd 3 48 19 45 20 40 3 56
26. Szerda 3 48 19 45 21 28 4 54
27. Csütörtök 3 49 19 45 22 05 5 59
28. Péntek 3 49 19 45 22 34 7 06
29. Szombat 3 50 19 45 22 58 8 14
30. Vasárnap 3 50 19 45 2319 9 21

A nyár kezdete 21 -én 14 óra 25 perckor (KözEI)
A nyári időszámítás miatt a fenti időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

JULIUS
Nyárhó, avagy Szent Jakab hava

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

1. Hétfő 3 51 19 45 23 37 10 26
2. Kedd 3 51 1945 23 54 11 30 C 1819
3. Szerda 3 52 1944 -- 12 33
4. Csütörtök 3 53 19 44 0 12 13 38
5. Péntek 3 53 19 44 0 31 14 44
6. Szombat 3 54 19 43 0 53 15 52
7. Vasárnap 3 55 19 43 1 20 17 02
8. Hétfő 3 56 19 42 1 53 1811
9. Kedd 3 56 19 42 2 36 1914

10. Szerda 3 57 19 41 3 31 2010 •  11 26
11. Csütörtök 3 58 19 41 4 37 20 55
12. Péntek 3 59 19 40 5 52 21 31
13. Szombat 4 00 19 39 7 1 2 22 00
14. Vasárnap 4 01 19 38 8 32 22 25
15. Hétfő 4 02 19 38 9 52 22 48
16. Kedd 4 03 19 37 11 10 2310
17. Szerda 4 04 19 36 12 28 23 32 D 5 47
18. Csütörtök 4 05 19 35 13 45 23 57
19. Péntek 4 06 19 34 15 03 —
20. Szombat 4 07 19 33 1618 0 27
21. Vasárnap 4 08 19 32 17 28 1 03
22. Hétfő 4 09 1931 18 30 1 48
23. Kedd 411 19 30 19 22 2 42
24. Szerda 412 19 29 20 03 3 44 0 10 07
25. Csütörtök 4 13 19 28 20 35 4 51
26. Péntek 414 19 26 21 01 5 59
27. Szombat 4 15 19 25 22 22 7 06
28. Vasárnap 417 19 24 21 41 8 1 2
29. Hétfő 418 19 23 21 59 9 1 7
30. Kedd 419 19 21 2216 10 20
31. Szerda 4 20 19 20 22 34 11 24

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
BOROS ZOLTÁN

AKVARELLJE
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A GYILKOS GALÓCA
A hogy a vadászoknak -  és minden 

fegyverrel bánó embernek -  van 
egy íratlan szabálya, miszerint „üres 
fegyver nincs", így a gombászok

nak -  és természetesen minden gomba
gyűjtőnek is -  be kell tartania azt az íratlan 
szabályt, hogy: aki nem ismeri a gyilkos ga
lócát, ne nyúljon vadon termő kalapos gom
bához. A gyilkos galóca (Amanita phalloi- 
des) minden évben újabb és újabb halálos 
áldozatokat szed. Sajnos néha egész csalá
dok esnek áldozatul ennek a gombának, 
mert egyetlen gyilkos galócában is annyi 
méreg van, amennyi egy egész család ha
lálát is okozhatja.

A gyilkos galóca felismerése nem nehéz, 
csak meg kell ismerni azokat a jellemzőket, 
amelyek a világ egyetlen más gombáján 
sem találhatók. Négy olyan jellemzője van, 
amely csakis ezen a fajon fordul elő együt
tesen.

1) A 6-12 cm széles kalapja o lívzöld vagy 
sárgászöld.

2) A kalap alsó részén lévő spóratartó le
mezek m indig fehérek.

3) A kalapot tartó tönkön lefelé lógó fehér 
gallér van.

4) A tönk tövén felfelé álló fehér hüvely 
(bocskor) található.

Ez a négy jellemző együttesen a világ 
összes gombafaja közül kizárólag csak a 
gyilkos galócán fordul elő.

A fiatal gyilkos galóca a tyúktojáshoz ha
sonló, fehér burokban jön elő a talajból. A 
gomba növekedésével a burok nem nő 
együtt a gombával, hanem elpattan és a ru
galmas burok a gomba tövén marad. (Ebből 
lesz a bocskor.) Amíg a gomba a burokban 
van, nagyon hasonlít egy ehető, fehér gom
bához, a bimbós pöfeteghez. A két gomba 
között az a különbség, hogy a bimbós pöfe- 
teg szárára állított körtéhez hasonlít, tehát

felül szélesebb. A burokban lévő gyilkos ga
lóca pedig a végére állított körtéhez hason
ló, vagyis alul szélesebb, felül keskenyebb. 
A hosszában kettévágott, fiatal gyilkos galó
cában felismerhető a gomba kalapja, leme
zei és tönkje, a kettévágott pöfeteg belsejét 
pedig egyöntetűen kitölti a fehér gombahús.

A gyilkos galócának van egy édestestvé
re, a fehér gyilkos galóca. Ez a gomba min

den részében (a kalap felszínén is) tiszta fe
hér. Minden más ismertetőjegye megegye
zik a gyilkos galócával.

A gyilkos galóca erdei gomba, fátlan he
lyen nem tud megélni, mert az erdő fáival él 
táplálékcsere kapcsolatban. Főleg tölgyek, 
de néha bükkök és fenyők alatt él. Fő termő
ideje júniustól októberig tart, azonban, ha az 
időjárás megfelelően alakul a számára, ak
kor már májusban, vagy a rendes termőideje 
után még decemberben is előfordulhat.

A gyilkos galócában lévő mérgező anya
gok nemcsak azért veszélyesek, mert mér
gek, hanem azért is, mert mire a mérgezés 
tünetei megjelennek, (6-40 óra) a méreg 
már a gyomorból a májba és a vesékbe is 
felszívódott. A mérgezési tünetek hirtelen 
heves hányással és hasmenéssel kezdőd
nek. Ha ilyenek a gombafogyasztás után 
legalább 6 órával jelentkeznek, akkor élet
veszély jelzéssel azonnal mentőt kell hívni, 
mert a mérgezett csak kórházban, speciáli
san képzett orvosok segítségével menthető 
meg. A gombából maradt bármilyen mara
dékot (főtten vagy nyersen) át kell adni a 
mentőorvosnak. A gombából fogyasztókat 
is, kivétel nélkül mérgezettként kell kezelni.

A mérgezések elkerülése végett fontos tud
ni, hogy:

-  Nem igaz, hogy leforrázással vagy főzés
sel a gyilkos galóca méreganyagai kiol
dódnak.

-N e m  igaz, hogy a gyilkos galóca főzés 
közben az ezüst evőeszközt megfeketíti.

-  Nem igaz, hogy a gyilkos galóca kettétör
ve elszíneződik.

-  Nem igaz még sok egyéb hiedelem sem.
-  Igaz viszont az, hogy a gyilkos galóca 

mérgezés elkerülésének egyetlen módja 
van, a gyilkos galóca biztos felismerése.

Szöveg: Széli László 
Fotó: Meuser Iván
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HUMOR

RAGOZZAM TOVÁBB?
Annak idején, amikor az új vadászati törvény 
és annak megannyi végrehajtási rendelete, va
lamint egységes szerkezetbe foglalt módosítá
sai. továbbá értelmezése, olvasata, magyará
zata, háttér információja, sűrűn öklendeztető 
megemésztése szembesült a magyar valóság
gal, rögvest homlokomra csaptam és kijelen
tettem, hogy csak az ügyvédem jelenlétében 
vadászom. A drága jó édesanyámnak sem hit
tem volna el. hogy sok mindenre, de elsősor
ban az EU-ra hivatkozva ezt még tovább is le
het ragozni.

Ha azt akarom, hogy öreg napjaim békében 
teljenek, a két fős különítmény kibővül egy állat
orvossal -  aki a kompetenciámat és a nagyvad 
belsőség járandóságomat vizsgálja a zsigere- 
lés befejeztével, valamint egy ráérő természet- 
védelmi őrrel, aki igazolja, hogy eléggé el nem 
ítélhető tevékenységem, a vadászatom során 
védett állatot nem bántottam, nem ijesztgettem, 
és ezzel utólag sem vagyok vádolható. A vad
őr jelenlétét pedig a Házi Szabály írja elő.

Nem csinálok titkot abból, hogy miként csi
náljuk. tanulhat belőle minden sötét zöldfülű.

Tegyük fel. hogy a társaságomnál végzett, 
és társadalminak becézett, de valójában ítélet 
nélküli közmunka alapján selejt bak elejtésével 
ismerik el végső kitartásomat. Ritka az ilyen 
valószínűtlen eset, de szórványosan még elő
fordulhat.

A vadászat felejthetetlen izgalmai az időpont 
egyeztetéssel kezdődnek. Kiderül, hogy egye
dül a selejt őzbaknak van hulladék szabadide
je, szíves és külön bejáratú agyonlövetése cél
jából. Ügyvédem, aki szintén a piacról él, má
sodállásban éppen farkasnak tűnő vadorzókat 
fest át -  erőteljes mélymosó hatással -  éppen 
ma született báránnyá a független bíróságon. 
Állatorvosom pedig éppen szexei, magyarán 
disznókat heréi, ami többet hoz a boszorkány 
konyhájára. A körzeti természetvédelmi őr to
vábbképzésen van, felsőfokú végzettséget 
szerez magának vadgazdálkodásból. Egyedül 
ugyan mehetnék, de nem ettem meszet, és 
nem is ringattak kőbölcsőben, és ráadásul a 
vadászjegyemet koholt vádak alapján önként 
nem adom le a felügyelőségnek. Jobb, ha min
den előírást betartunk, tetűről, tetűre.

Telik, múlik az idő, a selejt bak pedig már ja
vában kulminál, olyannyira, hogy a tanyasiak 
már nem tudnak nyugodtan aludni sem a ve- 
lőtrázó kulminációjától.

Szép nyárvégi hajnalra dugja ki a napocska 
a vigyorgó pofázmányát. A határban már las
san mindenki bezsongott, a verebek vernek, 
varjak varrnak, a szarkák szintén szerepelnek. 
Van árvíz, belvíz, és főként fejvíz. Az utóbbi 
kétségkívül a legalattomosabb természeti csa
pás, mert még körözési fantomképről sem is
merhető fel. Fertály órája ülök hosszú méla 
csendben, mire mindannyian megérkeznek 
nélkülözhetetlen társaim. Az ügyvéd fekete 
Bentley-vel, hegesztő szemüvegben, zöldcsí
kos talárban, a laptopjában minden jogsza
bály. rendelet, kiegészítő és táblázat. Az állat
orvos Mercedesszel fut be, fehér gumicsizmá
ban és köpenyben, hóna alatt összecsukható 
tábori boncteremmel, hatósági pecsétekkel, 
kémcsövekkel, és egyéb szívatókkal. Nem 
sokkal követi Land Rowerrel a távolról pályael
hagyó hivatásos vadásznak látszó természet- 
védelmi őr, teljes kommandós felszerelésben, 
kiegészítve bézból ütővel, házkutatási enge
déllyel, és egy hagyományos rendszerű madár

ijesztővel. Legutoljára jön a vadőr, maga előtt 
tolva az ideiglenesen több mint negyven évig 
ehelyütt állomásozók által itt felejtett, lerob
bant, évek óta működésképtelen UAZ-át. Lá
bán a vadászmester idő előtt megbüdösödött 
gumicsizmája, az elnök kőkoptatott nadrágjá
ban. és a titkár megunt, de a pókhálónál vala
mivel vízhatlanabb esküvői zakójában, ame
lyeket az azonnali hatályos FVM rendelet sze
rint pontosan a más megállapodás hiányában 
ippeg szolgálati ruha gyanánt kapott. Miköz
ben tolja az U-azát, keresi az l-gazát. Nem ta
lálja, de még a kamarai szakosztálya sem...

Névsorolvasást, eligazgatást tartok, beírok a 
beíró könyvbe, mert lassan rájövök, hogy való
jában az egész vidám szafári, társas vadá
szatnak minősül, mert az ügyvéd által ki top la
pozott, illetve ki laptopozott jogszabály szerint, 
ha háromnál többen vagyunk, akkor terminoló
giai szempontból, vagy társas vadászat, vagy 
gruppén szex esete foroghat fenn. így aztán a 
kőtelező balesetvédelmi oktatás sem marad
hat el. amelyről felvett jegyzőkönyvet a részt
vevőknek kötelező aláírni és ujjlenyomataikkal 
hitelesíteni. Ha még így is fennáll a hamisítás 
gyanúja, csak a genetikai vizsgálat segíthet 
valamiféle alkalmas altesti váladékból, amelyet 
kémcsőben a jegyzőkönyvhöz kell csatolni két 
nagykorú, büntetlen előéletű tanú jelenlétében. 
A tanúk pedig még a jó édesanyjukkal sem le
hetnek semmiféle rokonságban.

A cserkelő úton a zsákmányra éhes kóbor 
házimacska dilettantizmusával dübörgünk vé

gig mind az öten. Az előírásszerű, zárt rakterű 
vadhordó utánfutó folyton elakad valamiben. 
Kezdődik a papás-mamás, mert az állatorvos 
már vadul anyázik, a vadőr pedig a fődarabok
kal kezdi az apázást. Éppen az elejénél tart. A 
magaslesre a nyest fürgeségével araszolunk 
fel egymás után, és helyezkednénk el egymás 
ölében, több hely nincs, hiszen a les legfeljebb 
két személy részére hitelesített. Ez már abból 
is sejthető volt, hogy métereket lengett ki jobb
ra, majd balra, majd egy nagy figyelmeztető 
reccsenés után érünk mind az öten földet. 
Még jó, hogy az egyetlen puskánk felvitelét 
ilyen tumultusban meg sem kíséreltem, és ele
ve lenn hagytam az előírások és a fennforgó 
balesetveszély miatt.

Az állatorvos megkezdte a vérbe fagyást, 
sebes fektiben. Annyi ereje még maradt, hogy 
a sebeink nyalogatása után mindenkinek adott 
a biztonság kedvéért egy EU kompatibilis ve
szettség elleni védőoltást, amelyre jár az állami 
dotáció. Az ügyvéd úgy üvöltött, mint egy 
visszatelepült aranysakál. A többiek diszkréten 
és kultúráltan hol köptek, hol nyeltek, vagy 
egyéb mellékhatásaikat tanulmányozták, mert 
sajnos gyógyszerészüket mindezekről előre 
nem tudták megkérdezni. Annak jelenléte még 
nem kötelező, mert egyelőre csak a mellékha
tásokat illetően ajánlott.

Önfeledten szórakoztunk még egy fertály 
óráig, amikor is a vadőr egy ügyesen modulált, 
vészsirámnak hangzó szellentésére befutott a 
selejt bak. Az ügyvéd laptopján kikopogta az 
FVM rendelet mínusz pontokat taglaló tábláza
tát, az állatorvos pedig egyéb lappangó be
tegségeket diagnosztizált, a természetvédelmi 
őr felmérte, hogy a lövés irányába védett állat, 
ötvenezer forintos hangyaboly nem mozdult 
be, a vadőr pedig fogta a fejét. Magam pedig 
eleresztettem a golyómat, pedig igen csak jól 
esett szorítani a nagy zuhanás után.

Sajnos, nem találtam el senkit, pedig meg
érdemelték volna. A selejt bak -  amely mint 
később kiderült a táblázat egyetlen rublikájá- 
ba nem fért bele -  szépen elterült, mert halál
ra röhögte magát. Agancsa ugyanis olyan 
rendellenes volt, hogy befelé nőtt. és csak kis- 
koponyára vágás után vált láthatóvá, bírálha- 
tóvá. Az állatorvos hatóságilag igazolta a rö
högőgörcs életveszélyességét, és engedé
lyezte a közfogyasztását. Az ügyvéd ott hely
ben őszült bele, hogy egyetlen paragrafusba 
sem fért bele a terítéken fekvő bak agancsa. A 
vadőrnek először megüvegesedett a keze az 
előhúzott laposüvegtől, majd lassan a szeme 
is. A természetvédelmi őr formanyomott jegy
zőkönyvet rittyentett és meglocsolta a lágy- 
szárúakat. eközben furcsállva vette tudomá
sul, hogy a védett bányász béka segge alatt 
nem a pete van, hanem az életszínvonal. Ma
gam pedig legott különböző színű krotáliákat 
dugdostam a fellelhető szabadon maradt test
nyílásokba, jelezve a később igazoltató rend
őröknek, polgárőröknek, mezőőröknek, hogy 
nem kívánjuk ellopni, esetleg testvériesen el
osztani nehezen, de annál is jogszerűbben 
megszerzett közfogyasztható zsákmányunkat. 
Ezután beírtam az egészet a hivatalos, szigo
rú számadású lőjegyzékembe és kiiratkoztunk 
a területről. Talán még egyszer visszajövünk, 
ha minden összejön. Addig meg fizetjük a tag
díjat és önfeledt közgyűléseken szórakozunk 
...egymással.

HoZso



VADÁSZAT A VILÁGHÁLÓN

INTERNETRŐL -  VADASZOKNAK
AZ ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS, 

AVAGY AZ E-MAIL
Talán a legnépszerűbb szolgáltatása az inter
netnek az elektronikus levelezés. Használatá
val rendkívül felgyorsulhat a kommunikáció 
írott formája és nem utolsó sorban a „levele
zés” költségei is mérsékelhetek. De hogyan 
is tehetünk szert erre a szolgáltatásra? Ha 
előfizettünk egy internet szolgáltatónál, akkor 
ezzel együtt jár egy vagy több elektronikus le
vélcím is. A szerződéskor megkapjuk a szük
séges adatokat, úgymint: a levelező kiszolgá
lók címe, felhasználói név és jelszó. Most már 
„csak” be kell állítani a levelező programun
kat a kapott adatokkal. Lássunk hozzá.

Feltételezzük, hogy a Windows operációs rend
szerrel kapott és telepített levelező programot, 
az Outlook Express-t használjuk. A felső menü
sorban válasszuk az Eszközök et, abban kat- 
tintsunk a Fiókok... almenüre. A megnyíló ablak 
felső fülsorában válasszuk a Levelezés fület, 
majd a jobb oldali gombsor Hozzáadás > 
gombjára kattintva, annak Levelezés almenüjét.
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A megnyíló ablak beviteli mezőjébe írjuk be azt 
a nevet, amely név alatt a postafiókot használ
ni szeretnénk, majd kattintsunk a tovább

5. RÉSZ
gombra. A következő ablakban jelöljük be a 
„Már van elektronikus levélcímem..." pontot és 
adjuk meg a szolgáltatónktól kapott e-mail cí
met. Ez úgy áll össze, hogy a @ jel előtti részt 
előzetesen mi adjuk meg szolgáltatónknak, aki 
a ..kukac" utáni résszel kiegészítve adja meg a 
címet. (Pl. ha a szolgáltatónk az Elender és mi 
a Kovács Béla néwel rendelkezünk, célszerű 
a kovacs_bela előtagot választani; így e-mail 
címünk a kovacs_bela@elender.hu legyen).

A tovább gombra kattintva a levelezésünket 
kiszolgáló programok elérési címét kell meg
adni, mely adatokat szintén a szolgáltatónktól 
kellett megkapnunk. Két címről van szó: P0P3
-  bejövő levelek és SMTP -  kimenő levelek.

A P0P3 egy olyan program, amely a mega
dott címen fenntart számunkra a szolgálta
tónk által üzemeltetett számítógépen egy. a 
nap 24 órájában rendelkezésünkre álló posta
fiókot. Ha valaki levelet küld nekünk, az min
dig itt landol és addig várakozik, amíg meg 
nem nézzük, hogy jött-e levelünk. Ha le akar
juk tölteni a leveleinket a távoli gépről, akkor 
az Outlook erre a címre küldi el felhasználó 
(fiók) nevünket, jelszavunkat és ha az rend
ben van, a program áttölti leveleinket a mi gé
pünkre.

Az SMTP a levélküldéshez szükséges prog
ram, mely szintén a szolgáltató gépén fut. 
Azért felelős, hogy az általunk elküldött levelek 
eljussanak a címzetthez. Amikor elküldjük a le
velet, az SMTP megpróbálja megkeresni a cí
met és az ott lévő postafiókba letenni a levelet. 
Ha ez valami miatt meghiúsul (pl. megtelt a fi
ók) erről üzenetet küld nekünk.

Ha beírtuk a címeket, kattintsunk a tovább 
gombra. A következő ablakban kell megadni 
a felhasználói (fiók) nevet és jelszót, amit

szintén a szolgáltatónktól kaptunk. A jelszó 
utólag bármikor megváltoztatható, csak meg 
kell beszélni a szolgáltatóval. Ezután a követ
kező ablakban már csak a befejezés gombra 
kell kattintani és máris kész az új posta
fiókunk.

Ha megváltoznak az adatok, akkor a Fió
kok... ablakban a fióknevet kijelölve kattint
sunk a Tulajdonságok gombra. Az Általános 
és a Kiszolgálók fülön találjuk meg a fent emlí
tett adatokat, amelyeket a változásnak megfe
lelően módosíthatunk.

Leveleinket kapcsolat nélküli módban írjuk és 
csak küldés-fogadás idejére kapcsolódjunk fel. 
Ha már él a kapcsolat, a felső eszköztáron a 
Küldés/Fogadás-ra kattintva kezdeményezhet
jük a tranzakciót. Javaslom, hogy a letöltés köz
ben látható panelen jelöljük be a ..Kapcsolat 
bontása ha kész" négyzetet, nehogy véletlenül 
úgy felejtsük, mert azt a telefonszámlánk bánja.

Levelező programunk az áttekinthetőség 
kedvéért helyi mappákat alkalmaz. Értelem
szerűen a Beérkezett üzenetek-be töltődnek 
le az új levelek. Innen azután kedvünkre cso
portosíthatjuk őket. Új mappát jobb klikk > Új 
mappa... segítségével hozhatunk létre.

A Postázandó üzenetek be kerülnek az ál
talunk írt és még el nem küldött levelek. Ha el
küldjük őket és a címzett fogadta is, akkor au
tomatikusan átkerülnek az Elküldött elemek
be. Ha a küldés sikertelen volt. a levél a postá- 
zandókban marad.

(Legközelebb levelezőprogramunk kényelmi 
szolgáltatásaival ismerkedünk meg, úgy mint 
címlista, körlevél, csatolt dokumentumok kül- 
ÓéSG )

Hegedüsné Wéber Ildikó

JÁTÉK * JÁTÉK * JÁTÉK
Júniustól négy hónapon át játszhatnak velünk Olvasóink, ha he
lyesen megválaszolják kérdéseinket, amely megjelenik lapunk
ban és az internetes honlapunkon (www.vadaszlap.hu.̂  A vála
szok egy részét megtalálhatják KÓD-EX című kiadványunkban, 
a többi kérdés a FeHoVán nagy sikert aratott Naturhun Bt. virtuá
lis vadászatával kapcsolatos (www.virtualisvadaszat.hu).

A helyes válaszokat beküldők között minden hónapban kisor
solunk egy virtuális vadászati lehetőséget, egy VADÁSZLAP elő
fizetést, egy KÓD-EX-et, illetőleg egy sorszámozott természetvé
delmi „kacsa” bélyeget. Októberben sorsoljuk a fődíjat, egy 4 
személyes négy órás virtuális vadászatot a Naturhunnal! A fődíj 
sorsolásán az vehet részt, aki mind a négy hónapon át helyes 
válaszokat adott.

A megfejtések beküldhetők levélben: 1141 Budapest, Vízakna 
u. 23/b -  faxon: 222-6819 vagy e-mailben: jatek@vadaszlap.hu 
A beküldési határidő: 2002. június 20.

A kérdések megtalálhatók a honlapunkon is, ahol a kérdőív kitöltése 
után egyetlen gombnyomásra elküldhető a válasz. A nyerteseket ér
tesítjük, illetve olvashatják nevüket az újságban és honlapunkon is.

KÉ R D É SE IN K:

1J  M it nevezünk „vadásziasnak”  ?
A./ Amit a vadászok többsége igaznak tart.

B ./ Amit az igaz vadászok értéknek mondanak.
C./ Mindazt, amit az igaz vadászok többsége a világnézetéhez 

tartozónak fogad el.

2.1 Van-e különbség a vadászati etika és e tike tt között ?
A./ Nincs, mert az etika az etikett betartásának a 

következménye.
B./ Van, mert az etika = ahogyan gondolkodunk, az etikett pedig 

ahogyan viselkedünk.
C./ Az etika és az etikett ugyanazt jelenti.

3.1 M it nevezünk v irtuá lis  vadászatnak ?
A./ A fegyver nélküli, elképzelt vadászatot.
B./ A számítógépek programjain kialakított nem valós 

vadászatot.
C./ A számítógép segítségével kivetített lézeres fegyverrel 

történő vadászatot.

4./ Mire jó  a v irtuá lis  vadászat ?
A./ Hasznos időtöltésre.
B./ Képességeink ellenőrzésére.
C./ Ismeretek szerzésére, valamint a valódi vadászat és a lövés 

gyakorlására.

mailto:kovacs_bela@elender.hu
http://www.virtualisvadaszat.hu
mailto:jatek@vadaszlap.hu
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Egyesek szerint a június sohasem volt 

igazi „vadászhónap”. Miért is lett vol
na? Hiszen az olyan jeles események, 
mint a szalonkahúzás, a szarvasnász 

vagy a különféle apróvad betakarítások kezde
tei régen is, ma is máshová osztattak ki. Talán 
az őzbakszezon nyitánya áll hozzá legköze
lebb, de az idő előrehaladtával, a vetések ka
lászba szökkenésével, a lombfelület bezárultá- 
val a legtöbb kolléga főleg az esztendő nagy 
részében otthon lustálkodó trófeamániások -  
több hónapos, jogerősnek vélt szekrénybünte
tésre kárhoztatja jobb sorsra érdemes és em
beri gyarlóságaiban egyáltalán nem részes 
fegyverét a közismert alibi-sóhajtás kíséreté
ben: „Majd augusztusban..."

Csupán a megrögzött mániákusok járnak 
nap mint nap makacs-fáradhatatlanul az álta
luk kiszemelt egyetlen agancsos nyomában, 
mert különleges szerelmi bódulatukban eltö
kélték: vagy a nagy „Ő"-t hozzák terítékre, 
vagy abban az évben nem kerül őzbak-töret 
sokat látott és megélt kalapjuk mellé. Tisztá
ban vannak szinte a nullával egyenértékű esé
lyeikkel, mégis bíznak Diána vagy Fortuna ke
gyeiben. s már az is örömmel tölti el őket. ha a 
szellő mozgatta kalászerdőből néhány másod
percre kiemelkedni vélik a vén. visszarakott, 
esetleg különlegesen rendellenes trófea ide- 
oda bókoló csúcsát, netán hallhatják a cserke- 
lő-ösvényt szegélyező sűrűben alig néhány lé
pésnyiről elugró. ébersége és ravaszsága el
lenére is kíváncsi vad néhány méltatlankodó 
vagy csúfondáros böffenését.

Jómagam -  amíg módomban állt -  utóbbi 
vadásztársaim életvitelét követtem, bár töre
delmesen bevallom: nem sok sikerrel. A nagy
jából félszáz őzbakból, amelyet magaménak 
mondhatok, alig négyet-ötöt köszönhetek kitar
tó következetességemnek. Panaszra még 
sincs okom. hiszen kívülállók számára ered
ménytelennek tűnő fáradozásaimat számlálat- 
lan egyéb módon jutalmazta a bőkezű Termé
szet. Szélcsendes, holdvilágos estéken a po
ros, esőváró mezei utakon lopakodva, s né
hány percre a mozdulatlanság álcájába rejtőz
ve gyakran gyönyörködtem a vetésből kikoco
gó, cipőmet körbeszaglászó. majd apró röffe- 
nésekkel odébb iramodó, csíkos vadmalacok
ban. Közben -  mutatóujjammal a kibiztosított 
ravaszon -  arra is éberen kellett ügyelnem, 
nem szükséges-e a csintalan, tapasztalatlan 
utódai védelmében jogosan nekem forduló ko
ca lába elé durrantanom. Mert bizony, egy-két 
alkalommal csak ilyen áron tudtam megóvni 
testi épségemet. Szerencsére minden esetben 
igaznak bizonyult a mondás: a kecske is jólla
kott, a káposzta is megmaradt. Pontosabban a 
bájos család lövésem hangjára kereket oldott, 
és új nadrágot sem kellett szabatnom. nem be
szélve a benne lévő dolgokról.

Fiamat már egészen apróka korában sikerült 
megfertőznöm természetszeretettel. Boldog 
volt. ha útjaimon társamul szegődhetett. Csu
pán olyankor duzzogott kissé, amikor első kö
zös. esti lesvadászatunk időpontját időről-idő

re elodáztam. Korainak tartottam még számára 
az emberpróbáló, éjszakai virrasztást, no meg 
felnőtt vagy már csaknem annak mondható kí
sérőim között is gyakorta nehéz volt igazságot 
tennem: az adott estén ki induljon velem sze
rencsét próbálni.

Köztudottan régi taktika: amire az ember 
egyedül nem képes, ahhoz szövetségest ke
res magának. S egy tízéves fiúnak -  természe
tesen az apján kívül -  akadhat-e jobb pártfo
gója az édesanyjánál? Tibor is erre a következ
tetésre jutott, amikor egy napon feleségemet 
küldte hozzám delegációba. S bár még ő sem 
rajongott túlságosan a gondolatért, az anyai 
érzés felülkerekedvén benne, előterjesztette 
közös óhajukat:

-  Egyszer igazán magaddal vihetnéd a gye
reket! Addig úgysem lesz nyugta, amíg nem 
próbálta ki, milyen az éjszakai les. Legfeljebb 
elalszik vagy unatkozni fog, és a továbbiakban 
nem nyaggat hasonló kéréssel.

Eltöprengtem a hallottakon. Még hogy unat
kozni fog? Az én fiam? Odakünn? Ezen igen
csak csodálkoznék! De mivel némileg járatos 
vagyok a diplomáciában, tudtam, adós vagyok 
a válasszal. Tréfásan így szóltam tehát:

-  Tisztelt hölgyem! Kérem, közölje megbízó
jával döntésemet: közeleg a tanév vége. Ha 
elégedett leszek a fiatalúr bizonyítványával, ju
talmul kinevezem vadászkísérőnek.

Elnevettük magunkat, és a nappali résnyi- 
re nyitott ajtajának takarásában leselkedő 
érdekeltnek sem volt kifogása az elhangzot
tak ellen, mert három helyiségen és a hátsó 
kijáraton át harsány csatakiáltással távozott 
a kertbe.

Az idő csak a tétlen, rest emberek számára 
tűnik lassúnak, ezért expressz-sebességgel 
robogtak el a hátralévő hetek. A nagy szágul
dás közepette eljutott hozzám néhány kollégái 
információ: Tibor -  a tanulást illetően -  kemé
nyen beledőlt a hámba. Minek szaporítsam fe
leslegesen a szót? Miután a tanévzáró ünnep
ség végén szárnyaikra bocsátottam saját osz
tályom tanulóit, fiam elém állt indexével:

-  Tessék, apa! ... Különben egész jó holdvi
lág lesz ma este... A szél sem fúj...

Mivel egy családfő legfőbb erénye a szava
hihetőség, és a jeles bizonyítvány sem lebe
csülendő dolog, természetes, hogy az éppen 
elköszönő nap már a józseflaki magaslesen ta
lált bennünket. Induláskor ugyan még fel kel
lett vennünk a küzdelmet a tömegesen támadó 
anyai aggályokkal, végül az elénk halmozott fél 
szekérderéknyi takarót és kabátot az alábbi ri- 
poszttal hagytuk otthon:

Kérlek, ne avatkozz a férfiak dolgába! Tu
dunk mi magunkra vigyázni.

-  Csak meg ne bánjátok! Mert te köztudot
tan olyan csirizzel ragasztod le fenekedet az 
ülésdeszkához, amit csak a hajnali harmat ké
pes feloldani! -  hangzott a kissé duzzogó, csí
pős válasz.

Az alkonyodó erdőnek minden évszakban 
megvan a maga varázsa. Ilyenkor, nyár elején 
pedig különösen hangulatos. Az apró dalosok 
fokozatosan halkuló karából időről-időre ki
emelkedik egy-egy felgallyazó fácánkakas 
vagy sebesen tovaröppenő feketerigó sztákká-

tó szólója, néhány korán mozduló őz lépteinek 
sejtelmes roppanásaitól kísérve. Pele koppan 
a kátránypapírral borított deszkatetőn, majd zi- 
zegő-mörcögő futással igyekszik elérni vala
melyik feléje hajló gallyat. Balról halk neszezés 
férkőzik fülünkhöz: alighanem róka kutat esti 
egércsemegéje után, titkon abban reményked
ve, hogy a pisszegő, apró légtornászok egyike 
is -  tévedésből vagy játékos kedvében -  az 
avaron landol.

Fiam éberen figyel, minden apró mozzanat
ra reagál, természetesen hang és felesleges 
mocorgás nélkül. A legfontosabb alapelveket 
már rég elsajátította, a mai este amolyan gya
korlati vizsgaféle számára. Remélem, nem 
okoz csalódást!

Derék vadőrünktől, István bácsitól tudom, a 
módjával, de folyamatosan etetett szóróra na
ponta magányos süldő jár. valószínűleg kan- 
csi, nyugodtan meglőhető. Az ő érkezését vár
juk, bár Tibornak nem árultam el a titkot. Hi
szen a vadászatban nincs biztos, előre beha
rangozható esemény. Ha kosztosunk valami
lyen oknál fogva éppen ma veszi másfelé útját, 
az újsütetű kísérőt reményteljes várakozás 
után ne érje már első alkalommal csalódás. 
Ilyen jóvágású fiatalember igazán megérde
melne Diánától egy kacsintást! Már csak azért 
is. mert a vele itt kucorgó korosabb férfiú sem 
éppen kutya!

Távoli, motoros repülőgép hangját imitálva 
arasznyi szarvasbogár landol a les peremén. 
Ritka szép példány, évek óta nem láttam ha
sonlót. A legtöbb gyerek mohón kapna utána, 
hogy birtokba vehesse, fiam viszont úgy ül 
mellettem, mint a szfinx. A hold még gyér vilá
gánál látom, hogy mosolyogva követi vendé
günk kissé groteszk mozgását. Rég megtanul
ta, hogy minden élőlénynek ott a helye, ahová 
a bölcs Természet alkotta. Esze ágában sincs 
arra kérni, hogy vigyük haza a bogarat, tartsuk 
dobozban, esetleg preparáljuk ki, mint azt 
évekkel korábban a gyűjtök tették. Utóbbiak
nak köszönhetjük, hogy e tetszetős és érdekes 
lények -  számos más fajtával egyetemben -  ki
pusztulóban vannak.

A kis tisztás jobb szélét szegélyező kökény
bokrok takarásából fiatal őzbak lép ki. villás, 
első agancsa valamennyivel a füle fölé ér. Va
dat álló vizslaként, egyik mellső lábát feltartva 
meditál: a sózó vagy a szóró felé vegye-e út
ját? Aztán hirtelen ránk emeli tekintetét. Ma
gyarázatra nincsen szükségünk: a korábban 
bizonytalankodó légmozgás most egyenesen 
irányába lebeg. A bakocska néhányat bólogat, 
majd anélkül, hogy nagyobbat fordulna, hely
ből balra szökken. A szellő úgy látszik elég 
meggyőzően tudatta vele, hogy kik vagyunk, 
mert pillanatnyi mozdulatlanság után vágtába
-  s ami ennél sokkal nagyobb baj, éktelen ze
nebonába -  kezd. Még néhányszáz méterről is 
vissza-visszaszól. közölve nemtetszését.

A nagy hejehujára a jobb oldali gödörben is 
meglódul valami. Komolyabb jószág lehet, 
mert jócskán ropog. Lélegzetvételnyi csend 
után hangos fújással mutatkozik be. Hát per
sze, a süldő! Itt ólálkodott a közelünkben, anél-

(Folytatás a 22. oldalon)
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kül, hogy bármivel elárulta volna magát. Vagy 
éppenséggel nappali szálláshelyén zavarta meg 
a csendháborító őz. Jaj, csak el ne illanjon. Most 
tekints ránk, Szent Hubertus, ha éppen ráérsz!

Fohászom -  úgy tűnik -  meghallgatásra ta
lált. mert nem kis meglepetésemre a disznó el
indul felfelé, egyenesen a szóró irányába. A si- 
hederi önteltség valószínűleg azt sugallja neki, 
hogy tőle riadt el a terített asztalhoz közelítő ve- 
télytársa. Sőt, mintha attól tartana, hogy mások
kal is osztozkodnia kell a lakomán, léptei fel
gyorsulnak. Az erdőlakók számára kötelezően 
előírt szabályra is fittyet hányva, megállás, hall
gatózás nélkül, magabiztosan üget ki a holdfé
nyes tisztásra. Gondolkodásra, gyönyörködés
re nincs időnk, mielőtt még szél alá kerülne, út
jára engedem a megbízható, kilencgrammos 
lövedéket. A hetyke legény a fültő-találattól 
bukfencet vetve esik a szemközti bokrok alá. 
Feszülten figyelünk. Egyik kökényág tétován 
rezdül még néhányat, majd a környéket ismét 
birtokába veszi a csend és a mozdulatlanság.

Fiam máris indulna lefelé a létrán, de vissza
parancsolom. Tudom, jelen esetben felesleges 
az óvatosság, de a szabályt mindenkor illik be
tartani. Lövésre kész fegyverrel közelítem meg 
a vadat. Hátsó fertálya kilátszik a bozótból. Ci
pőmmel megérintem: lazán nyeklik. Intek Ti
bornak, jöhet. Néhány másodperc múlva mel-
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lettem áll. Nagy az örvendezés, mindkettőnk
nek alapos oka van a jókedvre.

Kitessékeljük zsákmányunkat utolsó búvó
helyéről. A vizsgálódás, gyönyörködés percei 
után a tiszteletadás ceremóniája, majd a pró
zai teendők következnek. A frissen avatott kí
sérő kalapjára is töret kerül. Megérdemli, mert 
szentül hiszi, hogy ami történt, elsősorban az ő 
érdeme. Lehet, hogy igaza van, a Sors kiszá
míthatatlan.

•  * *

A történtek óta pontosan húsz esztendő telt el. 
Fiam még jó néhányszor osztozott élményeim
ben. majd teendői másfelé szólították. Valójá
ban nem fordított hátat a vadászatnak, de aktív 
művelőjévé sosem vált. Továbbra is érdeklő
déssel hallgatja történeteimet, írásaimat az el
sőtől az utolsóig elolvassa, s örül, ha egyik- 
ben-másikban közős élményeinket fedezi fel.

A tavaszi szél nem csak a telet űzi el. nem 
csupán a zsenge rügyeket, bimbókat csalo
gatja elő, hanem tövestül dönti ki a vén, meg- 
odvasodott fákat, amelyek zuhantukban erős, 
egészséges ágakat is magukkal sodornak, 
összetörnek. Ilyen az emberek által regnált, 
alakított világ is. Jól gondozott, szép vadászte

rületünket elvesztettük, csupán ott szerzett 
emlékeink parazsa izzik fel időről-időre. S az 
elillanó esztendők nyomán változik a táj is. A fi
atal akácos felnőtt, letarolták, helyén frissen 
sarjadt cserjék emelik zsenge ágkarjaikat a jú
niusi nap felé. Erdőjáró emberek elmondása 
szerint magaslesem áll még. tehetős külföldi 
és hazai szórakozni vágyók őrömére.

Családunkban, rokonságunkban egyetlen 
vadász elődöm sem akadt. Korábban abban 
reménykedtem, hogy -  erőm fogytával -  egy 
napon valamelyik gyermekem átveszi tőlem a 
megkopott tarisznyát, kalapot. Nem sejthettem, 
hogy egyebet nem is adhatok neki örökül. Igaz. 
magam nem panaszkod hatom, mert barátaim, 
olvasóim sokfelé invitálnak, minden lehetőt biz
tosítva igyekeznek újabb élményekhez juttatni. 
Hálás is vagyok érte. de tudom, a dédelgetett 
kalitkás madár sorsában osztozom, amely min
den csemegéről, kényeztetésről lemondana, 
elvesztett, egykori szabadságáért.

A régi időkön borongva azért felvillan előt
tem egy halvány reménysugár. Leányom, aki 
zsenge korától kemény, edzett kísérőmnek bi
zonyult, most, felnőtt fejjel vadászvizsgára ké
szül. Őszintén bizakodom, hogy általa mente
sülök attól a tehertételtől, amelyet egyik-másik 
kollégám -  az enyémhez hasonló vadászsorsa 
summázataként -  kénytelen-kelletlen keserű
séggel így fogalmaz meg: „Mit ért az életem, 
ha se gyökerem, se ágam?"

V A D K A C S Á K
Beküldendő: Gyurkovics Tibor verséből idézünk egy szakaszt rejtvényünkben.

A megfejtéseket június 20-áig a szerkesztőség címére kell beküldeni. A könyvnyereményeket postán küldjük el a nyerteseknek.

A májusi rejtvény helyes megfejtése: Mocsár mentén jár a farkas. /  mocsár mozdul farkas léptén. /  Mezőn mendegél a medve. / mező mozdul medve mancsán. 
Nyertesek: Szita Ildikó (Pázmánd). Szabó Ferencné (Budapest). Fehér Dóra (Budapest)



KETTŐS PO RTRÉ
Egy német barátjuk ötlete alapján már 

két alkalommal rendeztek Családi Galé
riát. ami annyit takar, hogy egy-egy hét

re megnyitották a művészetet kedvelő bará
toknak. ismerősöknek és a nagyközönség
nek saját lakásukat, ahol alkalmi kamara kiál
lítással fogadták a nem kis számú látogató
kat. Mindketten 1989 óta vesznek részt kü- 
lön-külön is helyi és országos bemutatón, tár
laton, de sokszor közösen is kiállítanak. 
Rendszeresen járnak együtt művészeti alko
tótáborokba. s minden évben ott vannak Ge- 
mencen az Altamira Egyesület által a termé
szetet ábrázoló művészeknek rendezett sza
badtéri műhelyben.

Sokat dolgoznak, minden dicsekvés nél
kül állíthatják, hogy szakmailag sikeresek, 
mégis, itthon nem érzi úgy az ember, hogy 
ha valamit teljesít, annak van következmé
nye, eredménye. Mintha légüres térben mo
zognának...

Az 1956-ban született Kiss Eszter 1979-től 
földrajz-rajz szakos tanár, előbb általános 
majd középiskolában tanított. Jelenlegi elfog
laltságát tekintve művészeti szervező a Püs
pökladányi Városi Művelődési Központban. 
1972-től tagja a Városi Képzőművészeti 
Körnek, húsz esztendeje vezetője az alkotó- 
csoportnak.

Topor András. Bíró Lajos. Berecz And
rás, Sisa József tanítványaként érdeklődé
se a tűzzománc (sgrafitto, rekesz-, sodrony 
és azsúrzománc) irányába fordult, de nem 
mondott le az olajképek, akvarellek festé
séről sem. Gyermekei szintén elkötelezett
jei valamilyen képzőművészeti ágnak, fia 
Gyuri (21 éves) ötvösnek tanul, lánya. An
na (18 éves) művészeti gimnáziumban 
végzős, országos versenyek eredményes 
résztvevője.

Az Alföld közepén, Püspökladányban 
élő müvészházaspár 1997-ben talált 
egymásra a berekfürdői művésztelepen, 
mindketten a természetelvű festészet el
kötelezett hfvei. Bár különböző stílus
ban, egymástól jelentősen eltérő műfa
jokban alkotnak, mégis hatnak vala
mennyire egymás kifejezési módjára. 
Kiss Eszter férjétől, Potyók Tamástól az 
elvonatkoztatást, a stilizálást tanulta 
meg, míg Tamás témaválasztásában 
igazodott Eszterhez. Közös gyermekük, 
a 3 éves Sára „önálló festőállvánnyal” 
rendelkezik, s lelkesen kenegeti a színe
ket „alkotásaira” ... csodálatos érzéke 
van ahhoz, hogy mindig apja legdrá
gább festékeit használja el.

i . . / .

Potyók Tamás modern stílusú festészetet ta
nult a Képzőművészeti Főiskolán, majd elvé
gezte a mesterkurzust 1997-ben. (Tanárai: 
Bíró Lajos és Molnár Sándor). 1990 óta önál
ló festőként dolgozik. Stílusában egyre job
ban közelít a valós (nem elvonatkoztatott) ter
mészetábrázoláshoz, ugyanakkor jól megfér 
benne a klasszikus alapokon nevelődött mo
dernség és a majdnem realista (a látvány il
lúzióját keltő) alkotásmód.

Családja -  Eszteréhez hasonlóan -  szintén 
„művészet közeli" beállítottságú, lakásuk 
édesapja által faragott gyönyörű bútorokkal 
van berendezve, Tamás mívesen megmun
kált festőállványa is az ő kézügyességét d i
cséri. Bár emberemlékezet óta nem voltak 
vadász ősei, Tamás azonban -  a festészet 
felől közelítve -  foglalkozni kezdett a vadá
szattal. Vallja, hogy a jó festőnek -  különösen 
a természetfestőnek -  egy kissé polihisztor
nak kell lennie, elengedhetetlenek az anató
miai és a vadászati ismeretek is. Olaj, pasz
tell, tusrajz mind megtalálható az ábrázolás- 
módjai között, egy-egy képet 4-5 hétig is fest 

függetlenül attól, hogy saját kedvtelésre 
vagy megrendelésre dolgozik. Az Alföld sík
sága meglehetős témaszegény. 3-4 év kel
lett, míg annyira sikerült beleélnie magát a 
tájba, hogy a nagy eget és a hozzá viszonyít
va kis földfelületet ne csak statikusan ábrá
zolja, hanem élővé, izgalmassá tudja tenni. 
Állatábrázolásai sajátos szín- és látványvilá
got hordoznak, merőben más, mint a „meg
szokott” . Mind modern, mind hagyományos 
stílusban készített képei nagy sikert aratnak, 
a szakma 3 nívódijjal és a Magyar Alkotómű
vészek Országos Egyesületének díjával is
merte el tehetségét.

S-E.

A tűzzománccal nehezen barátkozott meg, 
túlságosan ridegnek, formálhatatlannak 
érezte, a műfajnak a csak formákra és szí
nekre alapozott, dekoráció szintű alkotásai 
nem vonzották túlságosan. A festett zománc
cal (sgrafitto) való kísérletezés azonban 
meghozta számára a sikerélményt, s egyre 
több önálló, festménynek is beillő képet ké
szített. A címereket, rekeszzománc képeket 
vörösréz alapanyagra, míg a festett zománc
képeket vaslemezre viszi fel. A zománc vará
zsa. hogy a négy őselemből áll össze, s leg
alább kettő, de inkább 3-4 rétegben égetve 
adja azt a végleges látványt, amelyet kiállítá
sain olyan sokra értékel mind a műértő. mind 
a laikus közönség. Megrázó és felemelő él
ménye volt, amikor egy vak ember a zo
máncképeket kezével letapogatva döbbene
tes pontossággal mondta el a kép tartalmát. 
Kedvenc témája a fa, ábrázolásain igyekszik 
a mozgás érzetét kelteni. Ideje nagy részét 
leköti a zománc, de állandó hiányérzetet je
lent, hogy nem tud eleget foglalkozni a szívé
hez ugyanúgy közel álló akvarellek és olajké
pek festésével.
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AZ ElíŐS B
Minden .zöldkalapos" túlzás nélkül 
állítható, hogy idén az őzbak terí
ték a várakozáson felül alakult, örö
mére mind az elejtőknek, mind a 
vadásztársaságoknak. Akadt né
hány különlegesség, igazi vadász 
„csemege" a trófeák között, ame
lyek közül ehelyütt bemutatunk né
hányat. Általánosságban elmond
ható, hogy a kedvező áttelelésnek 
köszönhetően igen jók voltak az 
agancs súlyok, a mérlegen a leg
több esetben többet mutattak, mint 
a távcsöves becsléskor, amely a 
vadásztató számára módfelett kel
lemes meglepetés, amelynek csak 
örülni lehet. A vadász öröm pedig 
-  jól tudjuk -  másokkal megosztva 
sokkal többet ér.

5

ÉVE
1. Dózsa Vt., Földeák 

843 gr, 208, 37 IP
2. Dózsa Vt., Törökszentmiklós,

761 gr. 196.02 IP
3. Hubertus Vt.,Szentes.

670 gr. 182.63 IP
4. Petőfi Vt., Biharkeresztes,

700 gr. 180.43 IP
5. Nimród Vt., Tiszalök.

689 gr. 172.89 IP
6. Előre Vt., Hódmezővásárhely 

585 gr. 159 IP
7.... és az „unikumok": az osztott 

szárú, rendellenes agancsalaku- 
lású bakot Támba Miklós ejtette 
el. Napkoron.

8. A fantasztikus parókás őzbakot 
osztrák vendégvadász hozta te
rítékre a Rába-Marcalközi Vt. te
rületén. A bak heréi alig bab
szem nagyságúak voltak.

6
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NAGY MONDÁSOK
Az öreg Józsi bácsi egyszerű ember vo lt. olyan m in t bár
ki más a társaságból. Az a típus, aki ma már szinte kiha
lófélben van. Úgy szerette a vadat, a vadászatot, ahogy 
azt az Isten adta. így aztán merőben sajátos véleménye 
vo lt a vadászati kultúráról, az etikáról, és a hagyomány- 
tiszteletről, és am irő l úgy gondolta, hogy az a saját nor
mái szerint etikus, az annak számított. Ám . ha nem. nos 
akkor papolhatott neki az ember, mert mereven kije len
tette -  édes fiam ez nem etikus, és kész.

A hagyomány tiszteletről annyit mondott: -  Itt vagyok 
nektek hetven évesen, hát nem vagyok én elég hagyo
mány? Tiszteljetek engem a tóbbi parádéval ne fog la l
kozzatok.

Az apróvad. és ezen belü l is a fácán vo lt a kedvenc 
vadfaja. Nagyvad „e lle n ”  -  ahogy ó m ondta -  csak ritkán 
ment. Egy alkalommal a kü lfö ld iek által már levadászott 
fácántelepet hajtotta a társaság. Jó tüzes kakasok röp
ködtek m inden fe lö l a hajtás a vége felé közeledett, és a 
m egszorult madarak egymás kapták szárnyra a nyiladék 
előtt. A  hajtők egy része már a nyiladékon szedte össze a 
fácánokat és lassan alábbhagyott a fü lsiketítő lövöldözés 
is. Éppen az öreggel szemben értem ki a hajtásból, aki a 
korára való tekintettel e lá lló  puskás vo lt. Már m indenki 
megtört puskával a kezében mesélte é lm ényeit, amikor 
m ellettem  Jóska bácsi egyszer csak hirtelen lövöldözni 
kezdett. Először egy duplát, majd egy egyes lövést adott. 
Nem láttam repülni sem m it, de az óreg már szaladt, és 
rángatta ki a bokor a ljából a csapkodó fácánkakast. Ide
gesen körülnézett, hogy ki látta ezt a „nagy hőstettet", 
am ikor három lövésével kifektette a bokor alján lapuló 
kakast. Am ikor a nyiladékra kilépett, természetesen m eg
kérdezem tőle, hogy m ikért nem várta meg míg felrepül a 
kakas? -  Repült a ’ma eleget, édes fiam  -  jö tt a válasz.

Volt á llandó hajtója. akit egyszer egy vadászat alatti 
ebédszünetben nagyhangon ekképpen oktatott: -  Tudod 
édes fiam . a legszemetebb állat a fácánkakas -  erre már 
a vadászok kezében is  m egállt a falat és várták, hogy eb

ből vajon m i lesz. -  Aztán m iért? -  kérdi a hajtó. -  Azért 
édes fiam , m ert az fut is, meg röpül is . ..

Ha nagy ritkán nagyvadra vadászott, hónapokig ha ll
gathattuk pontos és precíz m egfigyeléseit a trófeás vad 
bírálatáról. Ám m indez alulm aradt azokhoz az előadások
hoz képest, amelyeket a lövésztudományáról szokott me- 
sélgetni.

Egy langyos m ájusi estén özbakra ültek lesbe, egy 
hatalmas lucernatábla szélére. Az öreg egész este a

pontos és precíz szívlövés tudományára oktatta á lm é lko- 
dó tanítványát. M ár jócskán sötétedett, am ikor a keresett 
bak fe lá llt a lucernatábla közepén és csipegetni kezdett. 
A  öreg a lőbotra támaszkodva oktatólag felhívta a tanu
ló ja  figye lm ét, hogy m ost figye ljen, mert bemutatja neki 
a halál pontos lövést gyakorlatban is. Gondos célozga
tás után eleresztette a lövedéket, és m ily  csodát tett 
Szent Hubertus: a bak legott tűzbe rogyott. -  No. gye- 
rök. láttad? így kó ll ezt csiná ln i! -  m ondta széles m o
so llya l. -  M ost aztán eredj és hozd a bakot hadd nézzem 
közelebbről i s . . .

A  segéd rohant a bakhoz, de azt megtalálva vakargatta 
a feje búbját. -  Na. m it csinálsz te gyerek, hozd már az a 
bakot, hadd látom  -  kiáltott az öreg. -  Jóska bácsi, en
nek szétlőtte a fe jét és csak egy csontszilánk maradt az

agancs helyén -  kiabált vissza a tanuló. -  Az lehetetlen, 
hozd már ide te taknyos...

A gyerek nagy lihegve az öreg elé fektette a csúffá lőtt 
bakot.

-  M ost már láthatja maga is. megmondtam, hogy 
szétlőtte a fejét, ilyen lenne a híres szívlövés? -  kérdezte 
a tanítvány.

A mesterlövész vakarózott, m ajd így folytatta. -  Édes 
fiam , én a szívére céloztam és a go lyóm  biztosan oda is 
m ent volna, csak ez a rusnya állat biztosan éppen akkor 
vakargatta meg a szíve tájékát.

Természetesen a vizslákhoz is  rettenetesen értett, 
m ert az ó  néhai vizslája m elle tt -  am it é lő  em ber nem lá
tott -  a mai kutyák szóba sem jöhettek. Pár éve egy ne
ves vizslavezetó barátunkkal és kiváló kutyájával vadász
tunk. A kutya igazi, jó  formában vo lt, nagy lendülettel ke
resett egész nap. Gyönyörűen állta a fácánokat, m inden 
madarat meghozott és szabályosan átadott. A szárnyazot- 
takat lecsapázta, a sípra azonnal lábhoz jö tt, és droppolt 
a gazdája m inden lövésére.

Az öreg fél dé le lőtt csak bámulta a kutyát, de nem 
szólt egy szót sem. Még régi kutyás történeteit sem hoz
ta elő, csak hallgatott összeszorított szájjal. Végül az 
egyik hajtásban egymás m ellé  került a két „kutyás". Sűrű 
nádas következett, a hajtóktól és a kutyáktól csak úgy re
csegett. ropogott a nád. Józsi bácsi és a kutyás vendég 
széleztek, aztán m ikor összeszűkült a nádfal, végre egy
más m e llé  értek. Az öreg barátilag belekarolt fiatalabb 
társába, m ajd oktatólag így szólt: -  Tudod édes fiam, 
már egész déle lőtt figye ltem  a vizsládat. Gyönyörű kutya, 
szó m i szó. Fegyelmezett, ügyesen keres, és szépen á llja  
a vadat is. De azért egy igen nagy hibájára felhívom a f i 
gyelm edet. m ert biztosan nem vetted észre. Ez a kutya fél 
a lövéstől és ez óriási baj. Ahányszor ugyanis lövésre 
em elted a puskádat, ez m ind ig  hasra vágta magát, de 
úgy. hogy még a fejét is  leszorította a fö ldre. Ezért m on
dom  neked, m ihamarabb adjál tú l ra jta ...

A g y a k i G ábor

AZ IDEI SZALONKA DUBLÉ DÍJ NYERTESEI
Ha csak a beküldött dublé lövések időpontjait nézzük -  nem mond
hatjuk azt. hogy „gyenge" volt az idei húzás, hiszen két „hullám" is 
érzékelhető volt, mivel 12-én és 21-26-án az ország különböző ré
szein voltak sikeresek a szerencsés szalonkavadászok. A legkorábbi 
dublé 7-én esett a Somló környékén, a legkésőbbi pedig április 3-án 
a Cserehát és a Mátra között. A legtöbb dublét március 12-én Kistá- 
pén (Tolna megye -  Gyulaj), Tapolca-Diszelen (Veszprém megye) és 
Pilismaróton, illetőleg 26-án lőtték: Tarhoson (Békés megye). Mártély- 
ban (Csongrád megye) és a Maros-árterében a Vetyei részen 
(Csongrád megye)... azaz a Duna-Tisza közén -  az előző napi hideg 
szeleket követően -  a Dél-Magyarországi részeken.

Azért sem nevezhető „gyengének" a húzás, mert a tavalyi 18 be
küldött dubléval szemben, idén 23 dublét regisztrálhattunk és az 
idény 41 napjából 14 napon volt alkalmuk dublét lőni és fel is venni a 
vadászoknak. Meglepetés, hogy tíz éve -  amióta a Törley pezsgő
gyárral közösen kiírjuk a díjat -  idén először csak az esti húzáson
kedvezett Diana istenasszony a szalonkázóknak. Nem meglepetés,
hogy a dublé díjas klubtagok száma idén hét hivatásos vadásszal- 
erdésszel gyarapodott.

És akkor következzenek a díjasok, időrendi sorrendben (a zárójel
ben az elejtő lakóhelye) olvasható:

03.07. Somló Bíró Károly (Nagyalásony)
03.08. Diósviszló ifj. Víg Imre (Garé)

03.08. Seregélyes 
03.10. Haláp
03.12. Kistápé
03.12. Tapolca-Diszel
03.12. Pilismarót
03.13. Várgesztes 
03.16. Szalatnya 
03.18. Gánt
03.21. Pilis-Pap-rét
03.21. Budakeszi- 

Szarvas-árok
03.23. Kótújfalu
03.23. Mátraháza
03.24. Sajóvárkony
03.24. Röjtökmuzsaj
03.26. Tarhos
03.26. Mártély
03.26. Vetye
03.28. Szakály
03.29. Zagyvarékas 
04.01. Hajós-Szentgyörgy 
04.03. Szentkút

csekő

Bankó Zsolt (Székesfehérvár) 
Ludman Zsolt Sándor (Debrecen) 
Gubacsi Mihály (Kistápé)
Ányosi Imre (Tapolca)
Noszkay Tamás (Pilismarót) 
Szamper Mihály (Dad)
Kovács Richard (Balassagyarmat) 
Tamás Antal (Csákvár)
Szikriszt József (Szentendre)

Dr. Boda Zoltán (Budapest)
Gellai Tibor (Kétújfalu)
Kiss Gyula (Mátrafüred)
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Névadó Szőcsény- 
pusztán

Nagynevű vadászírónk, Széche
nyi Zsigmond nevét vette fel a So- 
mogyzsitva-Szőcsény-pusztai Er
dészeti Szakiskola április 5-én.

A Marcali Önkormányzat Polgár- 
mesteri Hivatala kezelésében álló. 
négy évtizedes eredményes múltra 
visszatekintő ..iskola-keresztelő*' 
ünnepségre több mint félezer láto
gató érkezett. Tíz órakor, a him
nusz elhangzása után. Kiss Vince 
igazgató ismertette az intézmény 
múltját és jelenét, valamint a jövő 
elképzeléseit, álmait, amelyben az 
anyagi lehetőségek döntő szere
pet kapnak. A tanulók létszáma 
több mint tízszeresére nőtt, és nem 
kevesebb, mint 13 szakmában ké
pezhetik magukat a fiatalok. Az 
előrelépéshez sokirányú fejleszté
sekre, egyebek között új épületek
re van szükség. Az igazgató ehe
lyütt mondott köszönetét minda
zoknak, akik az iskola munkájának 
segítésében közreműködtek. A 
névadó, Széchenyi Zsigmond fá
ból faragott mellszobrát a nagy író 
özvegye leplezte le, ezután fela
vatták az emlékszobát és a hatal
mas. majd hét méteres „életfát". A 
művészi alkotások Csikós Nagy 
Márton rendkívüli tehetségét di
csérik. Elkészült továbbá a vadász 
szakon tanulók képzését segítő va
daskert. amely a jövőben a környé
ken lakók számára is látványosság 
lehet. Az iskola kezelésében áll to
vábbá a négy és félezer hektáros 
különleges, oktatási célú vadászte
rület. és 1800 hektáros saját taner
dő. Dr. Spingár Ferenc, az iskola 
szaktanácsadója szerint a követke
ző években fel kell készülni az ok
tatási célok folyamatos módosítá
sára. amely során egyre nagyobb 
szerepet kap a természet- és kör
nyezetvédelem, a természeti érté
keink óvása. A néhai Véssey Lajos 
birtoka méltó utódok kezében van, 
fiatalok százai szerezhetnek szak
mai képzettséget Somogy ország
ban. Az ünnepség közös ebéddel 
ért véget és a megjelent sok zöld 
ruhás erdész és vadász békés 
egyetértésben, fehér asztal mellett 
vitatta meg közös gondjait, egé
szen az elválás baráti kézszorítá
sáig.

Adám Jenő

Szakm ai nap Pécsett
Aktualitását a közelgő őzbakvadá- 
szat kezdete adta, ezért április 11- 
ikén a napirendi pontokat és a szak
mai előadásokat is így állították 
össze. A meghívottak között szere
peltek a megye hivatásos vadá
szai, valamennyi vadgazdálkodó 
Rt. igazgatója, a vadásztársasági 
elnökök és a vadászmesterek, va
lamint minden olyan sportvadász, 
akit az őzzel való gazdálkodás le
hetőségei. az őzbak vadászata, a 
trófeabírálat, és az őz selejtezési 
irányelvei érdekeltek.

Falk Konrád, a Baranya megyei 
FVM hivatal vadászati-, halászati 
osztályvezetője, az üzemi revízió 
tükrében mutatta be a megye őz

gazdálkodását. tekintettel a terve
zésre. a hasznosításra. Az őzállo
mány szabályozásának lehetősé
geiről dr. Monostori László, a 
Bóly Rt. vadászati osztályvezetője 
tartott előadást. Az előadó beszélt 
azokról a kísérletekről, amelyeket 
1967 óra végeznek a bólyi üzemi 
területen. Kitért az ivararányra, a 
létszámbecslésre, a suta selejte
zésre. az éves felnevelt szaporulat
ra. valamint a túltartott őzállomány 
sajátos problémáira. Dr. Bodnár 
József, a Baranya megyei Vadász
kamara elnöke, praktikus, szak
könyvekben ritkán olvasható gya
korlati tanácsokat adott az őz va
dászatához. selejtezéséhez. A nap 
végén Barta János, a Baranya me
gyei FVM Hivatal vadászati fel
ügyelője felhívta a vadászok és a 
vadászkísérők figyelmét az érvé
nyes jogszabályok szigorú betartá
sára. a krotália rend, valamint a be- 
írási kötelezettségekre.

A.G.

Békés m egyei 
term észetkárosítás

Nagykamarás határában, a Körös- 
Maros Nemzeti Park illetőségi terü
letén engedély nélküli injektált to- 
jás-mérgezéssel alaposan gyanú
sítható P. Zoltán, G. Balázs és G. 
István. 7 holló, 2 barna rétihéja. 1 
rétisas és 1 molnárgörény pusztult 
el. A rendőrség a házkutatások 
során mérgeket, felszerelési tár
gyakat. engedély nélkül tartott lő
szereket. 12 el nem bírált őzagan
csot. vidra és borzbőröket. 45 pár 
egerészölyv lábat talált. A gyanú
sítottak egyike Nagykamaráson, 
majd Kétegyházán hivatásos va
dászként dolgozott a közelmúlt
ban, tettüket bosszúval magya
rázták. Az őrizetbe vetteket más
félmilliós természetkárosítással, 
valamint vadorzás során elköve
tett lopással gyanúsítják, az ügy
ben a mezőkovácsházai rendőr- 
kapitányság nyomoz.

Vadász újságírók, 
Egerben

Első alkalommal rendezte kihelye
zett ülését Egerben a Magyar Új
ságírók Országos Szövetségének 
(MUOSZ) Erdészeti- Természetvé
delmi- és Vadászati Szakosztálya. 
Egerben, április 19-ikén.

Az ülésnek az egri Mezőgazda- 
sági Szakközépiskola és Szakkép
ző Intézet adott otthont. Dr. Vasas 
Joachim igazgató, aki a szakosz
tály tagja, a megjelentekkel ismer
tette a nemzeti alaptanterv szak
képzési újdonságait, az intézmény 
szerteágazó szakképzési rendsze
rét. különös tekintettel arra. hogy a 
közelmúltban indult vadász-vadte
nyésztő szakemberképzés is. A vi
lághírű borvidék vincellér képzését 
szolgálja a több mint kilencszáz 
palackból álló bormúzeum is. Véle
ménye szerit a jövőben olyan több 
nyelven beszélő szakemberekre 
van szükség, akik a túrizmus fel
lendítése érdekében több szakmá
val, vendéglátói ismeretekkel ren
delkeznek. és így eleget tudnak

majd tenni az idegenforgalom nö
vekedésével együtt járó vidékfej
lesztési kihívásoknak is. Farkas 
László Márton, az OMVK Heves 
megyei elnöke előadásában a va
dászati érdekvédelem évszázados 
múltját ismertette, felvetve a jelen 
ellentmondásait is. Csekő Sándor, 
a VKE elnöke az egyesület évtize
des munkájáról szólt, ismertetve az 
egyesület hivatásos vadász ruha-, 
valamint természetvédelmi bélyeg 
projektjét, valamint szólt a hazai 
vadászat kommunikációs stratégi
ájának halaszthatatlanságáról a 
közelmúlt tapasztalatainak tükré
ben. Jung László, az Egererdő Rt. 
vezérigazgatója ismertette a gaz
daság erdészeti és vadgazdálko
dási munkáját, a jelen korántsem 
könnyű közgazdasági körülményei 
között. A látogatás a szakiskola pin
cészetében hangulatos borkóstoló
val ért véget.

Agancs-szem le
Már tavaly is figyelemre méltó kez
deményezésnek bizonyult, hogy a 
Zalaerdő Rt. megrendezte a hullott 
gímszarvas agancsok közös be
mutatását. Idén, április 27-én az 
agancs-szemle központja a pati
nás Szentpéterföldei vadászház 
volt. ahol a ház előtti gyönyörű ré
ten, a gondozott füves területen 
mutatták be az elmúlt hónapokban 
megtalált hullott agancsszárakat. A 
szakmai érdeklődésre jellemző,

hogy a környező részvénytársasá
gok és vadásztársaságok népes 
csoportjai érkeztek Zalába. Az ér
deklődők számára sok mindent el
árultak a szárakon feltüntetett 
agancssúlyok és a megtalálási he
lyek. Az összkép egyértelmű, a 
hullott agancsok szemléje kiváló 
állományról tanúskodik. A szakem
bereket hallgatva és látván a hiva
tásos vadászok elhivatottságát és 
a magyar gímszarvas iránti feltét
len tiszteletét, nyugodtak lehetünk, 
mert jöhet árvíz, radikális központi 
állománycsökkentés, jöhetnek poli
tikai változások, „nem szeretem a 
vadászatot" kormányok ... mert a 
magyar vadgazdálkodás garanciái 
a szakembergárdában vannak.

Agyaki Gábor

Hajrá m agyarok!
Június 15-én 14 órakor az ohradai 
vadászkastélyban (Dél-Csehor- 
szág, Ceske Budejovice mellett) 
rendezik meg a IV. Szarvasbőgő 
Európa Bajnokságot, amelyen az 
egyre jobb eredményeket elérő 
magyar válogatott csapat is indul. 
A magyar csapat örömmel látná a 
hazai szurkolókat, ezért az érdek

lődők számára egy autóbuszt bé
relnek. amely hajnalban Szobról in
dul és az esti órákban érkezik 
vissza. A részvételi díj 5 ezer forint. 
Jelentkezni és érdeklődni Homolya 
Lászlónál lehet a 30/959-3611-es 
telefonon.

Jó buli lesz ism ét 
Gödön

Vadász gasztronómiai fesztivált 
rendeznek június 9-én 10 órától a 
gödi Nemeskéri kúriában, ahol sö
tétedésig igen gazdag program 
várja a látogatókat. Reggel 8 óra
kor lehet nevezni a vadételfőző-, 
és a borversenyekre és délután 
kettőre tervezik az eredményhirde
tést. Közben vadász-íjász-, va
dászkutya-, vadászmadár, elöltöl
tős fegyverek bemutatójára kerül 
sor. 11 órakor vadászfestmény ki
állítást nyitnak meg és mindenféle 
vadászati értéktárgy -  ékszer, 
csontfaragás, régi és új könyvek -  
vásárolhatók. 15 óra 30 perckor 
kezdődik a szarvasbögő-, valamint 
az őz-, és rókahívó verseny, amely 
önmagában is jó szórakozást nyújt 
a látogatóknak.

Kitten be rger napok  
Nagym aroson

Léva és Nagymaros önkormányza
ta, a vadászati civil szervezetek 
szervezésében idén június 8-9 -én 
rendezik a hagyományos Kitten- 
berger napokat. Nagymaroson. A 
világhírű afrika-vadász, zoológus, 
és író szellemi hagyatékának ápo
lása a rendezvény fő célja, de en
nek kapcsán méltó szerepet kap 
az utókor vadgazdálkodása, ter
mészetvédelme, vadászati kultúrá
ja is. Tavaly ősszel a Vadász 
Könyvklub Egyesület kezdemé
nyezésére a nagy író felvidéki szü
lővárosában. Léván utcanévvel 
emlékeztek Kittenberger Kálmán
ról és az ezt követő emlékülésen a 
két testvérváros további tervekről 
számolt be. amelynek magvalósu- 
lásában jelentős szerepet játszik a 
közösen rendezett emléknapok 
rendezvénye is.

Nyugaton csökken  -  
keleten nő a  vadászok  

szám a
A Német Vadászszövetség kézi
könyve szerint az európai orszá
gokban csökken a vadászok szá
ma. a csökkenés különösen Fran
ciaországban. Angliában és 
Olaszországban szembetűnő. A 
csökkenést még az sem ellensú
lyozza, hogy a skandináv orszá
gokban. az Ibériai-félszigeten és a 
volt szocialista országokban lét
számnövekedés tapasztalható. Az 
összehasonlító táblázatból kitűnik, 
hogy Lengyelország és Észtország 
után -  ahol 313. illetőleg 264 hek
tár jut egy vadászra -  Magyaror
szág a harmadik helyen áll az egy 
vadászra jutó 186 hektár nagysá
gú területtel. A legkisebb terület -
2 hektár -  Máltára érvényes, ahol a 
315 négyzetkilométeren 350 ezer
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ember él és 14 ezer a vadászok 
száma. Az összehasonlító táblázat 
részleteiben a www.vaclas4ap.hu
honlapunkon tekinthető meg.

Vadászható a  szalonka 
tavasszal 

a csatlakozásig...
... mondta Dr. Demeter András, a
Környezetvédelmi Minisztérium 
Természetvédelmi Hivatalának fő
osztályvezetője. a Magyar Tudo
mányos Akadémia. Agrártudomá
nyok Osztálya, Erdészeti Bizottsá
ga által rendezett 2002. évi Erdé
szeti Fórumán „Az EU természet- 
védelmi jogszabályainak hatása a 
magyar vadgazdálkodásra" című 
előadásában. Azaz, majd csak az 
EU-ba történt csatlakozás után vá
lik rendezendő kérdéssé, addig a 
KöM nem akar változtatni és az EU 
irányelvektől a 4. pont szerint kor
látozottan és ellenőrizhetően el le
het térni.

Nem ez volt a legfontosabb téma 
.A vadgazdálkodás időszerű kérdé
sei a XXI. század elején" című ren
dezvényen, csak a napjainkban fel
merült kérdésre adott választ.

A Fórumon kilenc expozé hang
zott el neves szakemberek (egye
temi professzorok, erdőgazdasági 
részvénytársasági vezetők, OMVK 
elnöke, stb.) részéről. A nagyon 
színvonalas előadások áttekintet
ték a magyarországi vadgazdálko
dás helyzetét, az erdőgazdálkodás 
és a természetvédelem keretei, 
problémái, valamint kapcsolat- 
rendszere között. Alapvető állás
pont alakult ki. hogy a túltartott 
nagyvadállományt csökkenteni 
kell. a nagyvadállomány élőhelyé
nek fenntartása és a természetvé
delmi előírások betartása érdeké
ben is. Védeni kell a vadat, az élő
helyét. de a vadászati lehetőségek 
biztosítása szintén fontos feladat.

Tanösvény é s sétaút
Kettős szerepet tölt be egy közös 
cél érdekében az erdei gyalogút, 
amely a Mecseki Erdőgazdasági 
Rt. segítségével éledt újjá.

A Rotáry-sétány a Mecsek leg
szebb sétaútja Pécs városa felett a 
Kis-Tubest magasságban. A vala
mikori körsétány az 1930-as évek 
elején készült Erreth Ede magán
adományából. és ezt a régi utat 
újították most fel. Az átadási ün
nepségre május 6-án került sor, a 
Mecsek egyik központi pihenőhe
lyén. Lapison. Az ünnepségen Tú
rós László köszöntötte a megje
lenteket. majd Erreth Ede unokája, 
dr. Tóth Aladár, főerdőmester be
szélt az erdei út múltjáról és újjá
építéséről. Ismertette továbbá a 
sétányon kihelyezett táblák jelentő
ségét. amelyeken „bemutatkoz
nak” az úton található fák. tanös
vény szerűen.

Az ünnepség végén a résztve
vők végigmentek a sétányon, ke
zükben külön erre a célra kiadott 
kis füzetecskével. amelyben az er
dő fái. mint érző lények mesélnek 
önmagukról.

A.G.

Táborozás, 
gyerekeknek

Horgász- és vadásztábort szervez 
a Szombathely-Oladi Művelődési 
Központ Gersekaráton, a tó mellett 
július 6-tól 13-ig. Jelentkezni június
21-ig lehet 10-18 éves nomád éle
tet kedvelő fiataloknak. Fazekas 
Gábor táborvezetőnél, a 30/9467- 
105-ös mobil, vagy a 94/324-430- 
as fax számon.

O lcsóbbak lettek 
a Pajerok

Az autó és terepjáró vásárlásán 
gondolkodók figyelmébe ajánljuk a 
Duna Interservice június végéig ér
vényes akcióját. A rendkívül nép
szerű Pajero család egyes modell
jei akár 2 millió forinttal olcsóbban, 
a Carisma jubileumi modelljei 400 
ezer, illetőleg 669 ezer forint ked
vezménnyel vásárolhatók meg. 
Mindezt a Mitsubishi 15 éves ma
gyarországi születésnapján. Pilis- 
cséven, az off-road bemutatón hal
lottuk, ahol ugyancsak meredek te
repen tesztpilóták mutatták be a 
legújabb három és öt ajtós Pajero- 
kat.

A vadászati irodalomért
Telkiben, Anna-lakon a Csergezán 
Pál emlékére immár hatodik alka
lommal megrendezett hagyomá
nyos Péter-Pál napi szalonnasütés
sel egybekötött ünnepségen adják 
át a „Vadászati irodalomért" alapít
vány díjait Gyenes Istvánnak, dr. 
Végh Endrének és Videcz Fe
rencnek június 29-ikén. délután. A 
jeles alkalomra a szervezők min
den érdeklődőt szeretettel várnak.

Védd, am íg véd heted 
a természetet!

Október közepéig tekinthető meg 
Szántódpusztán az Idegenforgal
mi és Kulturális Központban a 
„Védd, amíg védheted a termé
szetet!" c. kiállítás, amelyen Va- 
laczkai Erzsébet, Frank Tamás, 
Prihoda Judit, dr. Soós László, 
Bene János, Boros Zoltán, Mé
száros Valéria, Nemes István, 
Szarvas Pongrác és Szappan 
László alkotásai láthatóak.

Valaczkai kiállítás
Önálló kiálltást rendezett májusban 
Valaczkai Erzsébet festőművész
nek a West Art Galéria, a budapes
ti WestEnd City Center emeletén. A 
kiállítást Sereg Adrienne rendezte 
és dr. Feledy Balázs művészeti 
író. a Vigadó Galéria igazgatója 
nyitotta meg. A megnyitón közre
működött az Operaház Amarillys 
kvartettje és Stohf András színmű
vész.

A  baranyai vadászok  
kürt jele

Nagyszerű alkotással gazdagodott 
a megye vadászati kultúrája. Kir- 
csi László, a pécsi kiváló zene
szerző, „Baranya megyei Vadász-

kürtszignál" címen, egy remek mű
vet komponált a megye vadász
kürtösei számára. Szorgalmasan 
készülnek is az első bemutatóra és 
a felkészítésben maga a szerző is 
segít. A négy szólamban írt mű 
ezentúl a megyei vadászünnepe
ken lesz hallható.

A.G.

Öhm László  
em lékverseny kiírása

Az idei Öhm László emlékverseny 
a tizedik alkalommal kerül megren
dezésre a Szombathely-Oladi lőté
ren.

A verseny időpontja: 2002. júni
us 29. (szombat reggel 8 óra.) Ne
vezni a helyszínen lehet 7.30-8.00 
óra közötti időpontban.

Nevezési díj: 4.000,- Ft. (Ami a 
korong árát is magába foglalja.)

A verseny formája: egyéni ver
seny, három korcsoportban:
-  I. 30 éves korig,
- I I .  30-55 év között.
-  III. 55 év felett.
Versenyszámok: vadász trapp, va
dász skeet, toronykakas (25-25 
korong), összesen: 75 korong.

Díjazás: A korcsoport első he
lyezettjei elnyerik a vándorserleget 
és vadászati lehetőséget kapnak 
egy Vas megyei területen.

A korcsoport 3 első helyezettje 
értékes tárgyjutalomban részesül. 
A legjobb „László" különdíjat kap 
ajándékba.

A helyszínen büfé áll rendelke
zésre.

Az idei évtől a Bokor Park Kft. 
üzemelteti a lőteret. A versenyen 
részt vehet minden olyan vadász
társ. aki a törvényes előírásoknak 
megfelelően érvényes vadász
jeggyel és fegyvertartási (orvosi 
alk.) engedéllyel rendelkezik.

Sok szeretettel várunk minden
kit. akik egy országos versenyen 
össze akarják mérni sörétes lő- 
készségüket.

Érdeklődni és bővebb informáci
ót a verseny rendezőitől kérhetnek. 
Bokor András tel.: 06/30/321-23- 
13. vagy Öhm Károly tel.: 
06/30/905-06-43.

Diszplázia-szűrés
Úttörő kezdeményezésről kap
tunk hírt a Német Vizsla Klub ve
zetésétől. 2004-ig el akarják érni, 
hogy csak diszpláziamentes álla
tok vehessenek részt a tenyész
tésben, ezért csak HD-0 minősí
tésű kutyákat engednek a főte- 
nyészszemlére. nemzetközi te- 
nyészvizsgára vagy versenyre. A 
diszplázia a kutyák örökletes tu
lajdonsága. a csípőizületek ron
csolódását, elváltozását jelenti, 
amelynek következtében a beteg 
kutya fáradékonnyá válik, fájdal
mai miatt nem szívesen mozog, 
hátsó lábaira lesántul és futása 
nyúlvágtaszerű. Súlyos esetek
ben a combizomzata elvékonyo
dik. a combcsont nagyforgója „ki
emelkedik" a környező izomzat 
elsorvadása miatt. A tenyésztés 
előtt ezért kötelező a diszplázia- 
szűrés. amelyet legkorábban a

kutya 12 hónapos korában vé
geznek el és a Szekszárdi Állat- 
gyógyászati Központban minősíte
nek és minden tenyésztő számára 
hozzáférhetően archiválnak.

Vércsapa verseny
Nehezített vércsapa versenyt ren
dezett a MEOE Vadászkutya Sport- 
bizottsága a Somogy megyei Ro- 
polyon március 15-16-ikán. A házi
gazda szerepét a SEFAG Rt. vállal
ta. a rendező Buzgó József volt.

Az 1000 lépés hosszú. ..U" alakban 
fektetett mesterséges, két „seb- 
ággyal" készített csapán nem volt 
könnyű dolga a kutyáknak, mert a 
bőséges éjszakai vadjárás a mun
kát nagymértékben nehezítette. A 
versenyre bármelyik vadászkutya 
fajta vezetője jelentkezhetett, volt 
beagle, lajka. erdélyi kopó, magyar 
vizsla, és tacskó is. A 9 megjelent 
kutya közül 6 kutyát minősítettek a 
bírók, ketten ugyanis feladták, egy 
kutya pedig nem szerzett minősí
tést, noha a feladatot teljesítette.
1. Bajsai Vándor Athos. szálkás 

szőrű tacskó kan. vezetője 
Pápai István l/A díj,64 pont

2. Kara Kitáj Afra. lajka szuka, 
vezetője: Jancsó Julianna. Il/A 
díj.50 pont

3. Vad Agyar Nomád. r.sz. 
magyar vizsla, vezetője: Sipek 
Sándor, ll/B díj. 46 pont

4 Királyhágói Vadász Éber, 
erdélyi kopó. vezetője: Kiss 
Tamás. Il/C díj, 41 pont

5. Dolly. r.sz. tacskó szuka, 
vezetője: Bedics Rita. Ill/A díj. 
32 pont

6. Lover V. Staatsdorfer Eck 
beagle kan. vezetője Kiss 
Tamás. Ill/B díj, 30 pont

dr. Beck Zsuzsanna

Vizsgalehetőség
Vadászati Képesség Vizsga (VKV) 
és Vadászati Alkalmassági Vizsga 
(VAV) letételére adott a lehetőség 
Győr-Moson-Sopron megyében. 
Győr mellett, augusztus 31-ikén. 
Jelentkezés és információ: Hungá
ria Vizsla Club, 96/358-008 telefo
non. vagy 9062 Kisbajcs. Árpád u. 
10. levelezési címen.

http://www.vaclas4ap.hu
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IGNÁCZ MAGDOLNA -  BERDÁR BÉLA:

NÉGYSZEMKÖZT A TERMÉSZETTEL
2002 a Természeti és Vadászati Képzőművé
szet Éve. E jelmondat égisze alatt gyűjtötte 
össze a szerzőpáros azt a 81 alkotót, akikről 
biztosan elmondhatjuk, hogy a mai magyar 
természetábrázolásról átfogó képet nyújtanak. 
Sosem hallott s látott, mégis kiváló munkával 
büszkélkedhető festők, szobrászok, grafiku
sok. ötvösök és tűzzománcosok. fa- és csont
faragók, metszetkészítők kerültek egy album
ba a már ismert, „befutott" művészekkel. Ép
pen ezért a bemutatott alkotások stílusa, tech
nikája rendkívül változatos, a vadászatot, ter
mészetet, mint témát 81 különböző látásmód
ban megjelenítő 132 mű egymás mellett szere
peltetése merőben új gondolat, az album leg
főbb erénye.

A könyv tematikája sajátos nézőpontból, az 
országot négy, jellemzően eltérő élőhelyi 
adottságú tájegységre bontva -  Észak-Du- 
nántúl, Eszak-Magyarország, Nagyalfőld, Dél- 
Dunántúl -  mutatja be az ott élő alkotókat, akik 
választott művük mellé saját önvallomásukat, a 
természetábrázoláshoz való kötődésüket, mű
vészi sikereiket mesélik el. Miden fejezetet a 
tájegységet jellemző kép és lírai vers, vagy 
versrészlet nyit meg, s a portrék után színes 
válogatás az alkotásokból, majd -  remek ötlet!
-  a térségben fellelhető természeti, vadászati, 
és erdészeti gyűjteményeket bemutató múzeu
mok, kiállítóhelyek rövid ismertetése zár le.

Új színfolt, hogy az album végén nem csak 
a könyv megjelenését támogatók vannak felso

rolva, hanem külön fejezet foglalkozik a mai, il
letve az elmúlt évtized mecénásaival: a képző- 
művészetet támogató szervezetekkel, újsá
gokkal. civil formációkkal, áttekintést adva te
vékenységükről.

Az album szép kiállítású, könnyed, elegáns 
szerkesztésű, hosszú ideje érezhető hiányt 
pótló mű. jól esik kézbe venni. Jó szolgálatot 
tenne mind a vadászati kultúrának, mind a té
mát felvállaló alkotóknak, ha végre a „hivata
los" művészeti szakma is méltó rangjára emel
né. s hosszú idő után végre elismerné ezt a 
műfajt, netán -  horribile dictu -  még anyagilag 
támogatná is hasonló, színvonalas kiadványok 
elkészítését.

BARASSÓ PÉTER:

MONOSTORI VADÁSZEMLÉKEK
Ismét egy jó könyv, amely „alulról" mutatja be a 
vadászat mindennapjait, s nem a manapság 
igen divatos „meghívtak(megvettem) -  elmen
tem -  meglőttem -  enyémalegnagyobbtrófea” 
kaptafára készült.

A szerző a hazai apróvad tenyésztés fény
korába. a hetvenes évek második felébe veze
ti vissza -  némi nosztalgiával -  az olvasót, s 
egy lassan férfivá és szakemberré növő ka
maszgyerek. vadász-vadtenyésztő gyakornok 
mindennapi élményeit, örömeit és kudarcait ír
ja le, hangulatosan, tiszta, szép nyelvezettel. 
Ritkán találkozunk olyan írással, amiben a je
lentéktelennek tűnő kis megfigyelések, az apró
-  de a nem szarvasbikával kezdő vadász szá
mára egy életre meghatározó -  sikerek ilyen 
melegséggel, bájjal jelenítődnek meg. „Ahogy 
elnézem a pompás tollruhájukban tündöklő 
szép és egészséges fácánjaimat, egy új érzés 
is hatalmába kerít. Sikerélmény? A jól végzett

munka öröme? Sok tikkasztó nyári nap verejté- 
kes munkája, az átdidergett éjszakai őrzések... 
Úgy érzem, megérte! Ezek az én madaraim. 
Én gondoztam, én vigyáztam őket. És velük 
együtt lettem én is igazán nagykorú." Leírja az 
addig nem látott vadfajok első megpillantásá
nak katartikus élményét, természetesen vala
mennyi „első vad" elejtését is, a rácsodálko- 
zás, a valóra vált álom tiszta érzelmeket kivál
tó, gyermeki örömével olyan üdén és frissen, 
mintha az esemény csak néhány perce történt 
volna -  mindezt 28 év távlatából.

Az írásokban megjelenő emberek (vadá
szok és nem vadászok) jellemábrázolása re
mek, sokszor egy fél mondatnyi jellemzés 
elég. hogy az illető karakterét hűen tükrözze. 
Hasonlóan -  szinte érzelmi közelségből -  jele
níti meg a környezetében fellelhető vadász- és 
„vegyes hasznosítású” kutyákat, s ódát ír a sok 
vihart megért, kiszolgált fuvaros lóról, „akivel"

együtt vadásztak hosszú ideig, hű társa és 
„udvari szállítója” volt. s „akinek" sorsát meg
pecsételte a modernizáció (egy leharcolt Gaz 
terepjáró képében...).

A könyv szép hitvallás a hivatásos vadász 
szakmáról, nem hallgatva el a munka nehézsé
geit. de mindenek fölé helyezve a gyakorlása 
közben átélhető örömöket, élményeket. Utolsó 
fejezete a rövid vadász pályafutás végét, egy 
vadászat során bekövetkezett, majdnem szok
ványosnak mondható baleset következményeit 
írja le minden teátralitástól mentesen, döbbe
netes záróakkordként. Kár. hogy a külsejében, 
szerkesztésében is kifogástalan könyv gyenge 
minőségű képanyaggal lett illusztrálva, különö
sen a könnyen fényképezhető tájképekből 
jobbat érdemelt volna. Kiemelkedően jó, szin
te himnikus ihletettségű viszont „A magyar va
dászhoz” írott vers, ami a könyvet méltó esz
mei keretbe foglalja.

KOPECZKY TAMÁS:

A VÉRES ÉJSZAKA
Az utóbbi években kiadott vadászvideók sze
gényes kínálatából talán az egyik leggyengéb
bet van szerencséje „élvezni" a gyanútlan vá
sárlónak, aki beugrik e mutatós borítóba cso
magolt, „afrikai vadászromantikát" ígérő fülszö
vegnek. A külföldön élő szerzőt népszerűsítő 
(?) silány produkció 49 percéből mintegy 35 (!) 
szinte semmiről sem szól. a képeken csellengő 
és beszélgető „afrikanderek" percekig húznak- 
vonnak és terepjáróba gyömöszölnek egy-egy 
elejtett vadat, s csak a narrátor szövegéből tud
juk meg. hogy ez alatt mit kéne látnunk, ha ez 
egy jól megcsinált film lenne... Az első élő vad 
majd fél óra eltelte után. a 29. percben tűnik fel, 
addig csak tötymökölés, és néhány elejtett pél
dány -  a zsákmánynak kijáró tisztelet megadá
sának a legkisebb jele nélkül. Ugyanez a hely
zet a film címadó „nagy jeleneténél" is. ott ne
gyedórányi játékidőn keresztül a bozótot lám-

pázzák. miközben valahol bent a sötétben leo
párdot fog a kutyafalka. Szinte törvényszerű, 
hogy a legelemibb biztonsági rendszabályokat 
sem betartó fehérvadászt(?), aki kézilámpával 
bemászik a bozótba, a leopárd megsebesíti. 
Ezek uitán minden jelenlévő -  beleértve a ka
merát is a sérült vadásszal együtt újra be
megy a sötétbe, s közben halljuk, hogy ez mi
lyen veszélyes vállalkozás. Igazi oktatófilm le
endő Afrika vadászoknak...

„ígéretes helyzet" adódik akkor is, amikor -  az 
úgy tűnik, mindig kéznél lévő -  kutyafalka felzavar 
a fára egy karakált (sivatagi hiúz), amit a dicső va
dász pár méterről ejt el parádés lövéssel...

A filmkészítés legprimitívebb ismereteivel 
sem rendelkező „operatőr" élvezhetetlen, zűr
zavaros. a felismerhetetlenségig elmosódott és 
életlen képei láttán a nézőnek olyan érzése tá
mad. mintha egy kocsmából kidobott félrészeg

feketének a kezében járna vitustáncot a kame
ra. (S az aláfestő szöveg nem átall modern 
technikáról beszélni...) Még a hosszasan be
mutatott preparátor műhelyben sem sikerült 
egyetlen másodpercnyi elfogadható minőségű 
jelenetet sem összekínlódni. A vágás (ha volt 
egyáltalán) csapnivaló, tele van „benn felejtett" 
forgatási hulladékkal, olybá tűnik, mintha a cél 
a „mindegy milyen, csak jó hosszú film legyen 
belőle” elképzelést akarná elérni. Nos, ez sike
rült. Igaz, összesen nincs 5 percnyi értékes 
anyag az egészben. Valódi „amatőr” munka, a 
szó legrosszabb értelmében, olyan amit jó ér
zésű ember még a barátainak is csak szégyen
kezve mutat meg. Ilyen nívótlan. a béka hátsó 
fertályát is csak alulról ingerlő szintű „műhöz" 
kár volt nevét adnia a kiadónak és a narrátor
nak, tőlük jobbhoz vagyunk hozzászokva.

Somfalvi Ervin



VILLANYPÁSZTOROK, 

VADASKERTEK ELEKTROMOS

C O llt  ECO VADKÁRELHÁRÍTÓ

ÉS EGYÉB KERÍTÉSEK

9700 Szombathely, Szent Gellért u. 17. 
Tel./fax: 94/325-672 www.cont-eco.hu

Szekszárdi Erdészet hullámtéri kerületébe

munkakörbe legalább 5 éves gyakorlattal 
rendelkező, németül beszélő házaspárt keres.

Jelentkezni Solti Imre erdészetvezetőnél
lehet az alábbi címen:

Gemenc Rt. Szekszárdi Erdészete
7100 Szekszárd, Keselyűs Pf. 423. 

Telefon: 06/74/311-833

3 ÉS 5 FEGYVER  
TÁROLÁSÁRA ALKALM AS, 
2 ÉS 4 PONTON ZÁRHATÓ  

KIV ITELBEN
FEGYVERSZEKRÉNYEK

MEGRENDELHETŐK  
A GYÁRTÓNÁL.

e-mail: ferro-special@axelero.hu., 
web.axelero.hu/ferro1 

Tel./fax: 06-36/419-828, 06-36/531-017

AUTOMATA KORONGDOBO AKCIÓ!
MÁT 99 AUTOMATA RAKTÁRRÓL NETTÓ 

298.000,- FT +  EZER AJÁNDÉK KORONG

DOB: -20 ÉS +65 FOK KÖZÖTT MAX. 100 M- 
IG. HORDOZHATÓ TEREPVÁZ, 12 V-OS TÁV
KAPCSOLÓ. KÉT ÉV GARANCIA, TÍZ PÁLYA 
REFERENCIA. AMERIKAI TRAP, MINI, MIDI, 
NYÚL, BATTUE AUTOMATÁK ÉS KÉZI DOBÓK:

INTERMAS Kft. (66) 321-151, (20) 945-0764

GÍMSZARVAS, DÁMSZARVAS, 
ŐZ ÉS VADDISZNÓ 

VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK A
„G Y U L A J”  ERDÉSZETI 

ÉS VADÁSZATI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

VADÁSZTERÜLETEIN.

Információ a 74-573-949, 
vagy a 30-947-0898-as telefonszámokon.

2 890 000 Ft + áfa
GAZ

2198 000 Ft + áfától

NIVA 
2485000 Ft

Új NIVA (1,7.i) terepjárók indításgátlóval, színes üveggel, dobvédőkkel 
verhetetlen áron, TATA (1,9.TDI) terepjárók klímával, központi zár
ral, elektromos ablakokkal akciós áron, GAZella (2,2.TD) 4x4 teher
gépkocsik nagy választékban alacsony áron vásárolhatók!

KEDVEZŐ HITELEK, AJÁNDÉK AKCIÓK!
VERDA Kkt. Hivatalos márkakereskedés. KALOCSA 

Kalocsa-Dunapataj között, az 51-es főút mellett Kisfoktő 1/A.
Telefon: 06-30/958-3326 vagy 06-78/463-862

#v
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT 

XIX., MÉTA U. 31. MÉTA-CENTRUM 
TELEFON: 00-36-1/282-6456 

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

Illyés Autóház Kft.
Miskolc (Diósgyór-Bcrttalja), Erdő u. 10 
Ttkfon: (46) 371-012, 530-272,530-273LADA

http://www.cont-eco.hu
mailto:ferro-special@axelero.hu


I f  Kőburkolatok, 
fii gránit falak 

Kandallók 
j n  év pultrendszerek

Homlokzati burkolatok,

I
 portálok 

Köztéri kutak 
Lépcsők,
baluszteres kőkoriatok

Pap Kőfaragó, Küszöbrász Műhely
2000 Szentendre, Kőzúzó koz 

lefon/fnx: (06-26) 313-S46. 312-630
Telefon: (06-26) 500-235. (06-26)500-236

- mai): pnplajos@elender. hu zi'iru.paplr/jos. hu

KUKORICA-ESŐ
Aki számol és gondolkodik... már tudja, hogy időt, pénzt 

és fáradtságot takarít meg, ha rendszerbe állítja a digitálisan 
vezérelt vadetető berendezést.

Megrendelhető: 
Soltész Károly épületgépész 
és villanyszerelő mesternél 

2000 Szentendre,
Irányi Dániel u. 25. 

Telefon és fax: 06-26 313-789 
Mobil: 06-20951-3427

A 120 és 220 literes nagyságú, kézi csőrlővel vagy gépkocsival cca. 5-10 méteres 
magasba emelt tartályból naponta 1-15 kg kukorica szórható ki 8-10 méteres kör
zetben, azonos időpontban. A szórásidő 24 órán belül 1 -8 óránként tetszés szerint 
állítható.
A berendezés megvásárlását különösen azoknak a vadászatra jogosultaknak ajánl
juk, ahol a szórók -  esős/havas időben -  nehezen megközelíthetők és a vadállo

mány megtartása, helyhez köté
se érdekében naponta kívánnak 
etetni. (A 120 literes automata 
etető egy feltöltéssel, napi 4 kg 
kiszórás mellett 20 napig fe l
ügyelet nélkül ellátja az állomány 
etetését.)
A berendezés „elidegenítését" 
ugyancsak megnehezíti, hogy e l
érhetetlenül magasban van és 
csak csőrlővel vagy csigával kie
gészített drótkötéllel engedhető 
le a földre.
A 120 literes automata etető ára 
(akkumulátorral-, töltővel együtt) 
56 ezer forint + ÁFA, a  220 lite 
res tartállyal készülő berendezés 
62 ezer forint + ÁFA.

* **

H—8314 Vonyarcvashegy. Arany J. u. 9. • Telefon/fax: (36-83) 349-513 
Telefon: (36-83) 348-036.348-037 • Mobil: 06-30/947-0649

ÁRAJÁNLAT:
Belföldi családok részére üdülés a HOTEL LIDO-ban a 2002-es szezonban 

1 hetes üdülés 7 éjszaka (szombattól-szombatig)
2 ÁGYAS SZOBA R E G G E L IV E L  8500 FT .N A P  (2 FÓ ) 59  500 FT/HÉT (2 FŐ )
2 AGYAS SZOBA REGGELI t fE LP A N Z IÓ  VACSORA 11500 FT,'NAP (2 FÓ ) 80  500 FT,'HÉT (2 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL NAP (3 FÓ ) 67  900  FT/HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGEU + FÖJWffió VACSORA 14  200 FT.'NAP *3 FŐ ) 99 400  FT/HÉT (3 FÓ|
4 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 3 U C 1 1 600 FT,NAP (4 FÓ) 8 1 200 FT  H É T  (4 FŐ)
4 ÁGYAS SZOBA REGGEU + FÉIPANZK) VACSORA 17800 FT/NAP li FÓ) 123200 FT H É T  (4 FŐ: 
KÜLÖN REGGELI: 750 Flió. félpanzió: 1500 Ftlő M A

Baiaton északi partján. Keszthelytől 6, Hévíztől 10 km-re található Vonya-c 
. 39 szobával, melyekhez fürdőszoba és balkon tartozik. Szobaiban í v  

holdas programokul színes TV. telefon van, igény szerint hűtőszekrényt biztosítunk, őrzött gépkccs par
kolás az udvarban.
A szállodában söröző, biliárd- és játékterem, valamint kondicionálóterem várja vendégünket.
A száüó kertjében fűtött fürdőmedence áH vendégeink rendelkezésére.
A Balatontól 200 m-re fekszik, jő! felszerelt és részben homokos strandja igen k e fre lt j 
A környék számtalan kirándulási lehetőséget kínál: Afaka múz'
Szigliget -  Hévíz tófürdő
Sportolási lehetőségek: tensz. szörfözés vizitre’.:', stra rd róabda ,

K E D V E Z M É N Y E IN K :
• 4 éves korig minden ingyenes.
• 4 -1 2  éves korig 20 százalék kedvezményi adunk a ráeső részből,
• n y u g d íja so k n a k  a ugu sztu s  31 -tel ajánlatunkba 4 0 : o rendkívüli kedvezményt adunk,
• a  hévízi tófürdóbe a  szálloda autóbuszán in g y e n  szállít
• konferencia szem ezésévé ' allűr.-; rendei-.ezés'e 1 0 0 - 1 2 0

E L L Á T Á S :
• büféasztal reggeli.
• h á rcT  ‘o gá sc s  vacsora neves, ‘óetkezes. súterre-.y vagy gyuj
• a szooák érkezéskor 14 c rá tó . ’avozasko ' 10 o-aig allnak r|

JE L E N T K E Z N I LEHET: a H O T E L  LIDO . illetve a S 5 5 I



MKH

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

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

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLŐFEGYVER-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 158.1453 Budapest 92. Pf. 15.
Telefon: (06-1) 347-6030 Titkárság: 101-es mellék 

Fegyverátvétel: 121-es és 122-es mellék Fax: 115-ös mellék 
E-mail: mkh@mkh.hu http://www.netcall36.hu/lofegwAegwer.htm

GfcMBVc

raásnou
Ó N V E D E IM I,  SPORT-, VADASZ-, 

LÉGFEGYVEREK, FLÓBERTPISZTOLYOK, 

SÖRÉTES, G O LY Ó S , LÉGLŐSZEREK, 

FEGYVER- ÉS KERESŐ TÁVCSÖ VEK, 

VADÁSZRU HÁZAT  ÉS AJÁNDÉKTÁRG YAK 

N A G Y  VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

/  ••
CÍMÜNK:

GEMENC VADÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57. 

TELEFON: (36-1) 283-4432, MOBIL: 0630/942-1839. 

NYITVA TARTÁS: H.-R: 10.00-18.00

: í ! * ‘

•  Kiváló minőségű  

vadászruházat 

bőrből es lódenböl

•  Új kollekció

Információ:
Rippert Ottó 
9141 ikrény, Győri út 62. 
Telefon: (96) 457-007/008, 

(30)9861-439 
Telefon/fax: (0043) 7475-56884

VADASZTOL
VADÁSZOKNAK!

NAGYKERARON

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkan futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
M ind ig  dobogósak vagyunk!
M iért ne lehetne Nektek is?
Az olasz Parma-i Pneus Service 
gumik kizárólagos forgalmazójaként
örömmel állunk rendelkezésedre 
több mint 4 0  féle méretű gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszontelodóinknál.
Kérje katalógusunkat. 2 év  '

A legjobbat a legolcsób- 
ban a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál- .
Irtással bárhová!

Gumi és Felni Kis -  és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Gumiszerviz

Budapest, 1106 Fehér út 7. 
Tel.: 260-1122, 261-1122  

Fax: 262-6610 WEB:www. ficsor.hu 
E-mail: ficsor.autohaz@matavnet.hu

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lofegwAegwer.htm
mailto:ficsor.autohaz@matavnet.hu


BELYEGUNK
A MAGYAR VAD VILÁGÉRT

FÓR HUNGÁRIÁN WILDLIFE

ELSŐSORBAN A MAGYAR VADÁSZOKÉ, HISZEN A TERMÉSZETVÉDELMI 
BÉLYEGEK ELADÁSÁBÓL EGY A „MAGYAR VADÉRT!" TERMÉSZET-, ÉS KÖR
NYEZETVÉDELMI ALAPÍTVÁNY ÁLTAL KEZELT TERMÉSZETVÉDELMI KA
TASZTRÓFA ALAPOT HOZHATUNK LÉTRE, AMELY KIMONDOTTAN A HAZAI 
ÉLŐVILÁGOT ÉRT TERMÉSZETI CSAPÁSOK -  ÁRVÍZ, TŰZ, JÁRVÁNYOK, STB.

-  KÁRAIT IGYEKSZIK MAJD ENYHÍTENI.
NEMES TEHÁT A CÉL ÉS MINDENKI -  AKI A POSTAHIVATALOKBAN, A ME

GYEI VADÁSZ ÉS HORGÁSZ SZÖVETSÉGEKNÉL, VADÁSZ ÉS HORGÁSZBOL
TOKBAN TERMÉSZETVÉDELMI BÉLYEGET VÁSÁROL -  SEGÍTI A MAGYAR 
VADVILÁG ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSÉT, AZ ÉLŐHELYEK FEJLESZTÉSÉT, A 

KUTATÁST ÉS AZ OKTATÁST, S NEM UTOLSÓ SORBAN
SEGÍT A BAJBAJUTOTTAKON.

A POSTAI BÉRMENTESÍTÉSRE NEM HASZNÁLHATÓ -  1500 FT = 6 EURO 
ÉRTÉKŰ -  BÉLYEG, EGYÉRTELMŰEN JÓTÉKONY HOZZÁJÁRULÁS A NEM
ZETKÖZI TERMÉSZETVÉDELMI „KACSABÉLYEG”-PROJEKT HAZAI KIBONTA

KOZÁSÁHOZ, AMIVEL UGYANAKKOR A VADVILÁGON KÍVÜL
A VÁSÁRLÓK IS NYERHETNEK.

A SORSZÁMOZOTT BÉLYEG VÁSÁRLÓI KÖZÖTT SZEPTEMBER 18-ÁN -  
DIANA NAPJÁN -  TÖBB SZÁZ ÉRTÉKES NYEREMÉNY MELLETT KISORSO
LUNK EGY AUSZTRÁLIAI, EGY AFRIKAI ÉS EGY DUNA-DELTAI KÉT

SZEMÉLYES, 10 NAPOS UTAZÁST.

HA MÁR MEGVETTE A TERMÉSZETVÉDELMI BÉLYEGET, GONDOSAN ŐRIZZE 
MEG, MERT A BEMUTATÁSÁVAL JUTHAT MAJD HOZZÁ A NYEREMÉNYÉHEZ.


