


^VAVAö

Vadászatszervezés kül- és 
belföldön

Vadgazdálkodási
s /ak tanácsadás

MAVAD Rt. 
Budapest 1525, Pf. 16. 

Tel.: 457-8051 
Fax: 201-6371 

service@ m avad.hu

V adás/bolt 
Budapest 1132 
Visegrádi u. 9.
Tel.: 239-1333 

Nyitva: 
hétköznap 10-17 óráig

MAVAD RT.
VADÁSZTÁRSASÁGOK, 

VADGAZDÁLKODÓK, 
VADÁSZATRA JOGOSULTAK!

Naprakész információkkal szolgálunk és várjuk 
vadászati felajánlásaikat vidéki kollégáinkkal együtt:

Vecsés:
Győr:
Rönök:
Kaposvár:
Szekszárd:
Békéscsaba:

Siklósi Zoltán 
Hábereiter Tibor 
Nagy László 
Csordás Roland 
Éppel János 
Bihari László

06/30/964-7828
06/96/526-727
06/30/393-2917
06/30/275-5865
06/74/510-125
06/66/441-535

mailto:service@mavad.hu


F r a n k o n i a  TRÓFEA KFT.
Frankónia-TRÚFEA Kft. szeptemberi ajánlata a készlet erejéig.
IZS-18 MN.222 Rém. kaliberű golyós vadászfegyver 
csőhossza: 600 mm 
súlya: 3,2 kg



MKH

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

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

pontos címe, irányítószáma.
Egyéni megrendelőink részére 

MAROKLÖFEGYVER-átvétel:
KEDD, CSÜTÜRTÖK: 7.00-12.00 éra 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. H53 Budapest 92. Pl. 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/lolegyv/legvver.htm
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ÖNVÉDELMI, SPORT-, VADÁSZ-, 
LÉGFEGYVEREK, FLÓBERTPISZTOLYOK, 

SÖRÉTES, GOLYÓS, LÉGLŐSZEREK, 
FEGYVER- ÉS KERESŐTÁVCSÖVEK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK 
NAGY VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

CÍMÜNK:
GEMENC VADÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57.
TELEFON: (36-l| 283-4432, MOBIL: 06-30/942-1839. 

NYITVA TARTÁS: H.-P.: 10.00-18.00

' aipsQGBo

Plplcs Endre,
Plplcs Éva,
Ramosch Mlke, W  
Kainosch Marika 
www.vadaszat.net 
www.vada8zlap.hu
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Budapest, 1106 Fehér út 7. 
Tel.: 260-1122, 261-1122  

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

V A D Á S Z T Ó L  

V A D Á S Z O K N A K !

K E D v E Z M E N N Y E l !

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

Ahol eddig elokodtotok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkon futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
Mindig dobogósok vogyunk!
Miért ne lehetne Nektek is?

állunk rendelkezésedre 
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vogy 
országszerte viszontelodáinknál.
Kéije katalógusunkat. 2 év ‘

A legjobbat a legolcsób-
bán a kizárólagos képviselettől
24 órás házhozszál-
lítással bárhová! » J |V ^ fr« c’ fai*1M1* wgd

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hu/lolegyv/legvver.htm
http://www.vadaszat.net
http://www.vada8zlap.hu
http://www.ficsor.hu


A MAGYAR VADÁSZATI KULTÚRA TÁMOGATÓI:

.Minden forint számit. irtuk a júliusi számunkban s hirdettük meg tá
mogatói akciónkat, azzal a céllal, hogy a vadászok, vadászati szer
vezetek. slb adakozásából megpróbáljuk kiegészíteni azokat az 
anyagi forrásokat. amelyekből a vadászat kommunikációját, a vadá
szatról alkotott képet, vadászati kultúránk helyzetét próbáljuk majd 
javítani ENett néhány hónap ...a  listánk lassanként bővül, de még 

ugyancsak messze vagyunk attól, hogy magunk mógótt tudjuk az igaz vadászok támogatását 
Az eddigi támogatás összege 3.872.500 forint - a két erdőgazdaság vadászati lehetőséget 
ajánlott lói.

Csak emlékeztetőül a számlaszámúnk: 65100149-10004115. a címünk:
1141 Budapest. Vízakna u. 23/B
Várjuk az újabb adományokat, támogatásokat és köszönet az eddigi - már ekönyvel - adományokéit 
Támogatót* (ABC) sorrendben, kiemelt betűvel irtuk az új támogatók nevét:
Bán György, dr Jeszenszky Miklós. dr.Lami András. dr.Szepesi György.
Dúcz László, FVM V Gaál Tamás. Gregus Máté Hídvégi Béla Keszthelyi Jenő Kollmann Fe
renc, Koncz Árpád. Kos* János. Kovács Béla. Kovásznai Sándor. Krajczár Zsolt. Lancsák Jó 
zsef. Makai Gyula. Móczán János. Molnár Zoltán. Muray Róbert, Naslay Zoltán. Németh Lász
ló. Petőfi Vadásztársaság. Pólöskei Gyula. Schell és Társa Kft., SEFAG Rt.. Szabó István. Szán
tó István. Szentpáfc Attila. Széli József Szűcs Károly, Takács László. Varga István. Váry Jő- 
zse! ZALAERDÓ Rt, Zsigmond György.

* 2.1 millió forintot pályázaton nyert el a VKE.

A TARTALOMBÓL:
Interjú Karikó Róberttel_______________________________ 7
Az egyenruha kötelező 8
Árvíz a Dunán 9-10
Vadásznapi körkép 11-15
Művészportré: Simon Ferenc '23-24
A hivatásos vadászok konferenciája 25

FONTOS TÁJÉKOZTATÓ
Jövőre - függetlenül a nyomdaköltségek, a papírárak, a terjesztési költségek várható 
emelkedésétől - nem lesz drágább a Magyar VADÁSZLAP. marad a havonkénti 300 
forintos fogyasztói ár.
Sőt. még további kedvezményekkel igyekszünk Olvasóink. Előfizetőink kedvében járni.
- Az idei előfizetőinknek névre szólóan küldjük ki a jövő évre szóló csekkeket. A befize
tendő összeg rubrikájában 3300 forint fog szerepelni.

Azok a vadászok, akik a Vadászati Kulturális Egyesületnél 2002. december 31-éig 
.Belföldi postai utalványon' fizetnek elő a lapra, szintén ingyen kapják meg a 12. szá
munkat. Az utalványra - olvashatóan - kérjük ráírni a feladó nevél és címét, a VKE cí
me: 1141 Budapest. Vízakna u. 23/B.

Januártól a lap előfizetése 3600 forintra emelkedik és idén először bevezetjük a fél 
éves - 1800 forintos - előfizetői díjat is. amelyet postai utalványon lehet feladni, de 
kérésre csekket küldünk.

Talán a legnagyobb kedvezmény, hogy a hivatásos vadászoknak, a diák-igazol
vánnyal rendelkezőknek és a nyugdíjasoknak (!) a Magyar VADÁSZLAP előfizetési 
díja 2003-ban fél évre csak 1500 forint, illetőleg egész évre csak 3000 forint.

CÍMLAPON: NÉMETH JÁNOS AGANCSFARAGÁSA FOTÓ: RING PÉTER

-sanssziAP-s
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadó-lőszerkesztó: Csekő Sándor 
Felelős szerkesztő Homonnay Zsombor 

Fömunkatárs: Somfalvi Ervin 
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 

Szerkesztőségi titkár: Elek Ferencné Tel.: 06-30/410-1051 
A szerkesztőség és a kiadó címe: 1141 Budapest. Vízakna u. 23 b.

Kiadja a Vadászati Kulturális Egyesület 
KÖZPONTI TELEFON ÉS  FAX: 222-6819 

A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .Belföldi postautalványon" a szerkesztőség címén, átutalással a 
Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számlára, vagy a hírlap- 
kézbesítőknél. a postahivatalokban

Terjeszti a Hírker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt 
Felelős vezető: Balogh Ádám vezérigazgató 

Internet: www szikralapiryomda.hu E-mail: szikra.kervigh@szikralapnyomda.hu
ISSN  1215-6159 (Nyomtatott) ISSN  1588-1229 (Online)

j E-mail címünk: vke@vadaszlap.hu Hompage: www.vadaszlap.hu |

KATASZTRÓFÁK
Manapság - sajnos - ha valamiről valakit meg 
kell győzni, az nem megy „drámázás" nélkül. A 
kellékek között szerepelnek az iszonyatos sö
tét színek, a rémségek, a pusztítások. Sőt. van 
már katasztrófa-turizmus is. A napi hírekből, 
akár a csapból, folyik az egyfajta függőséget 
kialakító hátborzongatás. iszony és hányinger 
keltés, mert ezeknek van igazán meggyőző 
ereje, főként, ha valamire tömérdek pénz kell.

Minden elismerést megérdemelt az árvízve
szély idején a társadalmi összefogás, a homok
zsákok töltögetése. nyúlgátak emelése. Önkén

tesek tízezrei mozdultak meg és dolgoztak erejüket nem kímélve biz
tonságuk. vagyonuk védelmében. Pusztába kiáltó maradt viszont min
den felhívás az árhullám levonulása után a homokzsákok eltakarításá
ra. pedig az sem olcsóbb, mint az odaszállítás. Ilyenek vagyunk.

Katasztrófa az árvíz, a belvíz, az erdő- és pusztatüzek. a cián és 
egyéb mérgezések. Mégis - ha egyáltalán lehet itt rangsorolni - a 
Jegkatasztrofálisabb" az emberi felelőtlenség, a dilettantizmus, a hü
lyeség. amely szinte mindig csendesen ott húzódik a háttérben, és 
ami nagyobb baj. nem lehet neki semmiféle gátat vetni. A gemenci ár
vízben vadat menteni igyekvő odasereglett .állatmentők’ több kárt 
csináltak, mint hasznot. El sem tudom képzelni miért gondolták, hogy 
az ott évtizedek óta dolgozó, sok árvizet próbált, hozzáértő hivatásos 
vadászok „impotensek"?

Erről az a vicc jut eszembe, amely szerint Móricka jócselekedeteiről 
számol be a tanító néninek, amely szerint öten átsegítettek egy vak em
bert az úttesten. Helyes - mondja a tanító néni - de miért éppen öten 
tettétek? Azért - hangzott a válasz - mert nem akart átmenni . Miután 
kiderült, hogy a vízben úszó szarvas iszonyatos nagyot rúg és a vad
mentő dombokról a vízbe menekültek a megmentendők. végül sikerült 
kimenteni egy őzet. egy egerészölyvet és egy rókát. Ezt írta az újság 
Nos. a rókákról az igazság annyi, hogy büntetés terhe mellett állami fel
ügyeleti kötelezvényre a Gemenc Rt-nek szeptember 1-jéig csak a 
Bács-Kiskun megyei oldalán, nem kevesebb, mint ezer róka kisajkakkal 
levágott orrát kellene bemutatnia...Az őzbak pedig, köztudottan territo
riális viselkedésű állat lévén, ahogy a mentőktől megszabadul, ugyano
da megy vissza, ahonnan elhozták, de ezt teszi az egerészölyv is

A természet rendjébe való öncélú emberi beavatkozás szinte min
dig balul üt ki.

Más kérdés a helyreállítás, az eredetit megközelítő állapotok kiala
kulásának hatékony segítése. Ez a felelősség teljes szakmai munka, 
nem a „drámázás", az értelmetlen pótcselekvések sorozata. Van eb
ben a hozzáértőknek, az „írástudóknak" is felelőssége, mert nem az a 
„szakember" aki tenyeréből olvassa ki hány évtizedre pusztult ki min
den. hanem aki „drámázás nélkül" úgy látja a jövőt, ahogyan az min
den bizonnyal be is következik, tudja is mit kell tennie, mert ismeri a a 
természetes sebek begyógyulásának minden létező fázisát. Nem 
egyedekben, hanem a mindennél értékesebb genetikai alapot hordo
zó állományokban gondolkodunk.

Éppen ezért - enyhén szólva - érdekes volt az eddigiek során a „ka
csa bélyeg' vadászok körében történt fanyalgónak mondható fogadta
tása. A tengeren túli - bizonyára cseppet sem okosabb - vadászok ta
lálták ki a kacsa-bélyegek eladásából létrejött alapot ... csaknem hét 
évtizeddel ezelőtt. Odaát ma már több mint egymillió kétszázezer hek
tár területen biztosítják a vizivad élőhelyét és nem „drámáznak", nem 
siratnak, hanem teszik a dolgukat, biztos alapokon, ahogy kell.

Mikor értjük már meg. hogy ugyanaz az egészséges élőhely kell a 
védett mezei pacsirtának, mint a fácánnak, fogolynak, fürjnek? 
Ugyanazt az élőhelyet használják különböző szinteken. Ma - úgy tű
nik - nem lehet tömegesen támogatókat találni az apróvad hatékony 
védelmére, mert azt hiszik, ebből csak a vadászoknak, a vadászható 
vadfajoknak származik hasznuk. Ezt hitetik el a közvéleménnyel, ezért 
nem mozdul rá senki, noha ez távolról sem így van.

Akkor pedig védjük - a fogolyhoz hasonlóan erősen lecsökkent 
számú - mezei pacsirtaállományt, tegyünk meg élőhelyük védelmé
ben mindent, áldozzunk a vegyszermentes, fészkelő és búvóhelyet 
adó vadföldekre és ezzel mindenki jól jár.

És ha már az emberi „katasztrófáknál" tartunk, mit lehetne tenni a 
rablógazdálkodást folytatókkal, a nemtörődömségből, hozzá nem ér
tésből adódó vadászterület-rombolókkal, akik kezében még az arany 
is homokká válik? Ki nem ismer ilyeneket?

A vad állami tulajdon, a tulajdonosnak joga és kötelessége meg
előzni. megakadályozni a törvényszerűen bekövetkező természeti ka
tasztrófákat... és a bajbajutott 
élővilágon - államilag és a civil 
szféra támogatásával - adott 
esetben egyetlen megvásárolt 
kacsa-bélyeggel is - segíteni.

mailto:szikra.kervigh@szikralapnyomda.hu
mailto:vke@vadaszlap.hu
http://www.vadaszlap.hu


APROHIRDETES

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további szó 100-100 Ft
♦ 25 % áfa. A hirdetéseket levélben, faxon, e-mail- 
en vagy személyesen, minden hónap 10-éig szí
veskedjenek leadni. A Vadászati Kulturális Egye
sület tagjainak a nem kereskedelmi jellegű apró- 
hirdetések egy megjelentetése ingyenes.

Keresek: 20-as kaliberű, sörétes, ejektcros dupla vadász- 
puskác. lehetóteg 76<» Magnumot. iletve 20as kahberú 
lélautcnala 76os Magnum söréles vadászfegyvert Érdek
lődni a 06009597-506-35 számon lehel. 
Eladtelcserélhetó eriekeg,hetessel Mertd 201-612-es. 
ZBK-100 5.6Ó2R Mknócsóvú (gavalér) tófeg»ver. 6*3?-fó 
Zöss távcsővel, patent szeretekkel 20-as Metkd-Bíhag ér
deket Tdetonszam: 06(62/259-501.06(30/284-8579.
Eladó: Beretta A 302 típusú, lautcmata. 12 kai. 5 db cse- 
reTie*ó csoWíal. IZS bock 12 kaiiben*. sóretes vaóaszpuska. 
5 év műszaki Érdeklődn. 06/57/456-281. 06/309-735- 
714-es tdeíonszámckon lehet.
Vadonatúj Steyr-Mannbcher, • i : 300 Wnchester
Ktegnun eöttó. toiabbá Zees Oavan 25-1ÍU52 SuNi sze- 
felekkel. 4-es szákereszttel Tetetonszám 06/309348-915 
Új C2-550-es .30-0&OS, 3-12>5Cks MEOPTA ccüavcsó- 
vel. Benedek fele SteyrSpusú ágyazással valamnt újszerű 
CZ-527-es 222 Remingjon. 3-9tóOes Busfmel céflávcsó- 
vei eladó 06-30/272-5437. Napközben vagy leátf ulán. 
Gyári új vagy újszerű állapotú eladó iegy.etck leiatíoma- 
ta 022 Win Mag ZKM-611-es 95000 R. FÉG Hû gána 
2000 B ©gyWIentyűs. sonendváltós 12-es bock 95.000 Ft. 
spanyol 308 Winchester dcpterrel. 60.000 Ft. valamint líbb 
Wónbózó speciális légfegyver 40-100 000 Ft-os áron. fel.: 
06-1/258-1360. 06-3Q2425-538.
Steyr-Mannlicher luxus, 8x68S fegyven vásárolnék újszerű 
átapotban Tetefonszárrt: 06/30/9-451-975. 
Steyr-Mannlicher luxus, 30-06 fegyver két éves, gyánáb- 
pcfcen eladó Tetelonszám: 06/309451-975.

Kitűnő kúBemű és munka teljesítményű szálfás szőrű
tacskók etójegyezhetók a Ven Alfienburger kemetti. Ma 
rosmenü-RixMogó Mfcu Soma 2 x HPJ fiatal idubgyröetes. 2 
xR.CAC.5xCAC, 2xCAC8.2xHFGYB06DX.Európa 
Kupa győztes, tórtyésrtésre (avasot kannal ledeztelünk. Te
lelőn Szarta: 06/309619-481
Weimari vizslák, tetefenszán 06GQN&&71.
Hannoveri véreb kölykök, vadászó szívóktól eladífc ér- 
detóődni: 0699/31-88-91.
Rövidszőrű és drót szőrű, remet vizslák mjnkavizsgával. 
bevadászva, valamnt egy LUAZ terepjáró eladó, felelőn: 
06/2Q'45681 -54
Aredale terrier kölykök, törzskönyvezve, olva. féregleteníl- 
ve. kiváló vérvonatj szüödől eladók. Bofykj Tamás. Recsk. 
06/30/90-39-119.
Wefc*rrierek itta és vaddisznó vadászatra eladok nemet apá
tól és többszörös kotorék győztes árvától 8854 órttos Szertn- 
htytiegy 36 Tetelonszám 0662)735048, M M im fA  
Eladom (fedeztetésre ajánlom) 2 éves. kJálttós győztes, 
vadászvizsgás. cseh vizsla (cesky fousek) karcnál Drót- 
szőnj. magyar vizsla köfykík ebek* szép kilemú. vadászó 
szüiőklől. ErdekJődni: 06/37/322-059 
Foxi-, és jagdterrier kölyök és felnőtt kutyák, vadászó, 
munkaversenyen győztes szelőktől jugoszláv és szlovák 
vonalakból eladók. Kovács Róbert hrvatásos vadász, tete- 
tonszám:C6,OOi95W8-56.
Bordér terrier kölyök kutyák, jó kűBerrú. vadászó szlovák 
szülőktől eladók. Tetelonszám: 002092-62-436 
Hannoveri véreb kiskutyák, vadászó szdőkia eladók. Te
telonszám: 06/96/210-553.06/20/371-8094 
CSOKOLÁOY KALÁSZ rcMdszfrű magyar vtóönmai fe
deztetést váfelok. kölyök efcnében is. fel 06.94-413-453. 
06/30/272-24-15

Lakhatási lehetőséggel, vadgondoza átást kinálunk Fefér 
megyében. Tetelonszám 06/209-555-500

Tróleatábttc nagy választékban, késztfti. Haza. alria. hal. 
s»> Kérésére fiermetemerteltít kdőok Főzi Gábor faszobrász. 
Teltet 31892-50. Telephely 1116 Budapest. lalpasu. 4

Az állami vadászvizsga kidolgozott 50 db szóbeli tétele 
(350 kérdés) megrendehetó a 06/75/313-271 vagy 
06ftY333-28-34-es tetetonszámon 
VARÁSZLÓN (Somogy-Zala megye határa) nagyvadas te- 
rdeten 80000 m-es. erdőbe riyíló csodálatos belterületi 
ngaSan eladó MOerriéki környezetben 1871-ben épük pa
rasztházzal. rcmos vízimalommal, parkkal, öówzel táplált 
saját lóval. 4 éve telepien termő szőttel és gyimófcsós- 
sel. Idies közmű tekójéssd. Wnyár: 170 millió forint. 5C 
knves körzeten beö 2 nagyvadas terűleö tagság átadása 
is megáldható. 06/30/418̂ 7-65 
Koroncói illetőségű vadásztársat keresek Bárányából 
Cserevadászai és hétvégi időtöltés cédából. Vegyes vadas- 
teritótel rordekezem. fetetonszám 0&2034-24-853.
A Oiana Vadász-Horgász Antikvárium ingyenes árjegyzé
ket küld vadászkónyv készletéről1 Makó. Zrínyi u, 2A 6900 
TeteÉcnszánr 06/62/211-561
Suzuki S J10, ponpas tesirúsak .aietíd: 9X0 003 •
ft Tetelonszám 0678/486-263 wgy 063̂ 9-31-375 
Mégy darab. Gergely ötezres kalleöőgép eladó. Érdeklőd
ni: 06/78/486-567 vagy 20/977-03-83

■esévjáraiu. 1570 
: VÁZ 2101-es M-

Surgósen eladó: p altban  te 
m -es. katai/ákxos bordó 
VA. 2. tutajdonostól. Műszaki 2004. júlus (Elől vadterek5 
rács) Irányár 800000.- Ft Érdeklődd lehet a 06/309372- 
120-as tetelonszámon
Biatorbágy pecatónái 212 nőies zánkerti telek. Jitka típu
sú. 30 nr>es taházzal. te műhetyel. gyOmölcsfáMiál el- 
adó Tetelonszám 06/20̂9-267-139

Fegyverjavítás:
Mnden típusú lőfegyver javítása. letújÉása. agyazása.

tékbecsfése Régi fegyverek restaurálása 
Nag/ Ferenc tegyvenrúves. 4034 Debrecen. Tenge
rész u. 4.. tdeáon:06/5a'423-176.

.Kész" vadásztácán ládában eladó. 
Japas Kft. Gárdony, 06/20/9-555-500

Díszfák, gyimölcsiák. fenyők, tufák nagy választékban 
kaphatók.. Erdőtelepítéshez akác. Wgy. dafúz és 

egyéb talajok eladík 
Erdészeknek és vadászoknak kedvezmény!

Czeróczta DísztKkola. 2373 Dabas-Gycn. Peszén u. 7. 
Tetelonszám: 06/309838-545. lax: 06/29/367-710 

E-mai- cw rc ftflin a L itta rc L Iiu

Fácán, etenevet és fekx5tt. tenyésztetepről eladó, 
fetefonszam: 06/30/3534737.

A csongrádi Bársony István Mezőgazdasági 
Szakközépiskola. Szakiskola és Kollégium 
2002. november 9-én ünnepli fennállásának 

75. évfordulóját.
Ez alkalomból november 9én 10 órakor a Magyar Ki- 
rály (Művelődési Központ) dísztermébe váijjk az iskola 
75 éves lemátása alatt iskolánkban tanító pedagógu
sokat és in lanüó diákokat
Mndenkt szeretettel vár az iskola jelenlegi vezetősége 
Bővebb rtormáoó a 06/63670820as lelefcnon A 
szervezők munkáját napban segítené a részvétei

A .Szent Gelért' Bérfclövő Vadásztársasága. Közgyűlé
se. lelve Intéző Bizottsága nevében, köszönetét mon
dok az áiampoigárok adĉ ának. 1 %-ánafc ietefántása»- 
ból hozzánk etfjRakxt és befolyt pénzösszegért, ame
lyet kiituráks. továbbképzési célokra hasznal/k tel. 
Kardos Lásztó elnök.

Autómarta és kézi kcrongdobík. tómyú, hordozható 
magastesek. befogó csapdák, puska belóvó a&vány, 
haza áron két év garanciával az NTERMAS Kft-lól 
Helyszíni verseny rendezése automata gépekkel, lótér 
tervezés, értelezés ww»J M BS.fíl)U Fax: 
06/66/450-538. fel: 06/209154764

DR. VARGA IMRE
1 9 2 1 - 2 0 0 2

Imre bácsit már nem kínozza fájdalmas 
betegsége, itt hagyott bennünket és 
Békés város határát. A jeles jogász
közgazdász. nyugalmazott ÁFÉSZ el
nök. a Bélmegyeri Nimród Vt. tagja 81 
éves korában, július 25-én örökre le
tette négy vadász fegyverét. Mi. akik is
mertük, tudjuk, hogy mit veszítettünk. 
Tudjuk - szerencsére nagyon sokan 
hogy pótolhatatlan a veszteség. Kevés 
emberi ismertünk, aki hozzá hasonlóan 
tisztelte és becsülte meg az életet, 
mindazt, amit születésünkkor ajándék

ba kaptunk. Ezért volt szigorú ember, elsősorban önmagához, de családjá
tól. munkatársaitól, barátaitól és - nem utolsó sorban - vadásztársaitól is 
elvárta, hogy ne adjuk önmagunknál alább. Tudod Imre bácsi, hogy sajnos 
nincs mindannyiunkban annyi önfegyelem, akaraterő, szorgalom, kitartás, 
tudás és megértés, mint benned volt. Ebben, a „amennyi pénzed van. csak 
annyi ember vagy. akkora bika-bak dukál" világban már nem mindenki érti 
meg: elsőszámú, elismert gazdasági vezetőként nem maradt utána nagy va
gyon. aranyérmes trófeák vagy Afrika-album, de ezt soha nem is bánta. Min
den fiibája. tévedése mellett igazi kincset hordozott magánál, élete példáját, 
átmentve még abból a nagyon régi világból. Tudta, hogy mindig lesznek 
utána jövők, az örök értékekre fogékonyak, akik fel fogják venni, ha kall, a 
földről. A tisztesség, becsület, a megalapozott tudás, a nyugodt lelkiisme
rettel alvásra csukott szemek, ezeket tartotta mindennél, a pénznél, hatalom
nál fontosabbnak.

1933-ban, 13 évesen, édesapja, vadásztanítója puskájával elejtette az első 
őzbakját, aztán 1998-ban egy süldőt, az utolsót életében. Azóta már csak az 
éves vadászjegyek és a Vadászati Kulturális Egyesületi tagsági igazolványok 
kiváltására volt ereje, és még rákérdezni a vadászatra, például, hogy „a va
dász etikai kódexet megcsinálják-e úgy, ahogyan kell. vagy sem." Dr. Al- 
berth Béla „Fehérben és zöldben" című könyvében így ír róla :„de hogy mi
re képes a vadászszenvedély, azt Varga Imre bizonyította. Jobb szemének lá
tása már régen elromlott, ezért hallatlan akaraterővel és kitartással megta
nult bal vállról lőni. De. hogy!.
Békés megye jeles vadásza. Nagy Öregje, Imre bácsi, nyugodj békével, em
lékedet örökre megőrizzük!

-L. S.-

Krváló rópképességú és kdfemú vadászták tavalyi 
áron megrendeltek). Vadászathoz területet biztositurfc 

Zala megyében1 
Érdeklődni a 06W226-5659es letefenszanon lehet

fkWérli bundák, jaguár, puma. sakál, mermota, nerc. 
lóka és egyéb nfraságek most 20 % árengedmemyel 
eladók, rregrendehetók. Érdeklődni. 06/702007132.

Baráti és vadásztársaságok -v felvadkacsa vadásza
id  khátrfc a dobozi Kettős- Kórósmenti Vadásztarsa- 
sag területén. 150 darabos tentefcragyság felett. Szál
lás és étkezé9 igény megoldható 
Érdeklődni lehet a 06/30’488-40-98-as vagy a 
06/70/-240794l-es letefonszámokon

A Dunavecsa Kossurt Vt területen vadászati tehetősé
get kinálunk létvad lácárkakasra október 15-től. Inúor- 
maoo és jelentkezés 06̂ 309392-866.06309791-046

Vadasztanya-lovarda Kalocsától 10 krwe a Keleti Fő- 
csatcrna határvonalában 4 ha kűtleafct erdó-tegetí, te 
tó. közvetlen szomszédságában 1 ha belterületen 130 
m -es lakóház 70 %-os készültségi tokban Wdí pneé- 
vel. mefléképclet 300 m -es istálöpâ a-tedett kocsiszín, 
udvaron saját kút. csaladi ekek mot sírgósen eladó. 
A terület közeiében akár két apróvadas vadásztársa
ságba azorrai lefcétd megadható 
Irányár: 7 M FL Érdeklődni 06/309463̂ 26.

ttnden Spusú Nvára mnJsitett. engedélyezett 
galytórő és egyéb luegésziők 
a NtöPíckUp importőrétől 

Baja. lel: 06/79/425-300 06/209766-766

H A LO TT A IN K

Megrendifcn, mély fajdalommal sudatjuk. hogy Szabó 
Gydrg/ vadásztársunk, ételének 56 évében. 2002. augusztus 
lOén etmn>t Gyuri, bár az utóbb* bekben sokat betegeske
dett. nwrtg vidáímságot hozott a vadásztársaságr ósszetóve- 
telekre. Augusztus 15-én helyeztük örök rr,ugalomba A va
dásztársak dszsortűzzel bccsúzlak tóte. Emlékét kegyelettel 
és tiszteletlel me#nzzúk Gyuri, nyugodj békében

Tessedik Sámuel Vt., Békésszentandrás

m  6



IN TE R JÚ  K A R IK Ó  RÓBERTTEL

Három  a magyar igazság?
Harmadszor nyerte volna el az Év Hivatásos Vadásza címet 

- ha ez a cím hivatalosan létezne. A hivatásos vadászok országos 
versenyén, melyet az OMVK szervezett, ismét Ő állhatott a dobogó 
legfelső fokára. Egyszer be lehet futni véletlenül, kétszeri elsőség 
már mindenképpen komoly szaktudást és felkészülést bizonyít, 

három egymást követő győzelemhez azonban a szakma legjobbjai 
közé kell tartozni. Meddig folytatható ez a sorozat? Van-e értelme 

évröl-évre újra megméretkezni, rengeteg időt és energiát 
belefektetve és valamikor „ősbölényként" abbahagyni, 
vagy a bizonyított tudás birtokában inkább át kell adni 
az elsőség megszerzésének lehetőségét másoknak is?

A 32 éves hivatásos vadász a Zalaerdö Rt. 4000 hektáros baki 
kerületét vezeti, s napi munkája mellett, vadászvendégek kisérése 

közben készült fel a megmérettetésre.

VADÁSZLAP: Mitől jobb Ön, mint a töb
bi résztvevő?

KARIKÓ RÓBERT: - Úgy érzem, hogy ta
lán a lövészet volt az. amiben több pontot 
szereztem másoknál, hála az egyre intenzí
vebb gyakorlásnak. Először 15. másodszor 
2.5. harmadszor 6 pont különbséggel lettem 
első. miközben a többiek is folyamatosan 
„erősítettek" az évek során.

VADÁSZLAP: Milyen szintű felkészülést 
igényelt az eredményes részvétel?

KARIKÓ RÓBERT:-A verseny anyaga 
nem feltétlenül követeli meg a felsőfokú 
szakmai végzettséget, de a középfokúnál 
magasabb szintű tudási mindenképpen. Nem 
elég a szakma alapfogalmainak biztos bir
toklása. ismerni kell a szélsőségeket is. sőt 
olyan témakörökben is otthon kéne lenni, 
amivel még egy vadbiológust js sarokba le
hetne szorítani...

VADÁSZLAP: Ezt értsük úgy, hogy nem 
eléggé életszerűek a kérdések?

KARIKÓ RÓBERT: f inoman fogalmazva 
így is lehet mondani. Vannak olyan súlyos 
pontokat jelentő kérdések, amelyeknek sem
mi közük a szakmához, sőt meggyőződésem
- misok véleményével is egyezően - hogy 
tudására még az abban dolgozó szakmai spe
cialistáknak sincs szüksége. Nem hiszem, 
például, hogy fejből kéne tudni azt, hogy 
hány vadfajra terjed ki a magyar vízivad mo
nitoring, vagy hogy a menyétre nem jellem
zó az embrionális diapauza...

VADÁSZLAP: Nem erős ez a megfogalma
zás? Egy országos versenyen azért mégis 
csak többet kell tudni, mint a megyein?

KARIKÓ RÓBERT: - Nem hiszem, hogy az 
lenne. A megyei versenyeken 85-90 
százalékos eredményt kell elérni a továbbju
táshoz. a jóval nehezebb országoson is leg
alább 75-80 százalék szükséges a győzelem
hez. Egyetlen témakör hézagosabb ismerete 
már elég a kieséshez. így aztán furcsa álla
pot. amikor nyertesként, három hetes éjjel
nappali tanulás ellenére mégis úgy érzem, 
hogy de hülye vagyok...

VADÁSZLAP: Véleménye szerint milyen 
módon lehetne javítani a versenyeken?

KARIKÓ RÓBERT: - Sokat javult az elmúlt 
időszakban a tesztkérdések összeállítása, 
szükség van az idegen nyelvi ismereteket fir
tató szakmai kérdésekre is. El kellene hagyni 
azonban azokat a kérdéseket, amelyek nem a 
tudáson, a tapasztalaton alapulnak, vagy nem

az elvárható periférikus ismeretek körébe tar
toznak. Nem jó. ha egy szakmai versenyen ér
tékes pontokat véletlenszerűen beikszelt vála
szok döntenek cl! Feltétlen be kellene vonni 
az előkészítésbe a gyakorló hivatásos vadá
szokat. ne adj isten, az előző évek nyerteseit 
is, kevésbé lenne .Íróasztal szagú" az egész. 
Nagyon jó. hogy évróí-évre vannak ilyen 
szakmai vetélkedések, nem baj az. ha a ..jáge- 
rek” nem tunyulnak el szellemileg, s ha ott 
akarnak lenni a szakmai köztudatban, bizony 
tornáztatni kell kicsit az agyat is. így lehet te
ret adni a szakmailag törekvő, fejlődőképes 
kollégáknak (akik lehetnek akár 60 évesek is. 
nem a kor számít!), hogy az átlagosnál na
gyobb. szélesebb köm tudásukat másoknak is 
megmutathassák. A jelenlegi formában szinte 
ugyanazok vetélkednek az elsőségért. Aki 
már kétszer, vagy többször lett első. kapjon 
valamilyen örökös bajnoki címet, s ne ó fog
lalja el mindig a bőgőbely közepéi... Legyen 
esélye azoknak is. akiknek a tudása magas 
szintű, és csak egy-két ponttal maradnak le.

VADÁSZLAP: Ez azt jelenti, hogy nem 
fog újra indulni?

KARIKÓ RÓBERT:-Ez sem lehetetlen. 
Három első hely után nem jelent már igazi 
kihívást, ráadásul a három év versenyrutinja 
ad egy olyan helyzeti előnyt a többiekkel 
szemben, ami kemény pontokban mérhető. 
Nem túl szerencsés a versenyek időpontjá
nak megválasztása, mivel az intenzív fel
készülés ideje egybeesik a vadásztatáséval. 
Ilyenkor hetekig a családom, apró lányaim 
szinte szóba sem tudnak állni velem, olyan 
ideges és kialvatlan vagyok.

VADÁSZLAP: Ki tudná reálisabban elbí
rálni a versenyzőket, mint a többszörös 
bajnok? Talán változtatnak a szervezők 
az eddigi rendszeren, s ez is belefér majd. 
Beszéljünk a „versenyen kívüli”  életéről. 
Hogy alakult az eddigi szakmai életútja?

KARIKÓ RÓBERT:-24 éves koromig 
Szegeden éltem, ott végeztem erdész-vadász

technikusként, de nem a szakmában dolgoz
tam. Édesapám mellett módom volt belenő
ni a vadászatba, aktív sportvadász voltam 
1994-ig. amikor is Zalában a Pacsai Vadász- 
társasághoz szegődtem hivatásos vadász
nak. 97-ben megpályáztam a Zalaerdö által 
kiírt vadász-kerülcivezetói állást Bakon, s 
azóta kezelem önállóan ezt a területet. 
Évente mintegy 100 óz. 150 szarvas 200 fel
etti disznó „sorsának" eldöntése a felada
tom. 10-15 bikát. 15-20 ózbakot. 10-20 tar
vadat. 80 disznót lövetek évente vendégva
dászokkal.

VADÁSZLAP: Van-e lehetősége vadászni 
a kerületvezető vadásznak?

KARIKÓ RÓBERT: - Vadászati lehetőség 
van. sót vadászati kötelezettség is! Vadkár 
elhárításkor lőnöm kell a süldőket, évente 
20-25-öt. állománycsökkentés miatt 20-40 
tarvadat, szerencsére nem ..év végi hajrá" 
módon, vagyis van mód és idő a szakszerű, 
korrekt bírálatra az elejtés előtt. Unatkozni 
nem kell, vendég bőven van még az 1-2 ki
lós bikákra is. Sokat vadásztatok lovas ko
csival barkácsolva, s nem utolsó sorban élve 
kell befognom évi 50-150 disznói.

VADÁSZLAP: A falon jó pár őzbakot - 
köztük irigylésre méltóan (orz agancsúa- 
kát néhány kisebb bikát, kanokat, pár 
zergét és egy szép Afrika-kollekciót látok.

KARIKÓ RÓBERT:-A kerületemben a 
trófeás vadat szinte kivétel nélkül el tudjuk 
adni. ezért kant, bakot, bikát nem lőhetünk. 
Elvileg minden évben lőhetnék .„szakmai 
selejt" bikát 3 kg-ig. eddig egyet lőttem 
összesen. Sportvadászként egyrészt régi al
földi területemen, másrészt vendégségben 
ejtettem el a trófeáim „hordozóit", s bár a 
munkáltatómtól a szakmai állaghoz képest 
jó fizetést és minden járandóságot megka
pok. ebből azért külföldi vadászatra nem 
telik. Családi ..támogatásból”, édesapám
mal közösen vadásztunk tíz napot Dél- 
Afrikában.

VADÁSZLAP: Munkáltatója, e a Zalaer
dö Rt. vezetése elismeri-e az elért eredmé
nyeket?

KARIKÓ RÓBERT:-Feltétlenül. Az első 
alkalommal megnyert verseny után kaptam 
egy párizsi jutalom utazást. Tavalyi első he
lyezésemért megajándékozlak egy 6 kilós 
agancsú bika elejtésének lehetőségével - az 
5.5 kilós öreg tízes a legnagyobb az általam 
lőtt bikák között.

Az idén még nem kérdezték meg. hogy 
vagyok...

.Somfalvi Ervin

JÁTÉK * JÁTÉK * JÁTÉK
Négy hónapon át játszhattak velünk olvasó
ink a Vadászlapban és az interneten.
Utolsó fordulónk helyes megfejtése:
A. B. B. B.
Virtuális vadászati lehetőséget nyert:
Tombor László

VADÁSZLAP előfizetést nyert:
Cserkuti Katalin
KÓD-EX-et nyert: Simon Gyula 
Természetvédelmi bélyeget nyert:
Schaffler Ferenc

A fődíjat. egy 4 személyes négy órás virtuá
lis vadászatot a Naturhun Bt. októberben 
sorsolja, melynek eredményét az interneten 
olvashatják, www.vadaszlap.hu

http://www.vadaszlap.hu


Az egyenruha 
végre kötelező!

CIC Nemzetközi Vadászíjász Szimpózium
(BUDAPEST, 2002. JÚLIUS 19-20.)

A Nemzetközi Vadvédelmi Tanács 
(CIC) Vadászíjász Munkacsoportja 
szervezésében Nemzetközi Vadászíjász 
Szimpóziumot rendeztek július végén a 
Vajdahunyadvárban. A szimpóziumot a 
Nemzetközi Vadvédelmi Tanácson kí
vül a Földművelésügyi és Vidékfejlesz
tési Minisztérium, a Nemzetközi Safari 
Club Magyarországi Tagozata, a Ma
gyar Terep és Vadászíjász Egyesület, a 
Pannon Lovas Akadémia és Mezőgaz
dasági Szakközépiskola Bőszénfai 
Szarvaságazata, valamint a Pilisi Park
erdő Rt. támogatták.

Az I. Nemzetközi Vadászíjász Szimpó
zium témája a vadászíjászat jelenlegi 
helyzetének és szerepének értékelése, a 
vadászíjászat megítélésének, a felelős
ségi és etikai kérdéseinek megvitatása 
volt. Részt vett és előadást tartott az FVM 
képviselőin kívül Dieter Schramm úr. a 
CIC elnöke, valamint a CIC több magas 
rangú tisztviselője, továbbá a Német Va
dászíjász Szövetség, a Német Hagyo
mányőrző Vadászíjászok Egyesülete, az 
Osztrák, a Finn, a Szlovén Vadászíjász 
Szövetség, valamint a Magyar Terep- és 
Vadászíjász Egyesület több képviselője. 
A szimpóziumot jelenlétével megtisztel
te a lichtensieini CIC delegáció vezetője, 
Anton herceg is.

Dr. Fábián Gyulának, az FVM Vadgaz
dálkodási és Halászati Főosztály vezető

főtanácsosának, a munkacsoport elnöké
nek tájékoztatása szerint elsősorban 
olyan kérdések és problémák feltárásá
val foglalkoznak, amelyek az oktatás
hoz, a felelősségi- és etikai kérdésekhez, 
valamint a vadászíjászat jogszabályi 
hátterének sajátosságaihoz kapcsolód
nak. A munkacsoport egyfajta közvetítő, 
katalizáló szerepet kíván betölteni a kü
lönböző nemzeti és nemzetközi vadászí
jász szervezetek tevékenységének 
összehangolása terén. Ehhez nyújtott ki
indulási alapot és nemzetközi kitekintést 
a jó hangulatú és nyílt baráti légkörben 
lezajlott szimpózium.

A konferencia első napján előadások 
hangzottak el, amelyek zárásaként a 
CIC részletes útmutatót és javaslatot fo
gadott el a vadászíjászat gyakorlásával 
kapcsolatban, elismerve a vadászíjászat 
szerepét és jelentőségét a vadászatban, 
valamint a természetvédelemben is. Kü
lön hangsúlyt kapott annak deklarálása, 
hogy az etikus vadászíjász minden kö
rülmények között távol tartja magát 
azoktól az ajánlatoktól, amelyek egé
szen kis területű, zárt kertekben hirdetik 
a vad íjjal történő elejtését, mert az már 
nem vadászat, ahol a vad természetes 
mozgása és menekülése szinte teljes 
mértékben akadályozott.

A kiadott ajánlásban felkérték a kü
lönböző médiumokat, hogy ne az egyes 
napvilágra került sajnálatos és teljes

mértékben elítélendő események alap
ján alkossanak véleményt a vadászok 
tevékenységéről, hanem igyekezzenek 
arról reális és elfogulatlan módon tájé
koztatni. Nem szabad elfeledkezni ar
ról, hogy a vadászat a természeti erőfor
rások hosszú távú felhasználásának 
egyik széles körben elfogadott módja és 
lehetősége.

A második nap kerüli sor a gödöllői 
Szent-Jakabpusztán a szimpózium meg
hívójában meghirdetett vadászíjász, lo
vasíjász és solymász bemutatókra, ame
lyek után a vendégek megismerkedhet
tek e sportágak néhány jelen hazai kép
viselőjével is. De mód nyílt az ősi ma
gyar íj kezelésének gyakorlására, sót le
hetőség volt egy kis lovaglásra is. Ez
után a Gödöllői Királyi Kastélyt tekin
tették meg a résztvevők és innen indult 
el az esti íjas vadászatra az a három sze
rencsés vadászíjász, aki még az előző 
esti program során nyerte el a Pilisi 
Parkerdő Rt. állal felajánlott vadászat 
lehetőségét.

A szimpózium résztvevői egyhangúan 
úgy döntöttek, hogy a vadászíjászok kö
vetkező összejövetelét 2003 májusában 
Helsinkiben tartják, egybekötve a CIC 
50. ünnepi közgyűlésével.

Dr. Fábián Gyula

Kell ez nekünk?!

Dr. Németh Imre. az FVM minisztere 
aláírta a hosszú vajúdás után elkészült 
76/2002/VI1I. 23. számú új rendeletét, 
amely részben módosítja a vadászati 
törvény eddigi végrehajtási rendeleteit. 
Jól felfogott érdekében egyetlen vadá
szatra jogosult. só( vadász sem mellőz
heti a közlönyökben megjelent rendelet 
tüzetes tanulmányozását. Terjedelmi 
okok miatt nem áll módunkban a rende
letet részletesen ismertetni az öt - talán 
nem biztos, hogy a legfontosabb, de bi
zonyára a legtöbbet vitatott - változásra 
hívjuk fel ehelyütt Tisztelt Olvasóink fi
gyelmét.
1. Kötelező jelleggel nyugvópontra ke
rült végre a hivatásos vadászok egyen
ruhájának kérdése. Amint arról lapunk
ban már több ízben részletesen beszá
moltunk, ezzel pont került a több mint 
három éves projekt mögé, amelyet a Va
dászati Kulturális Egyesület az OMVK, 
az OMVV. valamint az FVM illetékese
ivel közösen dolgozott ki.
2. A szolgálati napló ellenőrzésére a 
vadászatra jogosulton kívül a vadászati- 
, valamint a rendőrhatóság jogosult. Ed
dig ugyanis a munkáltató vadászatra jo
gosult a naplót jogszabályi felhatalma
zás hiányában nem ellenőrizhette.
3. Az erdei kár megítélésében jelentő
sen szigorított a rendelet és a vadkár 
igény az erdőfelújítás befejezését köve
tő ötödik év végéig érvényesíthető. Új
donság továbbá, hogy az „erdei magok 
elfogyasztása által" - felszámítható - „a 
természetes felújulás elmaradását okozó 
károsítás."
4. A hivatásos vadász a szolgálati tevé
kenysége keretében folytatott vadászati 
tevékenységét - nem a vadászok beíró 
könyvébe - hanem a szolgálati naplójá
ba köteles bejegyezni azzal, hogy a va
dászat befejezését követően a vad elej
tését a vadászati naplóban rögzíteni 
kell.
5. Tiltott a jövőben az úgynevezett 
„dobálós" fácán, vadkacsa, adott eset
ben a fogoly vadászata. A mestersége
sen nevelt apróvad esetében minimum 
30 napos „alkalmazkodási időt" ír elő 
az új jogszabály, s ezért nincs a továb
biakban lehetőség a tároló volierből. 
szállítóládából, vagy a „vadászatot" 
közvetlenül megelőzően kieresztettek 
lelövöldözésére. Szakmai és etikai 
okokból mindezekkel hosszabb távon 
bízvást egyet lehet érteni. 2003. 
március l -tői érvényes. Természetesen 
egy sor más, lényeges változás is sze
repel a rendeletben, amelynek részlete
zése jócskán meghaladná lapunk terje
delmi lehetőségeit.

- H .-

Mármint egy új vadászmagazin, amelynek 
„főszerkesztői rovata" arra biztatja az Olva
sókat: ne kíméljék a szerkesztőséget a kriti
káktól. Hát akkor, essünk neki - gondoltam 
volt - és megírtam ugyancsak leHANGOLÓ 
észrevételeimet ... majd a szemétkosárba 
dobtam. Tanulja meg a saját kárán minden 
lapszerkesztésre és lapkiadásra vállalkozó 
exhibicionista, hogy ez egy nehéz szakma, 
amelynek kőkemény szabályai vannak, 
amely alól nem mentesít senkit sem a jó 
szándék, sem a ..majd jobban fogjuk csinál
ni" ígérete, sem pedig az amatőrök örök 
mentsége: a lelkes éretlenség.

Ne lopj! - mondja a tízparancsolat és ez 
egy gőgicséló újszülöttre ugyanúgy érvényes, 
mint az aggastyánokra, hogy a sok közül 
csak egyetlen egyet említsek: jogilag való
ban nem „védett" az évek óta.megjelenő 
szakmai mellékletünk elnevezése... a kop
pintás talán mégis több illetlenségnél. Az 
már tényleg csak szakmai kérdés, hogy új
donsült ..szakmai tanácsadónk" két variáció
ban is megjelentet olyan - csupán egyetlen 
telefonszámmal hitelesített - hirdetést, 
amely bármennyire is praktikus, mégis vadá- 
sziatlan „éjjellátó készülékeket" reklámoz.

Ne hazudj! - mondja a tízparancsolat. Ezt 
csupán csak azért említem meg. mert a címla
pon a támogatók közön megjelentetett emblé
mák közül az egyikről a 43. oldalon azonnal 
kiderül, hogy nem egészen igaz... sót!

Mindenesetre el kell ismernem, hogy a 
szerkesztőbizottság és a főmunkatársak név 
szerinti fölsorolása ugyancsak rangos lista, 
mint ahogy a lapnak komolyságot kölcsö
nöz néhány rovatvezető és szerző ismert ne
ve ... s talán az is. hogy az előkészítés nem a 
vállalkozó kft. hanem a „Debreceni Egye
tem ATC Vidékfejlesztési Intézet" nevében 
történt.

S hogy kell-e ez az új vadászmagazin 
vagy sem - ezt feltehetően nem a vadászok, 
nem az Olvasók és nem is a hirdetők fogják 
eldönteni, hanem az, hogy mikor fogy el az 
a pénz. az a személyes és „hivatalos" támo
gatás. amit a lap kiadására összegyűjtött - 
ezt is elismerem - az eddig ügyesen lavíro
zó kft.

Nem ellensúlyozásként, nem is a fanyal- 
gó konkurencia hangján mondom, de sok
kal jobban oda kellene figyelni a megyei 
vadászati kiadványokra, amelyek egyre 
jobban magukra találnak, egyre inkább sa

ját arculatuk lesz és amelyekre minden ré
gióban mindjobban szükség lenne. Ezek el
juttathatók minden területi vadászhoz, va
dászatra jogosulthoz ... és egyértelműen 
szolgálják a vadászat kommunikációját, a 
vadászati kultúrát.

Itt van például a két legfrissebb: a He
ves megyei Vadász és a Szegeden megjele
nő Vadászrész. Mindkét kiadvány pontos 
tájékoztatást ad a vadásznapi rendezvé
nyekről. aktuális és praktikus híreket kö
zöl. Külön öröm számomra, hogy a IV. év
folyamába lépő Heves megyei Vadász ter
jedelmének felét kimondottan a vadászati 
kultúrának szentelte, ezúttal versek, novel
lák közlésére is vállalkozott az ismeretter
jesztés mellett. Az már csupán szerkesztői 
irigység részemről, mert bosszant, hogy 
náluk jelent meg először részletes ismerte
tés a borz újra vadászhatóságáról.

A profi módon szerkesztett és tördelt 
Vadászrész idei 2. száma is „felbosszan
tott". mert a hivatásos vadász Gyöngyösi 
Tibor olyan okos és értelmes cikket írt a 
fürjról. amit szívesen közölnénk a VA- 
DASZLAP hasábjain is.

ess
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A R V I Z  A  D U N Á N
A  S Z IG E T K Ö Z  

N E M  S Í R  M O S T  V ÍZ É R T

Bár a napi hírekben nem igen szerepelt a Duna 
felső szakaszán pusztító árvíz, a Szigetközben 
sem volt rózsás a helyzet. Az ár - és hullámtér 
legnagyobb vadászatra jogosítottja a Kisalföldi 
Erdő Rt., amelynek mosonmagyaróvári és győri 
erdészete üzemi vadászterületének nagy része 
víz alá került. Az illetékesek a szarvas, őz. vad
disznó elhullást 20 százalékosra becsülik, 
amely elsősorban a szaporulatban következett 
be. A mosonmagyaróvári területen több mint 
másfélszáz elhullott vadat találtak. Jelentős 
gondot okoz az is. hogy az árvíz által kiszorított 
szarvasok, vaddisznók a környező mezőgazda- 
sági területeken okoznak nagy károkat. Miután 
a levonuló víz után a növényzet sárral borított, a 
szarvasok bőgésre sem húzódtak vissza. Nagy 
a kár az erdőtelepítésekben, főként a kemény 
lombos fafajokban, mert a levelekre tapadó rá
száradt sár miatt befulladnak a csemeték. Eb
ben a térségben eddig sikerült az erdőtelepíté
seket kerítés nélkül felhozni, különösebb baj 
nélkül. Lapzártánk idején mérték fel a gazda
ságot ért veszteségeket mind erdőgazdasági, 
mind vadgazdálkodási vonatkozásban. Utóbbi
ak jelesül a vadállományban, magaslesekben, 
etetőkben, sózókban és egyéb vadászati be
rendezésekben. valamint a vadföldeket illetően 
keletkeztek. A vadállomány visszacsalogatásá
ra a víz fokozatos levonulásával intenzív etetés
sel kísérleteznek.

Joggal tartanak attól, hogy mivel a szarva
sok nagyobb részét a víz .kinyomta, az ártéri 
erdőkből, egy részük a kedvezőbb élőhelyi 
adottságok miatt nem tér vissza, vagy másutt 
kerül terítékre, és ez is jelentős árbevétel ki
esést jelenthet. H. Zs.

G E M E N C E N  B Ő G  A  B IK A . . .

legalább is a Szekszárdi Erdészet pörbölyi te
rületén, a nagy gát mentett oldalán is. meg az 
árvízzel sújtott hullámtéren is. Magam hallottam

több vadászati szakemberrel együtt augusztus 
28-án, délben (!) a főgáton állva, az Országos 
Erdészeti Egyesület Vadgazdálkodási Szakosz
tály ülésének keretében megtartott terepi bejá
rás során.

A természet, a vadon élő állatvilág csodála
tos. Élni akar és tud is élni. de segíteni kell az 
embernek, okosan.

Nem úgy. ahogy egy hölgy is menteni akart. 
Beültették a gemenciek a motorcsónakba és a 
vízben úszó vadkanhoz oldalaztak. Mondta a 
vadász, mi fogjuk hátul a hároméves kancsit... 
a hölgy pedig elöl a fejét, vagy a fülét. A vad
kan fogsorát csattogtatva reagált erre. Ijedten 
húzódott vissza a hölgy. - ..Jaj! Ezt nem gon
doltam volna!’ - felkiáltással lemondott a men
tési szándékáról.

1956-ban 1036 cm. 1965-ben 976 cm. míg az 
idén a Lasimenti Halászlak oldalán elhelyezett 
tanúsító mérce szerint „csak” 944 cm magasra 
emelkedett a víz.

A nagy gáton belül... amelyet még 1820-tól 
kezdve az akkori tulajdonos, a kalocsai érsek 
építtetett a 100 éves árvízi adatok figyelembe
vételével és ma is legalább 2 méterrel megha
ladja a legmagasabb árvíz mértékét... körtölté
seket építettek, amelyek magassága 850-900 
cm. és a hullámtéren, árvizes területen a vad 
erre tud felmenekülni. Ezen felül számtalan 
„göröndöt". vadmentö dombot építettek a hul
lámtéren belül. A körtöltésen belül a vad védel
met élvez vagy menekülhet a dombokra, a 
nagy gátra. így történt most is.

A baj akkor keletkezett, amikor a Duna átbu
kott a körtöltéseken és amikor négy helyen 
„szakította át" a körtöltéseket. A helyi erdé- 
szek-vadászok a szakmát és a helyi körülmé
nyeket nagyon jól ismerő szakemberek nem 
várták meg ezt az állapotot, mert értik a dolgu
kat. Folyamatosan figyelték a Duna növekedé
sét. az árvíz alakulását és még a tetőzés. a 
már nagy bajt okozó víz megérkezése előtt 6-8 
nappal megkezdték a védekezést! Szoktató 
etetést alkalmaztak a mentett oldalon. Kicsalo

gatták a vadat... és ment is kifelé a görön- 
dökre. a vízmentő dombokra hordták a takar
mányt és ott nem zavarták a vadat - mint több 
a témához nem értő laikus állatvédő . hanem 
nyugalmat biztosítottak a vadnak. (Nem a „va
daknak". ahogy azt a média - írott, elektroni
kus meg mindegyik - írta. harsogta.)

A vadat ezekről a dombokról, körgátról nem 
lehet „menteni", befogni, mert a „nagy" ellen
ségtől. az oktalan embertől menekül és beug
rik a vízbe, persze a nagy Duna felé úszva. A 
mentési akciókról mosolyra fakasztó története
ket meséltek az ottaniak.

Például: gumicsónakkal akartak menteni 
Három is elindult a dombokon álló szarvasok, 
vaddisznók, őzek felé. Vízbe vetették magukat 
az állatok. Természetesen további „mentőakci
ókat" nem engedélyeztek a vadászok.

Idős néni Budapestről két kis unokájával le
utazott és kérte... ő is szívesen segítene a 
mentésben... csak két unokája hadd nézze 
meg az árvizet meg az állatokat.

Egy „menteni" akaró jó ember macskaszállí
tó ketreccel jelent meg. hogy ő majd befogja a 
vadmacskákat. (Persze, az megvárja a mentőt, 
meg az árvizet a földön.)

Szerencsére a laikusok megértették a szak
emberek érvelését az oda érkező - sajnos itt is 
megjelenő katasztrófa-turisták -. „mentő egy
ségek" és inkább elmentek a töltésekre ho
mokzsákot tölteni, cipelni. A fentieken túl lezár
ták a vadászok, erdészek a gátakat, hogy ne 
tudjanak azon közlekedni az emberek és az ott 
tartózkodó vadállományt ne zavarják vissza a 
nagy vízbe és őrizték a területeket. A nagy gá
ton. illetve az utakon csak 4 óránként engedték 
át a gépkocsi és egyéb forgalmat, hogy a vad 
ne rohanjon fejvesztve a vízbe. Persze itt is vol
tak ez ellen protestálók. megfontolás nélkül 
cselekedők. Elrettentő példaként mondták el 
nekünk, hogy a pörbölyi gáton a kavicsterítést 
a víz tetőzésekor végezte az „illetékes szerv", 
amikor a vadállomány jelentős része a gáton 
tartózkodott. Ez nem segítség, és nem is anek
dota. hanem megtörtént eset.



Természetesen a víz így is szedte áldozatát 
és még nem tudni milyen mértékben. A ponto
sabb adatok... elpusztult darabszám és pénz
ben kifejezhető kár... amely erdőgazdálkodási 
kárt is jelent... tönkrement erdősítés, kitermelt 
tűzifa elsodrása. amely nagyobb lehet a vadat 
ért kárnál, utak. berendezések, épületek, stb. 
megrongálódása.... csak néhány hét múlva ké
szíthető el.

A Duna visszatért medrébe. 6 méter alatti a 
vízszint, a belső területről a víz húzódik vissza 
és a külső területekre menekült, vagy a körgá
ton még félméteres vízben ácsorgó vad is sze
retne visszamenni a megszokott belső helyére.

Rengeteg csülöknyomot láttam a gátakon, 
körgátakon, a befelé menő utakon.

A szakmai tájékoztató során Ifj. Foderma- 
yer Vilmos, műszaki vezető elmondta, hogy a 
belső területeken is maradt vad. csak nem tud
ni mennyi, mert még nem közelíthető meg. 
mert sem csónakkal, sem kocsival nem lehet 
bejárni a területet. Eddig tíz elpusztult vadat 
találtak, amit ha még nem oszlott szét. leadtak 
az ATEV-nak, illetve elföldeltek.

Csonka Tibor vezérigazgató szerint meg
kezdték a károk felmérését, de jelenleg még 
hozzávetőleges káradatuk sincs erdőben és 
vadban keletkezett kárt tekintve. Úgy érzékeli, 
hogy a szarvas állomány 10 százaléka pusztult 
el. míg vaddisznóban, főleg a szaporulatban 
nagyobb lehet a veszteség." A károk felméré
se után támogatást fognak kérni. Kérdésünkre

elmondta, hogy a vadászatokat a mentett ol
dalon. árvizes és nem árvízzel érintett területe
iken folytatják, a vadászházak lábakon állnak, 
nincsenek elöntve. így alkalmasak vendégfoga
dásra. Legfeljebb a vaddisznó hajtások szá
mát és a lőhető darabszámot kell majd meg
fontolni. Náluk a külföldi vadászok általi lemon
dások száma nem jelentős. A komoly gondjuk, 
hogy a média pontatlanul közölt adatokat a ki
alakult helyzetről. Erre egy példát ismertetett: 
egyik kerületvezető vadásza azt nyilatkozta, 
hogy kerületében elpusztult az őz állomány 90 
százaléka. így az őzállományban is érzékeny 
lehet a veszteség. Ezután a Duna TV-ben „hírül 
adták", hogy a Gemenc állatállományának 90 
százaléka elpusztult. (Megjegyzem: még au
gusztus 29-én reggel is ezt mondta a közszol
gálati TV bemondója: „szakemberek szerint 
Gemencen a vadállomány 80 százaléka el
pusztult"). Istenem, miért nem hallgatják meg 
előtte az erdőért. Gemencért, a vadállomá
nyért legjobban, életükért, munkájukat jelentő 
területért aggódó, kitűnő és éjjel-nappal dolgo
zó. nagyszerűen helytállt helyi erdész-vadá
szokat?

A legnagyobb élményünk ezután követke
zett. A 25 szakember, 7 terepjáróval az árvizes 
rész megtekintése után (ajtón jött be a víz) a 
nagy gáton túli 250 hektáros erdőből 150 hek
tárt bejárt. Magam ennyi vadat ekkora területen 
együtt még soha nem láttam. Szarvas csapa
tok, bikacsapat, vaddisznó konda. egyedül

bandukoló vadkanok. Csodálatos volt. Nem iga
zán menekültek, az etetőhelyekről. dagonyák
ból beléptek a sűrűbe és figyeltek bennünket. A 
bikákat 50-ig számoltam, és akkor abbahagy
tam. Vaddisznó kondában csikós kismalac, na
gyobb malac, süldő, erős kocák és kanok.

Amit bejártunk, a 250 ha erdőben látott vad
mennyiség 3000 hektáros árvízzel érintett terü
letről menekült ki. Egyik nagytekintélyű vadász
szakember szerint ebben az erdőben hektáron
ként legalább 2-3 darab vad tartózkodik most. 
Lehet számolni, hogy akkor az mennyi?

Nem akarjuk mi kisebbíteni a bajt, a kárt. de 
egyetlen természeti jelenséget sem kell dra
matizálva túllihegni, mert az ott dolgozók és a 
természet, a vad. együttesen sokat tett azért, 
hogy Gemenc vadállománya, erdei fennma
radjanak. El kel majd az ésszerű segítség, tá
mogatás és főleg a nyugalom erdőnek, állat
nak, embernek. Gemenc nemcsak árvizes te
rületből... ami 17 ezer hektár... áll. A teljes va
dászterület nagysága 72 ezer hektár, míg az 
erdőgazdálkodás terület: 37136 hektár. Más 
kérdés, hogy milyen elismerést érdemelnek az 
erdő-, vadgazdaság dolgozói, az áldozatos 
munkájukért.

A tapasztalatainkat közöljük a realitás érde
kében. és főként azért írtuk le. hogy bízzuk a 
helyi szakemberekre a tennivalókat. Megoldják 
azokat, ahogyan tették eddig is. Az idő őket 
igazolta.

dr. Balázs István
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Aki már rendezett valamilyen nagyobb rendez
vényt. igazolni tudja, hogy mennyire a részle
tekben - a kezdetben kevésbé fontosnak tűnő 
„apróságokban” - rejtőzik a sikeresség. így 
van ez a vadásznapi rendezvények esetében 
is. Gondosan kiválasztjuk a helyszínt, az idő
pontot. kialakítjuk a már bevált és netán az új
donságokat is tartalmazó programot, összeál
lítjuk a közreműködők, a résztvevők, a meghí
vottak listáját, támogatókat gyűjtünk, megte
remtjük a rendezvény anyagi fedezetét, gon
doskodunk a reklámról, a beharangozásról ... 
minden és mindenki a helyén van ... - úgy tű
nik - nem maradhat el a siker.

Elvileg. Merthogy a gyakorlatban ez soha 
nem ilyen egyszerű.

Kiderül a helyszínről, hogy túl kicsi vagy túl 
nagy. Ideális, ha jó idő van. de mindent elmos
hat egy zápor. Aztán itt van az időpont kitűzé
se. ami egybe esik vagy sem számos más va
dászati vagy egyéb esemény időpontjával. A 
védnökök, a közreműködők, a protokol vendé
gek igent mondanak a felkérésre ... és az utol
só pillanatban kimentik magukat, nem jönnek 
el. A pénz összekunyerálása sem ..kismiska" 
feladat, nyújtózkodni pedig csak addig érde
mes. amíg a takarónk ér.

Szóval a rendezőknek van mire figyelniük! 
És mi érte a köszönet ? Jobb esetben egy váll- 
veregetés. egy félig pozitív mondat az év végi 
beszámolóban ... és megszámlálhatatlan kriti
kai észrevétel, sétődés és sértegetés.

Amióta a Vadászati Kulturális Egyesület kez
deményezte Országos Vadásznapot - amiből 
később „vadásznapok" lettek - a magyar va
dászok - a megyei szövetségek és újabban a 
kamarák - évről-évre megrendezik, az idén el
őször nem volt az országos rendezvénysoro

zatnak egy központi szervezete, amely - ha 
mást nem is tett - egyeztette a rendezvények 
időpontját, segített a programok összeállításá
ban és költségvetési támogatást szerzett a 
rendezvényekre. A vadásznapi szervezés se
gítését az elmúlt két évben a Milleniumi Vadá
szati Bizottság vette át. s mandátuma leteltével 
nem alakult újjá az Országos Vadásznapi 
Szervezőbizottság, mondván: a megyék önál
lóan is kiválóan képesek a saját rendezvényük 
megszervezésére.

Ez lehet, hogy önmagában igaz. hiszen jó- 
néhány megyében kialakultak a helyi és folya
matosan bővülő programok, a szervezők is 
egyre nagyobb gyakorlatra tesznek szert, de 
minden bizonnyal ennek a szerencsétlen állás
pontnak köszönhető, hogy augusztus 31-én a 
pápai főrendezvényen kívül további öt helyen - 
Békésben, Hajdú-Biharban, Hevesben, Nóg- 
rádban és Zalában - ugyanezen a napon volt 
a vadásznapi rendezvény... és „versenyt futott 
egymással" az OMVK és a veszprémi szerve
zet a hivatásos vadászok konferenciájának 
megrendezéséért. Miután időben és egyeztet
ve nem születnek meg a helyszínekről, időpon
tokról szóló döntések, a vadásznapi rendezvé
nyek nem szerepelnek sem a megyék, sem az 
országos rendezvények programjaiban és a 
szervezők többsége elesik a megpályázható 
„költségvetési pénzek" biztosította támogatá
soktól...

Az idei - egyébként nagyszerű - vadászna
pi rendezvények is bizonyítják, hogy a szem
élyeskedésből fakadó megosztottság, az értel
mes együttműködés érthetetlen akadozása, 
valamint a jól működő külső és belső kommu
nikáció, a kidolgozott stratégia és taktika ... 
egyszóval a közösen kialakított koncepciói!!!)

teljes hiánya jellemzi manapság a magyar va
dászatot. vadászati szervezeteit... miközben 
valamennyien tudjuk, rossz úton járunk!

Amíg mi egymással és a vadászat ellenzői
vel és ellenfeleivel - közös koncepció nélkül, 
helyben és országosan - ezer „fronton" vitat
kozunk. küzködünk és csatázunk... sosem ma
rad időnk és energiánk a közvélemény okos 
meggyőzésére, eredményeink látványos tála
lására ...és - a többi között - elszalasztjuk a si
keres vadásznapok, a természetvédelmi bé
lyeg, a még mindig jelentős vadgazdálkodási 
eredmények nyújtotta fantasztikus lehetősége
ket is.

Szögezzük le. Ez az áldatlan állapot nem ál
talában a magyar vadászok, nem is egy-egy 
szervezet, hanem valamennyi - ilyen-olyan - 
vadászati szervezet választott és fizetett veze
tőjének számonkérhető felelőssége.

A fórumaink adottak. Valamennyi vadászati 
szervezetnek vannak megyei és országos gyű
lései, sőt akadnak megyei és „több. mint kelle
ne" országos sajtóorgánumaink. Mi lenne, ha a 
..dögunalmas" ilyen-olyan közgyűléseken egy- 
szer-egyszer - az előrelépés érdekében, nem 
sértő, hanem segítő szándékkal - számon is 
kérnénk?

(Ne. kérem ne mondja ki a választ, nehogy 
bárkinek is megsértse a személyiségi jogait. 
Engem tessék elmarasztalni, akinek ünneplés 
közben, a jobbnál-jobb vadásznapi rendez
vények láttán ilyen eretnekségek jutnak az 
eszébe... miközben csak azt akartam elmon
dani, hogy talán jó lenne ismét életre hívni 
egy országos vadásznapi bizottságot és mél
tóbb módon elismerni valamennyi szervező 
munkáját.)

Csekö Sándor

Saját kürtjel,
A tizedik, jubileumi vadásznapot 
méltó módon, csodálatos környe
zetben és családias hangulatban 
ünnepelték a megye vadászai Ko- 
zármislenyben, augusztus 26-án.

A társ és kísérő rendezvények 
már hagyományosan július-au- 
gusztusban megkezdődtek. A hi
vatásos vadászok megyei verse
nyének a MEFA Rt. sellyei erdé
szete adott otthont. Az első kultu
rális program augusztus 23-ikán 
kezdődött a kozármislenyi műve
lődési házban, ahol Békés Sándor 
nyitotta meg azt a képzőművésze
ti kiállítást, melyen bemutatkoztak 
Baranya megye alkotó vadászai - 
Takácsné Varga Júlia, Bíber Jó 
zsef, Götcz Gyula és Varga Pál 
festőművészek. Körtvélyesi 
László fotóművész, valamint 
Keszthelyi Jenő intarzia művész.

„Vadászat az ezredfordulón" 
címmel Benedek Fülöp. az FVM 
címzetes államtitkára, az OMVV 
alelnöke megemlékezett az Or
szágos Magyar Vadászati Véd
egylet százhúsz éves múltjáról és 
áttekintést adott a rendeletmódo
sításokról. Érdekes volt a „Vadá
szat. vadgazdálkodás az Európai 
Unióban" című előadás, amelyet 
Christian Oswald tartott.

Baranyában
A vadásztársaságok idén maguk 

szervezték meg a saját trófea-be
mutatójukat. 20 társaság, valamint 
a MEFA Rt. és a Bóly Rt. külön-kü- 
lön sátrat épített, amelyekben be
mutatták a területükre jellemző vad
fajokat. az ott zsákmányolt trófeá
kat. valamint szervezeti életüket. A 
Hubertus misét Mayer Mihály me
gyés püspök celebrálta a kozár
mislenyi Zárda templomban.

A megnyitón elsőként a Bara
nya Vadászkürt Együttes köszön
tötte a jelenlévőket, majd bemu
tatták a Kircsi László zeneszerző 
által komponált kürtszignált is, 
„Baranyai Vadászkürt Szignál” cí
men. Ezt követően Völgy esi Gyu
la. Kozármisleny polgármestere, 
valamint dr. Bodnár József, az 
OMVK Baranya megyei elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket és 
megnyitották a vadásznapot.

A Baranya megyei vadásznap 
jól sikerült, a helyszín és a progra
mok iránt nagy volt az érdeklődés, 
a  kitűzött célok - elképzelések 
megvalósultak.

Hubertus kereszt arany fokoza
tát kapta: Mayer Mihály megyés
püspök. Magyarcsik Gyula. Du
dás Péter.

Nimród Vadászéremmel tüntet
ték ki: Kovács Mihályt. Léber 
Györgyöt, dr. Czvalinga Istvánt. 
Török Attilát.

A Kamara Aranyérmét Gondos 
Gyula kapta.

A Vadászkürtös vetélkedő nyer
tesei: Keményiczki Róbert (Bóly

Rt.), Léber Norbert (Mefa Rt ), 
Csernák Sándor (Mefa Rt.).
Szarvasbőgő „hívó" verseny:
Genáhl Krisztián (Gemenc Rt.), 
Egle Zoltán (Mefa Rt.). Jancsula 
Vince (Mefa Rt.).
Vadásznapi főzőversenyt a Ten- 
kesi Kittenberger Vt. nyerte.

-Agyaki -

Szomszédokkal együtt
A szomszédok, a szlovák vadá
szok is átjöttek a Nógrád megyei 
vadásznapokra, amelyet a Bá- 
tonyterenyei volt Győrkyss-Soly- 
mosi (báró) pompás kastélykert
ben rendeztek, augusztus 31- 
ikén.

A Szlovák Vadászati Szövetség 
(Slovensky Pol'ovnicky Zváz) Lo
sonci járás vadásztársaságai szö
vetsége most először vett részt 
sátorral, trófea-, újság-, könyvka- 
talógus. vadászati dísztárgyak ki
állításával magyarországi rendez
vényen. A Füleken zsákmányolt 
vaddisznót, amelynek nagyagya
ra 24 centis volt. szívesen láttam 
volna nálunk is.

Dél időben közel 5000 ember 
sétált a parkban egyik rendez
vénytől a másikhoz.

Ahogy azt Plachy Péter, a Nóg
rád megyei Vadászkamara elnöke 
megnyitóján mondta: ..A vadászat 
megítélése nagyon ellentmondá
sos. Annak hétköznapi munkáját, 
tevékenységét a média nem hite
lesen írja meg. és így a lakosság 
is félretájékozott. Ilyen rendezvé
nyekkel kell hiteles képet adni." 
Ez sikerült is. mert jól érezte ma
gát a „nép" a sok-sok eseményen, 
na meg a sör-, bor-, pecsenye-, 
főzősátrak mellett és alatt.

összesen 44 támogatót sorolt 
fel a meghívó, ami érezhető volt a 
rendezvényen. Ami a Vadászati 
Kulturális Egyesületet érinti, két 
cég is (Bopatex, Balassagyarmat 
és a salgótarjáni Fantom Vadász

(Folytatás a 12. oldalon)
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íjász'Szaküzlet) bemutatta a hiva
tásos vadász egyenruhát, sőt 
árusították, és a Megyei Vadász
kamara, ugyan szerény érdeklő
dés mellett árusította a KÓD-EX- 
et. meg a vadvilágért .Kacsa-bé- 
lyeget".

A megye kitüntetettjei:

A Kamarai Aranyéremét Plachy 
Péter. Nimród érmet Andrási Mi
hály. Urbán Árpád és Szarka Zol
tán kapott.

Hubertus kereszt arany fokoza
tát Szabó Endre. Kis László. Ho- 
lecz Balázs. Szalai István. Buda
vári István. Szokolszky István, Ba-

ranyi Zoltán. Olexa József, ezüst 
fokozatát Verbói Gábor. Ivándy 
Gyula, Takács Gyula. Dénes 
László. Szabó János. Fülöp Tibor. 
Nagy László, bronz fokozatát 
Pálfi József. Siraky László, ifj. Bo- 
dó Sándor. Princz Tibor. Dobos 
Tamás. Kokovai Zsolt kapott.
A megyei Rendőrkapitánysággal 
való együttműködés eredménye
ként a kapitányságon megbíztak 
az orvvadász ügyek intézésével, 
aki orvvadászat észlelése esetén 
külön kommandót rendelhet ki.

Koronglövészet, csapatban Hi
degvölgy Vt.. Palotás. ANAS Kft.. 
Nagykö-Tarnavölgye Vt.. Bárna.

Egyéniben: ifj Fehér József. An
gyal Géza. Almási Lajos.

dr. B. I.

Az országban elsőként
Vas megye vadászai Vasszé- 
csényben. az Új-Ebergényi kas
tély parkjában az országban első
ként rendezték meg a vadászna
pot augusztus 10 -ikén. A megyei 
kamara ötödik alkalommal vállalta 
a szervezést Az érkezőket va
dászkürtös térzene fogadta, majd 
az ünnepség a Vas megyei vadá
szok zászlajának bevonulása kez
dődött. Az elnöki és a polgármes
teri megnyitóbeszéd után Feiszt 
Ottó. az OMVK elnöke mondott 
ünnepi beszédet. Ezután hűen a 
tradíciókhoz Görbe László atya. 
vas megyei vadásztárs celebrálta 
a Szent Hubertus misét, majd ün
nepélyes fogadalmat tettek a me

gye ifjú vadászai. A közönség 
megtekinthette a trófeakiállítást, a 
vadász művészek kiállítását, meg
ismerkedhetett a vadászkutyák 
munkájával, a legújabb terepjáró 
gépkocsikkal. A vadászok részére 
szakmai vitafórumot rendeztek és 
számtalan egyéb szórakozási le
hetőség volt. A vadásznapot lát
ványos tűzijáték zárta, s így ren
dezők a több mint kétezer látoga
tónak minden bizonnyal maradan
dó élményeket nyújtottak.

Az OMVK kamarai Aranyérmé
vel Gömbös Mátyást-. Nimród 
éremmel Dezső Vilmost tüntet
ték ki.

Simon Szabolcs

A hagyományokhoz hűen
Az idei bőgés első szarvasbikájá
nak terítéke tette teljesség a me
gye vadászainak ünnepét, a Zala 
megyei Sohollár völgyben, au
gusztus 31-én.

A Szent Hubertus kápolna előtt 
több százan hallgatták dr. Márfi 
Gyula veszprémi érsek által ce
lebrált szentmisét, amely után őt- 
ven jelöltet avatott vadásszá dr. 
Faragó Sándor, majd kitüntetése
ket adtak át.

Nimród Emlékérmet kapott Bál
int József. Németh Ferenc. Szé- 
lessy György. Badacsonyi Lajos. 
Bárdosi András. A Hubertus Ke
reszt arany fokozatát vette át dr 
Gerócs József, ezüst fokozatát 
Cseke Károly. Kovács Ferenc. 
Rékasi Csaba, bronz fokozatot 
Hadarics Pál A Kamara Arany 
Érmét Varga Ernő vehette át. aki 
minden elismerésre méltó munká
jával huszonnyolc éve szolgálta a

KO RKÉP

megye vadgazdálkodását, vadá
szatát.

Az ünnepség hivatalos részét a 
„Hét Vezér" emlékhely megkoszo
rúzása. és a vadászok emlékfájá
nál való megemlékezés zárta.

A hagyományos programok - 
koronglövészet, légfegyveres cél
lövészet. vadászíjász, lovas- és 
vadászkutya bemutató, vadfőző 
verseny, tombola - szórakoztatták 
a jelenlévőket. Idén először vásá
rolhatták meg az érdeklődők a 
nagy sikerű rendellenes gímszar
vas és őztrófea kiállítás anyagából 
készített fényképes katalógust.

A rendezvény színvonalát emelte 
a Zalai Vadász-Alkotók Egyesület 
tagjainak kiállítása, amelyen Ador
ján Péter. Bodai György, Jakabfi Ta
más, Polster Gabriella fotóit. Kun 
Edit. Marics Attila. Pásztor László. 
Rékasi Csaba festményeit, Keszt
helyi Jenő intarziaképeit. Horváth 
Ottó. Marton Lajos csont- és fafara
gásait. Wegroszta Zoltán fafaragá
sait tekinthette meg a közönség.

így ebben az évben is méltó 
ünnepléssel kezdődött a legran
gosabb vadászidény kezdete, a 
szarvasbőgés.

P.G.

A puska el van vetve
Komárom-Esztergom megye va
dászai rendezvényüket a festői 
fekvésű Tarjánban, a német nem
zetiségi ifjúsági táborban tartották 
augusztus 31-én. A remekül szer
vezett ünnepség sok száz érdek
lődőt vonzott. Az egész napos 
programban mindenki megtalál
hatta a kedvére valót, s a legkitar
tóbbak a hagyományos sramlize
nére hajnalig rophatták a táncot, 
ötletes, és egészen új verseny
számokban is összemérhették tu
dásukat a megye vadászai. így 
valószínűleg először rendezték 
meg a puskahajító versenyt. Mie
lőtt bárki megdöbbenne, nem va
lódi vadászfegyverek dobálásá- 
ról, hanem egy 15 kilós fából fara
gott fegyver elhajításáról volt szó. 
Szintén újdonság volt a megye 
legsúlyosabb vadászainak meg
választása. továbbá szintén új
szerű a megyében már több íz
ben. így most is megrendezett no
mád tűzrakó verseny, amely rend
kívül igazságos vetélkedés, hi
szen egyetlen szál gyufa el tudja 
dönteni, hogy a versenyző jó dol
gozott-e.

A kitüntetettek:
A Hubertus Kereszt arany foko
zatát kapták: Perl József. Holló 
József, Horváth László. Ezüst fo
kozatot pedig Ruppert Tibor.

A Kamara Aranyérmét id. Illés 
László kapta.

Korongvadász-verseny eredmé
nyei: Szintai H. Miklós, Gálos Gé
za. Ortmann István.

A vadpörkölt főző versenyt Ácsi 
Egyetértés Vt.. Környei Vt. és Dó
zsa Vt. (Kisbér) nyerte.

A nomád tűzrakó verseny győzte
sei: Haris Gyula. Farkas Adrienn. 
Liszkai László, Erős Dávid.

Puskahajító verseny:
- felnőtt kategóriában: Cseh Sán
dor. Kovács Csaba és Szalcinger 
Ferenc.
- gyerek kategória: Erős Dávid. 
Ruppert Ádám. Sopov Tamás.

A megye legsúlyosabb vadászai: 
Böde Ferenc (Ácsi Egyetértés Vt.)
- 166 kg. Pfiszteter József (Vár
gesztes) - 156 kg. Szentesi Hen
rik (Postás Vt.) - 137 kg.

A rendezvényt szervező OMVK 
Komárom-Esztergom megyei Te
rületi Szervezet külön köszönetét 
mond a Postás Vadásztársaság
nak a rendezvény sikeres lebo
nyolítása érdekében nyújtott se
gítségéért.

dr. Faragó István

Madármentés 
a Hortobágyon

Szikrázó napsütésben, igazi nyár
búcsúztató kánikulában zajlott a 
vadásznapok Hajdú-Bihar me
gyei rendezvénye Hortobágyon, 
augusztus 31-én. Reggel 8 óra
kor 47 csapat nevezésével vette 
kezdetét a vad- hal- és egyéb táj
jellegű ételek főzőversenye. Ezzel 
egyidőben zajlott a korongvadász 
bajnokság. Az ünnepélyes meg
nyitón adták át az idei kitünteté
seket Kamara Aranyérme kitün
tetést kapott Dr Palotás Gábor 
Munkája elismeréseként Nimród 
érmet vehetett át Bácsi János,

Bene Gyula, Bordán István, Bo
ros Csaba és Gulyás András A
kitüntetések átadása után új va
dászokat avattak. A Madárkórház 
alapítvány .Madármentő kiállítá
sát" dr. Aradi Csaba, a Hortobá
gyi Nemzeti Park igazgatója nyi
totta meg. Volt vadászkutya és 
vadászijász bemutató, lovasbe
mutató, vadászművészek műso
ra. Vadász 7 próba... minden, 
ami az idelátogató vadászok és 
vendégek kellemes időtöltését 
szolgálta.

HWI
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A múlt és jelen találkozója
Tolna megyében már hagyo

mány, hogy a vadásznapot a au
gusztus utolsó vasárnapján ren
dezik, Sióagárdon. A lőtéret és a 
sportpályát a zöldkalaposok se
rege foglalta el. A Baranyai Va

dászkon Együttes nyitotta meg a 
rendezvényt, akik Tolna megyé
ben először mutatkoztak be. Az 
ünnepi beszédek és a kitünteté
sek átadása után kezdődött a kó- 
ronglövész verseny, amelyet már

KO RKÉP

egy héttel előzött meg a váloga
tó. így ehelyütt már csak a leg
jobbak mérték össze tudásukat. 
A Köles-Dalmandi Vt. csodálatos 
trófea bemutatóval jeleskedett El
ső ízben mutatkozott be a szek
szárdi szalonka klub, Neumann 
Péter, a Gyulaj Rt. fővadásza pe
dig festményeivel bizonyította 
sokoldalúságát. Németh János, 
agancs Németh József fafara
gásaival -, Fazekas József fegy
verkovács pedig csodás vadász
kés remekeivel ejtette ámulatba a 
látogatókat. Faddi Varga János 
Királyi Főszakács ismét igazán 
kitett magáért, mert valódi, ke
véssé ismert Mátyás király kora
beli étkeket készített a vendégek

kulináris örömeinek fokozására. 
A fiatalság légpuskás lövészeten 
vetélkedett, az íjászok táblás- 
léggömbős lövészete sok nézőt 
vonzott, ugyanúgy, mint a .virtuá
lis vadászat"

A kitüntetettek: a Kamara Ara
nyérmét Farkas Dénes Nimród 
érmet Zsebö István és Czáp Atti
la kapott. A Hubertus - kereszt 
aranyfokozatával Brücher Józse
fet, Korner Györgyöt, Tiborc An
talt - a megye legidősebb vadá
szát -. bronz fokozattal Babai 
Sándort. Zlmmermann Mártont 
Balog Zoltánt. Potyondi Antalt 
Klézli Istvánt. Szabóné Bajor 
Évát Balaskó Tibort Horváth 
Lajosnét tüntették ki

Hivatásos vadászok, 
első ízben

A Hódmezö Gazda Rt. kiállítási 
centrumában rendezték a Csöng- 
rád megyei vadásznapot a helyi, 
és a székkutasi Petőfi Vadásztár
saság segítségével augusztus 31
- ikén. Hódmezővásárhelyen. A

pazarul felszerelt kiállítási terüle
tet nem volt könnyű látványossá
gokkal. rendezvényekkel megtöl
teni. a komoly feladatot mégis kí-

(Folytatás a 14. oldalon)

KACSA-BÉLYEG
Amikor az FVM és a FACE megkeresésére a 
természetvédelmi bélyeg-projekt hazai 
disztribúciójára igent mondtunk, még nem 
gondoltuk, hogy mekkora fába vágtuk a fej
szénket. Amikor megkaptuk Brüsszelből a 
szerződés-tervezetet, még akkor is úgy 
gondoltuk: mindenki a magáénak érzi majd 
a bélyeg-projekt sikerét.

Tulajdonképpen nem okozott gondot a 
bélyeg-terv kiválasztása. Huszonnyolc föl
kért képzőművész pályamunkáiból válasz
totta ki a szakmai zsűri Valaczkai Erzsébet 
C.I.C. nagydíjas. Csergezán Pál díjas ma
gyar művész tőkés récéket ábrázoló bé
lyegtervét. amely egyébként a tavalyi Fegy
ver. Horgászat és Vadászat Nemzetközi Ki
állításon is külön pavilonban bemutattunk és 
a látogatóktól is a legtöbb közönségszava
zatot kapta.

Mivel a bélyeget az Egyesület Államok
ban nyomtatták nagyon drukkoltunk, hogy 
időben - a tavalyi vadásznapok rendez
vénysorozat előtt - megkapjuk. Már a vá
mon voltak a bélyegek, amikor az első sajtó- 
tájékoztatót megrendeztük - a bélyegek nél
kül. Ugyanis rosszul nyomtatták ki az ameri
kai nyomdászok, a magyar vadvilágért szlo
genben az egyik „V" betűből .A’ betűt csi
náltak. s így nem lehetett forgalomba hozni.

Amíg az újranyomásra vártunk ... eltelt 
egy év. közben - mint kaptuk a hírt - leégett 
az amerikai nyomda, vele együtt az eredeti 
bélyegterv és minden. A már megbeszélt 
szerződéseket újra kellett tárgyalnunk ... és

ez a kormányváltás miatt nem minden eset
ben volt egyszerű.

Lényeg a lényeg. A Magyar Posta vala
mennyi igazgatóságával megkötöttük a bi
zományosi szerződést, s bár a bélyeg pos
tai bérmentesítésre nem alkalmas, a posta- 
hivatalok árulják. Egy megye - Szabolcs- 
Szatmár-Bereg - kivételével valamennyi me
gyei vadászkamara és az összes FM hivatal
- a külföldi bérvadászok számára - szintén 
vállalta a bélyeg értékesítését.

Augusztus 15-én megrendeztük az újabb 
sajtótájékoztatót és szeptember-október
ben segítséget kapunk a reklám-kampány
hoz a bélyeg média-támogatóitól: a TV2-IŐI. 
a Magyar Rádiótól és az Axel-Springer Ki
adó Kft-től. Ez utóbbi támogatónk ugyan
csak kitett magáért, a 12 megyei napilap 
központi oldalán kívül, a Kiskegyed három 
alkalommal, az Ügyes rejtvénymagazin 
négy héten keresztül foglalkozik a .kacsa- 
bélyeggel” . de cikket írt róla a Hölgyvilág, 
a Vasárnap Reggel és találkozhatnak a bé
lyeg reklámjával a TVR-hét és a Színes TVR 
hasábjain is.

A bélyeg lesz a cimlapja a Természet Vi
lága októberi számának, foglalkozik a témá
val a Nimród, a Magyar Horgász, a Magyar 
Konyha, a Késmánia, a Családi Lap ... és 
még sorolhatnám.

A brüsszeli elképzelésekhez két újdon
sággal járultunk hozzá. Egyrészt kiegészí
tettük a bélyeg-projekt filozófiáját egy civil 
természetvédelmi katasztrófa-alap életre hí

vásával. másrészt a bélyeg marketingkom
munikációját egy nyereményjátékkal. A sor
számozott - és eladott-mogvásárolt bélye
gek - részt vesznek egy sorsoláson, amely
re november 8-án kerül sor és amelyen a fő
díjak: egy-egy ausztráliai, afrikai. Duna-del- 
tai két személyes. 10 napos utazás a Nem
zeti Parkokba.

Mi tagadás - van munkánk a bélyeg 
disztribúciójával, jóval több, mint gondol
nák, de még nem fogytunk ki az ötletekből. 
Drukkolunk, hogy az 50 ezer bélyeg utolsó 
darabja is elkeljen, de legfőképpen azért, 
hogy a sorsoláson a magyar vadászoknak 
kedvezzen a szerencse.

Kockáztassanak meg 1500 forintot eze
kért a nem akármilyen utazásokért .... s ha 
netán nem Önök nyernek majd, akkor is jó 
célra költöttek -  a magyar vadvilágot támo
gatták és segítettek a természeti katasztró
fák miatt bajbajutott területek élővilágán.

Lehet, hogy már szórólapon vagy másutt 
olvasták, mégis -befejezésül - idekívánko
zik az idézet:

.Egyetlen természetvédelmi bélyeg meg
vásárlása is segíti hazánk természeti kin
cseinek. a vadvilág értékeinek megmenté
sét. elősegíti élővizeink tisztaságának meg
óvását. A vadkacsák, a vadlibák, a gémek, 
kócsagok, az énekes madarak ... a gím
szarvasok. nyulak. fácánok ... a magyar 
vadvilág nevében: Köszönjük!"

Csekö Sándor
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(Folytatása 13. oldalról)

válóan oldotta meg a lelkes ren
dezőség. A látogatók száma elér
te az ötezret, akik megelégedés
sel nyugtázták, hogy a rendez
vénynek sikerült megvalósítani ki
tűzött céljait, „emberközelbe" 
hozta a vadászatot, megmutatta 
értékeit, és betekintést nyújtott a 
vadászok hétköznapi életébe, 
munkájába. Első alkalommal is
merték el a hivatásos vadászok 
több évtizedes eredményes mun
káját. A város kiváló kapcsolato
kat ápol a németországi Ulm vá
rosával. amelyet ezen a rendez
vényen egy külön vadász küldött
ség is képviselt. A kapcsolatok 
ápolásáért az ulmi vadászok 
megtisztelő kitüntetést adtak át 
Balogh Jánosnak, a vásárhelyi 
Előre Vt. titkárának. A résztvevők, 
vendégek, vadászok és családta
gok jól szórakoztak.

A kitüntetettek : kamarai Arany
érmet Komoly Tamás. Nimród ér
met Balla János Huszár Imre. 
és id. Zsibók András kapott. A 
Hubertus - kereszt arany fokoza
tát Dudás Ferenc, Égető József, 
Nagy Sándor. ezüst fokozatot 
Balla Imre, Horváth József, 
Nagy Sándor, ifj. Szabó András, 
Szigen László, Vangel Gyula 
bronz fokaztot :dr.Badóné Veker- 
di Mária, Lele Csaba, Liszkai Já 
nos, Madarász Ferenc, Olasz 
Bálint, Palócz Sándor, Pataki

Ferenc, Tóth Imre, és Török Fe
renc kapott.
A megyei kamara első ízben osz

totta ki - 25 - 30 - 35 éves szolgá
lati dőt elismerve a hivatásos va
dászok részére alapított érmét. 
Posztumus aranyat kapott Cseh 
István és Tóth Tibor. Arany foko
zattal Bárdi László, Egyed Béla 
ezüst fokozattal Balog Ervin, Kaj- 
tár János, bronz fokozattal Dávid 
János, Gálfi István Kasper Atti
la, Korom Ferenc és Pongó 
Gyula munkásságát ismerték el. 
A megye legjobb hivatásos vadá
szának versenyén Soós Tibor, 
Gálfi István, és Csányi József 
győzött. A korong vadász verseny 
egyéni helyezettjei: Kátai Pál 
László (21) ifj. Komoly Tamás 
(21) és K.Molnár Imre (20), csa
patban : a vásárhelyi Szakszerve
zeti Vt. (78) Székkutasi Vt. és a vá
sárhelyi Előre Vt. került a dobogós 
helyekre. Az abszolút egyéni 
győztesnek Farkas Mihály bizo
nyult. A társaságok közül a bemu
tatók zsűrizésének eredménye: 
Földeáki Dózsa Vt. Székkutasi Pe
tőfi Vt. és a vásárhelyi Előre Vt. A 
főzőverseny három legjobbja: 
Szél Ferenc, Németh Csaba és 
Katona János 

A kettes fogatok részére rende
zett vadász-hajtás eredménye: 
Varga József (Maroslele) Földvá
ri Nagy László (Derekegyháza) 
és ifj.Olasz Lajos (Hódmezővá
sárhely )

M. Gy.

Vízparti
bográcsparti

Nem először rendezték meg az 
egyik legnagyobb vadász létszá
mú megyénk. Bács-Kiskun me
gye. vadásznapját az idilli Kunfe- 
hértó partján. A ragyogó idő még 
arra is lehetőséget adott, hogy a 
gyerekek önfeledten lubickolhat
tak. A hivatalos ceremóniák mel
lett a vadásztársaságok fortyogó 
kondérokban főzték a jobbnál 
jobb paprikásokat, közben át-át 
rándultak egymáshoz baráti szó
ra. tapasztalatcserére. Nagy sike
re volt a rögtönzött sátras vásár
nak. a rangos terepjáróknak, va
dászkutyáknak és a megyei kép
zőművészeti és trófea kiállításnak. 
Utóbbinak egyetlen „szépséghi
bája" volt. hogy semmiféle adat 
nem jelezte „gazdájukat", elejtési 
helyüket, időpontjukat. Rég nem 
látott barátok találkozhattak, vitat
hatták meg a vadászat ügyes, ba
jos dolgait.

Mindezek mellett minden részt
vevő - vadász és kívülálló - csa
ládtag. és érdeklődő képet kap
hatott a vadászok belső életéről, a 
megye vadgazdálkodásáról, va
dászatáról. Aki ott volt. jól érezte 
magát.

Kitüntetettek:
A kamara aranyérmét Foderma- 
yer Vilmos kapta. Nimród érem
mel tüntették ki Pál Istvánt és 
Szórát Tibort A Hubertus kereszt 
arany fokozatát kapta: Michael 
Flesche .Pozsár Miklós, Liptai 
László, Tóth Jenő 
Ezüst fokozattal Kovács Lá- 
szót, Nyerges Benőt, Vida Já 
nost, Raffai Antalt, id, Kiss 
Antalt és Csóti Jenőt bronz 
fokozattal Erdős Miklóst, Ben- 
se Ferencet és Ragadics Lász
lót tüntették ki.

- H -

KORKÉP

Etek csodák  
Somogyországban

Az Országos Vadásznapok So
mogy megyei rendezvényét 2002. 
augusztus 24-én, 11. alkalommal 
tartották Lábod-Nagysallérban. A 
mára már szép hagyományokkal 
bíró rendezvényen a rendező LÁ- 
BOD Rt. mintegy nyolcezer érdek
lődőt látott vendégül.

A vadászok e késő nyári ünne
pét Galamb Gábor vezérigazgató 
nyitotta meg, majd az ünnepi kö
szöntőt Benedek Fülöp kormány- 
biztos úr, az FVM c. államtitkára 
tartotta.

A már hagyományosnak mond
ható programok (Hubertus-mise. új 
vadászok fogadalom tétele, ko
rongvadász verseny) mellett új
donságnak számított a Lábod-mú- 
zeumban bemutatott vadászbé
lyeg és vadászjelvény-gyűjtemény.

Az érdeklődők először láthatták 
a 2001-ben terítékre került, ún. 
„Heisig-bika" trófeájának élethű 
másolatát, amely egyébiránt a vi
lágranglista 7. helyezettje.

A IV. Somogy Megyei vadász 
gasztronómiai Fesztiválon az ed
digiekhez képest a legtöbb - 16 
csapat mérte össze tudását.

A délutáni szórakoztató műso
rok közül az ausztriai vadászkür
tösök bemutatója aratott hatalmas 
sikert.

Az egész napos kísérőprog
ramok közül a MEOE Német
vizsla Klub munkavizsgája és 
tenyészszemléje emelte a nap 
színvonalát.

Az író-olvasó találkozón Dr. Fü
löp Gyula vadászíró várta az eddi
gi és leendő olvasóit új könyve 
bemutatóján.

Kitüntetettek: a Kamara Aranyér
mét Simon Pál Nimród érmet 
Bakán László Rőth Róbert 
Tóth László és dr. Fenesi La
jos vehette át. A Hubertus ke
reszt arany fokozatával tüntették 
ki Kovács Istvánt és Kalocsa 
Jánost

Pápa kitett magáért!
Augusztus utolsó két napján - a 
Veszprém megyei kamara szer
vezésében - Pápán került sor a 
Közép-dunántúli Regionális Va
dászati Kongresszusra és az Or
szágos Vadásznapok főrendez
vényére.

A kongresszuson több szakmai 
előadás hangzott el, amelyek is
mertetésére e tudósítás terjedel
me nem lenne elegendő, a témák
ra lapunk hasábjain visszatérünk.

Pénteken délután - új színfoltja 
volt a vadásznapi rendezvénynek
- hogy a városban - nagy sikerrel
- felvonultak a vadászok.

Szombaton reggel a nagytemp
lomban kezdődött a rendezvény, 
ahol a Hubertus misét követően 
felszentelték a megyei vadászka
mara zászlóját, amelyet a Verga 
Rt. Rakk Tamás vezérigazgató 
adományozott a vadászoknak. Az 
első szalagot Mádl Ferencné. a 
köztársasági elnök felesége kötöt
te a zászlóra.

A ragyogó napsütésben a 
templomból a Jókai Művelődési 
Központhoz sétáltak át a vendé
gek, ahol sor került a vadászna
pi ünnepségek megnyitójára. 
Pál Béla turisztikai államtitkár 
köszöntőjét követően Feiszt Ottó 
az OMVK elnöke dr.Bárándy Pé
ter igazságügy miniszternek, a 
kamara Országos Etikai Bizott

sága elnökének, dr.Házas Jó 
zsefnek. a kamara volt alelnöké- 
nek. Nagy Istvánnak, Pest me
gyei kamarai titkárnak, Kemenes 
Miklósnak. Pest megyei tisztség- 
viselőjének. Dr.Heltay Istvánnak, 
az OMVK volt elnökének. dr.Szé- 
kely Lászlónak, a Védegylet el
nökének. Benedek Fülöp címze
tes államtitkárnak. Eisenreich 
Jenőnek, a Verga Rt. fővadászá
nak és Békés Sándornak, a Ba
ranyai vadászkamara és a VKE 
alelnökének az OMVK Aranyér
mét adta át.

Dr. Székely László, az OMW el
nöke Nimród éremmel tüntette ki 
Perl József erdészeti igazgatót. 
Matyasovszky Albertet. a Bako- 
nyerdő Rt. vezérigazgatóját. 
id.Tóth Ernő vadászt. Tislér Gyu
lát. a Bakonyvad Kft. hivatásos 
vadászát. dr.Zsédenyi Imrét, a 
Dőbröntei Vt. és Tóth Tamást a 
Sümegi Vt. elnökeit.

Pap Gyula a Veszprém megyei 
vadászkamara elnöke adta át a 
Hubertus Kereszt aranyfokozatát: 
Kósa Lászlónak. Peer Lászlónak, 
Takács Andrásnak, id.Novák Ist
vánnak. Vértes Sándornak. Ke
mény Lászlónak. Leginszky Gyu
lának, id.Dukán Lászlónak, Boros 
Oszkárnak. Steixner Lászlónak. 
Fodor Zoltánnak. Takács Tivadar
nak. Gyimóthy Kálmánnak.



VADASZNAPI |  KÖRKÉP

id.Fuchs Antalnak. dr.Weltler Já 
nosnak és Tremmer Tamásnak.

Az új zászlóra emlékszalago
kat kötöttek, majd fogadalmat tet
tek az új vadászok és együttmű
ködési megállapodást írt alá a 
megyei vadászkamara és a Ba- 
konyerdő Rt.

A hivatalos megnyitót követően 
a művelődési ház emeletén Feiszt

Ottó nyitotta meg gr.Széchenyi 
Zsigmond emlékkiállítását és Csi
szár József festőművész kiállítá
sát... de a földszinti folyosót is 
szép festmények, fotók díszítet
ték. a pamuki alkotótábor művé
szeinek alkotásai.

Délután több helyszínen is zaj
lottak az események, rotyogott a 
bográcsokban a pörkölt és a ha

lászlé. bemutatkoztak a vadász
kutyák. bemutatót tartottak a lo
vagló vadászok. íjászok, solymá- 
szok. lehetett „irigykedni" a trófea
kiállításon. versenyezni a borfelis
merő vagy a lövészversenyen... 
szórakozni a meghívott művész
vendégek műsorán vagy a folklór 
programon. Homolya László szar
vasbőgő bemutatóján vagy az es

ti vadászbálon... és gyönyörködni 
a színpompás tűzijátékon.

A Veszprém megyei Napló és 
pápai melléklete, valamint a helyi 
televízió ugyancsak bő terjede
lemben foglalkozott az ese
ménnyel. a vadászokkal, vadá
szattal.

Fotók: Gáspár Gábor - Napló

HÍR-KÉP

A 13 kilós. 234 pontos bikát Jürgen Grasser német vadászvendég ej
tette el a MEFA Rt. sellyei erdészetének alsóerdei kerületében szep
tember 11-ikén.

14,05 kg a tömege és 262,36 IP pontja ennek a 
páratlan 24-es bikának, amelyet szeptember 5-én 
a SEFAG Rt. kaposvári erdészetének területén. 
Vörösalán ejtett el Johann Haider vendégvadász.

1 5 *1 *



Mire szabad vadászni?
Októbert*!: ̂ mszarabka. léte. ünö. borjj - canbka. leíierv. bcru - óísüJí d̂a - muítortos. 
fiú to k  jert*. bárány - rcttszx tea - szka szavasbia. tehén. Crő. boqt - me» nytf - hja 
górery - nyes; - bcrc - aranysakat -facafóas - tacány* -fogoly -wtei W -nagy** - t f é  

csörgő, barátréce, kerceréce. s2árcsa - bakán ge»le - örwcs gáanb

N w trta fb en : s^ej! g r s a r v a s t t a  J e t e  ünó. borjú - ca~0* J .  l í t e  bonu - őzsuta. yta - 
n A r to s .  rrvto^ iA  jerke, bárány ■ raSíszno koca - sz*a szanasbka. te te .  inó. bwf- - Teze 
nyű - házi görény - nyesi - bcrc - aranysad - tacánkakas- tácántyuk - fogofy - vetesi W  - nagy- 
H  - lökés. bíf*. csörgő, barátréce, kercerece. szárba - bafcán gerte - örvös gaSa~b
Egész é t ^ :  v a o ^  ka?, s ^ .  malac - úneg í>i < -  róka - p é z s^ p ca *  - n y e s W ^  - ii»s6- 
nete-ódm ányos vágj-szarka-sza^ó.

O KTO BER
Őszhó, avagy Mindszent hava

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

1. Kedd 543 1724 23 53 1515
2. Szerda 544 1722 1538
3. Csütörtök 545 1720 1 11 1624
4. Péntek 547 1718 234 1651
5. Szombat 548 1716 358 1715
6 Vasárnap 550 1714 522 17 37 •  1218
7. Hétfő 551 1712 647 1801
8. Kedd 552 1710 812 18 27
9. Szerda 554 1706 936 1858

10. Csütörtök 555 1706 1057 19 36
11. Péntek 557 1705 1211 20 22
12. Szombat 558 1703 1313 21 18
13. Vasárnap 559 1701 1404 2220 D 633
14. Hétfő 601 1659 14 43 23 27
15. Kedd 602 1657 1514 —

16. Szerda 604 1655 1538 035
17. Csütörtök 605 1653 1559 142
18. Péntek 607 1651 1617 248
19. Szombat 608 1649 1634 352
20. Vasárnap 610 1648 1651 456
21. Hétfő 611 1646 1708 600 0 820
22. Kedd 612 1644 17 27 7 05
23. Szerda 614 1642 1750 811
24. Csütörtök 615 1641 1818 918
25. Péntek 617 1639 1852 1024
26. Szombai 618 1637 1936 11 27
27. Vasárnap 620 1635 20 31 1224
28. Hétfő 621 1634 2136 1312
29. Kedd 623 1632 22 49 13 52 C 628
30. Szerda 624 1631 — 14 25
31. Csütörtök 626 1629 008 14 52

NO VEM BER
Őszutó, avagy Szent András hava

Ahó A hét A Nap AHokJ Fázisa
napja napja kelte nyugta kelle nyugta h m

1. Péntek 627 1627 128 1515
2. Szombat 629 1626 250 1538
3. Vasárnap 630 1624 4 13 1600
4. Hétfő 632 1623 538 1624 •  2134
5. Kedd 633 1621 704 16 52
6. Szerda 635 1620 829 1727
7. Csütörtök 636 1619 949 1810
8. Péntek 638 1617 1100 1903
9. Szombat 640 1616 1158 2006

10. Vasárnap 641 1615 1243 21 13
11. Hétfő 643 1613 1317 22 23 D 2152
12. Kedd 644 1612 1344 23 31
13. Szerda 646 1611 1406 - -
14 Csütörtök 647 1610 14 24 038
15. Péntek 648 1608 14 41 1 42
16. Szombat 650 1607 1458 246
17. Vasárnap 651 1606 1515 350
18. Hétfő 653 1605 1533 4 55
19. Kedd 654 1604 1554 601
20. Szerda 656 1603 1620 709 0 2 34
21. Csütörtök 657 1602 1653 816
22. Péntek 659 1601 1734 921
23. Szombat 700 1601 1826 1021
24. Vasárnap 701 1600 1927 11 12
25. Hétfő 703 1559 2037 11 54
26. Kedd 704 1558 2152 1228
27. Szerda 705 1558 2310 1255 C 1646
28 Csütörtök 707 1557 — 1319
29. Péntek 708 1556 028 1341
30. Szombat 709 1556 148 1402

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
BOROS ZOLTÁN

AKVARELÜE



Mire szabad vadászni?
O któberben: gimszarvasbika, tehén, iinö, borjú -  dámbika, tehén, borjú -  őzsuta, gida -  muflonkos, 
m jflonjuh, jerke, bárány -  vaddisznó koca -  szika szarvasbika, tehén, iinö, borjú -  mezei nyúl -  házi 
görény -  nyest -  borz -  aranysakál -  fácánkakas -  fácántyúk -  fogoly -  vetési lúd -  n a g y ik  -  tókés, 
böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb.

N ovem berben: selejt gimszarvasbika, tehén, únó, borjú -  dámbika, tehén, borjú -  özsuta, gida -  
muflonkos, muflonjuh, jerke, bárány -  vaddisznó koca -  szika szarvasbika, tehén, unó, borjú -  mezei 
nyúl -  házi görény -  nyest -  borz -  aranysakál -  fácánkakas -  fácántyúk -  fogoly -  vetési lúd -  nagy
lilik -  tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb.

Egész évben: vaddisznó kan, süldő, malac -  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkulya -  mosó- 
medve -  dolmányos varjú -  szarka -  szajkó.

OKTOBER
Őszhó, avagy Mindszenl hava

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

1. Kedd 5 43 17 24 23 53 1515
2. Szerda 5 44 17 22 — 15 38
3. Csütörtök 545 17 20 1 11 16 24
4. Péntek 5 47 1718 2 34 1651
5. Szombat 548 1716 3 58 1715
6. Vasárnap 5 50 1714 522 1737 • 1218
7. Hétfő 5 51 1712 6 47 1801
8. Kedd 5 52 1710 812 18 27
9. Szerda 5 54 17 08 9 36 18 58

10. Csütörtök 5 55 17 06 10 57 19 36
11. Péntek 5 57 17 05 1211 20 22
12. Szombat 5 58 17 03 1313 21 18
13. Vasárnap 559 1701 14 04 22 20 D 6 33
14. Hétfő 601 16 59 14 43 23 27
15. Kedd 6 02 16 57 1514 - -
16. Szerda 6 04 16 55 15 38 0 35
17. Csütörtök 6 05 16 53 15 59 1 42
18. Péntek 607 1651 1617 2 48
19. Szombat 6 08 16 49 16 34 3 52
20. Vasárnap 610 16 48 1651 4 56
21. Hétfő 611 16 46 17 08 6 00 0 8 20
22. Kedd 612 16 44 1727 7 05
23. Szerda 614 16 42 17 50 811
24. Csütörtök 615 1641 1818 9 18
25. Péntek 617 16 39 18 52 10 24
26. Szombat 618 16 37 19 36 11 27
27. Vasárnap 6 20 16 35 20 31 12 24
28. Hétfő 6 21 16 34 21 36 1312
29. Kedd 6 23 16 32 22 49 13 52 C 6 28
30. Szerda 6 24 1631 — 14 25
31. Csütörtök 6 26 16 29 0 08 14 52

NOVEMBER
Őszutó, avagy Szent András hava

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

1. Péntek 6 27 16 27 1 28 1515
2. Szombat 6 29 16 26 2 50 15 38
3. Vasárnap 630 16 24 4 13 16 00
4. Hétfő 6 32 16 23 5 38 16 24 •  21 34
5. Kedd 6 33 1621 7 04 16 52
6. Szerda 6 35 16 20 8 29 17 27
7. Csütörtök 6 36 1619 9 49 1810
8. Péntek 6 38 1617 11 00 19 03
9. Szombat 6 40 1616 11 58 20 06

10. Vasárnap 6 41 1615 12 43 21 13
11. Hétfő 6 43 1613 1317 22 23 D 21 52
12. Kedd 6 44 1612 13 44 23 31
13. Szerda 6 46 1611 14 06 --
14. Csütörtök 6 47 1610 14 24 0 38
15. Péntek 6 48 16 08 14 41 1 42
16. Szombat 6 50 16 07 14 58 2 46
17. Vasárnap 6 51 16 06 1515 3 50
18. Hétfő 6 53 16 05 15 33 4 55
19. Kedd 6 54 16 04 15 54 6 01
20. Szerda 6 56 16 03 16 20 7 09 0 2 34
21. Csütörtök 6 57 16 02 16 53 8 16
22. Péntek 6 59 1601 17 34 9 21
23. Szombat 7 00 1601 18 26 1021
24. Vasárnap 7 01 16 00 19 27 11 12
25. Hétfő 7 03 15 59 20 37 11 54
26. Kedd 7 04 15 58 21 52 12 28
27. Szerda 7 05 15 58 2310 12 55 C 16 46
28. Csütörtök 7 07 15 57 — 1319
29. Péntek 7 08 15 56 0 28 13 41
30. Szombat 7 09 15 56 1 48 14 02

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
BOROS ZOLTÁN

AKVARELLJE
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CSALADIFESZEK

VENDEGSEGBEN

AZ ARANYOS-VOLGYBEN
Ez az a hely és ez az a ház, ahová és 
amelybe gyerekkorában vágyik az em
ber. A fenyőfákkal övezett kis épület ép
pen az Aranyos-völgy közepén rejtőzkö
dik, éppen ott és éppen úgy, ahogy egy 
vadászháznak állnia és rejtőzködnie kell 
egy kis kamasz fantáziájában. A völgy 
keskeny, árnyékos és hűs, éppen csak 
elfér benne az út. A völgyet közrezáró 
hegyeket - természetesen - erdők borít
ják. A tenyérnyi udvaron kutyák napoz
nak. Szóval, ilyen helyről álmodik az em
ber élete egy bizonyos korszakában - és 
aztán a többség mindent elkövet, hogy 
városlakó lehessen. Még az is, aki er
dész vagy vadász lett. Az erdei erdész- 
és vadászházak többsége országszerte 
üresen áll...

Gáspár László hü maradt a gyermekkori ál
mokhoz. 1997. augusztus 1-jén egy szépen 
induló városi karriert szakított meg, amikor 
visszatért szülőföldjére. Zemplénbe. Sop
ronban végezte az erdészeti szakközépis
kolát. ott szerzett faipari mérnöki diplomát, 
majd tanszéki mérnökként dolgozott az 
egyetemen. De az emlékek és élmények a 
hatalmukban tartották.

- Telkibányán gyerekeskedtem, ahol 
hosszú ideig az édesapám volt az erdé
szetvezető. ahol egyébként a nagyapám is 
szolgált korábban, mint közbirtokossági er
dész. De erdész volt a dédapám is, és per

sze vadászok is voltak a felmenőim, vala
mennyien. Jól éreztem magam Sopronban, 
de ecjyszer csak üzent az erdő...

- Es most hol vagyunk pontosan?
- A zempléni hegyvonulat déli részén, 

egy kelet-nyugati irányú völgyben, mely
nek a keleti bejáratánál a mintegy negyven 
házból álló Sima település található, a nyu
gati végén pedig az immár síksági falu, 
Abaújkér. Jelesül ez az Aranyos-völgy, 
melynek mindkét oldalán 4-500 méteres 
hegyek magasodnak. A házat hidegpataki 
erdész-, vagy vadászházként ismerik az it
teniek...

Délután két óra felé jár az idő. rövidesen 
eljön a „családegyesítés" ideje. A Gáspár- 
család négy személyből és három kutyából 
áll. A kutyák a faoszlopos terasz előtt heve- 
résznek. A mi jövés-menésünkre, beszélge
tésünkre nemigen figyelnek, de az út felől 
érkező hangokra azonnal reagálnak. Várják 
az autót, azaz Szilviát és a gyerekeket.

Szilvia. László felesége, gyógyszertári 
asszisztens Encsen. Vera kétéves. András 
tíz. A kislány óvodás. András júniusban fe
jezte be a harmadik osztályt. Tehát már ne
gyedikes. amit már illik komolyan venni. 
Encs 10-12 kilométernyire lehet a hidegpa
taki háztól. Nem nagy út. feltéve, hogy jár- 
hatóak az utak. 1999 telén egy hétig telje
sen el voltak zárva a világtól. A Zempléni
hegység éghajlata változatos és meglehe
tősen bonyolult. A lengyel síkság felől érke

llyen helyről álmodik az ember élete egy bizonyos korszakában...

ző északi szelek már októberben meghoz
zák a fagyokat, s bizony április végéig hi
deg és rideg is marad az idő.

- Ennek a tájnak a varázsa abban van, 
hogy földtani, éghajlati, illetve növény- és 
állattani szempontból is átmenetet képez 
az Alföld, az Északi-középhegység és a 
Kárpátok között. Ráadásul folyók szabdal
ják. illetve határolják, így aztán tele van ér
tékekkel és meglepetésekkel... - mondja 
Gáspár László, aki beosztása és rangja 
szerint az Északerdő Rt tállyai erdészeté
nek vezető vadásza. - A mi vadászkerüle
tünk például hatezer hektár, ami nem 
mondható nagynak, de egészen biztos, 
hogy vannak olyan helyek, olyan szurdokok 
és zugok, ahol talán még sohasem járt em
ber...

A Zempléni-hegycsoport 1800 négyzet- 
kilométer kiterjedésű. A mintegy hetven ki
lométer hosszú és 25-30 kilométer széles 
terület legmagasabb csúcsa a 896 méteres 
Nagymilic. A magasabb régiókban és az 
északi oldalakon bükkerdők végtelenje zöl
den. a déli fekvésű oldalakat tölgyesek bo
rítják. Meglehetősen sok a fenyves is. A hi
degpataki vadászházat is fenyőkkel tarkí
tott erdők veszik körül.

Király László tarcali hivatásos vadász. 
Gáspár Lászlóval közös ismerősünk és ba
rátunk, a Zemplén nagyragadozóiról - a hi- 
úz. a farkas és a barnamedve előfordulásá
ról és megtelepedéséről - írta 1995-ben

Felesleges lenne megkérdezni, 
hogy m iért vállalták az erdei m agányt...

é m  i s - * *



CSALÁDI FÉSZEK

vadgazdálkodási szakmérnöki szakdolgoza
tát. Gáspár László volt a konzulense és egy
ben az egyik adatszolgáltatója is. A sejtel
mesen susogó erdők rejtélyes és kifürkész
hetetlen díszletei között ülve nehéz lenne ezt 
az érdekes, ám kényes témát megkerül
nünk. Ráadásul a flandriai pásztorkutya vá
ratlanul felhorkan...

- Az is lehet, hogy farkas lappang a ház 
körül...?

- Az biztos, hogy nem, de hiúz elvileg le
hetne...

A hiúz neve hallatán a vadászok többsége 
szétmarcangolt őzekre gondol. Pák Dienes 
azt írta róla, hogy „ Minden kisebb emlős és 
szárnyas vad, valamint a szelíd állatok is el
lenségüknek tekinthetik, az öreg szarvast 
úgy mint a dámvadat elöli, szorultságában 
azonban egerészésre is adja magát..." Lá
zár Kálmán, a szárhegyi gróf, a Retyezáti 
Zergevadász Társulat tagja, mindezt még 
meg is toldotta „Erdeink tigrise" című írásá
ban, ahol is azt állította, hogy „Vérengzési vá
gya nagyobb, mint az oroszláné, annak ne
mes tulajdonságai nélkül..."

- így lenne...?
- Találtunk már szétmarcangolt vadmala

cot, őzgidát, de a féktelen vérengzésekről 
szóló történetek minden bizonnyal túlzóak. 
Nem jelentős a kártételük, néhány elvadult 
kóbor kutya nagyobb pusztítást végez.

- De az biztos, hogy itt vannak...?
- Ez év februárjában területellenőrzésről 

ballagtam hazafelé, amikor az erdei úton 
átugrott előttem egy szép, kifejlett példány. 
Tavaly, áprilisban, őzbak megfigyelés köz
ben arra lettem figyelmes, hogy a magas
les közelében lévő sózónái az addig gond
talanul bóklászó suta hirtelen felkapja a fe
jét. nyugtalan, sőt rémült lesz. Azt gondol
tam, disznók közelednek. Szür
kület volt. A suta elugrott, de a 
disznók nem jöttek. Megtávcsö- 
veztem a területet, és egy hiúzt 
pillantottam meg. éppen ott. 
ahol pár pillanattal korábban a 
suta állt...

Király László harminc megfi
gyelési adatot közöl szakdolgo
zatában az 1980-1994. közötti 
évekre vonatkoztatva, 1981-ben 
a Sajtár-dombnál. 1983-ban Ké
ked mellett, 1985-ben a Soltész
hegy felett lőttek is egy-egy hi
úzt. 1992-ben a Pengő-kőnél a 
sziklán ült egy hiúz és alatta egy 
szétrágott szarvastehén marad
ványai voltak. Gáspár László 
mindennek ellenére újra csak 
azt mondja, hogy a hiúz híre 
rosszabb, mint a természete.

- És a farkasoké...?
- Édesapám 1970-ben szán

kóval járta az erdőt, amikor egy 
szálerdő és fenyves közötti tisz
táson megpillantott egy farkast, 
mely villámgyorsan elugrott. Az
óta gyakoribbak lettek az észle
lések. Valamikor egyébként va
lóban jelentős lehetett a farka
sok száma ezen a tájon, amit 
földrajzi nevek sokasága is bi

zonyít. Farkas-hegy, Farkas-verem, Farkas
völgy... Édesapám még 1994-ben is talált 
egy régi, ám jól kiépített farkasvermet a 
tolcsvai erdészet területén. A farkasok 
megjelenése ma alkalmi, szórványos. Mint 
ahogy a medvéké is. Betévedt, kóbor pél
dányok bukkannak fel néha...

A zempléni erdőrengeteg igazi értékei a 
kárpáti jellegű gímbikák és a még mindig 
viszonylag gyakori, kapitális agyarú remete 
kanok. A zempléni bikák talán nem is az 
agancssúlyuk okán olyan kívánatosak - 
hisz ebben a tekintetben meg sem közelítik 
a Dráva-menti. vagy a Duna-ártéri bikákat - 
hanem a különleges élőhelyből következő 
különleges vadászati körülmények és élmé
nyek miatt. A Zemplénben nem a bika 
megy a lesen ülő vadászhoz. A bőgő bikát 
hegyen, völgyön, szakadékon át kell be- 
cserkelni.

- Van, aki tudja mindezt és ezért jön ide. 
Nos. ő a jó, a kívánatos, a szépemlékű ven
dég. De az olyan vendég se ritka, aki nem 
is tud és nem is akar cserkelni, gyalogol
ni...

Gáspár László harminchárom éves. Er
désztechnikus, faipari mérnök, vadgazdál
kodási szakmérnök. Vendégei legtöbbször 
idősebbek és nem ritkán az általános mű
veltség tekintetében is alacsonyabban kép
zettek, mint ő. A hivatásos vadász és a ven
dég, a vadász és a vadászkísérő kapcsola
ta mindig is bonyolult és ellentmondásos 
kapcsolat volt. És ma különösképpen az. A 
vendég az esetek többségében rangban kí
sérője felett áll. vagy ha nem, hát pénzügyi 
lehetőségeit tekintve mindenképpen. A ven
dég „a vevő", a kísérő a „kiszolgáló". A ven
dég fizet, tehát okkal és joggal „rendelhet" 
is. De a vendég gyakran új. vagy nagyon is

gyakorlatlan vadász, kísérője ugyanakkor 
nem csupán a helyismeret, de a szakmai is
meretek tekintetében is kiválóbb. A vendég 
nyilván profi a maga szakmájában, vagy 
nagyhatalmú főnök beosztottai körében, de 
az erdei vadászösvényen mégis a hivatásos 
vadász után kell mennie...

- Gyakoriak a konfliktusok...?
- A konfliktus lehetősége gyakori! így az

tán a vendégvárás mindig izgalommal jár, a 
találkozás pedig egymás mérlegelésével. 
Minél többet tud meg az ember a partneré
ről az ismerkedés első órájában, annál si
keresebb lesz a vadászat.

- Ki a jó vendég?
- Aki tudja, hová érkezett, mit akar - és 

nem sajnálja a fáradtságot célja elérése 
érdekében. Praktikusan pedig az. aki 
megbízik az ítéletemben, úgy jön utánam, 
mint a macska és elfogadhatóan lő. ha 
arra kerül a sor.

- És a jó hivatásos vadász?
- Aki azonosul a vendég céljaival. Felké

szült. ápolt, tisztelettudó, segítőkész - és 
persze a vendég nyelvét is ismeri. És mind
emellett van tartása. A hivatásos vadász, 
aki vendéget kísér szolgál, de nem szolga...

Óriási izgalom támad a kutyák körében. 
A kerítéshez rohannak, ugatnak, nyüszíte
nek. mintha most valóban farkasok lopa
kodtak volna a ház közelébe. Pedig csak 
egy autó motorjának halk és egyelőre távoli 
zümmögése hallatszik. Megjött a család.

A nap nagy pillanatai ezek.
Vera anyja szoknyájába kapaszkodik, 

de a másik kezével már az udvart benépe
sítő játékai után nyúl. András fürkésző te
kintettel vizslat, de aztán barátságosan 
kezet nyújt, sőt mellém is ül. A kutyák is a 
terasz előtt forgolódnak féktelen jókedvük

ben - bár feljönniük nem sza
bad. Rigó rikkant, galamb bu- 
rukkol. Andrásnak eszébe jut, 
hogy megmutatja a szarvasbo
garait, Szilvia tányérok, László 
pedig poharak után néz. Úgy 
terveztem, hogy arról beszél
getünk majd így. közösen, 
hogy miért is vállalja egy fiatal 
család manapság az erdei ma
gányt, de itt és most alighanem 
ez lenne a világ legfeleslege
sebb kérdése...

- Egyébként Szilvia is va
dász - mondja László. - Sőt. 
az idei tavasz a nagy sikert is 
meghozta a számára, meglőtte 
ugyanis az első szalonkáját...! 
Természetesnek vette, hogy ha 
én vadász vagyok, akkor ő is 
az lesz...

- És ha ejtőernyős lenne a fér
je? - kérdezem viccelődve. - Ak
kor maga is kiugrana...?

Szilvia éppen terít, a kérdés 
hallatán azonban megtorpan. 
Férjére néz, s aztán rám.

- Igen - mondja halkan. - Ha 
ő ejtőernyős lenne és kiugrana, 
akkor természetesen előbb- 
utóbb én is ezt tenném...

Békés Sándor

A Zem plénben nem a bika megy a lesen ülő vadászhoz...
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A magyar vadászok viselkedési szabályai
A  K U T Y Á S  V A D A S Z A T

AMIT A KUTYA GAZDÁJÁNAK
Illik:
- olyan kutyát vinni a vadászatra, amelyik nem 

zavarja sem a saját, sem mások vadászatát
- pórázon tartani a fegyelmezhetetlen és a tanu

ló vadászkutyát.
- síppal és nem hangos ordítozással kapcsola

tot tartani a kutyánkkal
- a sebzett nagyvad megtalálásakor a kutyának 

is töretet adni.
- az apróvad vadászat terítékénél a vadászku

tyásoknak külön felsorakozniuk, kutyáiknak a 
bal láb mellett kell ülniük.

Nem illik:
-tüzelő szukát, beteg vagy a betegség jeleit 

mutató vadászkutyát a vadászatra vinni.
- a vadászaton verni, durván fegyelmezni a ku

tyánkat.
- a vadászkutyával .cirkuszi” látványosságokat 

csináltatni.
- megfosztani a kutyát a vadászat, a zsákmány 

megszerzésének örömétől, de vigyázni kell ar
ra. hogy a .birtokba vételt" ne vigye a kutya 
túlzásba.

- a saját kutyánk teljesítményét az egekig ma
gasztalni.

AMIT A NEM KUTYÁS VADÁSZOKNAK
Illik:
- megdicsérni a jól dolgozó kutyát, elismerni és 

megköszönni (!) gazdájának segítségét, fára
dozását. munkáját.

- az apróvad vadászatán a kutyás vadásztól át
venni. akár érte is menni az általunk lőtt és a 
kutya által a gazdájához vitt vadat.

Nem illik:
- elvenni a kutyától bármely vadat, amit az a 

gazdájához akar vinni.
- cselédnek tekinteni a kutyát vezető vadászt, 

sem a kutyáját.
- becsmérelni, kritizálni a kutya vagy a kutyák 

teljesítményét.
- hozzá nem értő .jó tanácsokat" adni a kutya 

gazdájának.
- megfeledkezni arról, hogy a jól dolgozó va

dászkutyának is jár a kompetencia.

É S  A  K Ö Z É L E T Ü N K B E N ?

Illik:
- részt venni a vadászati közéletben, azaz ele

get tenni a vadászati rendezvényekre szóló 
meghívásoknak.

- a kimondottan vadászati rendezvényeken (pl. 
a közgyűléseken) vadászias öltözetben meg
jelenni.

- viselni vadászati kitüntetéseink kitűzőit.
- a hozzászólásunk elején bemutatkozni, ha 

tudjuk, hogy nem mindenki ismer bennünket.
- megszólítani a jelenlévőket és az ülést veze

tőt. (Pl. Tisztelt vadásztársak, tisztelt elnök úr!)
- felkészülni, tájékozódni az adott témáról, ami

hez hozzászólunk vagy hozzá kívánunk szólni. 
(Ha ezt elmulasztjuk, magunkról állítjuk ki a bi
zonyítványt.)

- megvárni, amíg szót kapunk.
- röviden hozzászólni az adott témához.

- érzelmektől mentesen, de konkrétan elmonda
ni az észrevételeinket, javaslatainkat, bírálata
inkat.

- a jót és a rosszat egyaránt mérlegre tenni, mi
előtt véleményt nyilvánítanánk, állást foglal
nánk.

- tiszteletben tartani a mások véleményét.
- bocsánatot kérni, ha tévedtünk.
- megbocsátani „az ellenünk vétkezőknek’ , a 

béke-jobbot elfogadni.
a köz érdekében szavazni, ilyen irányban a 
szavazókat befolyásolni,

-tartózkodni, ha kétségeink vannak akár az 
„igen’-nel. akár a ,nem"-mel.

Nem illik:
- mert vadásziatlan. ha kivonjuk magunkat a va

dászati közéletből.
- sem alkohol, sem gyógyszer-kábszer befolyá

sa alatt a vadászati közélet bármely rendezvé
nyén részt venni.

- elkésni, mobil telefont használni, mások figyel
mét szándékosan elvonni a témától.

- a vadászati rendezvényeken vadásziatlan öl
tözetben megjelenni. (Ez különösen igaz a 
közszereplést vállaló tisztségviselőkre.)

- közbeszólni, személyeskedni, jelen nem lévő
ket bírálni, illetlen szavakat használni... tiszte
letlenül viselkedni.

(A teljes illemtan szövege a KÓD-EX c. kiad
ványban olvasható el, amely a hivatásos vadá
szok szakboltjaiban, illetőleg a VKE irodájában 
vásárolható, rendelhető meg. Ára: 2500 forint.)

Csekö Sándor

A PROBLÉMÁK MELEGAGYA
Amikor elolvastam a fórumban eddig meg
jelent írásokat, megszólítottnak éreztem 
magam, azonnal tollat ragadtam és megír
tam érzelmektől egyáltalán nem mentes 
hozzászólásomat. Aztán - barátaim taná
csára - eldobtam és néhány, általános ész
revétel megírása mellett döntöttem.

Kezdjük azzal, hogy a vad védelméről, a 
vadgazdálokdásról, valamint a vadászatról 
szóló törvény nem csupán azt mondja ki, 
hogy a vadászat a földtulajdonosának va
gyonértékű joga. hanem azt is: a vad állami 
tulajdon. Tehát, amikor az állam - a legkü
lönfélébb formában - átengedi a vadászat
ra jogosultnak a nemzeti kincsnek tekinthető 
vadállománnyal történő gazdálkodás jogát, 
a földtulajdonossal egyenértékű partnerré 
teszi őt vagy őket. Ennek bizonyítéka, hogy 
a törvény és a végrehajtására meghozott 
rendeletek ugyancsak szigorú szabályai el
sősorban a vadászatra jogosult tevékenysé
gét határozzák meg és szankcionálják.

A jogszabályok feltételezik - de sajnos 
pontosan nem körvonalazzák - a földtulaj
donos és a vadászatra jogosult együttmű
ködését ... véleményem szerint ez a meleg
ágya a neuralgikus pontoknak.

Számomra, úgy tűnik, nem tudatosodott 
eléggé a földtulajdonosok számára, hogy 
amikor megállapodást - hasznosítási szer
ződést - kötöttek egy vadászatra jogosult 
vadásztársasággal, a szerződés időtarta
mára lemondtak a vagyonértékű jogaikról, 
s ha vadászni akarnak, ha beléptek a va
dásztársaságba - rájuk ugyanúgy érvé
nyes az egyesülési törvény, a vadásztársa
ság alapszabálya, házi szabályzata, stb., 
mint azokra az egyesületi tagokra, akik az 
adott területen nem rendelkeznek földtulaj
donnal. Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy 
egy vadásztársaságban minden tagnak 
azonos jogai és kötelességei vannak, nem 
lehet és nem is kell figyelembe venni a föld- 
tulajdon mértékét.

Tudjuk, hogy a vadászat szempontjából 
több féle földtulajdonosi magatartás alakult 
ki. Másképpen viselkednek a kis és na
gyobb földbirtokkal rendelkezők, de ugya
núgy másképpen a vadászni akaró és a va
dászattal foglalkozni nem kívánó földtulaj
donosok. A gondot - ahogy én látom - 
majdnem mindig a vadászni akaró és a na
gyobb földtulajdont birtokló tulajdonosok 
okozzák, akik a legtöbb esetben nem is

maguk művelik a földjeiket, erdeiket ... ha 
egyáltalán műveltetik ... rájuk jellemző, 
hogy előjogokat akarnak a vadászati lehe
tőségek szétosztásánál érvényesíteni. Erre 
számtalan példát lehetne felsorolni, gondol
janak csak a „saját földemen én akarok va
dászni” vagy az „én vadföldem", az „én 
szóróm”, stb. mondatokra, ami a kezdeti 
nézeteltérésből személyeskedésbe csap át 
és sajnos a legtöbbször az öntörvényű föld- 
birtokos és a vadásztársaság közötti vi
szony kibékíthetetlenül megromlik. Érdekes 
szám lenne, ha felmérnénk, hány és milyen 
per indult és zajlik emiatt... mennyit költünk 
ezekre a perekre, s kinek a pénzéből?

Mint ahogy - gondolom mindenki számá
ra - érdekes lenne, ha azt is felmérnénk: 
mibe kerül a vadászat-vadgazdálkodás a 
vadászatra jogosult számára ... rögvest ke
vesebben irigykednének a megszállott va
dászokra, ha kiderülne, hogy ez nem is 
olyan sikeres ágazat, vállalkozás, egyesü
leti tevékenység, sport, hobby, szórakozás
kikapcsolódás.

Varga János
elnök

Diósjenő Börzsöny Vt.



IRODALOM

AZ ŐSZ KESERNYÉS ÖRÖME
Koromsötét volt. A látcső csak sűrűbbre rántot
ta össze a homályt. Az osztrák vendég is állan
dóan látcsövezett, de csak a hajnali szellő által 
a horizont fölé ingatott széles levelek sejtelmes 
mozgását kapta el néha a szem. A távoli bő- 
gésre könyökével a sógor úgy bordaíven vá
gott. hogy bennem rekedt a szusz. Mondani is 
akart valamit, de én a szám elé tettem az uj
jam. Tudtam, hogy a mi bikánk valahol itt van 
előttünk. A szarvasrudli felén haladt. A közel
ben is megszólalt egy bika. Mélyen, nagy elán
nal kezdte, de aztán bicsaklott a hang és mu
táló nyekergés lett belőle. Egy testes, vérbő 
eőőőőő válaszolt közvetlen közelünkből. A va
dász megmarkolta a puskát. Hagytam, hadd 
kapja el a láz. Inkább most. mint később. Még 
nagyon korán volt. messze még a lővilág és 
ennek a hangnak sem az Öreg volt a gazdája. 
Nem is azért jöttünk ide a lesre, mert abban 
bíztam, hogy már hajnalban, itt elkapjuk. A 
vendégnek akartam mutatni valamit. Valamit a 
magyar szarvasbőgés hangulatából. Mert be
indult ám a koncert! Távolabb néhány kamasz 
nyekergett. közelünkben az imént hallott jó
hangú bika válaszolt, de aztán nem győztük 
kapkodni a fejünket, mert a vidék közel és tá
vol zengett a kivagyi hímektől. Tovább már az 
Öreg sem bírta.

Még a vendég érkezése előtt megfigyeltem, 
nappal az erdőben, odafönn az orom alatt, 
hogy állandóan változik a háreme. A rudliban 
húsz-harminc tehén volt. de mellettük állandó
an három-négy bika is. és ezek a középkorú 
bikák eredményesen szakítottak ki néhány te
henet maguknak. Az Öreg láthatóan nem sokat 
törődött ezzel. Közvetlen közelébe nem enge
dett másik bikát, de az, hogy negyven, ötven 
méterrel arrébb mi történik, nem igazán izgat
ta. Már alig ugrott meg tehenet - én legalábbis 
egyszer sem láttam - és ha a rudli eliramlott, 
az öreg kelletlen, földig lógó orral követte a 
nyomukat. Olyan nagyapa benyomását keltet
te. akit a család elfogad családfőnek, és tekin
télyével bírja még a közösség tiszteletét, de 
igazából mindenki azt csinál, amit akar. Ezt a 
bikát szántam a vendégnek, aki nem tudta mi
re vélni azt a sietséget, ahogyan elhagytuk a 
magaslest. Gondolom, még jobban elképedt, 
amikor nemhogy a szarvasok közelébe igye
keztem volna, de el. minél távolabb tőlük... 
Aminek egyetlen magyarázata a félelem volt 
attól, hogy rossz szél alá kerülve úgy megug- 
rasztjuk a rudlit. hogy azok egyszuszra felvo
nulnak a távoli hegygerinc alá. Jó  ötszáz mé
tert visszavonultunk az erdőszegélyen, behú

zódtunk az egyik fa takarásába és kivártuk a 
lővilágot.

Ez volt az egyik hiba. amit elkövettem, mert 
mire - a nappali pihenőhelyükre vonuló szar
vasokkal párhuzamosan ugyan, de egy 
völggyel arrébb mi is cserkészhettünk fölfelé - 
a völgy főbe értünk (ahol a két völgy összefut, 
vagy inkább ered) már csak a bérc alatt, a vál
tón álldogáló szarvasok lábait látcsövezhettük. 
Jóval fölöttünk voltak és a testüket eltakarták a 
fák még nem színesedő lombjai. Mentünk hát 
a lábak után. A százötven-kétszáz méterre, a 
bükk és gyertyán kérgének ezüstjéből a reg
geli napfényben rőten kivilágló lábak nem va
lami beszédesek. Azt. hogy az öreg lábai is 
köztük vannak-e. vagy hogy bika van-e velük, 
egyáltalán nem lehetett megállapítani. Az idő 
melegedésével csökkent a bikák ordibálós 
kedve, és jó ideje árva hangot sem hajlottunk. 
Ahogy megindultak a lábak - mi is megindul
tunk. Amint megálltak - megálltunk mi is. A 
szelünk jó volt. és előnyben voltunk a szarva
sokkal szemben, hiszen minket rejtett a völgy 
napfénytelen homálya és felnyurgult, sűrű 
gyertyános takarása. Nem sokat törődtem a 
zajtalan haladással, ennél fontosabb volt. hogy 
a rudlit ne veszítsem szem elől. Egy idő után a 
szarvasok tölgyesbe értek mi alattuk még 
mindig gyertyánosban haladtunk - majd meg
álltak. Hosszú pihenőt itt nemigen tarthatnak. - 
futott át a fejemen - hiszen ritkán fekszenek el 
szálas tölgyesben és déli kitettségű hegyoldal
ban. Vagy átváltanak a hegygerincen és a túl
oldalon tartják nappali pihenőjüket, vagy átvo
nulnak a mi völgyünkön és majd itt fekszenek 
el. valahol az északi oldalban. Mindegy. Mi a 
lehető legrosszabb helyen álltunk, bármerre 
fordulnak is. Ha csak átlépnek a hegygerin
cen. egyenesen rájuk menni azért sem lehet, 
mert az erős napfény akkor már bennünket fog 
megvilágítani, és a legkisebb mozdulatunkat is 
bevetíti az árnyékból figyelő szarvasok felé. Ha 
meg valahol előttünk váltanak át a völgyön, a 
völgyfenéken - ahol álltunk - az átvonulók kö
zül a sűrű fák miatt aligha lehet kiválasztani 
bármelyiket, és biztos lövéshez jutni.

Darányi Laci barátunk, a természetvédelmi 
őr. azonban ezt a problémát is megoldotta. 
Még korán tavasszal kitalálta, hogy a Hollókö
vek melletti parlagi sas fészkének közeléből el
tereli a turistautat. Fáradságos munkával, tőve- 
tő-kapával új utat vágott a köves hegyoldal
ban. amely út letér a Salgóvár-Hollókövek köz
ti főgerincről és az oldalgerinceket érintve, 
azokat mintegy összefogva kikerüli a sasfész

ket. Mondanom sem kell. hogy a turisták nem 
használták az új utat.

De nekem kapóra jött Laci útja. amelyik jó 
ötszáz méterrel feljebb kanyargón, mint ahol 
álltunk, és érintette a szarvasok mindkét lehet
séges beállóhelyét. A sógornak, aki eközben 
állandóan a mozdulatlanságba merevedett 
szarvasokat látcsövezte. láthatóan nem tet
szett. hogy visszavonulunk.

Két, óvatos lépés után látcsövezés. Ha az er
dőben vadat keresel, a vízszintes vonalakra fi
gyelj! Egyik sziklatömb, a másik korhadt tuskó, 
a harmadik kidőlt fa. Két újabb lépés után 
rosszabb következett. Muflonok feküdtek alat
tunk, de szerencsénk volt. mindannyiuk lefelé, 
a völgybe figyelt. Tovább! A vendégre nem is 
figyelek, de erre nincs is szükség. Tarkómon ér
zem a visszafojtott szuszogást. Az a bérc. ahol 
a szarvasokat hagytuk, már száz méterre sincs.

Először egy hosszú fej, aztán szinte vízszinte
sen nyújtott nyak kúszik be a képbe. Az öreg te
henet egy ünő. azt egy idei borjú követi. Tehén, 
ünő. borjú, borjú, tehén, borjú - vonulnak el előt
tünk. szépen sorban a váltón. Fiatal bika, pud- 
vás ágvégekkel. Az jó jel. hogy a sógor rögtön 
rajta van. Aztán a sok tarvad és néhány gyerek
bika után megérkezik egy jó bika is. Nem az 
Öreg. de megteszi! Középkorú, vaskos nyakú 
test. agancsa fekete, agancsszárai mindkét ol
dalon fehéren villogó villába futnak. Lőhető. 
Nem várunk az Öregre, ki tudja merre jár?

- Lőjön! - rebegem a sógornak. Nem törő
döm a dörrenésre fájdalmasan csengő fülem
mel, csak a lövésre elugró bikát figyelem. Nem 
jelez. Láthatóan épségben veti át magát a 
hegygerincen. A többi szarvas el. a szélrózsa 
minden irányába.

- Hát. ezt jól elcseszted! - fordulok a ven
déghez. aki számomra teljesen érthetetlen mó
don a nyakamba borul és átölelve, jól megla- 
pogatja a lapockámat.

- Jó  bika!... Jó  bika! - lelkendezik, és muto
gat a völgy felé. Hogy még mindig nem értem 
őt, izgatottan kézen fog és a váltó felé vonszol, 
ahol az imént még a szarvasok soroltak. De nem 
kellett elmennünk odáig ahhoz, hogy meglás
sam az egyik tölgyfa kérgére fröccsent, véres tü
dődarabot és a völgy mélyébe mutató, friss csú
szásnyomot. A sógor meglőtt egy másik bikát!

Mindaddig, míg a bikához nem érünk, méregtől 
dagad a fejem. Mellé érve a mérgem elpárolog, 
csak valami végtelen szomorúság költözik belém.

Az Öreg groteszk pózba csavarodott teste 
fekszik a folyókőveken.

Balogh Károly

HIVATÁSOS VADÁSZOK ORSZÁGOS VERSENYE
Az időjárás is kegyeibe fogadta az ország 
összes részéből érkező ..profikat", mert ha 
nem is sütött ki a nap. de legalább elállt a na
pok óta tartó esőzés augusztus 12-13-ikán. A 
néhai nagynevű hivatásos vadászról. Cseh 
Istvánról elnevezett csongrádi lőtér adott mél
tó helyszínt a rangos vetélkedőnek. Újdonsá
ga volt a versenynek, hogy az OMVK rende
zői törekedtek arra, hogy a lövészetben elér
hető pontszámok kisebb szerepet kapjanak, 
mint eddig. Amint a résztvevők elmondták, a 
100 kérdésből álló tesztláp - amely ugyan ko
rántsem kimondottan a hivatásos vadászok 
számára készült - jócskán feladta a leckét és

szét is húzta a mezőnyt. Az elért legmaga
sabb pontszám így mindössze 87 volt. Volt 
távcsöves előzetes és tényleges trófeabírálat, 
távolságbecslés, növényfajok, magvak, csont
szilánk. vágott szőr. madárlábak, kürtjelek fel
ismerése. olyan tudnivalók, amelyek a hivatá
sos vadászok mindennapjaihoz hozzátartoz
nak. A jól kiválasztott helyszín, a példás fe- 
gyelmű rendezés során szinte forgószínpad- 
szerűen zajlottak az események és viszony
lag kis területen minden jól áttekinthető és 
könnyen elérhető volt. Mindezek ellenére 
jócskán a késő délutánra húzódott mire min
den versenyző teljesítette a feladatait és a

zsűri meghozta a korántsem könnyű döntése
it. A szabályzat szerint minden megye csapa
tot indított, és ezen kívül indultak a tavaly első 
három helyen végzett versenyzők. A vadász
kürtök felcsendülő hangjai mellett, igazán va- 
dászias külsőségek között közösen ünnepel
tek minden versenyzőt. Természetesen a leg
nagyobb ováció a 2002. év dobogós helye
zettjeit illette, akik közül ketten - az első és 
harmadik helyezett versenyző - tavaly is elő
kelő helyen végeztek.
I Karikó Róbert (Zala megye)
II. Pálinkás Tibor (Pest megye)
III. Rékasi Csaba (Zala megye) - h -
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Borúlátóak a szakemberek az idei vadászati tu
rizmussal kapcsolatban. Az elhfresült védeti ma
dár-ügyek miatt már az olasz vadászok körében 
sem kedvelt Magyarország. A Dunán levonuló 
árhullám tetemes kárt okozott a gemenci vadál
lományban: becslések szerint a 16 ezer hektá
ros ártéri erdőben az 1500 szarvas és a kétezer 
vaddisznó csaknem negyede odaveszett.

Szívszorító képeket rögzítettek a tv-kamerák a 
Duna áradása elől menekülő állatokról. Megful
ladtak a kisebb vadak Gemencen címmel egye
bek között a Magyar Nemzet is beszámolt arról,
hogy az állatok egy része a vadmentő dombokra 
húzódott, a nagyobb termetű vadak a fél-, egymé
teres vízben állva próbáltak túlélni. „A vadmalacok 
nem tudnak megállni a náluk magasabb vízben, 
ezért az erdő belső területein élők elpusztultak 
nyilatkozta Máté Béla. a Gemenc Rt. Szekszárdi 
erdészetének helyettes vezetője. Baja mellett a 
bekötőutakat az erdészek elbarikádozták a forga
lom elől és a polgárőrök segítségével igyekeztek a 
kíváncsiskodókat távol tartani, de így is akadtak 
olyanok, akik csónakkal próbáltak behatolni a le
zárt területre. Az elárasztott erdőből az állatok 
csordában jártak a vasúti töltésre takarmányt fel
venni és pihenni, éjszakánként ott több száz gím
szarvas. vaddisznó és őz gyűlt össze. Az állatok 
menekülési útvonalát átszelő 55-ös főúton az au
tókat csak konvojban. 2-4 óránként engedték át. 
Az erdészek tanúi voltak annak, amikor egy 30 
szarvasból álló csorda tagjai egymást támogatva 
menekültek ki a vízből. A rágcsálók nagy része vi
szont elpusztult, ezért éhezni fognak a baglyok, a 
rókák és az egerészölyvek."

Nem vadásznak Gemencen címmel számolt be 
a Népszabadság az árvíz okozta veszteségek
ről. „Bár szeptember 1 -jén már elkezdődött a va
dászati szezon, a sáros és részben még elöntött 
területre a vadászok nem tudnak rámenni. és ez 
csökkenti az rt. vadgazdálkodásból származó 
bevételét - tájékoztatott a Gemenci Erdő- és Vad
gazdaság Rt. vezérigazgatója. Arra is fel kell ké
szülni. hogy az ár elől a szarvasok és a vaddisz
nók a mezőgazdaságilag művelt területekre me
nekültek. és emiatt az rt. vadkárfizetési kötelezett
sége több tízmillió forinttal is nagyobb lehet a 
szokásosnál. Az árvíz elpusztította a vadállo
mánynak vetett kukorica egy részét. így a cég ta
karmányvásárlásra kényszerül. Jelentős kárt oko
zott az ár a gemenci erdőgazdaság műszaki léte
sítményeiben is. A Pörböly és Szekszárd között 
járó. 31 kilométer hosszú kisvasút töltését, hídjait 
és csőátereszeit a víz több helyütt elmosta. Az er
dő útjai és azok műtárgyai sok helyen tönkremen
tek. Az elöntött vadászházak, magaslesek és va
detetők is megsérültek, és javításra szorulnak."

Mindemellett augusztusban tovább rabsickod- 
tak erdeinkben az olasz vadászok. A Népszava 
és az Origó internetes lap is arról tudósított, 
hogy ismét védett madarakat lőttek le és próbáltak 
átcsempészni a határon, a cigányrécék és fürjek 
értéke meghaladja a hárommillió forintot. A Csali
ként kikötött vadkacsákat használtak című Nép- 
szava-cikk szerint .A Békés Megyei Földművelé
sügyi Hivatal Vadászati Felügyelőségének munka
társai és a Körös-Maros Nemzeti Park természet- 
védelmi őrei ellenőrzés közben érték tetten az öt
százezer forint eszmei értékű cigányrécére vadá

szó olaszok egy csoportját. Az ellenőrzés során 
azt is megállapították, hogy az olaszok csaliként 
kötött vadkacsákat használtak, amit a vadászati 
törvény tilt. Mindazonáltal megindult az eljárás az 
olasz vadászok ellen természetkárosítás bűntetté
nek alapos gyanúja miatt, a tetemeket lefoglalták. 
Augusztus 9-én a pénzügyőrök 220 nyúzott, zsi- 
gerelt vadgerle tetemére bukkantak két olasz ál
lampolgárnál. A védett madarakat szinte kivétel 
nélkül olasz vadászok ejtik el. Olaszországban 
ugyanis húsuk ínyencségnek számít."

Az M1 tv műsorában Pechtol János, az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet ügyvezető el
nöke és Pintér István, a szakminisztérium ille
tékese arról beszélt, hogy a szomszédos orszá
gok. Szlovákia. Románia, sőt Lengyelország is a 
magyar árak alatt tartják a vadhús árát. így pró
bálják elcsábítani a vadászok egy részét. Szerin
tük nagy bajba kerülnek az alföldi vadgazdák, ha 
nem oldódik meg az olasz vadászok vadhús kivi
tele és az élőnyúl piac problémája. A szakembe
rek elmondták, hogy a köztársasági elnökhöz for
dultak a két ország közötti ügyek rendezéséhez 
kérve segítséget. A tv-műsorban elhangzott, hogy 
a vadászok várják a vadászati törvény módosítá
sát. amely kordában tartaná az orvvadászokat is. 
Pintér úgy fogalmazott: „az orvvadászattal kap
csolatban nem olyan súlyos a helyzet, inkább a ■ 
jogszabályi háttér hiányos. Jelenleg ugyanis a 
tetten ért örwadász jogosulatlan vadászatért 
büntethető, és legfeljebb öt évre tiltják el a vadá
szattól.

Összeállította: K. E

A VADÁSZAT SZAVAI (II.)
Megfejtendő: Rejtvényünk fősorait a vadászat szókincséből merítettük. Elsősorban ritkán használt, kevéssé ismert szavak.

tájnyelvi kifejezések kerültek a feladványba.
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SIMON FERENC
Mindig öröm sokoldalú emberekkel 

megismerkedni. Valamikor az elő
ző századforduló táján polihisztor

nak nevezték azt, aki „mindenhez", azaz 
sokféle egymástól eltérő témához is ma
gas szinten értett, s azokban jelentősei, 
maradandót alkotott. Mai. felpörgetett, in- 
formációözönneI zsúfolt világunkban már 
nincs ember, aki ezt egymagában fel tud
ná dolgozni, szívem szerint mégis egy 
mai polihisztornak nevezném Simon Fe
renc festőt (asztalost, bútortervezőt, oltár
restaurátort, repülőszerelőt, légcsavar- 
gyárost, hangszerkészítőt, karikatúristát. 
jelvénytervezőt, banki belsőépítészt...), 
akinek olajképein - végre! - nem csak va
dat. de vadászatot, igazi „élő” vadászo
kat, hiteles emberábrázolást láthatunk.

A Szeged zöldövezeti gyűrűjéhez tar
tozó. de a teljesen falusias hangulatot 
árasztó szatymazi udvarház valamikor a 
századforduló táján egy vagyonos sze
gedi kereskedőcsalád nyári lakának ké
szült. Építtetőiének valószínűleg legva
dabb álmaiban sem fordult meg. hogy 
kies birtokának udvarán valaha repülő
gépet fognak javítani. Márpedig Simon 
Ferenc egymaga végezte el egy vitorlá
zó repülőgép nagyjavítását és teljes fel
újítását. úgy, hogy a szárnyaitól meg
fosztott légi masinának hol az elejét, hol 
hátulját tolták be a hangárnak nagy jóin
dulattal sem nevezhető méretű udvari 
asztalosműhelyébe. (Ahol egyébként sa

ját tervezésű és építésű, programvezé
reit automata szerszámgépe is működik
- légcsavart csak ő tud gyártani Ma
gyarországon...)

„Nem tudom meghatározni, valójában mi 
a mesterségem. Szenvedélyes kíváncsi
sággal merültem az egyes szakmák titka
iba. foglalkozásom hol egyik, hol másik 
területhez kötött szorosabban, s emiatt

olykor más a héttérbe szorult. Nem gyűj
töttem vagyont, viszont mindig olyan dol
gokkal foglalkoztam - többel is egyszerre
- amiket szerettem. Életemben a rajzolás, 
festés állandó szükséglet. Szenvedély.

Eddigi tevékenységem, szakképzettsé
gem szerint két fő területhez köthető. 
Ezek a faipar és a repülés. Mindkettő sok
kal összetettebb, gazdagabb és többet 
nyújt, mint csupán mesterség, hivatás. 
Szárnyalni enged, viszont könyörtelen, 
hétköznapi józanságot követel. Azt hi
szem. éppen az ellentmondás, „ellenpon
tozás” a meghatározó elem mindabban, 
amit eddig műveltem, kihívás, örökös 
mérlegelés, lélektorna. Számomra mosta
nában a festés „ellenpontja" a rendszeres 
tervező munka. Egyrészt a műszaki lét 
életformává kövesedett fegyelme újra 
meg újra korlátok közé tereli az ösztönös 
alkotás hevületét, másrészt a szerkesztő
- tervező munka szigorúságát oldja a fes
tő határtalan szabadsága.

Kiskundorozsmán, a faluszélén jöttem vi
lágra 1943-ban. Gyermekkorom egész 
életre szóló élménye az alföldi táj, örök 
körforgásban változó színeivel, a föld illa
tával. Benne éltem, része lehettem, mint a 
vad. a nádas, a fehérlő szik és a ragadós 
sár. Bennem a végtelen éggel borított 
széles látóhatár a szabadság fogalma
ként tudatosult, s azt hiszem, amíg fel tu
dom idézni a nádirigó énekét, a gém lom
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ha repülését, megőrizhetem születéssel 
szerzett szabadságom.

Vadász barátok, családtagok között 
élek, de nem lettem puskás, viszont 
gyakran megyek vadászatokra fényképe
zőgéppel. Tisztelem az igazi vadászokat, 
mint ahogy tisztelem a vadat és nagy él
vezettel rajzolom, festem a vadászélet 
szép pillanatait, az állatokat, az élőhelyü

ket, a jól ismert tájat. Nagyon érdekel az 
emberábrázolás, sok portrét festek.

Sokat köszönhetek a karikatúrarajzo
lásnak. mert ez a csodálatos műfaj jó is
kola; nem viseli el a bőbeszédűséget, 
csak akkor él, ha el tudom választani a lé
nyegest a lényegtelentől. Hasonlóan ha
tott látásomra a sok faragó - szobrász 
munka is, annak ellenére, hogy képzőmű

vészeti képzésben nem részesültem. A 
legfőbb elismerés, ha a természetszerető 
emberek értik, elfogadják munkámat, 
másra soha nem is vágytam. Ráadásnak, 
sok évem eredményének tekintem, hogy 
az 1. sorszámú Muray Műhely Emlékpla- 
kett hozzám került. (S amit még sok tár
samnak kívánok: a névadó kezéből.)

S. E.
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Az első Hivatásos Vadász Konferencia
Az ország minden megyéjéből 
érkező hivatásos vadászokat 
hatalmas transzparensen kö
szöntötte a tanácskozás jel
mondata „Képzett, elkötelezett 
és megbecsült hivatásos vadá
szokkal vadállományunk jövő
jéért” . Mindez történt Gödöllőn, 
a Szent István Egyetem zsúfo
lásig megtelt aulájában, au
gusztus 28-ikán.

Buzgó József, az OMVK hivatásos vadász 
alclnökc ismertette a megoldandó feladato
kat és a „Szolgálati Szabályzat" tervezetet.

- Ha a mottóban megfogalmazottakat kü- 
lön-külön értelmezzük, akkor a következők
ről adhatunk számot:

Képzettség: mondják, hogy ..ki minek nem 
mestere, hóhéra az annak!'. Szerencsére el
mondhatjuk. az a megállapítás nem illik a 
szakmában dolgozókra, mert az elmúlt évti
zedben jelentősen emelkedett a kollégák vég
zettségi szintje, bár ez első sorban a jogsza
bályi elvárások miatt következett be. Az a fo
lyamat azonban, amelyben a hivatásos vadá
szok felsőfokú végzettséget szereznek, már 
nem a jogszabályok, hanem a belső igényes
ség kérdése. Elmondhatjuk, hogy mára éven
te 120- ISO diplomát adnak ki évente vadgaz
dálkodási szakon az országban, ennek jelen
tős részéi felnőttképzés során. A vadászati 
kultúra, a hagyományok ápolása terén a hi
vatásos vadászaink elévülhetetlen érdemeket 
szereztek, és a már évente megrendezendő 
megyei és országos hivatásos vadász verse
nyeken egyre nagyobb érdeklődéssel és tu
dással vesznek részt.

Elkötelezettség: hadd idézzem Nemeskéri 
Kiss Géza 1942-ben megjelent „A hivatásos 
vadász" című könyvének idevonatkozó sora
it: „A hivatásos vadász Isten legszebb temp
lomának: az erdőnek a papja, de egyben 
csendőre is annak!"

S tegyük hozzá rögtön: vonatkozik e: a 
természet minden teremtményére, hiszen vé
leményem szerint a hivatásos vadász a leg
aktívabb természetvédő. A jó hivatásos va
dász ..együtt lélegzik a rábízott területtel, is
meri annak teljes élővilágát, s megvan benne 
a hit ennek az élővilágnak a megvédésére!" 
A ma hivatásos vadásza, legalábbis azok 
döntő többsége elkötelezettség tekintetében 
megfelel a nagy elődök által megfogalmazot
taknak.

Megbecsültség: A szakma társadalmi meg
becsülése igencsak hiányos, hiszen állandó
an védekezésre kényszerülünk a médiában 
megjelenő, a vadászatot legtöbbször rossz 
színben feltűntető hírekkel, híresztelésekkel 
szemben. Az OMVK elnöksége ezért kiemelt 
feladatának érzi, hogy a társadalom hiteles 
tájékoztatásában a korábbiaknál erőtelje
sebben részt vegyen és egyértelműsítse. hogy 
a vadászok igen aktív, és elkötelezett termé
szetvédők, s egyértelműen elhatárolódunk 
azoktól, akik károsítják szőkébb s tágabb 
környezetünket.

A Szolgálati Szabályzatot igyekeztünk 
úgy összeállítani, hogy az esküben foglaltak 
betarthatók legyenek, hiszen szeretnénk 
visszaállítani az adott szó. s különösen az es
kü becsületéi! Sajnos, ezek a dolgok a mai 
világban elvesztették eredeti tartalmukat.

Legyünk mi. hivatásos vadászok különbek 
másoknál!

A hivatásos vadászra vonatkozó jogok és 
kötelezettségek konkrét, gyakorlati megfo
galmazása. Olyan zsinórmérték, amely segít
ségével a szakmabeliek minden helyzetben 
elvégezhetik a szakmailag elvárható és jog
szerű. a társadalom által támogatott tevé
kenységüket. Az esküben vállalt kötelezettsé
gek közül a ..vadállományra, vadászterületre 
vigyázok” kitétel betartása, betartatása 
okozza a legnagyobb problémái a szakma 
szúmeirü. hiszen ehhez legtöbbször nincse
nek meg a kellő lehetőségek, ennek a végre
hajtása igen korlátozott. A szolgálat ellátása 
közben az intézkedési jogköre a hivatásos 
vadásznak, érthetetlen módon, jelentősen 
alatta marad a természetvédelmi őr. a mező
őr, a halászati őr intézkedési lehetőségeinek. 
Ugyancsak problematikus a hivatásos va
dász jogi védelme, hiszen a tv. megfogalma
zása szerint ..közfeladatokat ellátó polgári 
fegyveres őrt megillető büntetőjogi véde
lem"-ben részesül, ami lényegesen szeré
nyebb lehetőséget takar, mint pl. a természet
védelmi őrt megillető jogi védelem.

Javaslom, hogy az OMVK járjon el az 
ügyben, hogy legyen egy egységes szolgálati 
alapszabályzat a társ védelmi szolgálatokkal, 
beleértve az erdész szakmái is, a vadász mun
kakörben foglalkoztatottaknak. amely lehető
séget teremi arra. hogy azonos intézkedési 
jogkörök és büntetőjogi védelem illessen meg 
minden őrzési feladattal megbízott személyt. 
El kell gondolkodni azon. hogy a védelmi 
szolgálat közben illessen meg mindenkit a 
hatósági személy jogvédelme!

A munkavégzés feltételeivel kapcsolat
ban mindenképpen el kell mondani, hogy 
miután a törvény „hivatásos vadász igény- 
bévé télről" beszél, akii a vadászati hatóság
nak kell nyilvántartásba venni, az élelmes 
magyar munkáltató úgy oldotta meg a hiva
tásos vadász kérdést, hogy a tv. által előírt 
középfokú végzettséggel rendelkező vadász
társak némelyikével kötött egy megbízásos 
szerződést, bejelentette a hatóságnak s do
log a jogszabálynak megfelelő módon elin- 
lézteiett. Nem akarom megbántani a sokszor 
nyugdíjaskorú erdész, erdőmérnök kollégá
kat. hiszen ők jóhiszeműen jártak el akkor, 
amikor segítőszándékkal álltak a vadásztár
saság problémáihoz, de az ilyen ..kvázi hi
vatásos vadászok" legtöbbször 20-50 kilo
méterre lakván a vadászterülettől, a legjobb 
szándék mellett sem alkalmasak a x-állalt 
feladat ellátására. Igen sok vadászterület 
részben, vagy egészben gazdátlan emiatt a 
jogi kiskapu miatt. A szakma egzisztenciális 
bizonytalansága rendkívüli módon megnőtt, 
s nemcsak a mondvacsinált hivatásos vadá
szok alkalmazása miatt, hanem azért is. 
mert sok helyen, rosszul felfogott sorolás
ból osztott vagy csökkentett munkaidőben 
alkalmazzák szakembereinket. Valószínűleg 
nem ismerik a mondást, miszerint ..Legjobb 
befektetés, a felkészült, motivált hivatásos 
vadász!"

Az elmúlt négy évben, talán az OMVK 
szerepvállalásának is köszönhetően valamit 
javult a helyzet, de igen sok vadászatra jogo
sult esetében a legelemibb juttatásokat sem 
kapják meg a kollégák. Ugyanez vonatkozik 
az előírt felszerelésekre is. A szabályzatban 
szeretnénk egyértelműsíteni. hogy a hivatá
sos vadász szolgálata ellátása közben köte
les egyenruhát viselni, s minden a szolgálat

ellátásához szükséges eszközzel rendelkezni. 
Javasoljuk néhány olyan eszköz pl. mobilte
lefon. dátumos fényképezőgép szolgálati 
rendbe állítását, amellyel a ma hivatásos va
dásza védelmi, őrzési feladatát nagyobb biz
tonsággal és Hatékonyabban tudja ellátni. A 
megyei vadászati hatóságok egy részénél ki
alakult gyakorlatot csak üdvözölni tudjuk, 
aki új hivatásos vadászt csak abban az eset
len esketnek fel. ha az előírt felszerelést és 
ruházatot bemutatja! Az OMVK hangsúlyo
zottan kiáll a Vadászati Kulturális Egyesület 
által kidolgozott egyenruha ügye mellett, hi
szen Európa számos országában viselnek a 
hivatásos vadászok egyenruhái, melyet álta
lános tisztelet. társadalmi megbecsülés övez.

A szakmai munkán ál kapcsolatban a sza
bályzat útján szeretnénk elérni, hogy a hiva
tásos vadász folyjék bele a vadászatra jogo
sult eziránvú tevékenységébe, főleg akkor, ha 
netán nincs magasabb szakmai végzettségű a 
jogosultnál. Kiemelten foglalkozik a tervezet 
a társ védelmi szolgálatokkal való együttmű
ködés feladataival, különösképpen az erdé
szeti-. a természetvédelmi őrszolgálatokkal.

A szakma egyaránt magán viseli a kon
zervativizmus az új iránti érdeklődés, és a 
megújulási szándék jegyeit. Ragaszkodunk 
hagyományainkhoz, megbecsüljük elődein
ket. megjelenésünkben, szokásainkban, a 
természethez, a vadhoz való viszonyunkban 
tradicionálisak vagyunk. E hagyományok 
ápolásában, a vadászati kultúra megőrzésé
ben és fejlesztésében nekünk hivatásos vadá
szoknak meghatározó szerepünk volt és van. 
A ma hivatásos vadásza ugyanakkor egy
szerre kell rendelkezzen biológiai, állatte
nyésztési. állategészségügyi, erdészeti isme
retekkel. Nem nélkülözheti továbbá a jogi, az 
idegen nyelvi, a diplomáciai tudást sem. s 
igen hasznos, ha mindemellett hivatásos 
gépjárművezetői, motorfűrész-kezelői, és ács 
mesterségbeli tapasztalatokkal is rendelke
zik. Ez pedig csak folyamatos önképzéssel és 
egy életen át tartó tanulással érhető el.

Legfőképpen azonban pontos, meghízha
tó. egyenes jellemű ember legyen, aki hivatá
sának él! Mert hivatásos vadásznak lenni 
nem foglalkozás, ez élethivatás, amelyet csak 
hittel lehet és érdemes megélni! Félfenékkel, 
félállásban, állandó szakmai és erkölcsi bi
zonytalanságban élve. nem megy!

Pintér István, az FVM főosztályvezető 
helyettese ismertette a felügyelet álláspont
jait az alkalmazással kapcsolatos vitatott 
kérdésekben, valamint azokat, amelyek az új 
rendeletben már jelentősen segítik a hivatá
sos vadászok munkáját.

l)r. Kóoa István az O RFK képviselője 
beszélt a vadorzis visszaszorításának lehe
tőségeiről. s ebben a hivatásos vadászok 
szerepéről, lehetőségeiről. Giczy Ferenc 
beszámolt a Győr-Moson-Sopron megyei 
felmérés eredményeiről, amelyek - sajnos - 
országos gondokat vetnek fel. amelynek or
voslására fokozott ellenőrzést javasolt.

Dabis (iábor (Vas megye) szólt a két ka
marai alosztály - sport és hivatásos - közöt
ti feszültségről, érdeki ellenmondásról. Az 
alkalmazotti „státusz” behatárolja a hivatá
sosok lehetőségeit, ezen sürgősen változtat
ni kellene. Persze egyenlőre az is nagy- 
eredmény volna - és szigorúan meg kellene 
követelni -. hogy azok a felszerelések le
gyenek meg. amelyek kötelezően elő van
nak írva.

Balázs P iri Andor (Heves megye) sze
rint tisztában vannak azzal, hogy a jelenlegi 
előírt lődíjak nem tarthatók, sőt a kötelező 
felszerelések megvásároltatása is számos 
konfliktust okoz a munkáltató és munkavál
laló közölt. Mindezeknek be kellene kerül
niük a készülő szolgálati szabályzatba.

Feiszt Ottó, az OMVK elnöke szerint 
számos kérdésben hiányzik ma még az 
egyeztetés, mert például a lődíj. és egyéb 
juttatások kérdéseiben jelenleg egyik ható
ság kijátssza a másikat. Egységesíteni, adott 
esetben meg kell változtatni a törvényi elő
írásokat.

Törzsök Gyula (Kisalföldi Erdő Rt.) 
hozzászólásában felhívta a figyelmet arra. 
hogy Magyarországon diszkriminatív mó
don van egy olyan közszolgálatot végző 
csoport, amelyiket indokolatlanul pszicho
lógiai vizsgálatra köteleznek, ráadásul jog
talan. „visszatartott”  bérezésük van.

Takács Viktor (Vas megye) az anyagi 
megbecsülés kérdéseit elemezte, és tartha
tatlannak tartja, hogy 3 éves gyakorlattal, 
ugyanannyi a fizetése valakinek, mint aki 
három évtizedet töltött a pályán. Eltérően 
ítélik meg a hivatásost, amikor szolgálati 
feladatai közben vadászik, holott adott eset
ben ez is munkaköréhez tartozik.

Mészáros György (Csongrád megye) 
síkra szállt a nyugdíj korkedvezmény indo
koltsága mellett, és szólt arról is. hogy ért
hetetlen módon még ma is hiányzik a biza
lom a dúvad elszámolásokat illetően. Anak
ronisztikus és megalázó helyzetek vannak.

Többen is felvetettették, hogy az. ítélete
ket látva a vadorzás egyfajta ..bocsánatos” 
bűn. az elkövetők röhögnek a markukba. A 
hivatásos vadászt - ki tudja miért - nem il
leti meg a tanúvédelem, büntető ügyekben 
nyilvánosságra hozzák a nevét, lakcímét, ki
téve őket ezzel nemtelen bosszúállásoknak.

Végezetül Feiszt Ottó, elnök felolvasta a 
zárónyilatkozat tervezetét, majd a konferencia 
a vadász-himnusz meghallgatásával zámlt.

A konferencia zárónyilatkozata
- A Konferencia megbízza az Országos Ma
gyar Vadászkamara Elnökségét, hogy a hiva
tásos vadászok anyagi, szakmai és erkölcsi 
megbecsülése érdekében valamennyi intéz
kedésre jogosult szervezetnél a szükséges lé
péseket tegye meg.

Ki kell dolgozni és közzé kell tenni a 
hivatásos vadászok bértáblázatát, figye
lembe véve végzettségüket, beosztásukat 
és a szakmában eltöltött éveiket.
- A Védegylet közreműködésével el kell 
érni, hogy a vadászatra jogosultak fogad
ják el az ajánlásokat, továbbá biztosítsák 
a hivatásos vadászaik részére a törvény
ben. illetve rendeletben előírtakat.
- A vadászatra jogosultak kötelezzék a 
hivatásos vadászokat, hogy a területi ka
marák által évente szervezett szakmai 
továbbképzésen részt vegyenek.
- Szélesíteni és rendezni kell a hivatásos 
vadászok jogállását.

-A Konferencián elhangzott kiegészítések 
figyelembe vételével a Hixatásos Vadászok 
Szolgálati Szabályzatát rendeleti szinten el 
kell fogadtatni.
- A Büntető Törvénykönyvben jelenjen meg 
az orvvadászat fogalma, mint önálló jogi 
kategória.

-Y-
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Az adatvédelm i biztos 
á llásfog la lása

Előző számunkban - „Adatvé
delem" című publicisztikánk
ban jeleztük, hogy állásfogla
lást kértünk az adatvédelmi 
biztostól néhány témában és a 
választ - szeptember 3-ai kel
tezéssel - megkaptuk dr. Pé- 
terfalvi Attilától.
1./ A földtulajdonosi közös 
képviselők neve és címe, 
amennyiben természetes sze
mélyek - nem nyilvánosak, 
adataik csak az érintett hozzá
járulása alapján ismerhetők 
meg. A vad védelméről, a vad- 
gazdálkodásról. valamint a va
dászatról szóló 1996. évi LV. 
törvény (Vtv.) 49. §-ának (2) 
bekezdése a földtulajdonosi 
közös képviselők adatainak 
megismerését a vadászterület 
igazolt földtulajdonosai, vala
mint a földhasználók számára 
biztosítja.

„A természetes személy 
földtulajdonosi közös képvi
selők adatai az adatvédelmi 
törvény 19. §-ának (2) bekez
dése alapján sem minősülnek 
nyilvánosnak, hiszen a földtu
lajdonosi közös képviselők 
nem közfeladatot ellátó sze
mélyek, hanem a földtulajdo
nosok érdekében tevékeny
kednek. A jogalkotó feladata, 
hogy egy esetleges törvény- 
módosítás során mérlegelje 
azokat az érveket, amelyek 
ezen adatok nyilvánossá téte
le mellett szólhatnak."
2.1 Ha a földtulajdonosi közös 
képviselő nem természetes 
személy, akkor adatai tekinte
tében nem illeti meg a sze
mélyes adatok védelme, adatait 
az Országos Vadgazdálkodási 
Adattár kezelőjének bárki szá
mára hozzáférhetővé kell ten
nie, a közérdekű adatok nyilvá
nosságának szabályai szerint.
3.1 „A vadásztársaságok nyil
vántartott név- és címadatai 
ugyancsak megfelelnek a 
közérdekű adat törvényi 
meghatározásának, ezért jogi 
megítélésük ugyanaz, mint 
az előző bekezdésben vizs
gált adatoké: az adatvédelmi 
törvény 19. §-ára tekintettel 
az Adattár nyilvános adatai."
4./ „A vadászatra jogosult te
vékenységének adatai
ugyancsak közérdekű ada
tok, azonban a nyilvánosság
ra vonatkozó igényt össze 
kell egyeztetni a jogosult üz
leti titkának megőrzéséhez 
fűződő, méltányolható érdek
kel is. Ezt célszerűen a Vtv 
végrehajtási rendelete sza

bályozhatná. A végrehajtási 
rendelet megfelelően megkü
lönböztethetné a bárki által 
megismerhető adatok körét 
azoktól az adatoktól, ame
lyek - a személyes adatok 
védelmére, vagy az üzleti ti
tokra tekintettel - csak a jo
gosult, a vadászterület iga
zolt földtulajdonosai, vala
mint a földhasználói számá
ra, a rájuk vonatkozó rész
ben hozzáférhetőek.”
5./ Az Országos Magyar Va
dászkamara közfeladatot ellá
tó szerv, ezért a hatáskörében 
eljáró személyek neve és be
osztása bárki számára hozzá
férhető, nyilvános adat.

Köszönet az adatvédelmi biz
tos gyors válaszáért.

Ami egyértelműen kiderül az 
állásfoglalásból, hogy az infor
mációszabadság érdekében 
az FVM-nek minél előbb ren
deletben kell szabályoznia, 
hogy a vadászatra jogosultak - 
egyébként közérdekű nyilvá
nos adatai közül - mi tekinthe
tő bárki számára hozzáférhető
vé és mi tartozik továbbra is a 
titkok közé. Ahhoz, hogy kom
munikálhassunk a földtulajdo
nosi közös képviselőkkel - ha 
természetes személyek - a va
dászati törvénynek kell majd 
módosulnia. Addig is várjuk az 
érintettek hozzájárulását.

Viszont - és már ezt is ered
ménynek tarthatjuk - nem lehet 
tovább „titkolni”, az adatvéde
lemre hivatkozva megtagadni 
a vadászatra jogosultak, a va
dásztársaságok név- és címlis
táját... amit - reméljük rövid 
időn belül - a www.vadasz- 
lap.hu honlapunkon is közzé 
tehetünk.

Csekő Sándor

V á lságban  
a „sikerágazat”

...állapították meg a résztvevők 
a Vadgazdálkodási Termékek 
és Szolgáltatások Tanácsának 
rendkívüli ülésén Gödöllőn, 
szeptember 4-ikén. A konst
ruktív jellegű tanácskozás az 
okok és tények őszinte feltárá
sa mellett gyors intézkedési 
csomagot dolgoz ki és ezt kö
vetően elkészül a rövid távú 
gazdasági stratégia is. Az in
tézkedések szükségességét 
az indokolta, hogy a Nyugat
európai gazdasági recesszió 
hatására rendkívüli mértékben 
esett a nagyvadhús export ára. 
amely igen jelentős árbevétel 
csökkenést okoz mind a keres
kedőknek. mind a vadászatra

jogosítottaknak. A baj azonban 
nem jár egyedül, mert bár még 
az idény elején tartunk, a szak
emberek 30 százalékos 
visszaeséssel számolnak a 
bérvadásztatás területén is. Az 
országosan semmivel sem ki
sebb jelentőségű apróvadas 
társaságok esetében sem ke
vésbé súlyos a gond, vésze
sen sok a lemondás az apró
vadas vadászatokat illetően és
- egyelőre - kilátástalan az élő 
mezei nyúl exportlehetősége. 
Pechtol János, az OMVV ügy
vezetője. bejelentette, hogy 
döntöttek arról, hogy a szövet
ség megyei szervezetein ke
resztül megszervezi a vadhús 
felvásárlását, így - a számítá
saik szerint - jobban járhatnak 
a társaságok. Senki nem tudott 
elfogadható magyarázatot ad
ni például arra, hogy. a sok „sí
rás" ellenére a kilónként 300 
forintos felvásárlási árú „bio" 
vadhúsból, amikor a „multik" 
bevásárló központjainak pol
cain viszontlátjuk, miképp nőtt 
az ára minimum ötszörösére? 
Mindezek alapján - és egyéb 
említett tapasztalatok szerint is
- úgy tűnik , hogy elfogadható 
áron a hazai fogyasztásban 
még igen jelentős tartalékok 
vannak, amely minden bi
zonnyal segítheti a válságos 
helyzet javítását, s részben pó
tolhatják az export csökkené
sét. Több hozzászóló említette 
a jelentősen megemelt lelövési 
tervek során adódó kínálati 
többlet kérdését is. amelynek 
piacot kell teremteni. Miután a 
terméktanács feladata a ter
mékpálya egészének mene
dzselése. dr. Tóth Géza elnök 
felajánlotta a segítségét, első
sorban ami a feldolgozást illeti, 
mert az eddig felvásárolt és 
felhalmozott készlet a hűtőházi 
kapacitásokat terheli. Az 
együttműködésnek jelenleg 
akadálya, hogy a szövetség, il
letve annak tagszervezetei, 
nem tagjai a terméktanácsnak. 
A sarkos vélemények szerint 
egyre inkább elveszítjük vadá
szati nimbuszunkat, mert két
ség kívül romlott a magyar va
dászat imázsa. Számos ok kö
zött említették a szolgáltatások 
minőségének, valamint a köz- 
biztonságnak a romlását, a túl
zott és értelmetlen adminiszt
rációt. a társszervek, hatósá
gok gépies érdektelenségét, a 
korrupciós jelenségeket, az 
érezhető diszkriminációt. A ta
nácskozás résztvevői indokolt
nak tartanák az export támo
gatás termelőt érintő állami in
tervencióját is. s mint javaslat-

tevő, a terméktanács el is jár 
ezügyben. Végezetül a jelen
lévők mélységesen egyetértet
tek abban, hogy a hatékony 
megoldások kidolgozásához - 
most már szinte mindenki által 
felismerve - múlhatatlan szük
ség volna a partikuláris érde
kekről félre tétele mellett, az 
egységes, szakmailag meg
alapozott érdek érvényesítés
re. Mindezek nélkül a jelenlegi 
piacgazdasági környezetben
- de az EU csatlakozás után 
annál inkább - igazán ered
ményes szakmai lobbyzás 
már nem képzelhető el.

-H .-

E gy  kiállítás 
képtelenségei

Döbbenten állhatott meg min
den vadász a Kiskunsági Nem
zeti Park diorámája előtt a 
kecskeméti - egyébként igen 
látványos és rangos - „Hírős 
napok" kiállításán az Erdey Fe
renc Művelődési Házban au
gusztus végén. Az avarral fe
dett bokros (?) környezetben 
két nyomorékra tömött, apró vil
lanymotorral szakaszosan mű
ködtetett mezei pacsirta „fűg- 
gögetett" néhány nyakatekertre 
kikészített pityer társaságában. 
Az olvasható szlogenszerű „is
meretterjesztő” szöveg szerint 
a „vadászok mindenre lőnek. 
ami mozog". Ki-hol~wikor, min
dezekről egy árva betűt sem 
találtunk. A végén az egészet 
„meghajazták" azzal, hogy 
idéztek Bornemissza Anna 
1680-ban megjelent - de 2002- 
ben ki tudja miért aktuális - 
szakácskönyvéből, amelyben a 
pacsirták, fülemülék és más 
védett énekes madarak kony
haművészeti módjainak titkaiba 
avat. Bizonyára egy kiállítási 
anyag - dioráma, falszöveg, fo
tó. egyebek - célja - és vajon 
mi más is lehetne - az informá
lás, ugyanúgy mint az írott és 
elektromos médiában. Az talán 
már senki számára nem újdon
ság. hogy „ott", jócskán lehet 
csúsztatni, sarat dobálni, rágal
mazni, hamisítani, tényeket ön
célúan csoportosítva, hamis 
színben feltüntetni, kesztyűt 
dobni, arcul csapni, rálapátolni, 
sőt képletesen célba rúgni. 
Igazgatói engedéllyel nagy ne
hezen eljutottunk az egész 
agyrém „kitalálójához" . aki el
mondta. hogy szándékuk az 
volt. hogy a laikusokon kívül, az 
igaz vadászokat felháborítsák 
a külföldiektől a határon elkob
zott szerkentyűvel, és ilyen mó
don igyekezzenek gátat vetni a



HÍREK -  TUDÓSÍTÁSOK

védett madarak pusztításának. 
Erről kellett volna szólni. Mert 
ami a felháborodást illeti, azt 
kétségkívül teljes mértékben si
került. Ami viszont az igaz 
mondást és a korrekt tájékozta
tást illeti, abból totál bukásra 
állnak és mint másban, ebben 
az esetben sem szentesíti a cél 
az eszközöket. A pacsirta 
ugyanis nem vadászható, vé
dett faj nálunk, semmi közünk - 
úgy általában - nekünk vadá
szoknak, a törvényileg tiltott, de 
ehelyütt reklámozott elektroni
kus „hangulat keltőkhöz", amely 
a természetkárosítóknak, a va
dorzóknak, és az egyéb bűnö
zők ismeretterjesztését, illetve 
továbbképzését jól szolgálja, 
tudás szomját oltja. Különösen 
ezen a téren - sajnos - eddig 
sem volt döntő és behozhatat
lan lemaradásunk a már rég 
óta EU tag országokhoz viszo
nyítva. Annyi bizonyos, hogy 
ha az írott sajtóban jelent volna 
meg valami hasonló „szabad 
ferdítés", senki nem úszná meg 
felelősségrevonás, helyreigazí
tás. sőt, anyagi kártérítés nél
kül. Ahogyan az újságírás, úgy 
az ismeretterjesztés alapsza
bálya is végtelenül egyszerű, 
és akár egy mondatban össze
foglalható, ahogyan tette ezt 
egykoron a legendás Mikszáth 
Kálmán, amikor az újdondász 
gyakornokokat okította : - ha
zudni márpedig nem szabad! 
Ráadásul nem is illik, főként 
nem egy állami közintézmény
nek, amelynek talán legfonto
sabb feladata éppen a korrekt 
és megbízható ismeretek szé
leskörű terjesztése... volna.

HoZso

Változott a  főverseny!

A választásokra való tekintettel 
megváltozott az Országos 
Vizsla Főverseny időpontja, a 
Vas megyei Csepregen. Az új 
időpont október 26-27, min
den egyéb változatlan. (Rész
letes felhívás lapunk előző szá
mában.)

Se g ítsé g  
a  szarvasoknak

Jelentős adománnyal segíti a 
Béres Rt a gemenci erdő 
vadállományát az árvíz okozta 
táplálékhiány és a stressz hely
zet javítását illetően. A cég sa
ját fejlesztésű Bovi-stibol el
nevezésű takarmány kiegészí
tő készítményét ajánlotta fel, 
amely létfontosságú nyomele
meket tartalmaz. A szert takar
mányba keverve kell feletetni 
és jelentősen növeli a legyen

gült állatok ellenálló képessé
gét, egyben tapasztalatok is 
gyűjthetők a vadállomány ha
sonló helyzetekben történő se
gítség nyújtásához.

Em lék kiállítás, Léván
A nagynevű zoológus, vadá
szíró, lapszerkesztő Kittenber- 
ger Kálmán emlékére szülővá
rosában, a szlovákiai Léván 
emlékkiállítás nyílt szeptember 
11-ikén. A lévai Tekovske Mú
zeum a Magyar Természettu
dományi Múzeummal, valamint 
a szintén lévai Reviczky Tár
sasággal közösen rendezték a 
sajátos történelmi hangulatú 
Dobó kastélyban. A kiállítás 
november 22-éig tekinthető 
meg. és méltó folytatása annak 
a rendezvénysorozatnak, 
amely egy évvel ezelőtt vette 
kezdetét, amikor a város neves 
szülöttjének utca névtábláját 
avatták.

Hírek, Borsodból

Hivatásos vadászok, és a va
dászatra jogosultak szakmai 
vezetői részére szervezett to
vábbképzést a Borsod-Aba- 
új-Zemplén megyei vadászati 
hatóság augusztus 18-ikán. A 
természetkárosítások megelő
zése. a bérvadászatok során 
végzett teendők, a vadászha
tó és védett fajok meghatáro
zása. elkülönítése, a nagyva
das területek élőhely fejleszté
se. a gímszarvas területhasz
nálata voltak a legfontosabb 
témák, amelyeket a résztve
vők neves vendég előadóktól 
hallgathattak.

A megye apróvad állomá
nya örvendetesen gyarapo
dott. Gondot jelent viszont a 
vaddisznó túlszaporodása. 
Amint Godzsák Tibor, a 
zempléni térség felügyelője el
mondta: 2000-ben 5000-,
2001-ben 7500 disznó került 
terítékre, év végére az elejtet
tek száma meghaladhatja a 
tízezret, ez megmutatkozik az 
elviselhetetlen mezőgazdasá
gi károsításban. Az állomány 
üzemtervi szintre történő sza
bályozása jelentős feladatokat 
ró a vadgazdálkodókra. Az 
emberemlékezet óta nem lá
tott Csereháti árvíz szerencsé
re hamar levonult és a vadállo
mányban kárt nem okozott.

A Zemplén-Abaúj régióban 
elvégezték a gólyaállomány 
felmérését. 175 településen a 
300 pár gólya több mint félezer 
fiókát röpített. Tárd határában 
tetten értek két személyt, akik 
védett ürgék csapdázását kí

sérelték meg. Az elkövetők el
len természetkárosítás alapos 
gyanúja miatt eljárás indult.

H. Gy.

Rekord teríték
Tótkom lóson

Nem egészen négy óra alatt 
nem kevesebb, mint 5046 röp
tetett récés terítéknek örülhe
tett szeptember első hétvégé
jén a törzsvendégnek számító 
nyolc fős osztrák csoport a 
Szárazér-menti Vadásztársa
ságnál. A puskával mesteri 
módon bánó, évek óta vissza
térő vendégek eddigi évek so
rán 2-2300 récét ejtettek. A föl
di boxokból, az 1,2 hektáros 
tóra sportosan, kiválóan röpülő 
kacsákra semmi panaszuk 
nem volt a világ más, híres vizi- 
vadas vadászterületein is 
rendszeresen vadászó vendé
geknek. A magunk részéről 
nem hallottunk ennél nagyobb 
számú hazai réce terítékről. A 
társaság idén ehelyütt 7000 ré
cét nevelt. így szép számmal 
marad még a tagság szórako
zására is.

Bartos László

Intarzia kiállítás

A Kerkamenti Kulturális Napok 
rendezvénysorozatának kere
tében „Élet a fában” címmel 
nyílt kiállítása Keszthelyi Je 
nőnek. Lentiben, a városi mű
velődési központban szeptem
ber 20-ikán. A maga nemében 
páratlan alkotások október 6-ig 
tekinthetők meg. naponta 9-től 
16 óráig.

K orongvadászat itthon
é s külföldön

Az utánpótlás nevelése érde
kében az MKVSZ „Korongva
dász Akadémiát" szervezett a 
kezdőknek augusztus 4-e és 
10-e között Csongrádon. a 
Cseh István lőtéren. A jelentke
zők megismerkedtek a ver
senyszabályokkal. a biztonsá
gi előírásokkal, a biztonságos 
fegyverkezeléssel, képet kap
tak a sportág hazai helyzeté
ről. múltjáról, s szakértők irá
nyítása mellett folyamatosan 
gyakorolhattak. A már ismertté 
vélt ifjúsági versenyzőkön kívül 
Haris Zsolt. Gajdács Krisztián, 
Szabó Krisztina nevével bíz
vást találkozni fogunk a hazai 
versenyeken.

Másnap. 11 -én száz korong
ra rendezett verseny eredmé
nyei:

Senior kategória: Sándor 
János (90).Szerdahelyi And

rás (89) Herperger József
(88)

Ifjúsági kategória. Szabadi 
István (82), ifj.Kenyeres Er
vin (74). Haris Zsolt (64)

Csapatban: Dasel SE  (332). 
Aranytölgy KLE. (331) Füze
sabony LK. (244)

Com pak  Európa  
bajnokság

Az idei rangos versenynek az 
oroszországi. Moszkva melletti 
Nagy Medve Klub lőtere adott 
otthont augusztus 8-tól 10-éig. 
A kitünően felszerelt pályákon. 
Laporte gépekkel, példamuta
tó szervezéssel, „fényűző" ki
szolgálással folyt a vetélkedő 
230 résztvevővel. A Zsuffa Bé
la - Hegyes Zoltán - Pletiko- 
sics István összetételű ma
gyar csapat az európa bajnoki
4. helyet szerezte meg, egyé
niben 25. 12. és 57 helyre ke
rültek. Hegyes Zoltán 184 ko
rongos eredménye új országos 
csúcs.
Eredmények Salametin Vla- 
dislav (193) George Digweed 
(194) Mondefroid Jean-Paul
(193)

M.Gy.

Az ólom sörét tilalm a
Véglegesítették az ólomsörét 
korlátozását szeptember 10- 
én. A nemzetközi egyezmény 
eredetileg 2002-es évet jelöl
te meg a nemzetközi védett
ségű vizes élőhelyeken az 
ólomsörét betiltásának. A ki
emelt védettséget élvező vi
zes élőhelyeken a tilalmi idő
pont 2005. január 1-re módo
sult, tehát az ilyen kategóriá
ba nem sorolt helyekre a kor
látozás egyelőre nem érvé
nyes - tudtuk meg a tárca ille
tékeseitől minden más infor
mációval ellentétben.

Szent Hubertus nap  
Gödön

Második alkalommal rendezik 
a Hubertus misét a gödi Ne- 
meskéri-Kiss Kúriában novem
ber 3-án, amelyhez idén újabb 
rendezvények is társulnak. Az 
érdeklődők és a vendégek 
meghallgathatják a vadászkür
tösök bemutatóját, részt vehet
nek a virtuális lövészeten, 
megtekinthetik a képző és 
iparművészeti kiállítást, gyö
nyörködhetnek a vadász-soly- 
mok bemutatóján és megta
nulhatják a szarvasbőgés for
télyait Homolya László Európa 
bajnoktól. További információk 
a 30/9901-948-as telefonon.



ÁTALÁNYDÍJAS GÍMBIKA VAOÁSZAT A GYÜLAJ RT. 
VADÁSZTERÜLETEIN

ÁR: 333.333,- FT, AMI TARTALMAZZA 1 DB GÍMBIKA LELOVÉSÉT 6.0 KG TRÓFEASÚLYIG. 
2 DB GÍM TARVAD ELEJTÉSÉT. 4 ÉJSZAKA I. OSZT. SZÁLLÁST. 4 NAP I OSZT. TELJES 
PANZIÓT. VALAMINT AZ ÁFÁ-T. NEM TARTALMAZZA AZ ITAL. A TELEFON ÉS A TEREPJÁ
RÓ IGÉNYBEVÉTELÉNEK KÖLTSÉGÉT.

JELENTKEZÉS: 06/74/573-949 vagy a  06/30/9470-898-as telefonon. 
________________IDÓPONT: 2002 október 1 2003 január 31.________________

BIZTONSÁGI KONTROLL 
A BLASERNÉL

A Blaser Jagdwaffen GmbH biztonsági vizsgálatra visszahívja 
az összes Blaser R93-as fegyver elsütő szerkezetét, kivéve az 
UIT. CISM sport, valamint a Tactical és az LRS2 modelleket.
A gyártó kéri a tisztelt R93 tulajdonosokat, hogy a fegyve
rüket a vizsgálat elvégzéséig ne használják.
A lehető legnagyobb biztonságra törekvő konstrukció 
megköveteli, hogy az összes lakat-, és zárszerkezeti alkat
rész korrózió-, és saválló anyagból készüljön, vagy egy 
hatékony korrózióvédelmet kapjon. Nem kizárható azon
ban, hogy az elmúlt időben az egyik beszállító rozsda- 
mentes acél csapok helyett normál acél csapokat szállí
tott, melyeket az elsütőszerkezetbe építettek be.

Az ilyen csapok az évek során korrodálhatnak, ami gá
tolhatja az elsütőszerkezet alkatrészeinek szabad mozgá
sát. Szélsőséges esetben előfordulhat, hogy az első lövés 
után az elsütőbillentyű nem áll vissza az eredeti pozíciójá
ba. amitől a fegyver egy gyors ismétléskor elsülhet.

A FESZTELEN ÍTETT  FEG YVER  TERM ÉSZETESEN  
TOVÁBBRA IS  ABSZO LÚT BIZTONSÁGOS!

BERNHARD KNÖBEL A BLASER JAGDWAFFEN GMBH 
IGAZGATÓJÁNAK NYILATKOZATA:

„A Blaser termékfilozófiájában a biztonság a legmaga
sabb prioritással szerepel.

Annak ellenére, hogy az esetleg korrodált csapok miatt egy 
nem szándékolt lövés csak a fegyver tűzkész (kibiztosított) ál
lapotában következhet be, úgy döntöttünk, hogy az összes 
R93-as elsütőszerkezetét visszahívjuk egy biztonsági kont
rollra, hogy ezzel feltétel nélkül megfeleljünk alapelveinknek.

Annak érdekében, hogy ezt megtehessük, kérünk min
den R93 tulajdonost, hogy mielőbb lépjen kapcsolatba Bla
ser márkakereskedésével, hogy az az elsütőszerkezetet ki
szerelje és a Blaser Magyarország Kft-hez továbbítsa, ahol 
az ellenőrzést, szükség esetén a cserét azonnal és díjmen
tesen elvégzik.

Természetesen lehetőség van arra is, hogy a fegyvert 
közvetlenül a Blaser Magyarország Kft-hez vigyék. Min
den ellenőrzött billentyű a bal oldalára egy jelet kap, mely 
kívülről is látható lesz.
Megértésüket a Blaser gyár azzal köszöni meg. hogy min
den bevizsgált fegyver egy új, tíz évre szóló garanciát 
kap, melynek kezdete 2002.08.01."

Blaser Jagdwaffen GmbH D-88326 Isny Ziegeltadel 1.

VADÁSZATSZERVEZÉS 
CSAK BELFÖLDIEKNEK!

Vadászati lehetőséget kínál országszerte 
a FULL-TRADER KFT.

Vadásszon Magyarország legszebb 
nagy- és apróvadas területein!

A legkedvezőbb árakkal és pontos szervezéssel várjuk 
kezdő és tapasztalt vadásztársainkat!

Telefon: 06-30/488-9906 • Fax: 06-52/370-099 
e-mail: VADASZAT@yahoo.com 

honlap: (http://)vadaszat.freeweb.hu

Nikon távcsövek 
és teleszkópok

-  n a gy sz e rű  lá tván y

NIKON távcsövek kis- és nagykereskedése az ország területén

A Nikon távcsövek jellem /ői: 
K iváló  optikai rendszer és konst- 
rució a még jobb látás érdekében.

1. K ivá ló  optikai rendszer a még 
élesebb, világosabb látásért

* Nikon eredeti optikai 
rendszere

* Nikon elsőrendű optikai 
rendszere

* K iváló  prizmák segítik 
az éles képet

* Tükröződésgátló rétegek
* Aszférikus lencsetagok

2. Nagyszerű tulajdonságok 
a használóknak

* Széles látómező
* Nagy betekintési pont

Nikon távcsövek teljes választéka:

- Szabvány távcsövek
- Zoom-os távcsövek
-  Kompakt
-  Természetbúvárkodás
- Megfigyelő teleszkópok
-  Hajózási távcsövek
- Lézer távmérők
- Éjje l látó távcsövek

5 távcső egyidejű 
megrendelése esetén

5 %
engedményt adunk!

NIKON -  a  különbség szemmel látható
Valamint a kiváló teljesítményű VARTA ütés és vízálló 

elemlámpák forgalmazása

Fotoker Kft. • 5630 Békés, Kossuth u. 1. • Tel./fax.: 66/413-107 
E-mail: fotoker@elender.hu

mailto:VADASZAT@yahoo.com
http://)vadaszat.freeweb.hu
mailto:fotoker@elender.hu


HÓDÍTSA MEG A VADON BIRODALMÁT!

a VADASZAT
CVAkOltlVTI KÉZIKÖNYVE
Lapozza át könyvünkből 
az alapokat, majd jöhet a gyakorlat!
210 x 275 mm, 286 oldal, 4999,- Ft

B ő v e b b  i n f o r m á c i ó :

Alexandra Kiadó -  Pécs, Alkotás u. 3.
Telefon: (72) 517 800  • E-mail: rendeles@direkt.hu

Ismerje meg további könyveinket ingyenes katalógusunkból!
Megrendelő szelvény

Ezúton megrendelem A vadászat gyakorlati kézikönyve című könyvet.... példányban. 
A könyv árát és a postaköltséget utánvéttel térítem.
Megrendelem az Alexandra Könyvfutár 2002/2-es kiadványát.... példányban

N év:.................................................................................................................................

Cím :. .i.sz. hsz...............................helység.............................. u tca............

Dátum:............................................... A láírás:.....................................
Kérjük nyomtatott betűkkel kitölteni, és címünkre (7630 Pécs, Alkotás u. 3.) elküldeni!

www.alexandra.hu

KUKORICA-ESO
Már több, mint 300 digitálisan vezérelt vadetető berendezés működik a hazai vadászte
rületeken, mert aki számolt ...m ár tudja, hogy ezekkel a praktikus vadetetőkkel időt. 
pénzt és fáradtságot takaríthat meg 

Mivel a berendezés elérhetetlenül a magasban van. s ugyancsak megnehezítettük 
az illetéktelenek hozzáférését, nem kell tartani attól, hogy ellopják 

A 120 és 220 literes nagyságú, gépkocsival vagy kézi csőrlővel 5-10 méteres magas
ságba emelt tartályból naponta 1-15 kg tiszta kukorica szórható ki 8-10 méteres körzet
ben, azonos időpontban A szórásidő 24 órán belül 1-8 óránként tetszés szerint állítható.

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

A 120 literes automata etető 
ára 60 ezer Ft ♦ ÁFA. a 220 lite
res tartállyal készülő berendezés 
69 ezer Ft + ÁFA. (Az eladási ár 
tartalmazza az akkumulátort és a 
főitől, de nem tartalmazza a felsze
relési költségeket)

Három berendezés megvásár
lása esetén 10 százalék kedvez
ményt adunk.

A  berendezes megvásárlását 
azoknak ajánljuk, ahol a szórók, 
etetők -  esős/havas időben ne
hezen megközelíthetők, illetőleg 
azoknak a vadászatra jogosultak
nak. akik a vadállomány megtartá

sa és helyhez kötése érdekében 
naponta etetnek

Megrendelhető:
Soltész Károly épületgépész 
és villanyszerelő mesternél

2000 Szentendre,
Irányi Dániel u. 25. 

Telefon és fax: 06-26 313-789 
Mobil: 06-20 951-3427

fiVENZOR
Erdővédelmi és Kereskedelmi Kft.

A V E N Z O R  V A D R IA S Z T A S
Cervacol Extra: tű és lomblevelű erdészeti kultúrák téli vadkár 
elleni védelmére
Hántásstop: tű és lomblevelű erdészeti kultúrákban az őz. szar
vas. muflon, dám által okozott hántási károk megelőzésére, gyü- 
mólcsfaültetvényekben nyúl okozta kéregrágás ellen 
Avenarius kéregbalzsam (dörzsstop) tű és lomblevelű erdé
szeti és gyümölcsfa kultúrákban okozott agancs dörzsölés elle
ni védelemre.
Dendrocol 17 SK: friss telepítésű erdészeti kultúrákban, facse
meték. szőlő, vadrágás elleni védelmére, permetlé formában ki
juttatva a friss hajtásokra
- kertészeti kultúrákban, dinnye, zöldbab, paprika, védelmére 

szántóföldi kultúrák kezelésére, szikleveles állapottól érésig / 
szója, kukorica, napraforgó, gabonafélék védelmére permetezve 

Vadóc: mezőgazdasági, kertészeti, szőlészeti és erdészeti kul
túrák szaghatáson alapuló tasakos vadriasztó szere 
Silvacol T: kizárólag szaghatáson alapuló vadriasztószer. csak 
textil átitatására.
Hosszantartó hatás kombinálva Dendrocol 17 Sk-val 
Avistop-Agro: csávázószer minden maghoz a fácánok, galam
bok. varjak okozta felcsipegetési károk ellen, egészen kis szik
leveles állapotig. Nem mérgező.
Erdővédelmi eszközök. MICRON permetező gépek 
Szállítás postán és vasúton.

Székhely és adminisztráció:
1124 Budapest. Koszta József u. 28. Tel+fax: (1)3196-578 

Raktár és szállítás: 5540 Szarvas, Vajda Péter u 25. 
Tel+fax. (66) 313-301 06-30 911-7064 Email: pesti@szarvas.hu

mailto:rendeles@direkt.hu
http://www.alexandra.hu
mailto:pesti@szarvas.hu


TATA Sport Van a k c ió !

✓ klíma
/  elektromos 

ablakemelő
✓ kiemelkedő 

menet- és 
rakodási 
tulajdonságok

/  központi zár
✓ 4 kerék meghajtás
✓ 30% befizetésével 

már elvihető
/  költségtakarékos, 

gyorsan megtérülő 
beruházás

M agya ro rsz ág i k izáró lago s importőr: SWISSCAR Rt.. 1222 Budopest. Háros u. 121-123 
Tel.: ( I I  227-4445. M árka ke re sk e d ő k : B udapest Autóház G d d  Cor K ft. 1144 FoaarasTel (I) 227-4445 M árkake re sk edő k : B udapest Autóház Gokí Cár Kft., 1144 Fogorosi 
út 197. Tel.: (1) 383 8131 •  M G M  Generál Center Bt., 1204 Virág Benedek u. 89. Tel.: 
(1) 4 21 07 5 4  • B a la to na lm ád i KöMvi és Társa Bt . 8220  Bolotonfüzfői ót 156. T e l: 
(88) 431-070 • Békés Bocsi Autóház. 5 630  Cseresznye u. 8 Te l. (66) 417-009 • Debrecen  
Monik-Co '97 Kft . 4027 Füredi út 72-74 . Tel : (52) 5 30155  •  G y ő r  OdorXer Kft., 
9027 Szövő út 12. T e l: 196) 5 2 6 4 5 0  •  H a tvan  G  és P Kft., 3000 Bercsényi út 7 6 /A  Tel 
(37) 343-770 • K a lo csa  Verdo Kkt.. 6 300  Kisfoktó u. 1 /A  Tel (78) 463-862 • K ap o sv á r  
J *  Autó Kft., 7400  Iszók u 46 Tel : (82) 321-438 • Kecskem ét Bócs-lndicar Kft , 6000  
Csáktornyái u. 69 Tel.: (76) 415-457 • M isk o lc  Várod i-O osz Kft., 3527 Józsof A. út 88 
Tel.: (46) 4 1 2 43 5  • N y íre gy h áz a  Nyír-Goz K ft, 4400  Tiszavosvórí út 57. Tel (42) 403-912 
• Péc* Transzfer Autó Kft., 7632  Siklósi út 68. Tel.: (20) 4348411 •  Szeged Veszprém 
Aulószobn. 6727  Algyői út 65. Tel : (62) 4 7 3 0 0 0  •  Székesfehérvár Molti Motors K ft. 
8000  Tass u 25 Tel : (22) 3 3 7 4 9 7  •  Szekszárd  Agrifor 21 K ft, 7100  Sió Motel hrf. 1561. 
Tel.: (74) 412-350. •  Szo lnok  Tót Autó Kft , 5000  Rákóczi u 6  Tel.: (30) 998-1111 •  
Szom b athe ly  Guba Autócenter Kft.. 9700  Rumi út ló ó /A  Tel.: (94J 324-944 •  Tatab án ya  
Autó Gobolos K ft. 2800 Környei u. 33. Tel.: (34) 512-870 •  Ezüst Autó K ft, 2800 Kóztársosóg 
út 1. Tel. (20) 941-1625 •  V ác  TATA Szabó Autókor , 2600  Swény u 18 Tel 127) 307-810
• Za lae ge rsz e g  Autófriedrich Kft., 8900  Rákóczi út 43. Tel.: (92) 598-808.

www.tatoouto.hu 

A  képen /átható modellek extra felszeretéseket ii tartalmazhatnak.

Te l: (27) 307-81<

UJ UTAKON ÍÜTATA

LADA, TATA, GAZella, megbízható új terepjárók teljes 
típusválasztékát kínáljuk!

Verhetetlen árakkal, kedvező hitelekkel, ajándék akciókkal várjuk Önt! 
VERDA Kkt. Hivatalos márkakereskedés. KALOCSA

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

■ C C í x

Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEG M AGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PA RTN ERE A ^ ..IM PO R T - EX PO R T  
K ERESK ED ELM I KFT 

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

AUTÓ TELEFO N: 00-36-30/9484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJO BB ÁRAT KAPJA!

3 É S  5 F EG Y V ER  TÁ RO LÁ SÁRA  ALKALM AS, 
2 É S  4 PONTON ZÁRHATÓ K IV IT ELB EN

F E G Y V E R S Z E K R É N Y E K  
M EG REN D ELH ET Ő K  A GYÁRTÓNÁL.

e-mail: ferro-special@axelero.hu., web.axelero.hu/ferrol 
Tel./fax: 06-36/419-828, 06-36/531-017

VILLANYPÁSZTOROK, VADASKERTEK 
ELEKTROMOS VADKÁRELHÁRÍTÓ 

Cont Eoo ÉS EGYÉB KERÍTÉSEK

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

N I S S A N  AUTOHAZ
Műszaki adatok: 2 2 2 5  Üllő. K-SPED krt. 1
-133 LE Tel: 06 -29 -520-633
2488 cm3 0 6  2 9 -5 2 0  6 6 6
2WD.4WD Fax. 06 -29 -520  6 4 4
-TurboDiesel injektor 
-5 személyes
G Z Ú J NISSAN PICKUP  

• CÉLKERESZTBE 
~ ÉRKEZETT

Kiváló minőségű és röppképességű

FELNŐTT VADÁSZFÁCÁN
kapható Lajosmizsén. 

Ivararány a vevő igénye szerint. 
Ár: 1800 Ft/db+áfa,
szállítással együtt.

Kft.

6050 Lajosmizse, Ceglédi út 64. 
Tel./fax: 76/356-983, 76/555-319. 

Mobil: 30/9381-821 
E-mail: cervidae@axelero.hu

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


kedvezmény
Pap K ő fa ra g ó , K ó szo u rfis t M ű h e ly

2000 Szentendre, Kőzt/tn löz 
Telefon/fax: (06-26) S1S-S46, (06-26) 315-6 >0 

Telefon: (06-26) 500-235. (06-26)500-216
. c-ntn il: pnplrtjós@ cleiulcr.lnt Tira^j lpaplfijos.hu

Á r m u n k á k

Kőburkolatok, 
gránit falak
Kandallók
és pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok, 
portálok 
Köztéri kutak 
Lépcsők,
batuszteres kőkoriatok

„Rippert"  -  garancia a minőségre

Találkozunk az Országos 
vadásznapok rendezvényein:
Lábod-Nagysallér 2002. 08. 24.

Szany 2002. 09. 07.

Rippert Ottó, 9141 Ikrény, Győri út 62. 
Telefon: (96) 457-007/008, (30) 986-1439

’T C iá á - “T C o C iá tá
H-2120 Dunakeszi. Fóti úi 23. Tel.: (36-27) 540-160 Fax: (36-27) 540-161 

E-maf: kodait^mail dig>te(2002 hu www.koiath hu

Nam íbiai vadászat
5 napos vadászai + 1 pihenőnap, csomag, ót vad (kudu. oryx. sprmgbock. duiker. steenbock) trófea 

dijával, teljes elátással és reptéri transzferrel együtt: 4000 - DEM Vadász (2/1) 

Dél-Afrikai Köztársaság
• 5-9 napos antilop hajtóvadászatok. Ár: 2100 - és 2700 - USD Vadász között.

• Kruger Park mellett, kaffertehén-vadászat 3500 - USD * 28 másik vadlajta lőhető. 
Zam bia, Luangwa vö lgy • Kafferb<ka-vadászat.ára5450.-USOvadá$z(2/l) 

B én in  • Vadászat Dwarl Buflalóra. nyugati lakó antilopra (Roan). Smg-Sing vuiantíopra 
és más nyugat-afnkai fajokra, decembertől áprilisig. Ara: 5100 - USD (2/1)
Pum a vadászat • USA. Colorado és Argentína (magyar kísérővel) 

Horgászás és vadászat együtt 
Volga delta. Ural és lk fotyó deltája. Csendes-óceán partján

Afrikai, amerikai és ausztrál trófeák megrendelhetők. Vadászíjjal vadászók részére különleges programok! 
TRÓFEABÍRÁLAT és rekordkonyv regisztráció a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint
Trófeabírálói engedély száma. COM#1002373 Vadászatszervezői engedély száma: 149996/97. 

W eb-o ldal: w w w .ko llath .hu

E r i  és vadgazdálkodási 
hegesztett táblás acélhuzal kerítések 

sorozatgyártása, értékesítése

STEEVENT
C S A V A R  É S  H Ú Z O T T Á R Ú  RT.

3527 MISKOLC, BESENYŐI ÚT 8.
TEL /FAX: 06/46/412-960, 411-208, 324-748. 

INTERNET: www.steelvent.hu 
E-mail: info@steelvent.hu

mailto:s@cleiulcr.lnt
http://www.koiath
http://www.kollath.hu
http://www.steelvent.hu
mailto:info@steelvent.hu


Mit kezdjek  
o maradék pénzemmel?

ás
G ü r.in c i.i Mozdo Info: 0 6 -4 0 -3 2 3 -6 2 6 .  Nvww.m0 2 d0 .hu A képen lóthotó outó illusztráció

Ho most vásárol Mazda B 2 5 0 0 - a t*, 300 000 for in tot spórolhat

A Mazda B2500 mindig rendkívül i  k énye lm e t  nyúj t  Önnek, akár  s z e m é lya u tó k é n t ,  
akár  t e h e r s z á l l í t á s r a  haszná l ja .  Kü lö n legesen  m ag as  a l a p f e l s z e r e l t s é g é b e  
többek közt légkond ic ioná ló ,  e lek t rom os  ab lakok és tük rök ,  v a la m in t  a lu fe ln i  
(TE model l )  ta r toz ik .  A vá la sz th a tó  ké t  színű fényezés  pedig igozán m u ta tó s  
au tóvá  varázso l ja .  Sz in te  h ih e te t l e n ,  de most  300 000 fo r in t  á rengedménnye l  
az Öné lehe t .
BUDAPEST: AUTÓ FOCUS TEL: 1/305-3050. AUTÓ MIRAI TEL: 1/464-7680. AUTÓ ÓBUOA TEL: 1/368-4929. AUTÓ OSW  TEL: 1/261-9712. PROFI ANGYALFÖLD 
TEL: 1/329-1604. BALASSAGYARMAT: GÁL ÉS FIAI TEL: 35/314-366. BÉKÉSCSABA: AUTÓ-EXPANZIÓ TEL: 66/430-585. CEGLÉD: ZAKAR ÉS TÁRSA TEL: 
53/313-133. OEBRECEN: AUTO-TOLOY TEL: 52/502-678. DUNAÚJVÁROS: DUNA MOTOR TEL: 25/411-048. EGER: UNICAR TEL: 36/512-010. GYÖNGYÖS: 
AUTÓKER BALÁZS TEL: 37/301-626. GYŐR: SlLVER TEL: 96/515-870. KAKASD: HILCZ TEL: 74/431-908 KAPOSVÁR: TÓTH ÉS TSA. TEL: 82/529-527. 
KECSKEMÉT: DAKÓ TEL: 76/485-715. KOMÁROM: T-AUTÓ-MAX TEL: 34/345-453. MISKOLC: SY-TA TEL: 46/303-600. NYÍREGYHÁZA: NAGY AUTÓPARK 
TEL: 42/490-380. PÉCS: SCHNEIOER AUTÓHÁZ TEL: 72/539-006, SZÉKESFEHÉRVÁR: AUTÓ-FEHÉRVÁR TEL: 22/340-150. SZOLNOK: ZAKAR ÉS TÁRSA TEL: 
56/422-557. SZOMBATHELY: OUADROTA TEL: 94/325-678. VESZPRÉM : AUTÓMODERN TEL: 88/400-900. ZALAEGERSZEG: BO-NIS TEL: 92/317-996.

mazoa


