
w w w .v a d a s z la p .h u

NÉMETH JÁNOS
1 9 4 6 - 2 0 0 3 ______________________________

http://www.vadaszlap.hu


laEükiij fesí



NAMIBIAI VADÁSZAT
5 NAPOS VADÁSZAT + 1 PIHENŐNAP CSOMAG. ÖT 
VAD (KUDU, ORIS, DUIKER, STEENBOCK, VARACS- 
KOS KAN) SZÁLLÁS, TELJES ELLÁTÁS, NAPI VADÁ
SZAT A TRÓFEA DÍJÁVAL, REPTÉRI TRANSZFERREL.

2.400,- EURO/vadász (2/1)
EGYÉNI VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK AZ ÖN IGÉNYE SZE
RINT. LŐHETŐ VAD: KUDU. ORIX, ELAND (TEHÉN, BIKA), 
GNU. HARTEBEEST, DUIKER, STEENBOCK. ZEBRA, 
ZSIRÁF, VARACSKOS KAN, GRATIS SAKÁL ÉS PÁVIÁN. 
GARANTÁLT TERÍTÉK 35000 HEKTÁRON.

KÉRJE ÁRLISTÁNKAT

VADÁSZATÁT AZ ÖN IGÉNYE SZERINT ÁLLÍTJUK ÖSSZE.

EGYÉB LEHETŐSÉGEK: Cápa horgászat csónakból, motoros sivata
gi túra, dűnemotorozás négykerekű homokfutóval, (minimum 4 fő) 
A vadászatot magyarul, magam vezetem. Minden szükséges ira
tot vízumot, repülőjegyet, biztosítást elintézünk.
További információk és jelentkezés a vadászat vezetőnél Magyar- 
országon.
MÁTÉ CSABA: 06/70 361-2432,06/23/501-561, fax: 06/23/501-569.

E-mail: matecsaba@axelero.hu

Különleges ajánlat! Vadászat Norvégiában

KUKORICA-ESŐ
Már több. mint 300 digitálisan vezérelt vadetető berendezés működik a hazai vadászte
rületeken. mert aki számolt... már 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 
töltőt, de nem tartalmazza a felsze
relési költségeket)

Három berendezés megvásár
lása esetén 10 százalék kedvez
ményt adunk.

A berendezés megvásárlását 
azoknak ajánljuk, ahol a szórók, 
etetók -  e$6s,tiavas 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

FEHA
Fegyverjavító, 

Hatástalanító és 
Szolgáltató Kft.

Gyakorlott fegyvermestereinkkel, magas színvonalon 
vállaljuk minden típusú vadász és sportfegyver, pisztoly. 
revolver, gáz- ós riasztófegyver, légfegyver:

szakszerű javítását, felújítását, bamitását. 
agyazását. farészeinek cseréjét

távcsövek, fegyverlámpák és célzóberendezések 
szerelését egyéni igények szerint

vizsgára való felkészítését

hatástalanítását

Budapest IX. kerület, 
Soroksári út 158.

Levélcím: 1453 Budapest 92. 
Pf: 15.

TelJFax: (06-1)280-90-82

SPECIAL TRAC

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

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

VADÁSZTÓL 
VADÁSZOKNAK!

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

örömmel állunk rendelkezésedre 
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vogy 
országszerte viszonteladóinknál.
Kérje katalógusunkat. 2 év '

A legjobbat a legolcsób- 
bán a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál- 
I itassa I bárhová! „  iVÁ*

Gumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Cumiszerviz

mailto:matecsaba@axelero.hu
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KÖZLEMÉNY
Miután a Szerencsejáték Felügyelet és a Pénzügyminisztérium -  több 
hónapos huzavona után -  sorsjegynek minősítette a természetvédel
mi „kacsa-bélyeget" és tiltott szerencsejáték szervezésének a márci
us 28-ai ajándéksorsolás meghirdetését -  jogkövető magatartásunk 
bizonyítékaként -  kénytelenek vagyunk bejelenteni, hogy nem tart
hatjuk meg a sorsolást.

Természetesen mindazok számára a bélyegek árát visszatérítjük, 
akik sorsjegyként vásárolták meg a természetvédelmi bélyeget, s 
nem kívánják támogatni egy civil természetvédelmi katasztrófa-alap 
életre hívását, a magyar vadvilágot.

A sorszámozott „kacsa-bélyeget" -  pontos név és cím megjelölé
sével -  kérjük elküldeni az alábbi címre, hogy postafordultával az 
árát vissza tudjuk küldeni:

Vadászati Kulturális Egyesület 
1038 Budapest, Hegesztő u. 4.

Elnézést kérünk, a dolog számunkra a legkellemetlenebb!

Egyébként a „kacsa-bélyegek" az év végéig továbbra is kaphatóak 
a vadász-horgász boltokban, a megyei vadászkamaráknál.

A TARTALOMBÓL:
In memóriám Németh János 4
Hírek, tudósítások 6-8
Sózok a vadgazdálkodásban 9-10
A vadgazdálkodás eredményessége 11
Mikor, mi, mennyiért 12
FeHoVa körkép 14-15
Interjú Békefi Józseffel 19
A humán oldal 25
Visszhang 26-27
Iránytű 30-31

LEENDŐ ELŐFIZETŐINK FIGYELMÉBE AJÁNLJUK!
A Magyar VADÁSZLAP előfizetési (íja 2003-ban egész évre 3600 forint, fél évre 1800 forint.
Két számot ingyen adunk a hivatásos vadászoknak, a diák-igazoívánnyal rendelkezőknek, vala
mint a nyugdíjasoknak.
Részükre az előfizetési díj - akár egyénileg, akár a vadásztársaságukon keresztül rendezik - 
egész évre 3000 forint, fél évre 1500 forint, amelyet .Belföldi postai utalványon’ kérünk a VKE cí
mére feladni. (A közlemény rovatba kérjük beírni a jogosultságot igazoló igazolvány számát.)
Az utalványt - tisztelettel kérjük - szíveskedjenek olvashatóan kitölteni.

Címünk Vadászati Kulturátls Egyesület, 1038 Budapest, Hegesztő u. 4.

CÍMLAPUNKKAL ÉS ÁTMENŐ KÉPÜNKKEL NÉMETH JÁNOSRA EMLÉKEZÜNK
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KiadO-főszerkesztő: Csokö Sándor 
Felelős szerkesztő Homonrtay Zsombor 

Főmunkatárs: Somfalvi Ervin 
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 

Hirdetési vezető: Lakatos Erzsébet Tel 06-3CV268-1854 
Szerkesztőségi titkár Elek Ferencné Tel: 06-30/410-1051 

A szerkesztőség és a kiadó címe: 1038 Budapest, Hegosztő u. 4.
Kiadta a Vadászati Kulturális Egyesület 

KÖZPONTI TELEFON ÉS FAX: 242-0042 
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .8elfőW« postautalványon" a szerkesztőség címén, átutalással a 
Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számlára, vagy a hírtap- 
kézbesílőknéi. a postahivatalokban.

Terjeszti a Hirker Rt. az NH Rt. és az alternatív terjesztők 
Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt 

Felelős vezető: Slvó Imre vezérigazgató 
Internet: www.szikralapnyomda.hu E-mail: sz*ra.kervigh®szikralapnyomda.hu

ISSN 1215-6159 (Nyomtatott) ISSN 1588-1229 (Online)

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

MIÉRT?
Miért van az. hogy mindig a halál döbbent rá bennünket túl
élőket, kit vesztettünk el? Miért van az, hogy csak a visszaem
lékezéseinkben tudjuk elmondani, megfogalmazni, milyen em
berrel éltünk együtt, kivel sodort össze bennünket a sors? Mi
ért van az, hogy csak a gyász ébreszti föl. mélyíti el bennünk 
az értékeket? Miért van ennyi megválaszolhatatlan miért?

Nem tudom a válaszokat.
Németh János nagyon közeli barátom volt. Most a döbbe

net, a gyász, a megválaszolatlan miértek óráiban nem tudok
-  és nem is akarok -  róla elfogultság nélkül emlékezni.

Nagy művész, lelkiismeretes erdész, tisztességes vadász, 
jó ember és igazi barát volt. Kínkeserves életút, tisztessége
sen megharcolt, kőkeményen megdolgozott életpálya tört 
tragikus halálával ketté -  munkássága mégsem nevezhető 
torzónak. Elérte, amit egy művész életében elérhet -  a vadá
szok -  a közönsége -  szerette és vásárolta a munkáit.

Évek óta tudjuk, hogy amit az agancsrózsákból, szinte 
bármilyen csontból, agancsból csinált, ahogy beleálmodta 
és belefaragta a nem mindig hálás anyagba élővilágunk 
vadfiguráit és motívumait -  az a világon egyedül álló. Műfajt 
teremtett, nem véletlenül lett a csontfaragás iskoláját megte
remtő -  a szó klasszikus értelemben vett MESTER. így, 
csupa nagy betűvel!

Mindig berzenkedett attól, ha művész úrnak titulálták. Er
désznek és hivatásos vadásznak tartotta magát, aki család
ja megélhetésének megkönnyítése miatt kezdett el dámla- 
pátokat faragni. Kezdetben késsel, vésővel, később min
denféle fúrógéppel alakította ki. csiszolta, tökéletesítette a 
vadfajokat, madarakat, egy-egy jelenetet ábrázoló míves 
munkáit. Kultuszt, divatot teremtett az agancsrózsák faragá
sából. az általa „nyakmantyúnak" elkeresztelt nyakbavalók 
viseléséből.

Az elmúlt években technikáját továbbfejlesztve már nem 
csak domborműveket, hanem „körbejárható” szobrokat is 
készített az agancstövekből. Az ősi kínai mesterek mintájára 
finoman cizellált, élethűen hiteles, egyre többször két oldalt 
megmunkált történéseket komponált az áttört dám és jávor
lapátokba.

Sok követője és tanítványa van, s bár profi művészként 
magányos farkasnak" tekintette magát, mindig készséggel 
segített mindenkinek. Nem titkolta, nem rejtette véka alá 
megtapasztalt tudományát, átérezvén a profivá válás min
den buktatóját, nehézségét. Kis sátrával, asztalkájával, vit
rinjeivel ott volt a vadásznapi rendezvényeken, a külföldi és 
hazai kiállításokon, ahol csak tehette mindig és mindenhol a 
magyar vadászati kultúrát, a vadászokat, az erdészeket 
szolgálta.

Döbbenet leírnom is, hogy Németh János „Csergezán 
Pál" és „Arany Ecset Toll" díjas csontfaragó művész, a Vadá
szati Kulturális Egyesület etikai bizottságának elnöke -  sok 
száz, sok ezer hazai és külföldi vadász igaz barátja -  2003. 
március 9-én autóbalesetet szenvedett és a helyszínen 
meghalt.

Fél órával a halála előtt, a csöpörgő esőben, még együtt 
pakoltunk a FeHoVa zárása után. Egy standon voltunk. Azzal 
váltunk el, hogy a hét vége felé leszaladunk Kisszékelybe 
vagy Gyékényesre szalonkázni... de már nem sikerült neki 
Sóskútra hazaérnie. A nyálkás úton az Opel Zafira a z M 7 - 
esen megcsúszott, a szalagkorlátnak ütközött, átrepült a 
szembejövő sávba és János a kocsiból kizuhanva vesztette 
életét. Egy nappal múlt 57 éves.

Csekö Sándor

Németh Jánost a Vadászati Kulturális Egyesület saját 
halottjának tekinti, végső búcsúztatására 2003. április 3-án 
15 órakor a sóskúti temetőben kerül sor.
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HÍREK -  TUDÓSÍTÁSOK

Kinevezés
A FVM Vadgazdálkodási és Halásza
ti Főosztályának vezetőjévé nevezte 
ki a miniszter Pintér Istvánt, aki 
március elsejéig megbízott főosz
tályvezetőként látta el feladatát.

Az új fegyvertörvény 
tervezete

A sokat vitatott fegyvertörvény január 
24-ével jegyzett változatában a va
dászok számára három fontos új
donság szerepel:

A vadászfegyverek műszaki vizsgá
latának időtartamát ötről tíz évre emelik.

A fegyvertartási engedélyek meg
szerzésének. kiadásának és meg
hosszabbításának érvényességi ide
jét négy évről öt évre változtatják.

A vadászfegyverek biztonságos ke
zelésében való jártasság igazolásául 
az állami vadászvizsga bizonyítványt el 
kell fogadni, azaz nem lesz külön rend
őrségi fegyverismereti vizsga.

Most már csak az egészségügyi 
alkalmasság vizsgálatának időtarta
mát kellene ésszerűbben rendezni 
úgy. hogy szintén őt évig legyen ér
vényes. vagy legalábbis időtartamát 
tekintve életkor szerint a gépjármű 
vezetési jogosítvány érvényességi 
idejével legyen egyenlő. Egyúttal fo
gadja el a rendőrhatóság a jogosít
vány egészségügyi alkalmassági 
igazolását a fegyvertartási engedély 
meghosszabbításához is és ne le
gyen szükség külön orvosi vizsgála
tokra elmenni

-  B -

Változtak a törvényeink
Dr. Németh Imre FVM miniszter elő
terjesztésével a vadászkamarai, va
lamint a vadászati törvényt zárósza
vazással módosította a parlament, 
március 10-ikén. A módosításra 
azért volt szükség, mert az Alkot
mánybíróság a múlt évben alkot
mányellenesnek nyilvánította a vadá
szok kötelező tagságát, és idén 
március 31-éig kötelezte az Ország- 
gyűlést a két érintett törvény megvál
toztatására Az egységes törvény 
módosítási javaslatot a Mezőgazda- 
sági Bizottság több ülésén is tárgyal
ta. és a szükséges egyeztetéseket 
elvégezte. A hivatásos vadászok 
számára a tagság továbbra is köte
lező. A kamara alkotja meg a vadá
szati rend vadászetikai szabályait, 
valamint a hivatásos vadászok szol
gálati szabályzatát. A vadászjegye
ket továbbra is a kamara adja ki és 
érvényesíti. Vadászok számára a ka
marai tagság felvételi kérelem alap
ján létesíthető, a kérelemről a lakó
helyiig illetékes kamarai szervezet 
vezetősége dönt.

A tél áldozatai
A több mint száz napja tartó 40-80 
centiméter vastagságú hótakaró a 
kegyetlen hideg rendkívüli állapotot 
idézett elő Békés megye apró- és 
nagyvadállományának megmaradá
sában. áttelelésében. Ilyen mostoha 
időjárás az utóbbi két évtizedben 
nem fordult elő. aminek eredménye 
az. hogy a vadállományban igen je

lentős elhullást tapasztaltak. A 
rendkívüli téli időjárás viszontagsá
gaihoz a megye vadászai szerve
zetten végezték a vadállomány ete
tését. mentését és biztosítani igye
keznek annak védelmét. Ennek ke
retén belül soha nem tapasztalt 
mennyiségű szemes, szálas és lé
dús takarmányt hordtak ki a vadál
lománynak. Általános tapasztalat, 
hogy a vadállomány a települések, 
gazdasági egységek, tanyák, utak 
közvetlen közelébe, erdősávokba. 
gyümölcsösökbe húzódtak a tél 
elől. így az elhullás mellett létszá
mukat a vadorzók, a gépjárművek, 
a kóbor ebek is apasztották.

Külön említést érdemel az utóbbi 
időben elszaporodott, túlzott létszámú 
védett ragadozó madarak, főleg a me
zei nyúl. fácán és fogoly állományban 
okoztak, a vetési varjak pedig a kihor
dott kukoricát ették föl a vad elől. Saj
nálatos módon az őzgidák esetében a 
nagyfokú lesoványodás mellett a gya
kori hasmenés, a bélgyulladás, és vé
gül a kihűlés. Az eddigi felméréseink 
alapján számba vett elhullás megha
ladta a teljes őzállomány létszámának 
20 százalékát, ezen belül a gida elhul
lás a 65 százalékot. (Lapzártakor az 
elhullás folytatódott.) Az apróvad állo
mány közül a mezei nyúl nagyobb 
mértékű elhullásának oka az ellenálló 
képesség vesztése a nagymértékű le
soványodás. járóképtelenség és a ki
hűlésből eredő megfagyás. Az elhullás 
mértéke jelenlegi számbavételünk 
alapján meghaladja az állomány húsz 
százalékát. A fácán és fogoly állomány 
jelenlegi helyzetét károsodás szem

pontjából felmérni, illetve az elhullás 
mértékét számszerűsíteni nem lehet, 
azért mert a porhó a fácánokat és fog
lyokat sok helyen élve betemette. A 
gallyazó helyeiről leszálló fácánok a 
vastag, laza hó miatt fölrepülni nem 
tudtak. így csak a hó olvadását köve
tően lesz lehetőség az elpusztult fá
cán. fogoly állományt fölbecsülni 

Igen súlyos pénzügyi helyzet ala
kult ki a megyében működő vadász- 
társaságok több mint a felénél. A vad 
takarmányozására előre betárolt ta
karmánymennyiség kevésnek bizo
nyult. így nagy mennyiségű szemes 
és szálas takarmány vásárlását foly
tatni kellett. Az ehhez szükséges és 
velejáró egyéb költségekre a rendel
kezésre álló pénzeszközök a vadász- 
társaságok zöménél kimerültek 15 
vadásztársaságnak hitelt kellett fel
venni. illetve tagjainak anyagi hozzá
járulását kén/e próbálták megoldani 
a vadállomány takarmányozását, il
letve mentését. A rendkívüli kiadá
sokra jellemző a kialakult igen magas 
takarmányárak, a folyamatos takar
mány ellátáshoz szükséges szállító 
nagyteljesítményű erőgépek, üzem
anyagköltségeik. Tekintélyes össze
gű előre nem tervezhető anyagi ki
adást jelentett még a fentiek mellett a 
vad által okozott károk megtérítése 
is. A zömében rágási kártételek 
nagyságának, összegének megáll
apítása folyamatos, például Békésen 
egy 16 hektáros, bekerített új telepí
tésű gyümölcsös szenvedett teljes 
kárt. A Békés megyei Vadászszövet
ség vezetői szerint a vadásztársasá
gok zöme a fentiekben részletezett.

BECSÜLJÜNK VAGY MONITOROZZUNK?
Egy gyufaszálat nehéz lett volna elejte
ni a Szent István Egyetem Vadbiológiai 
és Vadgazdálkodási Tanszéke szerve
zésében rendezett .Nagyvad- létszám 
vita. egy javaslat a megoldásra" című 
konferenciáján, február 18-ikán. Gö
döllőn.

A rendkívüli érdeklődést jellemzi, 
hogy sokaknak még ülőhely sem jutott. 
Az ország minden részéről összese- 
reglettek a gyakorlatban és az állami 
felügyeletben dolgozó ismert szakem
berek Dr. Csányi Sándor bevezető 
előadásában a hazai nagyvad állomá
nyok helyzetét ismertette különös te
kintettel a létszám adatokra. Dr. Ko
vács György az EKO 21 Bt. ügyveze
tője részletesen ismertette az Orszá
gos Nagyvad Monitorozó Rendszer 
koncepcióját, amely leegyszerűsítve 
és végső soron nem más. mint a ki
lencvenes évek közepén abbahagyott, 
helikopterrel végzett légi vonaltran- 
szekt módszer halottaiból való .főitá
masztása". Az akkori technika kibővit- 
hető a digitális videotechnikával, a 
gyrostabilizációs berendezéssel és az 
azóta tökéletesebb GPS helymeghatá
rozó műszerekkel. Minél nagyobb 
ugyanis a vonaltranszekt módszerrel 
vizsgált terület, annál pontosabb, 
csökken a hiba százaléka így nem 
egy-egy vadászterület, hanem egy na
gyobb. megyényi, vagy egy-egy vad
gazdálkodási körzet szarvas állomá
nya állapítható csak meg elfogadható 
pontossággal. Az adatok archiválásá

val később trendek határozhatók meg. 
és az adatfeldolgozás során mód nyíl
hat a pontosabb körzet, alkörzet. vad
gazdálkodási egység meghatározásra 
is. A későbbiek során a rendszer ré
szese lehetne a megújuló természeti 
erőforrások hazai környezeti monito
ring rendszerének is. Tekintettel arra - 
szögezte le az előadó -  hogy a vad ál
lami tulajdon, alapvető fontosságú vol
na. hogy a létszám becslést egy füg
getlen szervezet végezze. A monito
ring rendszer fenntartása tehát állami 
feladat volna, természetesen annak 
teljes-, vagy részben a gazdálkodókra 
áthárított költség vállalásával együtt A 
hozzászólók emlékeztettek az FVM- 
ben ebben a témában 1994-ben tartott 
értekezletre, ahol a gyakorlati szakem
berek egyszer már kifejtették abbéli 
nézeteiket, hogy a módszer eredmé
nyeként kapott alsó és felső létszám 
határértékek „tág határa" a gyakorlat
ban elfogadhatatlan, és így nem is se
gíti a gazdálkodó munkáját. Ilyen érte
lemben esetleg bármennyire is hasz
nálhatók. vagy felelnek meg esetleg 
trendeket megállapító tudományos 
igényeknek, a vadgazda számára nem 
megfelelőek Globálisan talán nincs ki
zárva. hogy .működhet", de a gazdál
kodónak a kihívásokra lokálisan kell 
megoldást találniuk, s ez a .betegség" 
a vadászterületek várható tovább ap- 
rózódása miatt bizonyára nem javul. 
Ma már senki előtt nem kétséges, hogy 
a vadgazdálkodás is nagymértékben

piacfüggő, és a sajátos .tervgazdálko
dása" ellenére sem vonhatja ki magát 
a piaci szabályozók alól. A kiosztott 
kérdőíven a megjelentek a megfelelő 
kockákba tett .X' -  ekkel voksolhattak, 
véleményt alkothattak. Dr. Csányi Sán
dor összegzésében elmondotta, hogy 
rendkívüli érdeklődés ellenére úgy 
tűnt. mintha a résztvevők egymás mel
lett .elbeszélgettek" volna, és általá
nosságban a nagyfokú pesszimizmus 
a jellemző. Annak ellenére így van ez. 
hogy a nagyvadlétszám meghatározá
sa már a múlt század elején sarkala
tos kérdése volt a szakmának. A mód
szer tehát -  mondotta -  nem az egyes 
gazdálkodók gondjait oldja meg, ha
nem elsősorban az irányítás szintjét 
segítheti megalapozott döntéseiben. A 
szarvas monitoring rendszerre a ja
vaslatukat az Országos Vadgazdálko
dási Tanács elé terjesztik. Nyitott kér
dés továbbá, hogy miképpen jut a 
gazdálkodó pontosnak mondható ada
tokhoz. és a különböző érdekellentétek 
ismeretében, azokat mire használják 
föl9 Túrós László hozzászólásában 
bejelentette, hogy minden jószándékú 
tervezgeté§.ellenére az ország szarvas
állománya újból meghaladta a százez
ret. és ezért számos vadászatra jogo
sult került a vadkárok térítési kötele
zettsége miatt már az idén teljes csőd
be A legnagyobb állománysűrűség 
Zala -  Somogy -  és Baranya megyék
ben alakult ki. amelyeket nem csak a 
becslési adatok, hanem sajnos a tény

leges lelövési számok is bizonyítanak. 
Bármennyire is szeretnénk -  egyelőre 
úgy tűnik -  továbbra sincs megoldva 
ezzel az évszázados .létszám-kér
dés*. Jelenleg ugyanis talán nem iga
zán a szarvasok megszámolása. ha
nem inkább a szarvasok számának 
szakszerű, de radikális csökkentése a 
legnagyobb gondunk. A megoldandó 
feladatokat pedig nem ártana súlyozni. 
Manapság ugyanis már egy sor olyan 
vadászterületre is kapnak -  drákói 
büntetések terhének fenyegetésével
-  szép terítékeket adó szarvas és disz
nó lelövési tervszámokat, ahol sem va
lójában. sem egyébként, nincs is .ter
vezhető" törzsállomány Van viszont 
horribilis mezőgazdasági és erdei kár. 
amit nem lehet elsumákolni. Ez aztán 
az igazi húsbavágó gond. Nincs 
okunk elhallgatni, hogy a konferencia 
végeztével, majd később telefonon is. 
a köztiszteletben álló. de nevük elhall
gatását kérők mélységes megdöbbe
nésüknek és csalódásuknak adtak 
hangot, miután évekkel ezelőtt az 
egész a szakterület előtt már megbu
kott. Csupán azt nem sikerült kideríte
nünk. hogy -  ha már sok száz kilomé
terről eljöttek -  vajon miért nem adtak 
mindezeknek hangot a visszafogottan 
rövidre sikeredett és parázsnak sem
miképp sem nevezhető vita során. 
Mindenestre ez már önmagában is 
egy mélyen elgondolkodtató jelenség.

H.



HÍREK -  TUDÓSÍTÁSOK

rendkívüli helyzetre való tekintettel 
pénzeszközök hiánya miatt nem tud
ja folytatni az üzemtervi előírásokban 
előírt vadállomány fenntartási, fej
lesztési kötelezettségek teljesítését.

Mindenképpen indokolt volna az 
állami támogatás vadállományban 
bekövetkezett károk pótlására. A 
vad a magyar állam tulajdona, nem
zeti kincsünk. A szaktárca vezetői 
ígéretet tettek arra, hogy a támoga
tási rendszeren belül előnyt élveznek 
majd a természeti csapást szenve
dett vadászatra jogosultak

H.

Vadászok 
és földtulajdonosok

A Vadászati Kulturális Egyesület 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei szer
vezetének rendezésében az ország
ban első alkalommal került sor arra. 
hogy egy vadgazdálkodási körzet va
dászatra jogosultjai és földtulajdonosi 
közös képviselő találkozzanak egy
mással -  a kommunikáció jegyében -  
kialakuljon közöttük egy párbeszéd 
az 1997-ben megkötött haszonbérleti 
szerződések eddigi tapasztalatairól. 
Február 26-án Szolnokon, a megyehá
za dísztermében az 171-es körzet 
(gyakorlatilag egész Jász-Nagykun- 
Szolnok megye, valamint Heves me
gye déli részén működő, apróvadas) 
vadásztársaságainak vezetői és a 
földtulajdonosi közős képviselők kap
tak meghívást a rendezvényre. Mind
két megyében az FVM hivatalok vadá
szati-halászati osztályai küldték ki a 
meghívókat, és a rendezvényt mindkét 
megye vadászszövetsége és kamarai 
területi szervezetei is támogatták.

Kereken hatvan képviselő hallgatta 
meg dr. Balázs István -  a VKE ügyve
zető igazgatója -  vitaindító előadását, 
amelyet Kovács István Heves megyei 
vadászati felügyelő és Major Tibor J- 
N-Sz megyei felügyelő, illetőleg Kővá
ri Ferenc kamarai titkár egészített ki.

Szokatlan még. hogy egy vadgaz
dálkodási körzetben gondolkodjunk, 
gyakorlatilag csak megyei adataink 
vannak és a körzeten belül sem ala
kultak ki az együttműködés pontjai -  
derült ki a konferencián. Hevesben 
például 20-80 Ft/hektár a vadászte
rületek bérleti díja, Szolnokban 
ugyanez 30-120 Ft/hektár között van 
... miközben megközelítően azono
sak a vadgazdálkodás feltételei.

A vitában sokan szóltak hozzá, első
sorban a földtulajdonosi közösségek 
képviselői kérdeztek ... és a kérdések 
tükrözték a megoldatlan témákat:

Hogyan lehet a közös képviselőt 
leváltani, hogyan lehet lemondania, 
mire van jogosítványuk a jegyzők
nek. hogyan fizessék ki a bérleti díja
kat. mit tehetnek a közös képviselők 
a vadkárral, köthet-e szerződést a vt. 
a közős képviselővel, hogyan és ki 
hívhatja, össze a földtulajdonosok 
közgyűlését, ez mikor határozatké
pes ... és még sorolhatnánk.

A rendezvény ismételten megerősí
tette a résztvevőket abban, hogy jó 
kapcsolat és együttműködés nélkül 
nem alakulhat ki harmónia a vadászok 
és a földtulajdonosok között, ezért a 
jövőben erre kell a legtöbb figyelmet 
fordítani.

A MAVAD Rt.
Nem szűnt meg, csupán .ideiglenesen" szünetelteti a vadászati tevékeny
ségét. felszámolta vadászati osztályát. Nagy Barnabás vezérigazgató arról 
tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy a többségi tulajdonosok akarat volt 
a vadászatszervezés megszűntetése, mivel a tevékenység az utóbbi évek
ben kimondottan veszteséges volt. Az elmúlt években a kényszerlépések 
megtétele sem vezetett eredményre, a vagyonát élte fel a részvénylársa- 
ság. és ennek a vagyonvesztésnek vetettek most véget.

Jelenleg hatan dolgoznak az Rt.-ben és a két vadhúsfeldolgozó (Ve- 
csés és öreglak, amelyben tulajdonos a Mavad) késztermékeinek export
jával és az ingatlanok kezelésével foglalkoznak.

Sajnáljuk, hisz köztudottan a Mavad neve évtizedeken keresztül márka
név volt. szinte hihetetlennek tűnik, hogy ezt a jól bevezetett. Európa és 
világszerte ismert magyar vadászatszervező, vadkereskedelmi céget 
ilyen csúfosan érte utói a vég.

Árbotrány Dortmundban
A rendszerváltozás óta alakult jelentősebb magyar vadászatszervező irodák évi 
bemutatkozó seregszemléjévé vált Európa legnagyobb kiállítása a dortmundi 
„Jagd und Hund (vadászat és kutya), amely nemcsak a legnagyobb német tar
tomány lakóit vonzza, hanem látogatói a belga, a holland, a luxemburgi, a dán 
vadászok is. Nekünk magyaroknak pedig az új árak bemutatását is jelenti.

Az évek óta stagnáló -  esetenként csökkenő -  vadászati árakban az idén 
úgy tűnt áttörés következik be. Magyarország nemzetközi sajtóban történő 
megítélése talán soha nem kapott ilyen jó osztályzatot, mint az elmúlt években. 
Az évente jelentősen emelkedő árukínálat ellenére, hosszas vita és kétszeri ne
kifutás után, a Budapesti Agrárkamarában tömörült mintegy 25 vadászati iroda 
úgy döntött, hogy a szarvasbika áraiban 5-10 százalék közötti emelés vezethe
tő be. melyet a tagok elfogadtak és 2003/2004. évi árjegyzékükben először 
Dortmundban megjelentettek. Az Agrárkamara vadászatközvetítő Irodák Tago
zatának árait a Vadgazdálkodási Terméktanács Vadásztatói szekciójának tag
jai is elfogadták. így bíztunk abban, hogy az egységes emelés az egyes iro
dák piacvesztése nélkül elfogadtatható lesz külföldön.

Ezekről az árakról szóbeli és telefonos egyeztetés történt a négy nagy erdő- 
gazdaság és magánszemélyek tulajdonlásával alakult Forst Hungária céggel is. 
amely cég vezetője a telefonos egyeztetést kővetően elfogadta az emelés tényét. 
Ezt követően- bár a cég egyik érdekvédelmi szervezetnek sem tagja, s ezért az 
elfogadott árakat alkalmazni nem köteles - joggal vártuk el. hogy az áremelés 
résztvevőjeként a magyar vadgazdálkodás árbevételének növelése érdekében 
ők is emelik áraikat. Azonban, mint már máskor is, csalódnunk kellett. A Forst 
Hungária -  talán vélt piaci előnyszerzés érdekében áraival 8-10%-kal a többi iro
da szarvasbika árai alatt maradt.

Bizonyára mindenki előtt ismert, a magyar vadgazdálkodás talán soha nem 
látott gazdasági nehézségekkel küszködik. Röviden soroljuk ezeket, hátha 
konkurens kollégáink előtt nem eléggé ismertek.

-  Lassan hét éve tart a forint erősödése, melynek következtében euróbán 
megadott értékesítési áraink Ft-ban -  az inflációt figyelembe vevő reálérték
ben 2001 óta kb. 15-18 százalékkal csökkentek.

-  A megnővekedtet árualap (vadlétszám) miatt bizonyos vadászatok (például: 
őzbak) jóval nehezebben adhatók el.

-  A vadhús ára történelmi mélypontra zuhant.
-  A megnövekedett vadkárok soha nem látott terheket rónak a vadgazdál

kodókra.
-  Az apróvad kereső vadászata az olaszországi lőttvad bevitel nehézségek 

miatt a korábbi töredékére zsugorodott.
-  Az élőnyúl olasz importtilalma miatt élőnyúl exportunk jelentősen visszaesett.

Ehhez fog még a 2004-es évi EU csatlakozás hatalmas terheket a vállunkra 
tenni. Tekintettel arra. hogy bérvadászaink jelentős része, mint vevő magán
emberként jelenik meg. az EU belépéssel a vadászati árakra rakódó 25 szá
zalékos ÁFA teljes mértékben a vadászatra jogosultak árbevételét fogja csök
kenteni.

Ezért döntöttünk úgy érdekvédelmi szervezeteinken belül, hogy legalább a 
viszonylag jól eladható szarvasbika árat emeljük meg két évvel a csatlakozás 
előtt, mintegy ..tartalékolva" előre a majdani árbevétel kiesésre.

Ezért tartjuk különösen károsnak azt. hogy a Forst Hungária cég saját önérde
kű piaci viselkedésével kockáztatta a csak egységesen történő változtatással el
fogadtatható áremelést. Úgy gondoljuk, hogy mindannyiunknak tudomásul kell 
venni a piac tényét. Eladónak szüksége van a kereskedőre, de ez fordítva 
ugyanígy igaz! Becsukhatjuk vadászati irodáinkat akkor, ha a területek tömeges 
tönkremenése esetén lassan elfogy az eladandó árualap. Az EU belépés krízis- 
helyzetét pedig csak apránként alkalmazott előzetes áremeléssel tudjuk részben 
orvosolni legalább azoknál a vadfajoknál, amelyeknél a vevők érdeklődése folya
matosan növekszik, mint például a szarvasbikák esetében,

Tóth István
Budapesti Agrárkamara, 

terméktanácsának Vadászati Irodák szekció elnöke
Kanizsay Gábor 

Vadgazdálkodási és Vadászati elnök

Vadászturizmus
-  az EU kapujában

címmel a Vadászati Kulturális Egye
sület, a Taverna Rt., a Budapesti Ag
rárkamara Vadászati Irodák szekció
ja. valamint a Vadgazdálkodási Ter
mékek és Szolgáltatások Termékta
nácsa április 8-án konferenciát szer
vez a Hotel Taverna különtermében, 
amelyre a hazai vadászati irodák ve
zetői és tulajdonosai kapnak meghí
vást.
A konferencia célja, hogy a vadásza
ti és a nemzeti turizmus integrációjá
ról, valamint a vadászat és a vidék- 
fejlesztés kapcsolódásáról képet al
kosson. értékelje a kialakult helyzetet 
és körvonalazza a jövőképet.
(A konferenciáról következő szá
munkban tudósítunk.)

Bátor vagy szabálysértő?
Alsónyéken akadt dolga T. Endre, 
bátaszéki vadásznak február 18- 
ikán. Megállt az autójával, s mivel 
nem ment a kocsitól messze, csön
des, kis faluban be sem zárta. Hirte
len az autója mellett lefékezett egy 
Ford, amelyben hárman ültek. Az 
egyik kipattant és kikapta T. Endre 
kocsijából az övtáskáját, amelyben 
mobiltelefonja, fegyvertartási en
gedélye, és ötvenezer forintja volt. 
Egy szempillantás alatt zajlott az 
egész, és már padlógázzal húztak is 
tovább. Vadászunk azonnal autójá
val üldözőbe vette a tolvajokat, akik 
ettől pánikba esve később kidobták 
az övtáskát, de az elszánt üldöző, 
erre sem állt meg. Baján egy ben
zinkút melletti körforgalomban a ká
rosult vadász beszorította a tolvajo
kat egy zsákutcába. Kiszállt a kocsi
ból. megtöltötte a fegyverét és a tol
vajok távozásának megakadályo
zása céljából szétlőtte a Ford gumi
köpenyét. Ezután a három jómadár 
kiugrott a Fordból és a Duna -  völgyi 
főcsatorna irányába menekült. Ek
korra már telefonon értesíteni tudták 
a rendőrséget és este nyolcra az er
dészek segítségével kettőt közülük 
lefüleltek. A harmadik egérutat 
nyert, de másnap estére már a szö
kevény is a bajai fogdában vacsorá
zott. A szarvasi illetőségű tolvajokat 
a szekszárdi zsaruknak adták át. 
Ehelyütt a történetnek akár vége is 
lehetne. A .jó tett helyébe, jót várj* 
közmondás azonban -  úgy tűnik -  
csak mesékre igaz. a való világ egé
szen más. T. Endre fegyvereit lefog
lalták és a leadott lövése miatt fog
lalkozás körében elkövetett vesz
élyeztetés. valamint az autós üldö
zés következményeként a közleke
dés biztonságának veszélyeztetése 
miatt büntető eljárás indult ellene. A 
háromszoros túlerővel is szembe
szálló T. Endrét sokan tisztelik a bá
torságáért és tüntetést akarnak 
szervezni azért, hogy a bűnözőkkel 
szembeszálló polgárt mentsék fel a 
vádak alól. Nehezen érthető ugyan
is. hogy nálunk vajon miért az .álla
milag" elvárandó jogkövető maga
tartás éppen az. ha valaki közönyö
sen végig nézi saját kirablását, ahe
lyett. hogy megalkuvást nem ismer
ve. bátran szembeszállhatna a má
sik oldalon állókkal? Ráadásul .hő-
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sünk" igazán és hivatalosan is mél
tányolandó módon nyújtott hatékony 
segítséget a bűnözők elfogásához, 
ezzel lehetőséget adva a későbbi 
törvényes felelősségre vonásra.

- H -

A megkergült bika
Menekülésre képtelen, körbe-körbe 
járó, több mint tíz kilós agancssúlyú, 
kapitális bikát lőttek Somogy megyé
ben. a Lábod Rt. területén, február 
közepén. Miután a hasonló ideg- 
rendszeri tüneteket több veszélyes 
betegség is okozhatja, az állatot a 
kaposvári Állategészségügyi Intézet
be szállították vizsgálatra. A legvesz
élyesebb betegségekre a vizsgálat 
ugyan negatív volt. mégis a pontosí
tás végett a mintákat a fővárosba 
küldték. Lapzártáig nem sikerült egy
értelműen tisztázni a különleges vi
selkedés okát. de a gazdaság a 
vadállományának védelmében vál
lalta a korántsem olcsó vizsgálatok 
költségeit.

Sz.Á.

Vadlakoma Kácson
Országos Vadételfőző Versenyt ren
deznek a Bükk hegyység déli lejtő
jén fekvő festői Kácson. június 7-8- 
ikán. amelyre a vadásztársaságok 
versenyző csapatait várja a főrende
ző. Végh László, a 06/20/ 213 0785- 
ös számon. A fesztivál egyben a

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Va
dászszövetség által szervezett va
dásznapok nyitórendezvénye is. Ér
tékes díjazással ezen a két napon 
rendezik meg a Rendellenes Trófeák 
Versenyét is. amelyre bárki nevez
het. Bővebb felvilágosítást a^ érdek
lődők Szendrey Mihály fővadásztól 
kaphatnak a 06/30/ 239 4920 -as 
számon. A gazdag hagyományőrző 
program kísérő rendezvénye a 
.Gyógynövény Akadémia" és az 
.éléskamránk: az erdő’ .

Aki kastélyt szeretne
Műemlék -  kúriák, vadászkastélyok -  
hasznosításáról fórumot tartanak a 
Benczúr szálló konferencia termé
ben (Budapest. Benczúr u.35.) ápri
lis 10-11-ikén. Az érdeklődők szá
mára másnap autóbuszos kirándu
lást szerveznek az Alföldre és a Du
nántúlra a műemlékek megtekintésé
re. Bővebb információ az Inter Pr. 
Iroda honlapján: www. inter-pr.e-pi- 
ac.co.hu. vagy az 1/ 332 5954 tele
fon és fax számon.

Vadbiológia 2002
Megjelent a Szent István Egyetem 
Vadbiológiai és Vadgazdálkodási 
Tanszékének kiadásában a Vadbio
lógiai évkönyv 9. kötete, amelyben 
mind a védett, mind a vadászható 
vadfajok kutatási eredményei olvas
hatók. Megrendelhető az egyetem

címén, utánvéttel: Szent István 
Egyetem Vadbiológiai és Vadgaz
dálkodási Tanszék. 2103 Gödöllő. 
Páter K.u. 1.

Ifjúsági pályázat
A Csizmazia Alapítvány természeti 
környezetünk megismerése céljából 
pályázatot hirdet általános és kö
zépiskolás diákok részére. Az alapít
vány névadójának, néhai dr. Csiz
mazia György, biológusnak -  la
punk egykori jeles tudósítójának -  
gazdag szellemi hagyatékát kívánja 
tovább vinni a pályázat A részletek
ről érdeklődni lehet a Móré Ferenc 
Múzeum. 6720 Szeged, Roosevelt 
tér 1-3. levelezési címen, vagy a 
06/62/549-040

Zalai 
programajánlat

Hivatásos vadászok továbbképzése, 
április 2-3. és 9-10.
Göcsej Kupa. Zalaerdő Rt. Pusztaa
páti lőtér, május 31. vagy június 7. 
Hivatásos vadász vetélkedő. Gye- 
nesdiási lőtér, július 4.
A szarvasállomány szabályozása. FVM 
Hivatal tanácsterme, augusztus 19. 
Évadnyitó vadásznap. Sohollár. 
augusztus 30.. vagy szeptember 7. 
Társas vadászatok szervezése. FVM 
Hivatal tanácsterme, október 21.

Április 14-éig még látható Zalaeger
szegen. a Művelődési és Ifjúsági 
Házban a Zalai Vadász Alkotók kiállí
tása. amelyen Kun Edit. Marics Atti
la. Rékasi Csaba festményeit. Keszt
helyi Jenő intarzia képeit. Adorján 
Péter. Bodai György. Jakabfi Tamás. 
Polster Gabriella fotóit. Horváth Ottó. 
Marton Lajos és Wegroszta Zoltán 
faragásait láthatja a közönség.

Gazdálkodás 
Somogybán

A SEFAG Fagazdasági Híradójában 
teljes oldalon. Buzgó József vadgaz
dálkodási ágazatvezető értékelő írá
sát olvashattuk. 2001-ben 500 illetve 
510 grammos rekord őzagancsot 
zsákmányoltak zsitvapusztai illetőleg 
a csöpröndi vadászterületen. Tavaly 
szeptember 5-én a Kaposvári Erdé
szetnél Johann Haider által terítékre 
került 14,5 kg súlyú 263.71 pontszá
mú gímbika. amely minden idők leg
jobb SEFAG -os bikája. Akár a ma
gyar ranglista 3.. a világranglista 7. 
helyezettje is lehet. Az elejtő kísérő
je. Plucsinszky Zsolt két éven ke
resztül fiatalnak tartotta a bikát.

A csöpröndi dámbikát. október 1- 
jén elejtették el. amelynek lapátja So
mogy megye legnagyobbja. Töme
ge: 5.22 kilogramm, az OTBB -tói 
211.37 pontot kapott. Lövetője Sas 
Emil még le is videózta, évekig fi
gyelte. A tavalyi idényben 21 darab. 
10 kilónál nagyobb agancssúlyú 
gímbika került terítékre, minden ko
rábbi évet meghaladóan.

Az értékelés alapján teljes lelövési 
terv 98 %-át novemberre már teljesí
tették. amit aztán -  híreink szerint - 
sikerült is túlteljesíteni. A vaddisznó 
lelövési tervet már akkor túlteljesítet
ték. mert 2140 helyett már 2223 (104 
%) volt terítéken. Csak november

hónapban 875 vaddisznót sikerült fi
zető vendégekkel meglővetni.

Az ágazat, az emelt szintű elejtés 
és a nagyobb bérvadászati lehető
séggel 2002-ben pozitív eredményt 
hozott. Még azt is figyelembe véve. 
hogy a vadhús felvásárlási árak 
drasztikus csökkenéséből évi szin
ten mintegy 15-18 millió forint árbe
vétel kiesés származott, a forint erő
södéséből az exportértékesítést je
lentős árbevétel kiesés terhelte. Az 
ágazat ezt az árbevétel elmaradást 
is pótolni tudta a megnövekedett va
dászati bevételeiből.

A nagyszerű eredmények mellett
-  állapította meg az ágazatvezető -. 
hogy a túlszaporodott nagyvad állo
mány csökkentésére tett intézkedé
seket (például: megemelték a lelövé
si terven belül 50 százalékra a felnőtt 
nőivarú egyedek lövésének arány
számát) az erdészek végrehajtották 
és bizony mindezen eredményekhez 
lényeges, szemléletváltásnak kellett 
bekövetkeznie az erdészeteknél.

BJ.

Természetfotó 
kiállítások

„TERMÉSZET(L)ESEN" címmel 
Máté Bencének nyílt önálló kiállítása 
február 17-én Budapesten a Környe
zetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 
Zöld Galériájában. A kiállítást Kóródi 
Mária miniszterasszony nyitotta meg. 
s meleg szavakkal köszöntötte a fia
tal fotóst, aki alig 17 évesen már har
madszor lett Magyarországon Az Év 
Ifjú Természetfotósa, s emellett
2001-ben és 2002-ben nyert első dí
jat az Év Természetfotósa világpályá
zaton (BG Wildlife Photographer of 
the Year)s lett nemzetközi szinten is 
Az Év Ifjú Természetfotósa. Szintén ő 
nyerte meg a Környezetvédelmi Mi
nisztérium 2001. és 2002. évi .Élő 
örökségünk" pályázatainak, valamint 
a .Középiskolás Természetfotó Pá
lyázat 2002" első díját. A megnyitó 
vendégei remekül hangosított diapo- 
ráma vetítésen vehettek részt, s rit
kán látható bravúrral készített ma
dárfotókban. hangulatképekben, 
varázslatos áttűnésekben gyönyör
ködhettek.

„Víz a latt és víz felett”
volt a címe Kiss Gábor búvárfotós 
51 színes képből álló kiállításának, 
melynek a Magyar Villamos Művek 
RT. Budapesti Galériája adott otthont 
február 25-e és március 2-a között. 
Az átlagember számára sosem látott 
varázslatos világ tárul fel a képeken, 
víz alatti barlangok, évszázados ha
jóroncsok. korallok, halak, búvárok 
és nimfák a víz alatt, madarak a víz
ben és a víz felett, sőt vízfelszín alól 
fotózott földi tájképek elképesztő lát
ványa bűvöli el a látogatót.

A kiállított anyag bizonyítja, hogy 
az alkotó nem véletlenül nyerte meg
2002-ben a Nemzetközi Búvárfotó 
Pályázat első díját (számos korábbi
2.. 3. és kategóriadíj után), s lett az 
Év Természetfotósa pályázat II. he
lyezettje.

Mindkét természetfotóst rövide
sen bemutatjuk Művészportré rova
tunkban.

H U N G A R O W IL D

H-2900 Komárom, Igmándi út 63. 
Tel/fax: 00-36-34/540-302 

e-mail: hunwiId@axelero.hu

UTAZAS- ES RENDEZVENYSZERYEZO IRODA
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a korszerű vadgazdálkodásban
A sózok a korszerű  
vadgazdálkodásban

A sózóknak és a só utánpótlásnak az 
élettani jelentőségét már évszázadok óta 
ismerik a vadászok. Egyrészt voltak olyan 
természetrajzi megfigyelések, hogy a vad 
szívesen keresi fel azokat a helyeket, ahol 
magasabb a talaj sókoncentrációja, más
részt a vadgazdák szinte évszázadok óta 
helyeznek ki sót a vadászterület különbö
ző pontjaira a vad számára. Ez azt jelenti, 
hogy szinte valamennyi vadnak szüksége 
van arra, hogy a természetben található 
természetes konyhasó-forrásokat kiegé
szítsük és mesterséges módon is juttas
sunk sót az állatoknak.

A vadászterületen használatos sók, 
tömbsók készítésének vannak bizonyos 
hagyományai, amelyek azonban az utób
bi évtizedekben feledésbe merültek. A je
lenlegi gyakorlat az, hogy a vadgazdák a 
háziállatok számára készített és forgalma
zott sókészítményeket használnak a va
dászterületeken is. Vizsgálataim célja volt, 
hogy kifejezetten a vad részére kifejleszt
hető sókészítmények előállítására és to
vábbi alkalmazási lehetőségeire találjak 
megoldást. A só. azaz az NaCI vegyület- 
nek a jelenléte elengedhetetlen feltétele 
az élőszervezetek fennmaradásához. A 
káros hatások különösen a szűkös és egy
oldalú téli táplálkozás után jelentkeznek, 
és idén ennek fokozott jelentősége van.

Teendők a gyakorlatban
A vadon élő állatoknál is a só használatát 
mindig a vízfelvételi lehetőségek figye
lembevételével kell alkalmazni, ezt nem 
szabad figyelmen kívül hagyni.

A sózók létesítése nagyvadfajaink só
igényének kielégítésére szükséges. Elké
szítésük fontos téli teendője a vadgazdá
nak. A só kihelyezése a területre különbö
ző sózók formájában történik. Klasszikus 
sózóforma volt az úgynevezett keretsózó, 
ami egyeduralkodónak számított fél év
századdal ezelőtt. A sót ebben az eset
ben jó zsíros, nedvesen jól kenődő sárga 
agyaggal keverték össze: egy rész só és 
4-5 rész agyag arányban. A 60-70-szer 
60-70 centiméter méretű és 20-25 centi
méter oldalmélységű fakeretet a föld szí
néig besüllyesztették, majd ennek közét 
a keverékkel megtöltötték. Jól le kellett 
döngölni és úgy kialakítani, hogy közé
pen magasabb legyen, hogy a víz lefoly
hasson róla. Lehet föléje úgynevezett ..fű
részbakot", vagy kecskelábat is állítani és 
akkor csak a vad feje fért hozzá a sóhoz.

A kereskedelemben kapható nyalósók

Öreg vadászok régi receptje szerint az 
így elkészített keretsózó tetejére kősóda
rabokat. porsót hintettek, vagy ibolyagyö
keret dobáltak, hogy a vad hamarabb rá
szokjon. Ennek a sózónak hátránya, hogy 
a vad mind a négy lábával széttaposhat
ja, a sózó tartalmát ürülékével bepiszkít
hatja. Hacsak a mellső lábával fér a sózó- 
ba. úgy ürüléke a kereten kívül hull le. Ezt 
a keretsózók belvilágának csökkentésé
vel lehet elérni úgy. hogy 30-30 vagy 60- 
60 centiméter legyen a belvilág aszerint, 
hogy őz. szarvas és dám is van vadász- 
területen.

A keretsózó további hátránya, hogyha 
vaddisznók is járnak a sóra. akkor azok 
kitúrják, szétfeszegetik és tönkreteszik a 
keretet, amit sokszor darabokban, vagy 
10-15 méterrel távolabb lehetett megta
lálni az eredeti helyétől. Gyakorta látott 
megoldás a sózó vályú. Állhat a földön, 
fűrészbakhoz hasonló lábakon, két osz
lop között egy kis tetővel, hogy az eső ne 
érje.

A szétázás. illetve az eső nem mindig 
baj. mert vannak kifejezetten erre a cél
ra szerkesztett megoldások, amelyek 
célja, hogy a sót belemossuk a fába. il
letve lecsorgassuk annak felületén. 
Ilyen az oszlopsózó. Ezen a só olyan 
magasan van. hogy a vad el sem éri. Az 
esővíz magával viszi a sót és azt a vad 
az oszlop oldaláról nyalogatva -  és né
ha az oszlop felületét is rágva -  veszi 
fel. Precízebb megoldás, ha itt-ott bele
fúrunk a fába és így a lyukakon szivárog 
ki az eső áztatta só leve. Ügyelni kell ar
ra, hogy a sózók környékén vízállás ne 
alakuljon ki, mert a sós. vizeletes. bélsa
ras tocsogók állategészségügyi szem
pontból aggályosak.

Motorfűrésszel igen könnyen elkészít
hető és talán leggyakoribb megoldás a 
tömbsózó. Egy kissé magasabbra ha
gyott tuskó (kb. 35-40 centiméter ma
gas) bütűjébe beszúrunk négy oldalról a 
motorfűrésszel és a belsejét négy ferde 
vágással kivágjuk. Az így elkészített mé
lyedésbe egyszerűen belehelyezzük a 
sót. Ennek előnye, hogy nem csak a 
nagyvad képes a szükséges mennyisé
gű só felvételére, hanem a bevágásokon 
kiázott és lecsorgó sóhoz az apróvad is 
hozzájuthat.

Manapság a vadgazdának gondolni 
kell arra is. hogy a sózók tartalmára a va
don kívül más is szemet vethet. Ha a só- 
zóból a sóblokk könnyen kiemelhető, ak
kor azt kitesszük a lopás veszélyének. 
Ennek megelőzésére jó módszer, ha a 
tönksózót úgy készítjük el. hogy belső ré
sze fölfelé keskenyedik -  a későbbi leírá
soknak megfelelően a sótömböt akár a 
helyszínen is elkészíthetjük, kiönthetjük. A 
sózókat a vadászterület, az erdő nyugal
mas. járt úttól távol eső és az időjárás vi
szontagságaitól megfelelően védett ré
szein kell elhelyezni.

Korábban a legegyszerűbb keretsózó- 
kat úgy készítették, hogy sózónként 4-5 
kilogramm sót és kb. 20-25 kilogramm 
agyagot kevertek össze. Az agyagnál 
ügyelni kell arra. hogy az esetlegesen be
lekerült bomló humusz szagát és a ho
mokszemcséket a vad nem kedveli, a só- 
zóra nem jár.

A mai vadgazdálkodásban azonban a 
házilag, vagy a területen előállított sóké
szítmények háttérbe szorulnak, ehelyett a 
vadgazdák többnyire az iparilag préselt 
és a háziállatok számára készített sóblok
kokat vásárolják és helyezik ki a vadász- 
területre.

M ennyit és hogyan?
Dr. Szederjei Ákos közepes nagyságú 
nagyvadállomány mellett 100-150 hektár
ra (az akkori leírásokban 2-300 holdan
ként) javasol egy-egy sózót. Ez a szám 
akkortájt még, a 60-as évek elején meg is 
állta a helyét. Ma úgy kell fogalmaznunk, 
hogy lehetőleg minden szóró, etető, itató, 
vadföld és dagonya mellett, vagyis min
den vadgazdálkodási létesítmény mellett 
ott a helye a sózónak. Tapasztalatok alap
ján és a szakirodalmi adatok alapján egy 
szarvas évente 4 kilogramm sót igényel.

A kereskedelemben ma kapható só
kockák háziállataink számára készülnek, 
hatóanyagot nem tartalmaznak, beszer
zésük igen költséges. Ezen okok késztet



Az Iparilag előállított sótomb. 100 tonna nyomás alkalmazásával A gipsz kötőanyaggal készült nyalósók kiszállítása a vadászterületre

tek arra, hogy megoldást találjunk, milyen 
módon lehetne olcsón, házilag esetleg a 
helyszínen előállítani a szükséges, ese
tenként hatóanyaggal dúsított sótömbö
ket. Az első feladat a megfelelő kötő
anyag megtalálása volt. A régi szakiroda- 
lom tapasztalatain elindulva legelőször az 
agyaggal történő nyalósó készítésével 
próbálkoztunk, ehhez megfelelő sablont 
készítettünk. A betonkeverőben elkészí
tett só-agyagmasszát vályogvetők módjá
ra készítettük el. Az ilyen sóblokk akár a 
vadászterületen, a helyszínen is megfor
mázható. Sajnos az agyag, mint kötő
anyag nem váltotta be a hozzáfűzött re
ményeket, mert az így kialakult sómassza 
hidrofób tulajdonsággal rendelkezik, az
az a levegő páratartalmát folyamatosan 
magához vonzotta. Kísérleteket végez
tem a bentonittal is, amelyet a Deriton ne
vű borászati derítőanyagból kölcsönöz
tem. A sóblokk készítésénél a bentonit jó 
kötőanyagnak bizonyult, hátránya vi
szont, hogy drága és az agyaghoz ha
sonlóan nehezen száradt ki.

Ezt követően a zeolittal próbálkoztam, 
amely a bentonithoz hasonlóan valójában 
egy ásvány, a Tokaj-hegységből Mád köz
ségben bányásszák. Jellemző rá. hogy a 
sóblokkban alkalmazva nagyon ideális 
benne a Ca:P arány és emellett ragyogó 
a nyomelem tartalma. Annak ellenére, 
hogy a zeolitnak magas az ásványi anyag 
tartalma, sajnos kötőanyagként nem al
kalmazható. mivel a sótömböt nem fogja 
össze, és az a sablonból kivéve szétesik.

Kísérleteim során a harmadik anyag a 
gipsz volt. amely kémiailag nem más, 
mint kálcium-szulfát. Ez az ásvány a ter
mészetben is megtalálható, kis mennyi
ségben élettanilag semmi kedvezőtlen 
hatása nincs (pl. az emberi gyógyászat
ban röntgen kontrasztanyagként használ
ják). A gipszet és a sót 20-30 százalék és 
70-80 százalék arányban kevertük össze. 
A gipsz kötőanyagnak nagy előnye, hogy 
már 20 százalékos keverési arány mellett 
is nagyon jó sópépet ad és a kötési idő

20-30 perc volt. valamint a beszáradt só
blokk jól tűri a szállítást. A gipsszel ké
szült masszába bármilyen állategészség
ügyi szempontból szükséges anyag na
gyon jól bekeverhető. A gipsz kötőanyag
gal készült sóblokkra 3 éves vizsgálataink 
alapján megállapítottuk, hogy nagyon 
könnyen elkészíthető, a legkülönfélébb

„A  TERMÉSZET  
TEM PLOM ÁBAN”

I  címmel -  dr. Nagy Gyula halálának 20. évfordu- I  
I  lóján -  a Vadászati Kulturális Egyesület, a Ma- 3 
I  gyár VADÁSZLAP szerkesztősége, valamint a I  
I  gyöngyösi Mátra Múzeum Múzeumbaráti Köre I  
I irodalmi pályázatot ír ki.

Dr. Nagy Gyula 1914-ben született, Gyón* I  
I  gyóssolymoson volt tanító, igazgató, nevéhez fű- I  
I  ződik a múzeum alapítása, a vadászati ereklyék I  
I  összegyűjtése. 1936-ban kezdett el vadászni és I  
I ez szinte egész életét és munkásságát meghatá- I 
I  rozta. A Mátra szerelmese volt. a természet és a I  
I  vadászat megszállottjaként írt, oktatott és szer- I  
I  vezett. 1968-ban vadászattörténészként szerzett I  
I  doktorátust és Sopronban elvégezte a felsőfokú I  
I  vadgazdálkodási tanfolyamot. Nem csak a névé- I  
I  ben volt .N agy '... embersége is azzá tette.

I Az irodalmi igénnyel elkészített, műfajilag kötetlen, I 
I  de 100-150 gépelt sornál nem hosszabb pálya- I  
I  munkák beküldési határideje: 2003. augusztus 30. I  
I  Cím: Magyar VADÁSZLAP 1038 Budapest.
I  Hegesztő u. 4.

A pályázat díjai:

I. díj 100 ezer Ft
II. díj 50 ezer Ft
III. díj 25 ezer Ft

A dijakat a Mátra Múzeum Múzeumbaráti Köre 
ajánlotta fel.

I  A VADÁSZLAP szerkesztősége a beküldött pá- I  
I  lyázatokból - idén decemberben -  az irodalmi I  
I  mellékletben közli a nyertes alkotásokat, vala- I  
I  mint válogatást a pályaművekből. A dijak átadá- I 
I  Sára 2004 májusában, a VKE évi rendes kózgyü- I  
I lésén kerül sor.

ásványi anyagokkal és gyógyszerekkel 
keverhető, és a vad szívesen fogyasztja.

Az úgynevezett gyógyszeres nyalósók 
immár 20 éve nincsenek forgalomban, 
csak a szelénes. Az általam készített só
blokkokat a Nagykunsági Erdészeti és 
Faipari Rt. vadászterületén és az 507 
hektáros vadaskertben próbáltuk ki, 
Pusztavacson. A sóblokkba keverhető al- 
berndazol hatóanyagú Vermitán por, 
ivermektin hatóanyagú Ivomec premix, 
és a zeolit készítmények. Egy sótömb sú
lya megközelítőleg 5 kiló, a sablon keret 
20 centiméterszer 16 centiméterszer 9 
centiméter. A szakirodalmi adatok alap
ján és a saját megfigyeléseinkre támasz
kodva az őz, a szarvas, a vaddisznó eb
ből a sóból naponta 30-50 grammot fo
gyaszt el. A további hatóanyagszámítá
soknál figyelembe vettük a gyógyszerek, 
vagy ásványi anyagok használati utasítá
sát és az úgynevezett hármas szabály 
segítségével határoztuk meg a sótömb 
összetételét.

A préseléssel előállított sótömbök kie- 
gészíthetők parazitaellenes hatóanyagok
kal, amelyekre napjainkban igen nagy 
szükség van. Az általam legyártott házila
gos sótömbök költsége egyharmada a 
gyári készítményeknek. A massza elké
szítéséhez kizárólag étkezési só használ
ható, és minél durvább a szemcsézete. 
annál jobb.

Az általam kikísérletezett nyalósó nagyon 
könnyen elkészíthető, állategészségügyi 
szempontból nagyon hasznos, egy lénye
ges dolgot azonban nem szabad elfelej
teni: munka van vele.

Ezúton szeretnék köszönetét mondani 
Borzási Béla és Végvári Gyula igazgató 
uraknak, hogy a Nagykunsági Erdészeti 
és Faipari RT. pusztavacsi Erdészetében 
végezhettem munkámat.

Dr. Csapó István
állatorvos
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A  vadgazdálkodás eredmenyessegenek merese
Őseink megszámlálhatatlan éveken át minden 
módon és eszközzel a vad elejtésére töreked
tek, hiszen az egyetlen cél a vad elejtése és 
táplálékként, ruhaként, szerszámként és min
den más, ma már elképzelhetetlen módon tör
ténő felhasználása volt a cél. A vad óvásával, 
gondozásával vajmi keveset törődtek, pedig a 
vad volt a létfenntartás alapja. Napjainkra 
megváltoztak a körülmények. A vad természe
tes élőhelye leszűkült, a populációk sérüléke
nyekké váltak. Ma a vadászok zöme a vadat 
nem alapvető létfenntartási szükségletei bizto
sítása végett ejti el. a vadászat egyre inkább 
elveszti racionális motivációit, előtérbe kerültek 
az emóciók, hangulatok, az álmok kergetése.

Az álmok kergetése ellenére mégis minden 
vadásztársulat törekszik a vaddal való gazdál
kodásra. A vadgazdálkodást használják fel 
eszközként, racionális alapként. Ez az alap a 
gazdálkodáshoz szükséges költségek előte
remtésében is megnyilvánul.

A vadgazdálkodás tulajdonképpen az ember 
beavatkozása a természet rendjébe, hogy önön 
céljainak megfelelőbb minőségű vadat nevel
jen. avagy a természetestől eltérő létszámú, kor 
és ivari megoszlású állományokat tartson fenn.

Miben mérjük a vadászat, a vad értékét? At
tól függ, hogy honnan nézzük. Számomra egy 
hajnalban becserkelt róka elejtése lehet ugyan
olyan kedves emlék, vagy tán még kedve
sebb. mint egy vadaskertben elejtett rekord
könyvekbe illő vadkané. Ugyanakkor, ha a tár
saság működésének pénzügyi alapjait akarom 
előteremteni, akkor a nagyobb árbevételt biz
tosító minőségi trófeát fejlesztő vagy kiváló va
dászati élményt és lehetőséget biztosító lét
számú vadállomány kialakítását részesítem 
előnyben.

De honnan tudhatjuk, hogy milyen hatékony
sággal gazdálkodunk? Hol van az egyensúlyi 
állapot? Hol az a pont. amikor mindenki meg
találja a maga számítását, a vágyak és a lehe
tőségek is találkoznak?

A vadgazdálkodási tevékenység értékelésé
nél fontos szem előtt tartani az adott társulat 
alapcélját. Hiszen, ha az alaprendeltetés a tár
saság tagjai számára a pihenési és szórakozá
si lehetőségek biztosítása, akkor ezt kell előtér
be helyezni. A tagok számára majdnem telje
sen közömbös, hogy azért nem vadászhat, 
mert nincs mire, vagy azért, mert ugyan lenne 
mire. de mindent a fizető vendégekkel kell 
meglövetni. Ugyanakkor, ha az elsődleges cél 
a pénzügyi nyereség elérése, hibának számit, 
ha az egyes tulajdonosok, tagok személyes 
passziózása kerül előtérbe, veszélyeztetve az 
üzleti érdekeket.

A vadgazdálkodás hatékonyságának mérése 
jóval nehezebb feladat. Nagyvadgazdálkodás 
esetén a gazdálkodás eredményét nem egy
két évben, hanem szarvas-öltőkben kell mérni.

J k z  apróvadgazdálkodás programjai sem rövid 
távra szólnak. Vadon tenyésztés esetén mini
mum tízéves fordulóban kell gondolkodni. 
Ahhoz, hogy objektív véleményt tudjunk mon
dani egy vadgazdálkodó tevékenységéről, mi
nimum 20 év gazdálkodási eredményét, ada
tait kellene megvizsgálni.

Az értékelés ezen a ponton ütközik az első ne
hézségekbe. Sok esetben a vadgazdálkodó te

vékenysége nem tart ennyi ideig, ennek oka le
het akár jogszabályváltozás, akár tulajdonviszo
nyok változása is. Sokszor az értékelés alapját 
képző adatok megőrzését sem tudják a társula
tok biztosítani ekkora időintervallumra vonatko
zóan. Jelentős torzításokat okoz. téves következ
tetések levonására nyújt lehetőséget a helytele
nül túl rövidre szabott időszak vizsgálata.

Nagyon fontos, hogy a fő gazdálkodási irány
nak megfelelő legyen a vizsgált terület nagysá
gának megválasztása. Nyilvánvaló badarság a 
szarvasgazdálkodás értékelése egy 1000 hek
táros területen. A területméretekhez kapcsoló
dóan megjegyzendő, hogy az egyes terület
szomszédok eltérő gazdálkodási színvonala je
lentős torzításokat okozhat az értékelés során.

Az egyik legfontosabb szempont a gyűjten
dő adatok helyes meghatározása. Téves kö
vetkeztetések levonására ad lehetőséget, ha a 
gyűjtendő adatok körét túl szűkre szabtuk, 
vagy a tisztán látást veszélyeztetve egy halom 
fölösleges információt szerzünk be. Az adatok 
gyűjtésénél a másik legfontosabb feladat, 
hogy az adatgyűjtés módszerének állandósá
gát biztosítsuk, menetközben ne változtassunk 
azokon.

Az értékelés során fontos figyelembe venni 
a vizsgált terület természeti adottságaiban be
következett változásokat és azok hatásait is.

Egy egyszerű hétköznapi vadásztársaság 
esetében egy teljes körű értékelés számára az 
alábbi csoportosításban szereplő adatokat ja
vasolt gyűjteni:

A területre, a társaság összetételére 
vonatkozó adatok

Területre
vonatkozó
adatok:

A terület nagysága, haszno
sítási módja-arányai, termelt 
termények, vízellátottság, 
vadászati létesítmények, 
vadföldek. Bekövetkezett 
jelentős változások.

Tagságra
vonatkozó
adatok:

Taglétszám, vadászatok 
száma, egy főre jutó átlagos 
teríték, egy főre jutó átlagos 
kompetencia, egy főre jutó 
tagi kötelezettségek, 
közösségi munkanapok, stb.

Vadállományra vonatkozó adatok

Becsült
létszám
adatok:

faj. ivar. kormegoszlás, 
átlagos szaporulat, felnevelt 
szaporulat.

Teríték
adatok:

faj, ivar. darab, kormegoszlás, 
elejtések időpontjai, trófea 
adatok, átlagos zsigerelt test
tömeg. egy nagyvad elejtésre 
jutó vadásznapok száma, ra
gadozók és zsákmányállatok 
viszonyának alakulása, az 
összes vadásznapok száma

Egészségi
állapot.
elhullások
adatai:

mechanikai sérülések, 
fertőző betegségek, 
táplálkozási ártalmak, 
átlagos kondíció

A társulat gazdálkodásának 
pénzügyi mutatói

Bevételek: -  Vadászat árbevétele 
(trófea, vadhús, élő vad 
értékesítése)

-  Egyéb tevékenység 
árbevétele

-  Tagdíj bevételek

-  Egyéb bevételek

Költségek: -  Vadászat, vadásztatás 
költségei

Vadtakarmányozás 
költségei, a takarmány 
mennyisége, összetétele

-  Vadkár

-  Egyéb költségek

A gyűjteni és elemezni javasolt adatok egy 
része megegyezik az FVM Hivatalok felé 
gyűjtendő és beküldendő adatok túlnyomó 
részével. Az adatok ilyen módon történő 
gyűjtése és elemzése megfelelő alapot nyújt 
a társaság gazdálkodásának elemzésére, 
az adatok összevetésére és egymás kontro- 
lálására. Megfelelő időintervallumban törté
nő vizsgálat esetén olyan folyamatok figyel
hetők meg. melyek jól jellemzik a gazdálko
dási trendeket, és tervezéshez, prognoszti
záláshoz megfelelő alapokat nyújtanak. An
nak érdekében, hogy a folyamatokat jobban 
lehessen szemléltetni, javasolt oszlop- vagy 
szalagdiagramok használata. A vadállo
mányra vonatkozó adatok jól szemléltethetik 
a térség és a konkrét terület gazdálkodásá
nak hatékonyságát, igazolhatják, hogy az 
állomány kezelésének iránya és módszere 
helyesen lett-e megválasztva. Sajnálatos 
módon sehol nem gyűjtik, jegyzik az egyik 
legfontosabb adatot, a bérvadászati és tagi 
vadásznapok számát, legyen az eredmé
nyes vagy eredménytelen. Ezek az adatok a 
beírókönyvekből kigyűjthetők és értékelhe
tők volnának. A belső saját értékeléshez ez 
elengedhetetlen, mert ebből látszik egyér
telműen egy-egy vadászterület célirányos 
hasznosítása, a tagok jogainak érvényesíté
se. az egész tevékenység célja. Fontos 
szem előtt tartani, hogy az adatok gyűjtése 
elsősorban nem az FVM hivatalok számára 
készülnek, hanem saját céljainkra. Ugyanez 
vonatkozik a vadállomány becslésére is.

A fenti adatgyűjtési szempontok és értékelési 
metodika alapján történő elemzések igen meg
lepő eredményeket produkálhatnak. A tisztán
látás érdekében megér egy kevés fáradtságot 
egy hosszú távra visszatekintő elemzés elké
szítése. mellyel nemcsak a múlt hibái és ered
ményei szemléltethetők, hanem a jövő tervezé
se is könnyebbé válhat.

Bagyó Richárd



S ZÁ M O K  ÉS Á R A K

MIKOR - Ml - MENNYIÉRT?
Nézzük az őzbakvadászati árajánlatokat. Igaz, 
hogy az április 15-ei kezdési időszakban, úgy 
május elejéig elsősorban a külföldi jól fizető 
bérvadászok jönnek és jutnak őzbak vadászati 
lehetőséghez. Magyar vadász ilyen korán nem 
igen jut hozzá őzbak lelövéshez, hacsak nem 
sok pénze van erre a célra. Ha pénzért akar lő
ni, úgy több esélye van, mint az egyszerű va
dásznak. Mert bizony kell a bevétel, szegé
nyednek a vadászatra jogosítottak, főleg a va-

1.) Erdészeti részvénytársaságok területén

Az agancs mérése a kifőzés után 24 órával, 
kiskoponyával (homlok- és orrcsonttal, orr
sövénnyel) történik. Ez a fizetősúly, 
amennyiben az elejtő nagykoponyával kéri a 
trófeát, abban az esetben a trófeabíráló bi
zottság állapítja meg a kiskoponyás súlyt. A 
sebzés díja: a hivatásos vadászkísérő által 
becsült trófea súlyának megfelelő ár 50 szá
zaléka.

2.) Egyéb vadászatszervezők

Akad még másfajta árlista is. mint a Faunná-é:
99 gr-ig 10 000 - Ft. 100 gr-tól 10 000 - Ft +
100 Ft/gr. 150 gr-tól 15 000 - + 100. 200 gr-tól 
20 000 + 200. 250 gr-tól 300 gr-ig 30 000 + 
400, 300 gr felett külföldi árjegyzék -  20 száza
lék. (és ebben az ÁFA hol van?)

Találtam egy vadásztársasági (Aranyhomok. 
Lajosmizse) árlistát is: 150 gr-ig 19 000.- Ft
151-250 gr-ig 19 000+380 ft/gr, 251-300 gr 
38 000 + 700.. 301 -  350 gr 73 000 + 1300.,

dásztársaságok. A tagok majd május eleje 
után elégedjenek meg a 300 gramm alatti 
agancssúlyú őzbakokkal.

Elég körülményes eligazodni a listákon, mert 
van, amely 99 grammig mások 149, illetőleg 
150 grammig, határozzák meg az induló árat 
és innentől sem ugyanolyan kategóriákat álla
pítottak meg. Az alábbiakban felsoroltak állami 
területekre vonatkoznak.

Az áraknál, a különböző „induló" összegek és 
a forint/gramm értékek azt jelentik, hogy az 
egyes gazdaságok eltérő árakat határoztak 
meg a trófeasúly kategóriák induló áraként, va
lamint a grammonkénti összegeket, ezért nagy 
az árkavalkád.

Az árakat a Vértesi Erdő Rt.. Északerdő Rt., 
Zalaerdő Rt., Gyulaji Erdő- és Vadg. Rt. és Hu
bertus Kft. árlistájából állítottuk össze.

351-4000 gr. 138 000 + 2500., 401-450 gr 
263 000 + 3500. 451-500 gr 438 000 +
5500., 500 gr felett 713 000 + 6500.-. A fel
tüntetett árak az általános forgalmi adót tar
talmazzák.

A TAGSÁG ÁRAI: Ez aztán egy darázsfé
szek. Mondhatnám azt is, mi szerint „ahány 
ház. annyi szokás". Azért itt-ott tényeket is 
megismerhettünk.

Mindenesetre ketté kell választani a bérkilö
vő és területes tagsági díjakat. Ez utóbbinál pe
dig az alapszabály és házi szabály által meg
határozott a vadásztársaságnak befizetendő 
ún. belépési díjat és az esetleg tagságát „át
adó". tagcserés vadásztársasági tagnak adan
dó „hálapénzt", belépési összeget, valamint az 
éves tagdíj összegét, esetleg más jellegű dija
kat.(Pl. vadászati hozzájárulás díja stb.)

TERÜLET NÉLKÜ LI VADÁSZTÁRSASÁ
GOK: Belépési díj: az eddig ismert legalacso
nyabb és legmagasabb: 18 000-50 000,- Ft-ig. 
Tagdíj: 7 200-36 000,- Ft. Vadászati hozzájáru
lás: 7 000,- Ft egyszeri alkalom, amikor az első 
vadászaton részt vesz.

A terület nélküli vadásztársaságok esetében 
nem hallottam „hálapénzről”, lelépési összeg
ről, mivel a létszámot nem igen korlátozza ren
delet. legfeljebb belső szabályozás, amit 
könnyen, hamar lehet módosítani, és nem biz
tosít igazából vadászati lehetőséget, legfel
jebb. ha a vezetőség lelkes, jó szervező és a 
befolyó díjakból szervez, vásárol vadászatokat 
elsősorban apróvadra. Ez alól kivétel az or-. 
szág legnagyobb létszámú bérkilövő vadász- 
társasága. amely létszámától és a befizetett 
összegek nagyságától függően szervez tagjai 
részére vadászatokat.

TERÜLETES VADÁSZTÁRSASÁGOK:
Belépési díj: 200 000.- Ft-tól 1 millió Ft-ig (!), 
Mende-mondák szólnak ennél többről is. Szí
vesen hallanánk -  név nélkül -  ilyenekről pon
tos adatokat. Természetesen eltérőek az apró- 
és nagyvadas területű vadásztársaságok díjai.

Tagdíj: 12 000-60 000,- Ft/évi összeg, de ennél 
magasabb éves tagdíjak is akadnak, amelyek 
már a csillagos eget súrolják. Tudjuk, hogy 
egyre emelkednek a tagdíjak, ahogy csökken
nek a vadásztársaságok vadászati, élővad
befogási és vadhús bevételei.

Egyéb hozzájárulási összegek: esetenkénti, a 
közgyűlés által megállapított díjak, amikor a 
vadásztársaság nehéz pénzügyi helyzetbe ke
rül. Ezek lehetnek fácánnevelési hozzájárulá
sok, vadászházépítés, fenntartási támogatás, 
hivatásos vadász foglalkoztatása és még 
számtalan más. Az összegek nem leírhatók, 
mert igen nagy a szórás, de már évenkénti 
80 000,- forintról is tudunk.

A tagcsere „hálapénze" apróvadas vadász
társasági tagságból nagyvadasig terjedően 
200 000-700 000,- Ft-ig, néhány adat szerint 
akár 1 millió forintig terjed, minden esetben 
meghaladja a kötelező belépési díj összegét.

Kizárt dolog, hogy a két összeget összead
va ennyi pénzért nem lenne érdemesebb va
dászatokat vásárolni, ráadásul a pénzéért biz
tos vadászati lehetőséget kap a vadász. De 
hát ez most a módi. Sokan nem is törekszenek^ 
területes vadásztársaságba. A másik oldalon 
pedig újra tapasztalható a vadásztársaságok 
zártsága, az államilag megállapított maximális 
taglétszám határán belül. Régen is nehéz volt 
bejutni területes vadásztáraságba, csak ép
pen más okból és más rétegekből.

Dr. Balázs István

Trófeasúly gr._____________
99-ig
100-149/150-ig

150-199-ig 
vagy 200-249-ig 
vagy 151249/250-ig 
250-251-299/300 gr-ig 
300-301349/350 gr-ig

350/351-től 399/400 gr-ig

400/401-től 449/500 gr-ig

450/451-től 499/500/501 gr-ig

500 gr-tól

Forint____________________
10 000.- 
10 000.-.  11 000.-/12  000. - /  
13 000.-/13 500- 
17 000-
27 000 - /27 830 - /32 000.- 
20 000 -127 000 -122 000.- 
20 000.-/40 000.-/48 000- 
50 000.-/52 000.-/60 000.- 
/ 60 450-/80 000- 
97 000.-/ 100 000 - 
105 450. -/12 000.-/13 000.- 
175 000.-/180 450.- 
/182 000 - /  23 000.- 
317 000/285 000 
/355 450/375 000/380 000.- 
460 000/507 000/630 000 
/635 000/

Ft/gramm

100 -  

200-  

260- 
260. -
450/500/600/800.-

900/1000/1200.-

1500/1700/2000/2400-

2200/2700/2900/3000/3500.-

3500/3100/5000/5200/5600. -

5000/54006500/7700/8000.-

Figyelem! Az árak a 25 százalékos forgalmi adót nem tartalmazzák.

Agancssúly____________________ EURO_____________________ EURQ/10g
149 g-g 50
150-199 g-ig 100 -

vagy 150-249 g-ig 120 + 1.6
250-300 g-ig 200 + 4.0
300 -  350 g-ig 400 + 8
350-400 g-ig 800 12.0
400-450 g-ig 1400 26
500 g-tól 2800 29

Ezek az árak a SATO Vadászatszervező Iroda (Szekszárd) árlistájában olvashatók.



V A D A S Z A T I G Y A K O R LA T

A FÁCÁNTYÚK VAGY A TOJÁS
...volt-e előbb kérdezték egykoron azoktól, akiket vala
mivel csőbe akartak húzni. Sarkallatos kérdés - persze 
merőben más vonatkozásban - ez a mesterséges ne
velés kérdéseiben is. A tojásban megbúvó ébrényben 
ugyanis kódolva benne van minden később a vadá
szok számára is fontos és jellemző örökletes tulajdon
ság. ami az egész tevékenység szempontjából maj
dan meghatározóvá válik Már a hetvenes évek végén
-  amikor minden az „intenzív" jelzőt kapta - tehát való
ban évtizedek óta gond. hogy az országban .tenyész
tett" fácán esetében a szó szoros értelmébe vett te
nyésztői munkáról nem beszélhetünk, csak szaporítás
ról lehet szó. hiszen az utódok értékmérő tulajdonsá
gainak ellenőrzésével, a számunkra fontos tulajdonsá
gok adatainak .visszaforgatásával' senki nem foglal
kozott. Fokozta a bajt. hogy törzs telepeknél a tovább- 
tenyésztésre meghagyott törzsállomány genetikai tu
lajdonságainál a vadászok által elvárt értékmérő tulaj
donságok - röpképesség. „elvadíthatóság", éberség, 
alkalmazkodó képesség - helyett a .piacosabb" gene
tikai tulajdonságok voltak a fontosabbak, inkább a to
lás termelés, a tojások termékenysége, azok keltethe- 
tösége. a ketreces tojatás iránt mutatott tűrőképesség 
és egy sor más gazdasági paraméterre szelektáltak a 
telepek. Nincsenek kidolgozott, a baromfitenyésztés
ből közismert, garantált szülőpár vonalaink, mert min
den telep nyereségérdekeit, és termelés centrikus, a 
talpon maradáshoz pedig minden egyes keltetett na
pos csibét el kellett adni így aztán -  bár terjengenek 
ellenőrizhetetlen vélemények -  a heterogén törzsállo
mányokból. csak ugyanilyenek bújhattak ki a keltetők
ből Számos neves külföldi tenyészetből vásároltak a 
törzsállományok javítását célzó anyagot az elmúlt évti
zedekben. mégsem történt számottevő változás Volt 
időszakos, de múlékony torquatus, mongolicus, 
pennsylvanicus. cseh fácán, .francia -  madár láz", de 
egy idő után mindegyik .program" sorra Kifáradt Van 
aki erre. van aki arra tette le a nagyesküt, sőt az utóbbi 
időben egyfajta divattá vált éppen a kisebb lestű. né
hány éve elterjedt fácánokat hibáztatni az elkóborlá- 
sért, a vadászidényre való nyomtalan eltűnésért. Má
sok a vásárolt állományban fenotipusosan is jól látható 
a10 -  15 százalékban előforduló sötét szinű tenebro- 
sus fácánokat / az angol sötétzöld vadászfácán /. vala
mint azok hibridjeit hibáztatják a fokozott elvándorlás 
hajlamáért, de számokkal, célirányos vizsgálatokkal 
konkrétan egyik .elmélet" sem sikerült bizonyítani Tör
téntek ugyan jelöléses kísérletek a terítéken történő el
lenőrzésre. de az eredményeket - ki tudja miért - vé
gül nem publikálták, nem értékelték vagy hasonlították

össze más származású nevelt fácán állomány adatai
val. A szakszerű, célirányos, nemesitő jellegű tenyész
tői munka erős piacfüggő helyzetben nehezen képzel
hető el. s bármennyire is meg van ehhez a szükséges 
tudásanyag, hiányzik az igen jelentős költségfedezet, 
amely állami támogatói szerepvállalás nélkül nem mű
ködik. Bár éppen a nagy utódszámok miatt akár né
hány év alatt utódellenőrzőtt szülőpár vonalakkal már 
régen megoldható lett volna a tenyésztett törzsállomá
nyok fajtakérdése. Ez elmaradt, ezért azután manap
ság minden törzstelep olyan fácánt állít elő. amilyen és 
amennyi sikerül, nem is kívánnak ebben a kérdésben 
állást foglalni, mert a saját üzletüket rontanák. Ám. 
hogy hasonló nevelési technológiákkal mégis igen je
lentősen eltérő a .végkifejlet", a teríték eredmény, an
nak okait - amit sajnos a legritkábban tesznek - talán 
sokkal inkább a nevelést végzők szintén rendkívül 
nagy szórást mutató .hozzá állásában", a technológiai 
fegyelem betartásában kellene keresni. Változtatni jó- 
szerint csak ezen tudunk. Egyébként sokan vannak 
azon a véleményen, hogy a nevelési technológiák so
rán szerzett tulajdonságoknak legalább akkora, vagy 
inkább nagyobb a meghatározó szerepük, mint a hozott 
genetikai alapnak Látszólag és utólag ennek valószí
nűsítése inkább igazolható, mert ahol az elmúlt évtize
dekben. de főként még a hatvanas és hetvenes évek
ben rendkívüli eredmények születtek, ott a maguk egy
szerűségében is rendkívüli emberek dolgoztak Sajnos 
ezek a .Nagy öregek’ már nincsenek közöttünk. Utó
daik . másságát" mindenki megtapasztalhatta, mert 
valahogyan hiányzik az a megszállottság, ami nélkül 
az egész hosszú folyamat végül sikertelenné válik. A 
vadőrök nem kis része pedig mára már szintg viszo- 
lyog az egész fácánneveléstől. Az viszont ténykérdés, 
hogy a végén a kudarcokra már szakmailag megala
pozott magyarázatokat tudnak adni. csak éppen a 
konstruktív megoldási javas/atok hiányoznak. Terjed 
továbbá az a nézet, hogy az, agyon mesterkélt" mód
szerekkel nem is szabad foglalkozni, mert csak a „ter
mészet közeli' módszereknek van létjogosultságuk. 
Ezek azoobá'n egyelőre nem állták ki a gyakorlat pró
báját, hiányoznak a bárki által megtekinthető referenci
ák. ráadásul mindenki mást ért alatta. Nem terjedtek el 
pontos, szabatos meghatározások, s ezért sokkal in
kább .érzelmi", mint .értelmi’ töltetű ez a viszonylag új 
szakkifejezés. Élő és a gyakorlatban bármikor bemu
tatható cáfolata ennek viszont azoknak a „profiknak" a 
munkája, akik önálló vállalkozásként a fácán nevelés
ből és a vadászatok eladásából élnek Nem tenyészte
nek. ott vásárolnak előnevelt fácánt, ahol éppen kapni

lehet. A genetikailag heterogén alapanyagból viszont 
húsz hetes, puska alá érett korra -  igaz. az éjt nappal
lá téve. s megadva mindent amit kell -  de végtére is 
minden igényt kielégítő, és ezért jóval magasabb áron 
eladható, minőségi fácánállományt képesek végül .ki
gyúrni". Mindezek újfent a nevelési célzattal vásárolt 
fácánok szerzett tulajdonság alakításának a genetikai
nál erőteljesebb szerepét igazolják. A naposcsibe és 
nevelt fácán vásárlásánál -  ha nem is mindent -  de a 
vevő számára adott esetben sokat jelent a forgalomba 
levő szabvány, a vásárló az állat -  egészségügyi 
szempontból kellően megalapozott szavatossági igé
nyét jogszerűen érvényesítheti.

A törzsállománytartók és naposcsibe előállítók 
idény előtti egyhangú véleménye volt. hogy a hazai 
vadgazdálkodás mindannyiunk által ismert rendkívüli 
válság helyzetére való tekintettel ebben az évben 
nem emelik az áraikat, maradnak az elmúlt év árszint
jén. A fácántojás ára: 99-102 Ft. A napos csibe: 
250-230-210 forintos, időszakokra csökkenő turnus 
árral. A nevelt, kibocsátásra alkalmas. 49 napnál idő
sebb fácán ára 600-650 Ft. a 8 hetes madár 770 Ft. 
Teszik ezt annak ellenére, hogy a törzsállomány tar
tás. a keltetés energia és egyéb költségei igen jelen
tősen megemelkedtek, ezért hosszabb távon az árak 
befagyasztása nem tartható. Árva Károlynak. a Ge
menc Rt. neves lenesi fácánmesterének a magánvé
leménye szerint -  bár ők sem emelnek az idén árat - 
tarthatatlan ez a helyzet. Sokan még ma is úgy gon
dolják -  fűzte hozzá -  ha összesen évi két mázsa táp 
árát tagdíjként befizetik, akkor minden hétvégén in
gyen fácánozhatnak. Vihetik haza a kompetenciát, 
amit ráadásul el is adnak, mert végső soron eddig is a 
külföldi bérvadászokkal fizettették ki a saját vadásza
taik költségeit A szórakozásért azonban a világ min
den táján keményen fizetni kell, és semmi -  így fácán 
sem - lesz olcsóbb. A fentiekben ismertetett szemlé
lettel élőknek minden bizonnyal jelentős lehet a fele
lősségük a hivatkozott .válság” kialakulásában is. So
kan, már sok éve mindezekre a kérdésekre a szakma 
figyelmét már előre és időben fölhívták, sajnos min
den látható eredmény nélkül.

Minden ellenkező híreszteléssel szemben a fácánt 
tartjuk a legfontosabb vadfajunknak, ezért hónapról, 
hónapra kiemelt figyelmet fordítunk a témának, s soro
zatunkban közreadjuk a fácán nevelést, kibocsátást, 
és végül a vadászatot sikeresen végzők kedvező ta
pasztalatait. nem hallgatva el az esetleges kudarcok 
megszívlelhető tanulságait sem.

H -S
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FeHoVa -  2003. MÁRCIUS &-9.
Ez vo lt a tizedik, s talán a legkiegyensúlyozottabb ... annak ellenére, hogy a szokásostól eltérően nem március végén, 

hanem az elején került megrendezésre -  a nemzetközi motorkerékpár, a sport és szabadidő, valamint a nemzetközi 
hajókiállítással együtt... így is több m int 70 ezren látogatták meg.

A kiállítás fő gerincét a vadgazdálkodásban is élenjáró erdőgazdaságok bemutatkozása biztosítja, amelyet jó l egészít ki 
a hazai kereskedelem fegyverkínálata, a vadgazdálkodási berendezések egyre jobban szélesedő skálája, 

s nem utolsó sorban mindaz, ami a vadászati kultúra elválaszthatatlan része az öltözködéstől a festményeken-
szobrokon keresztül a könyvekig.

Összeállításunkban -  immár hagyományosan -  néhány mozaikot v illantunk fel a négy napos kiállításról.

A kiállítási Benedek Fülöp. az FVM címzetes államtitkára, 
a Nemzeti Földalap elnöke nyitotta meg. Beszédében -  a 
többi között -  kiemelte, hogy a tizedik FeHoVa a termé
szetvédelem, a horgászat-, és a vadászat együttműködé
sére épül. hiszen a két legősibb foglalkozást, a vadászatot 
és a horgászatot csak egy egészséges, az értékeit meg
óvó természetben lehet folytatni.

A természeti környezet megőrzése -  a horgászat és a 
vadászat fenntartása és fejlesztése -  az Európai Unióban 
is kiemelt feladat, mert megélhetést és foglalkozást biztosít 
sok ezer ember számára, de elsődlegessége a környezet
védelemnek és a természet védelmének van. Külön szólt 
arról is, hogy az idei tél rendkívül megviselte a hazai vad
állományt. Különösen nagy a veszteség az apróvad- és az 
őzállományban.

*

Először mutatkoztak be önálló standon a hivatásos vadá
szokat képző iskolák. ízléses ismertetőanyagok segítségé
vel és szóban, minden részletre kiterjedő, széleskörű felvi
lágosítást kaphattak az érdeklődők. Minden túlzás nélkül 
elmondható, hogy az emeltszintű, érettségi bizonyítványt 
is adó szakmára rendkívüli az érdeklődés a továbbtanuló 
ifjúság körében. Annak ellenére így van ez. hogy a vég
zettség után módfelett nehéz az elhelyezkedés, s a közis
merten alacsony szintű jövedelmi viszonyok miatt megle
hetősen ködösnek mondható az életpálya-modell. Az vi
szont ténykérdés, hogy éppen a megbízható információk 
hiányában sokan csupán a romantikus nosztalgiák alapján 
választják maguknak ezt a hivatást, és a realitások megis
meréséhez az ismeretterjesztés ilyen módja is bizonyára 
sokat segíthet.

❖

Nőm akármilyen gyűjtemény az ötvöst bikáról, 
alatta a megtalált hullott agancsszárak

Szokatlan volt, ezért hiányzott is a kiállításról a festők, gra
fikusok, akvarellisták önálló standja. Úgy tűnik azonban, 
hogy (feltehetőleg a kölcsönös takarékosság jegyében) 
sajátos .szimbiózis' kezd kialakulni az erdőgazdaságok 
és a művészek között. (Tekinthetjük ezt akár egyfajta 
szponzorálásnak is. bár a térítésmentesen kapott kiállító- 
helyek egy részének átengedése nem igazán követel- 
anyagi áldozatot.) A már ismert festők mellett üde, új szín
foltot jelentett két ténylegesen, a helyszínen is alkotó mű
vészember. Farkasné Kövér Mária vadász-gobelin készítő 
a megfelelő méretre nagyított, vászonra nyomtatott fény
képről készít élethű gobelint, Gonda Gábor papírfigura-ki- 
vágó (mi másnak nevezhető ?) pedig varázslatos ügyes
séggel és gyorsasággal vágta ki egy borítéknyi színes 
papírból kórőmollóval a gyerekek legvadabb ( a szó szo
ros értelmében véve) kívánságait a tücsöktől az ugró zer- 
géig. bámulatosan élethű. három dimenziós figuráit.

*

Vigyázat! A hivatásos vadászok egyenruháját már is hami
sítják. Igaz. meglehetősen silány utánzatként, gyenge mi
nőségben, de a kiállításon látható volt az egyik standon az 
OMVK. az OMW és a VKE által közösen elfogadott egyen
ruháról .lekoppintott* nyári terepruha-kísérlet. Feltehetően 
az .óvatosság' diktálta a gyártónak, hogy a .saját' emblé
máját csak gombostűvel merte feltüzni a kabátra.

*

Több cég is kínálta vadkárelhárító termékeit a nagyvadas 
területeknek. Láttunk napelemekkel vagy hálózatról mű
ködtethető villanypásztorokat. ponthegesztett, többször 
felhasználható, különböző korrózió elleni bevonattal kezelt 
kerítés-elemeket, speciális acélból font hálókat, összessé
gében -  úgy tűnik -  a mechanikus védelem .legyőzte’ a 
különböző és zömében időszakos vadriasztó szereket. A 
nagy érdeklődés minden bizonnyal annak a jele. hogy 
jócskán felértékelődött a megelőzés szerepe.

*

Feltétlenül szót kell ejteni a vadászati témájú szak- és szé
pirodalmi könyvek talán soha nem látott kínálatáról. Hét 
helyen is lehetett válogatni és vásárolni a régi és az új
donságok között. Az óriási kínálattal viszont -  úgy tűnt - 
hogy még korántsem állt arányban a vadászok vásárlói 
kedve.

Érdekes színfoltja volt a kiállításnak a különböző vadász 
szobák, vadászházak bútorainak bemutatása, az értékes 
festmények, ékszerek, az egyedi agancs -  és fafaragások, 
valamint ajándéktárgyak sokszínű kavalkádja, egy vi
szonylag behatárolt .műfajban’ a művészi fantázia hihetet
len végtelensége.

Öko-terrorizmus. Ezt a szóösszetételt még ízlelgetnünk 
kell. bár -  híreink szerint -  gyorsan meg fogjuk ismerni. 
Gyakorlatilag azt az egyre jobban erősödő terrort jelenti, 
amellyel a hivatalos természetvédelem-a vadászokat szo
rongatja.

Ennek nyilvános bemutatkozása ezen a kiállításon is 
megtörtént. Hat egyenruhás természetvédelmi őr -  mint 
egy kommandós alakulat -  .lecsapott' az egyik vadá
szatsz ervező iroda standjára, s lefoglalta a kitömött siket- 
fajd-kakas preparátumát s egy állítólagos farkasbőrt -  
merthogy a kiállító ott a helyszínen nem tudta bemutatni a 
behozatali, illetőleg a birtoklási engedélyeket. Mindkét 
vadfaj szerepel jó néhány ország vadászható vadfajainak 
listáján. Nálunk védettek, de nincs regisztrált, rendszere
sen előforduló hazai állományuk. Az ilyen vadfajokat, az 
ilyen állományokat a legkönnyebb megvédeni, ezeket ér-

így néz ki a hamisítvány

Az „Iskola-sor" ... ahol még élő fácánt is 
láthattak az érdeklődők
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Ki mosolyog jobban?

demes .monitoringozni’ , kutatni, fejleszteni, mindenféle 
közpénzeket rájuk költeni... és a védelem égisze alatt a 
vadászokat zaklatni, felelősségre vonni, büntetni. És az 
öko-terror az elkövetkező hónapokban még inkább terjed
ni, intézményesedé fog, amelyet előrevetít a tavaly de
cemberben megjelent -  a természetvédők által diktált - 
kormányrendelet.

❖

A hosszú és hideg tél miatt kézenfekvő volt. hogy a sza
lonkák érkezése később kezdődik a Kárpát medencében. 
Március elsején - a szalonka .forró dróton" - mégis főiröp
pent a hír, hogy Sopron környékén, ahol kevesebb hó 
esett, láttak, sőt lőttek már szalonkát. Sok kiállító vadász
nak ugyancsak bizsergett a talpa, hogy útnak induljon a 
szalonkák elé. Aztán jött a meglepetés. Vasárnap reggel - 
.vadászban' . amúgy sáros gumicsizmában, megállás 
nélkül 300 kilométert autózva - megjelent Bartucz Péter, a 
Nyírerdő Rt. gúthi erdészetének igazgatója a VKE stand
ján. kalapjában egy általa a déli határszél mellett. Zsitva- 
pusztán szombat este elejtett madárral ... kiváltva ezzel 
.szalonka-őrült’ barátainak őszinte vadászirigységét és 
meleg szívű gratulációit.

Németh János csontfaragó művész fölállt az asztaltól, 
levette nyakából a szalonkás nyakmantyúját és a boldog 
szalonkavadász nyakába akasztotta ... akkor még nem

Gonda Gábor néhány perc alatt vágja ki papírból az állatkáit

Bartucz Péter az idei első szalonkájával

sejthettük, hogy ezt a baráti, elismerő gesztust utoljára te
szi meg. néhány óra múlva, egy értelmetlen, tragikus autó
balesetben az életét veszti, és ezentúl már csak lélekben 
fog velünk és Bartucz Péterrel együtt szalonkázni.

❖

A FeHoVa a nagy találkozások rendezvénye, sok-sok régi 
ismerős találkozójának színhelye - túlzás nélkül -  a kom
munikáció nagy kohója. Kiváló alkalom a beszélgetésre, 
egyezségek megkötésére.

Szombaton, még a látogató nagyközönség érkezése 
előtt, az Országos Magyar Vadászkamara standján .törté
nelmi’ megállapodás született. Feiszt Ottó a kamara elnö
ke, Pechtol János a Védegylet ügyvezető elnöke, valamint 
a VKE vezetése több témára kiterjedő együttműködésről 
tárgyalt és jutott közös megegyezésre. (A megállapodás 
részleteiről, a ratifikálást követően tudósítunk.)

Három év után, a VKE standján kézfogással és a pe
reskedés megszüntetésével ért véget dr. Jakabházy 
Miklós -  Komárom-Esztergom megyei fővadász - és 
Csekő Sándor - lapunk főszerkesztőjének - gyakorlati
lag még el sem kezdődőn pere. Jakabházy rágalmazá
sért indított keresetet Csekő ellen, merthogy 2000-ben 
egy országos értekezleten azt mondta róla. hogy nem 
tudott elszámolni 1993-ban a majki vadásznapi rendez
vény költségeivel. Miután Jakabházy elmondta, hogy 
utólag a minisztériummal elszámolt, bemutatta a számlá
kat - Csekő visszavonta állítását és nyilvánosan elné
zést kért.

Hát ennyi, ha az emberek képesek egymással normáli
san beszélni, kommunikálni.

B.I.- Cs.S.- H.Zs.- S.E.
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Áprilisban: erdei szalonka (10-éig) -  15-étől őzbak.
Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. Naponta 
személyenként 4 darabot szabad elejteni.

Májusban: őzbak.

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

ÁPRILIS
Tavaszhó, avagy Szent György hava
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Áprilisban: erdei szalonka (10-éig) -15-étől őzbak.
Erdei szalonkára csak húzáson szabad vadászni. Naponta 
személyenként 4 darabot szabad elejteni.

Májusban: őzbak.

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

ÁPRILIS
Tavaszhó, avagy Szent György hava

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

1. Kedd 5 24 1813 5 40 17 52 •  2019
2. Szerda 5 22 1814 5 56 18 57
3. Csütörtök 5 20 1816 613 20 02
4. Péntek 518 1817 6 31 21 07
5. Szombat 516 1819 6 51 2214
6. Vasárnap 514 18 20 7 16 2319
7. Hétfő 5 12 1822 7 48 —

8. Kedd 510 18 23 8 27 0 23
9. Szerda 5 08 18 24 9 17 1 21

10. Csütörtök 5 06 18 26 1018 211 D 0 40
11. Péntek 5 04 18 27 11 28 2 52
12. Szombat 5 02 18 29 12 45 3 26
13. Vasárnap 5 01 18 30 1405 3 53
14. Hétfő 4 59 1831 15 26 4 1 7
15. Kedd 4 57 18 33 16 50 4 39
16. Szerda 4 55 1834 1815 500 0  2036
17. Csütörtök 4 53 18 36 19 41 5 22
18. Péntek 4 51 18 37 21 08 5 48
19. Szombat 4 49 18 38 22 33 6 19
20. Vasárnap 4 47 18 40 23 50 6 58
21. Hétfő 4 46 1841 — 7 49
22. Kedd 4 44 18 43 0 54 8 49
23. Szerda 4 42 18 44 1 44 9 58 C 1318
24. Csütörtök 4 40 18 45 2 21 11 10
25. Péntek 4 38 18 47 2 50 1221
26. Szombat 4 37 18 48 313 13 31
27. Vasárnap 4 35 18 50 3 31 14 38
28. Hétfő 4 33 1851 3 48 1543
29. Kedd 4 32 18 52 4 04 16 48
30. Szerda 4 30 18 54 4 20 17 53

MÁJUS
Tavaszmező, avagy Pünkösd hava

A hó 
napja

A hét 
napja

A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

1. Csütörtök 4 28 18 55 4 37 18 58 • 1315
2. Péntek 4 27 18 57 4 57 20 05
3. Szombat 4 25 18 58 5 20 21 11
4. Vasárnap 4 24 18 59 5 49 2216
5. Hétfő 4 22 1901 6 25 2316
6. Kedd 4 20 19 02 711 --
7. Szerda 419 19 03 8 08 0 08
8. Csütörtök 417 19 05 914 0 51
9. Péntek 416 19 06 10 26 1 27 D 12 53

10. Szombat 415 19 07 11 42 1 55
11. Vasárnap 4 13 19 09 13 00 2 1 8
12. Hétfő 4 12 1910 14 20 2 41
13. Kedd 4 11 1911 15 42 3 01
14. Szerda 4 09 1913 17 06 3 22
15. Csütörtök 4 08 1914 18 34 3 45
16. Péntek 4 07 1915 20 01 4 1 3 0 4 36
17. Szombat 4 05 1916 21 25 4 48
18. Vasárnap 4 04 1918 22 38 5 34
19. Hétfő 4 03 1919 23 36 6 32
20. Kedd 4 02 19 20 — 7 40
21. Szerda 4 01 19 21 0 20 8 54
22. Csütörtök 4 00 19 22 0 53 10 08
23. Péntek 3 59 1924 1 18 11 19 C 1 31
24. Szombat 3 58 19 25 1 38 12 28
25. Vasárnap 3 57 19 26 1 56 13 34
26. Hétfő 3 56 19 27 2 12 14 39
27. Kedd 3 55 19 28 2 27 1544
28. Szerda 3 54 19 29 2 44 16 49
29. Csütörtök 3 54 19 30 3 02 17 55
30. Péntek 3 53 19 31 3 24 19 02
31. Szombat 3 52 19 32 3 51 20 08 • 520

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
NÉMETH JÁNOS

FARAGÁSAI







TERMÉSZETPATIKA
Ez már igazán a harsány tavasz, és egyre tóbb növény 
virágzik, szépül. így .öltözik’  új ruhába a természet. A 
vadászok is izgalommal várják már az őzbak vadásza
tát. amely során érdemes a természetben is körülnézni. 
A kora tavasszal, áprilisban virágzók jó néhány emberi 
betegséget, nyavalyát gyógyítanak.

FÁSNÖVÉNYEK
TŰLEVELŰEK:

KÖZÖNSÉGES BORÓKA (JUNIPERUS COM- 
MUNIS) Örökzöld kétlaki cserje, szúrós és vékony tű
levelekkel. Az Alföld, a Duna-Tisza köz homokbuckáin 
előfordulása gyakori és tömeges. Tavasszal délen és 
korai tavasz beköszöntésekor már április végén virág
zik. A termése tobozbogyó, amelyek augusztus -  szep
temberben 2 évig fejlődve érnek meg. Hamvaskék bo- Orvosi kankalin

nálták. Az atropin (hatóanyaga) a szemgyógyászat fon
tos anyaga, szembe csepegtetve a pupilla tágítására 
alkalmazzák.

TAVASZI HÉRICS (ADONIS VERBÁLIS L.) Más
néven: sárga leánykökörcsin, sárga húnyor. tyúkszemvi
rág. A tavasz egyik legfeltűnőbb virágdísze. Mérgező és 
védett. Síksági ül. dombvidéki szárazságkedvelő, közis
mert faj. Április -  május a virágzási ideje. Legelőkön, ka
szálókon a tavaszi hérics a görög mitológia szerint a 
vadkan által megölt Adonisz kicsepegő véréből fakadt. 
A megújhodás, a tavaszi természetpezsdúlés jelképe. A 
növény virágos föld feletti részét gyűjtötték. Szívre ható. 
erősen vizelethajtó, koronaér tágító, szívszorulás (angina 
pectoris) esetén adják, inkább túlságosan kövér szemé
lyeknek. mert fogyasztó hatása is van. de csak orvosi ja
vallatra és felügyelet mellett fogyasztható. A népgyógyá
szatban sárgaság, ödémák, székrekedés ellen ismert, 
de gyenge hashajtó hatású is.

Borókabogyók

gyói vizelethajtó (vesebajokban lévők vigyázat!), szél
hajtó. étvágyjavító, emésztést serkentő, vese -  és epe
kőoldó. izzasztó hatású. Gyakori alkotó része a húgyu- 
takat fertőtlenítő, a légzőszervi és a reumás megbete
gedések elleni teakeverékeknek. Lekvárnak, húsok pá
colására. halkészítmények ízesítőjeként is használják. 
Illóolajat és pálinkát (Borovicska) is állítanak elő belőle. 
Borókapálinka az angolok .gin’  nevű népszerű itala is.

CSIKÓFARK (EPHEDRA DISTACHYA L.) Bár
gyógynövény, védett faj Más nevén: pikkelybogyó, ka
zuárbokor. Kora tavasszal virágzik, kétlaki. termése pi
ros. Törpecserje A gyógyszeripar a növény egész 
földfeletti részét feldolgozza. A hatóanyagot a fiatal 
szárak, ill. hajtások alkotják. (Efedrin) A mellékvesékre 
hat. az erek falát behálózó idegszálak a mellékveseké
reg hormon (ACTH) hatására az érfalakat ősszeszűkíti. 
a vérnyomás emelkedik, az izomzat ellazul. Allergiás, 
asztmás betegeknek is rendelik Tejben főzve reumás 
bántalmak ellen is használták, de szamárköhógés. tü- 
dófertőzések esetén is jó hatású.

LÁGYSZÁRÚAK

TAVASZI (ORVOSI) KANKALIN (PRIMULA 
VERIS. P. OFFICINALIS L.) Népies nevei elsőke. 
kásavirág, égikincs. sárga kikerics, lúdláb. sárga kö
körcsin. Sz. Péter kulcsa, kulcsvirág. Védett, tavasszal, 
április második felétől virágzik. Gyökérzetét, valamint a 
virágait is gyűjtik. Köhögés elleni teakeverékek alkotó
része. patikában nyálkaoldó hatású kanalas orvossá
got készítenek belőle, meghűlés ellen is használják

Enyhe izzasztószer. reumás bántalmak ellen bedörzsö
lőként. továbbá idegnyugtatóként, migrénes fájdalmak 
gyógyítására vagy szíverősítőként is alkalmazzák. A le
vélhatóanyagban sok a C-vitamin. A virág gyógyhatá- 
sát a népgyógyászat előszeretettel alkalmazza.

KAPOTNYAK (ASARUM EUROPAEUM L.) Vi
rágai március -  áprilisban nyílnak. Kivételes gyógy
növény. amelyet gyökerestől és levelestől kell gyűjte
ni. Nyálka- és baktériumölő anyagot tartalmaz. Erős 
hatása miatt háziszerként használni nem ajánlatos. 
A gyógyszeripar asztma elleni cseppeket állít elő 
belőle.

NEMES MÁJVIRÁG (HEPATICA NOBILIS 
MILL.) Májfúkókörcsin. májfü. Még lombfejlődés előtt 
március -  áprilisban virágzik. A Dunántúl árnyas erdői
ben termő, évelő növény. Teáját epe-, máj- és vesebán- 
talmak ellen fogyasztják.

Tavaszi hérics

FARKASBOGYÓ (SCOPOLA CARNIOLICA. JA- 
EG.) Egyéb nevei: csüngő belénd. farkascseresznye. 
Szkopoli füve. A Bükk. a Mátra és Börzsöny bükkösei
ben. sziklás völgyekben előforduló évelő növény, ápri
lisban virágzik. Erősen mérgező és védett. A hatóanya
got az ősztől -  tavaszig gyűjtött gyókértőrzse adja. Ipa
ri gyógyszereket állítanak elő belőle. A nyugtalan ideg
betegek erős csillapítójaként adják, kizárólag orvosi 
rendelésre és ellenőrzés mellett. Empirikus használata 
tilos, akár halálos kimenetelű mérgezésekhez vezethet. 
A középkorban önkívületet okozó varázsszerként hasz-

VIDRAFÜ (MENYANTHES TRIFOLIATA L.) Né
pies nevei: vidraelecke. keserű lóhere, bolyhosvirág, 
keserű vidrafű. Védett faj. zsombékos. vizes, lapos he
lyeken termő évelő. Április -  májusban virágzik, leveleit 
májusban gyűjtik. Hatóanyagtartalma miatt leveleit for
rázni kell. Gyomorerősitő, bélnyugtató, étvágyjavító. 
Lázcsókkentő hatása is van. s a vércukorszintet is 
csökkenti. Székrekedés, sárgaság, emésztési zavarok, 
továbbá malária, fejgörcsök, sápadtság ellen is jó. Le
veleiből asztma elleni cigaretta is készül. Erős főzete 
mérgezést okozhat.

PONGYOLA PITYPANG (TARAXACUM OFFICI
NALE WEB) Egyéb nevei: gyermekláncfű, békavirág, 
barátfű. kákics. Közönséges gyom. de nedves réteken, 
gyümölcsösökben, kertekben gyakori. Áprilistól nyár 
elejéig, sokszor tömegesen, néha ősszel is virágzik. 
Gyűjtendő a növény gyökere, tavasszal és ősszel a le
vele. Gyökere vértisztító, gyomorjavító és hashajtó ha
tású. Levelét a nyulak is szeretik. Teáik étvágygerjesz
tők. epeműködést elősegítők. erősítők, májbajokat gyó
gyítók. Elősegíti a különböző lerakódott kristályok kiürí
tését.

B. I.

Felhasznált irodalom:
1. Csapody I . -  Csapody V.. - Jávorka S.. Erdő - mező növé
nyei (Natura Bpest. 1980)
2. Csűrös László: Gyógynövények, ment természetes gyógy- 
anyagok (Black-White kiadó 2001.)
3 Rápoti Jenő - Romváry Vilmos: Gyógyítónövények. (Medici
na Könyvkiadó Rt. Bp 1999.)

Pitypangos mező
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Skicc
VADÁSZLAP: Ön nem vadász, nem er
dész, mégis az erdőgazdaságok bemutat
kozását szervezte a FeHoVa kiállításon. 
Hogyan tett szert ezekre a kapcsolatokra?

BÉKEFI JÓZSEF: -  Ma, amikor már min
den a marketing körül forog, hihetetlennek 
tűnhet a történet. A 90-cs évek elején úgy 
gondoltam, hogy a hazai vadászatnak is 
szüksége van reklámra. Ötleteim megvalósí
tására kapóra jött Rakk Tamásnak, a HM 
Veszprémi Erdőgazdaság elnök-vezérigazga
tójának hasonló meggondolásból kiírt pályá
zata. Ennek megnyerése egy folyamat kez
detét jelentette. A következő állomás a székes- 
fehérvári VADEX Mezőföldi Rt. volt, ahol 
Balsay Miklós vezérigazgatóval közösen ké- 
s/itettünk egy ma is életképes cégismertető 
prospektust. A megrendelőknek tetszett a 
munkánk, ezért jó  szívvel ajánlották mások
nak is. így jutottunk el Kaszóra, Szegedre. 
Gyulajra, Gcmcncre, Zalába, Somogyba, 
Sopronba, Szombathelyre, Budapestre, Ba
lassagyarmatra, és kisebb-nagyobb munkák
ra mis erdőgazdaságokba. Úgy tűnik, a mi
nőségre volt kereslet. Aránylag rövid idő 
alatt elértük, hogy 12 erdőgazdaságnak mi 
készíthetjük a kiadványait, reklámjait.

VADÁSZLAP: A prospektuskészítéstől 
hogyan jutottak a kiállítás építésig?

BÉKEFI JÓZSEF: -  Ahogy többen ebben a 
szakmában, kezdetben csak a tervezést vál
laltuk, majd később építettünk is, de nem 
volt saját installációnk. Az élet rákenyszerí- 
tett bennünket is a számolgatásra, amelyből 
egyértelműen kiderült, sokkal gazdaságo
sabb a saját gyánás, a saját fuvarozás, mint
ha mindent bérbe vennénk. Ehhez persze 
raktárra, gyártási kapacitásra, teherautókra, 
szakemberekre volt szükség.

A Skicc Reklámstúdió Kft. 1995-ben ala
kult, s minden évben jelentősen fejlődött. 
Ma már 27-en vagyunk. A társaságnak há
rom fő tevékenységi köre van, a nyomdai 
előkészítés, a kiállítás tervezés, építés és 
szervezés, valamint az irodabútor gyártás. 
Természetesen mindezt kiegészíti a dekorá
ciós tevékenység. így komplex szolgáltatást 
tudunk nyújtani a megrendelőinknek.

VADÁSZLAP: Az igazat megvallva, a 
Skicc K ft. az 1996-os Naturexpón, a víze
séssel, a fából készült kiállítási épít
ménnyel és az élővilág bemutatót magá
ban foglaló kiállítási standdal hívta fel 
magára a figyelmet. Ezek az elemek azóta 
a FeHoVa állandó látnivalói lettek. Hon
nan szerezte ezeket az ötleteket?

BÉKEFI JÓZSEF: -  Dortmundhan a vadá
szati kiállításon -  1996-ban -  Magyarország 
díszvendég volt. ahol a Földművelésügyi cs 
Vidékfejlesztési Minisztérium a magyar vad- 
gazdálkodást mutatta be. Az FVM főosztály
vezetője, Pintér István, vásárlátogatásra invi
tált, megnéztük a természetes élőhelyeket, 
mondván, ezt mi idehaza is képesek va
gyunk megvalósítani. így is lett. Mindezt a 
nagyközönség a FeHoVa kiállításokon ta
pasztalhatta. A bemutatóinkat évről-évrc vál

Évek óta a FeHoVa egyik szenzációja a természetes élőhely 
bemutató, amelynek csodájára járnak az erdészek, a vadá
szok, a kiállítók, na és a látogatók. Az újságíróból reklámos
sá vált Békefi József, a Skicc Reklámstúdió Kft. ügyvezető 

igazgatója nevét megtanulta a szakma.

A természetes élőhelybemutató ötletgazdája és annak megalkotója: Pintér István, 
FVM főosztályvezető, és Békefi József, a Skicc Reklámstúdió Kft. ügyvezető igazgatója

toztatjuk, fejlesztjük. A Magyarországon lő
hető vadfajok mellett bemutatjuk a fellelhető 
halfajtákat -  mindezt természetes környezet
ben - ,  a gyermekek pedig úgy érezhetik itt 
magukat, mintha egy mesekönyvet olvasná
nak. Újdonságnak számított az. idén az or
szágosan is egyre népszerűbb tanösvény, ami 
segít eligazodni az erdei élet rejtelmeiben.

VADÁSZLAP: Ha már érintette, merre 
dolgozik még a társaságuk?

BÉKEFI JÓZSEF: -  Ma már nem csak az 
erdőgazdaságok és vadászatszervező irodák 
a megrendelőink. Szerencsére a kiállításokat 
nem egy időben rendezik. így egész évben 
folyamatosan van munkánk. Vannak olyan 
cégeink, amelyek valamennyi hazai és kül
földi kiállításukat velünk rendeztetik meg. 
Ezen felül vannak stabil kiállítások, ahol az 
egyedi installációnkkal mindig ott vagyunk. 
Idén például a már említett dortmundi vadá
szati kiállítással. De rendszeresen járunk 
Salzburgba, Bressába, Münchenbe. Idén ezer 
négyzetmétert építettünk a FeHoVa-n, 400 
négyzetmétert pedig az Uta/is kiállításon, 
ahol például élőhelyi környezetben mutattuk 
be a Bakony Régiót. Az egyik legnagyobb 
hazai kiállításon, az építőipar nagyszabású 
bemutatkozásán is 1100 négyzetméter beépí
tése vár ránk.

VADÁSZLAP: Ön nem erdész és nem va
dász... mégis vadászati, erdészeti kiállítá
sokat rendez. Kapott-e ehhez segítséget?

BÉKEFI JÓZSEF: -  Az évek során számos 
elismert szakemberrel dolgoztam együtt, 
közülük csak néhány nevet említek, mint 
dr. Egyed István. Nyúl Bertalan, Rácz Fo
dor Gábor, Pétcrvári Gábor, Bányai József.

Mindig voltak és vannak olyan szakértőink, 
akik az adott témának jó  ismerői. Ók segí
tenek. Újságíróként megtanultam kérdezni, 
az én feladatom, hogy az okos válaszokat 
jó l tudjam hasznosítani. A kiállítás-rende
zés ugyanolyan csapatmunka, mint például 
a lapkiadás. Ide is sok ötlet, javaslat, s nem 
utolsósorban valamiféle koncepció, rend
szerező-, szerkesztő elv kell. A kivitelezés 
csak ezek után kezdődhet. Hat munkatár
sam -  a kreatív csoportunk -  foglalkozik 
tervezéssel, nyolcán vannak a kiállítási 
részlegnél és öten dolgoznak nyomdai elő
készítésen. •

VADÁSZLAP: M it lehet tudni a csapat 
kapitányáról?

BÉKEFI JÓZSEF: -  Zircen, a Bakony fővá
rosában születtem, itt gyerekeskedtem. S 
mint ilyet, a környezet engem is „beoltott”  a 
természet szereidével. Veszprémben érettsé
giztem, majd szerszámkészítő lettem a Ba
kony Műveknél. A szakmámban egy évig 
dolgoztam, s mivel sokat külsőztem a válla
lati újságnak, bekerültem a szerkesztőségbe. 
A „Villogó”  című üzemi lap szerkesztője
ként végeztem cl a Bálint György újságíró 
iskolát, majd az országban az elsők között a 
Közgazdasági Egyetem reklám kurzusát, 
ahol megtanultam a szakma alapjait.

Amikor végeztem, kineveztek a Bakony 
Művek sajtó-reklám önálló osztály vezetőjé
nek. 1995-ben távoztam a cégtől, azóta dol
gozom vállalkozóként.

A rendszerváltás után a munkatársaimmal 
alapítottam meg a Kapufa Bt.-t, amely a vá
ros NB l-es labdarúgó csapatának reklámo
zásával foglalkozott. Ebből nőtt ki 1995-ben 
a Skicc Reklámstúdió Kft., ahol a két fiam is 
velem dolgozik.

VADÁSZLAP: H a jó i tudom, a kft. tavaly 
félmilliárdos árbevétel ért el. M ire költik
a nyereséget?

BÉKEFI JÓZSEF:-Fejlesztésekre. Eddig 
minden nyereségünket visszaforgattuk a vál
lalkozásba. Minőséget ugyanis csak a legkor
szerűbb technikákkal, technológiával lehet 
elérni. A közelmúltban a Széchenyi pályáza
ton nyert pénzből, hitelből és saját erőből 
megvalósítottunk egy 80 m illió forintos beru
házást, amellyel bútorüzemet alakítottunk ki.

VADÁSZLAP: Össze lehet-e foglalni, 
hogy mi Békefi József, illetőleg a Skicc 
Kft. titka?

BEKEFI JÓZSEF: -  Nem hiszem, hogy bár
mi titkom lenne. Dolgozni és hajtani kell. és 
naponta kell legyen az embernek néhány jó  
ötlete. Mindenképpen fontosnak tartom, 
hogy a vállalt feladatokat jó  minőségben el
végezzük. a határidőket pontosan betartsuk. 
S talán az sem lényegtelen, hogy az áraink a 
piacon elfogathattok legyenek. Nem lehe
tünk a többieknél drágábbak, mert akkor el
pártolnak tőlünk, de nem lehetünk túlságo
san olcsók sem. mert az a vállalkozás stabili
tását veszélyezteti. A minőséget pedig min
den körülmények között garantálni kell.

VADÁSZLAP: Ha belépünk az Európai 
Unióba, változik-e a Skicc helyzete?

BÉKEFI JÓZSEF: -  Remélem, hogy igen. 
mégpedig pozitívan. Szerintem megnőhet
nek a lehetőségeink. Eddig is voltak külföldi 
partnereink, megrendelőink, viszonylag so
kat dolgoztunk külföldön, ezért a csatlako
zás után számunkra még jobb lehet.

VADÁSZLAP: A munka mellett marad 
ideje a szórakozásra?

BÉKEFI JÓZSEF: -  Ha időm engedi, hódolok 
a szenvedélyemnek. Lassan húsz éve. hogy el
kezdtem természetfotókat készíteni. Nem va
gyok profi, de a kedvemet lelem benne. A ter
mészet- és vadfotózás néha izgalmasabb lehet, 
mint maga a vadászat. Annak idején Szekeres 
György, a Verga Rt. akkori gazdasági igazgató
ja vezetett be a fotózás rejtelmeibe. Az azóta 
ellőtt filmkockák még inkább közelebb vittek a 
természethez, az erdőhöz, a táj szépségeihez.

Nem tagadom, már a vadászat szele is 
megcsapolt. Letettem az állami vadászvizs
gát, a fegyvervizsgám pedig a közeljövőben 
lesz. És a FcHoVa-n megrendeltem életem 
első fegyverét is.

Bevallom, szeretnék egy kicsit több sza
badidőt -  dolgozzanak a fiatalok - ,  én pedig 
vadászni, fotózni fogok... vagy játszom a 
négy unokámmal.

VADÁSZLAP: Mintha huncut mosolyt 
látnék a szemében...

BÉKEFI JÓZSEF: -  Mindezt csak terve
zem, de ha az embernek sikere van a munká
ban. akkor annak nagyon nehéz hátat fordí
tani. Lehet, a puskát úgy kell szegre akaszta
nom, hogy nem is volt a hátamon...
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TAVASZI SODRÁSBAN
A hegyekből jött vendég vizektől megsza

badult folyó lustán hentereg iszap
ágyában. Én a folyóval együtt kanyargó 
gáton állok. A vadászattal járó szabad

ságérzet örömétől görcsösen össze-össze rán- 
dul a rekeszizmom és úgy kapkodok levegő 
után, mintha legalább egy percet víz alatt töl
töttem volna. A levonult árvíz helyett, most a 
bokrok és fák ágaskodó, zöldtaréjos hullámait 
hajtja felém a tavaszi szél. Az elázás veszélye 
nélkül vetem magamat a lombhullámok közé. 
Azon nyomban kiderül, hogy tévedtem. Bakan
csaim máris szürcsölve szívják magukba az 
avar rejtette kisebb mélyedésekben visszama
radt iszapos levet.

Szikkadt foltot keresve leülök, hogy a lába
mat törő, iszappal kevert ágtörmeléket kiönt
sem bakancsaimból. A vizes zokni jól tömít és 
csak hosszas erőlködés után cuppan nagyot 
az elázott bakancs és kezemből kicsúszva bé
kaként toccsan a földre.

-  Ha már elkezdtem, végezzek rendes mun
kát -  mormogom és a keményen tűző. kristály- 
tiszta áprilisi fényben már csavarom is zoknim
ból az iszaposan bugyborékoló vizet.

Téli bakancsbörtönből szabadult meztelen 
talpaim a meleg humuszhoz tapadva, gyöke
rek módjára szívják magukba a Föld tavaszi 
erejét. Lábam beteges fehérsége szinte vonz
za tekintetemet. Hosszú, téli sötétség után. ül
tetéshez fényre hozott krumpli fehér csíráiként 
meredeznek lábujjaim, csúcsukon keményre 
duzzadt rügyekként feszülnek körmeim. Elme
rengek rajtuk. Gyerekkorom, őket megszemé
lyesítő képzelgései jutnak eszembe. Alakjuk és 
mozgathatóságuk alapján neveztem el vala
mennyit. de igazából egyikkel sem tudtam 
azonosulni, mert önmagában mindegyik kevés 
volt. Gyereklelkemet elbizonytalanító különbö
zőség miatt szerettem volna, ha legalább kettő 
egyforma közülük. De nem! Mindegyik külön 
állt és más volt.

Szülőfalumban közszájon forgó, százszor 
hallott szólás jut eszembe, mely mindig akkor 
hangzott el bölcs nyugtatásként, mikor az em
berek különbözősége miatt a legjobb szándék 
is sikertelen maradt:

-  Ujjaink sem egyformák.
Ez az elemi kifejezőerővel ható tömör mon

dat játszi könnyedséggel söpri el a másság el
viselésére fölöslegesen bíztató, a jól megfon
tolt érdekek takargatására médiasegítséggel 
egyre inkább burjánzó tolerancia tumort. Bizo
nyítva, hogy egy egészséges lelkű nép nem 
csak eltűri a különbözőséget, hanem tisztelet 
alapján előnyős együttélések kialakítására tö
rekszik.

Indulnom kellene. Biztatóan pillantok kezem
re. Elsőként mozduló hüvelykujjam láttán már 
mondom is önkéntelenül a gyerekmondókát, 
melyet még egy egészségesen létező társada
lom csiszolt jelképszerűen tömőrré.

-  Ez elment vadászni, ez ....
Itt észbekapok és hogy valamit el ne kiabál

jak, mutatóujjamat lövéskor ismert mozdulattal 
görbítve, gyorsan visszazárom. Magányosan 
meredező hüvelykujjam figyelmeztet, hogy ho
vá indultam.

Az erdő fáinak rügyekből alig kibuggyanó, 
apró levelei megállíthatatlan mohósággal szív
ják magukba az áprilisi napfényt. Az induló 
életnek ezek az apró dudorai robbanásszerűen 
terültek szét, hogy minél több fényt rabulejtve 
gyarapítsák magukat. A fénycsapdázáshoz 
szükséges sietős kiterülésben valamennyien

hártyavékonnyá feszülnek. Mivel vastagodásra 
most még nincs idő, a fény egy része átüt a vé
kony leveleken és erejét veszítve hosszas lebe
gés után ülepszik le a gyér aljnövényzetre. A 
koronák alatti zöld fényben élettel télién lüktet
nek a feszesen sima. ezüstkérgű nyárak és 
iszappúderes ráncaikkal a csupakéreg öreg fü
zek törzsei is. Hisz kortól függetlenül vala
mennyien készülnek a tavaszhozta szerelemre.

A valószínűtlen, zöld lebegésben, iszapon 
csúszkálva őznyomot keresek. Könnyű a dol
gom. Az aljzat lágy. a növényzet gyér. Az 
iszapterhes avar alól fehértajtékú zöld vízsuga
rakként szökellnek ki a virágzó nyári tőzikék. A 
mélyebb fekvésű vonulatokban visszamaradt 
vizek mentén is zöldellik valami gyorsnövésű 
növény.

-  Hogy miért gyorsnövésü? Mert levelein 
nyoma sincs az árvízlerakta iszapnak. Ezek a 
levelek az ár levonulása óta nőttek.

Arra veszem az irányt. A sekély víz felszínét 
ék alakú ránc háborítja. A vízalatt nyilalló erő 
halat jelez. Gyerekkorból visszamaradt mozdu
lattal kapok a bakancsomhoz -  Hisz azé. ki 
megfogja! -  de meggondolom magam.

Maradjon a rókának, vagy valamely ma
dárnak -  szövetkezik bennem a vadász a bo
tanikussal a halorzó ellenében 

Nézzük a növényt!
Hosszú levélnyélen lándzsa alakú, arasznyi 

levéllemez ül. Egy tőből négy-öt is fakad.
-  Lándzsás hídőr -  ismerem fel. de a bizo

nyosság kedvéért keresem a virágszárat. Meg 
is találom, d e .....nincs meg a csúcsa. Másik
ra nézek, de hiába.

-  Annak sincs, annak sincs, annak s incs....
állapítom meg egyre izgatottabban.

-  Valami leharapta. Itt nyúl nincs! Ez csak
............és már térdelek is az iszapos avaron.
A korhadó leveleket félrekaparva rátalálok az 
agyagba szúródott őzlábak lenyomataira. 
Megvan a fonál vége. Ez jó útmutatás. Köve
tem a víz szélét és egyre több, őz jelenlétére 
utaló jelet találok. A nyomok felett folytatott né
ma párbeszédem után úgy döntök, hogy ezt a 
területet fogom szemmel tartani.

-  Hová helyezkedjek?
A folyópartot keskeny sávban kísérő, füzes

juharos erdő, több helyen félszigetként nyúlik 
ki az ártérre, az árvízvédelmi töltés irányába. A 
ligetes foltok közét jól áttekinthető, négyzetes 
elrendezésben telepített nyárerdő tölti ki. A 
nyárerdő agyagos talaján egy erős váltót ve
szek észre, mely két. ligetes-füzes erdőfoltot 
köt össze.

-  Ez kell nekem.
Öreg füzek alkotta liget szélében ülök le. A 

szúnyogok földre hullani nem akaró pelyhek- 
ként kavarogva jelölik ki a szúnyogriasztó kö- 
rém vont bűvkörét. A szúnyogokhoz hasonlóan 
én sem szeretem a szagát, de elviselem, mert 
így mozdulatlanul hallgatózhatok. Máris hallom 
és érzem is a kalapomon koppanó cseppek 
dobolását, mely az idejövet hallott, de komoly
talannak ítélt égzengésnek ad értelmet. Kopp. 
kopp...... kopp......Várom a ritmus felgyorsulá
sát. de a ritmusváltás nem jön. Abba ugyan 
nem marad, de teljesen szabálytalan ütemben 
folytatódik.

-  Ez nem eső -  fogok gyanút.
Óvatosan felnézek az öreg fűz fölém hajló 

ágára és ki tudja hányadszor, újra felfedezem 
a számtalan tavaszi csoda egyikét. Az öreg fa 
keskenymetszésű levélszemeinek sarkából ki
buggyanó. kövér könnycseppekkel köszöni

meg a buzgó gyökereknek a sok-sok év óta is
métlődő keletet, a tavaszi újraébredést.

Számtalanszor kóstoltam hitetlenkedve. A 
fák könnye nem sós.

Halk zörrenések jönnek a hátam mögül. Ez 
őz is lehet. A rámboruló bokor takarásában fe
jem lassan fordul a zaj irányába, de csak a ma
gas aljnövényzet mozgását látom. Ott kell hát 
keresnem a zajongót. Apró szusszantásai ha
mar elárulják, hogy sün. A környezetébe olva
dó tüskés bunda alól a durvaszálú, fehéres 
szürke hasi szőrzet, mint kacéran villanó alsó
szoknya vonzza szememet és válik árulójává. 
Szöszmőtölve vadászik tovább és rövidesen 
már csak a fény felé nyúló szederindák finom 
rezdülései jelzik útirányát. Azazhogy már a 
szederindák is elbizonytalanodtak, mert nem 
találják a fényt.

A fény eltűnt. A tavaszi esték nagyon rövi
dek. Ilyenkor kezd nagyon értékessé válni az 
Idő. Körülöttem minden megy a maga meg
szokott rendje szerint, csak én feszülök türel
metlenül, mint az óra rugója, melyet a fogaske
rekek kényszerítenek türelemre.

Belső órám feszülő rugóján még egyet húz a
hátam mögül, balról jövő őzriasztás.....majd
hozzám sokkal közelebb, egy másik is meg
szólal. ugyanabból az irányból. Szinte egy
mással feleselve, lassan közelednek.

Újabb feszítő csavarintás a türelmemen! -  
mert a hanghullámok mellett már vízhullámok 
is jelzik közeledtüket. Ugyanis a tőlem balra 
eső hosszanti lapályban visszamaradt vízen 
lágy hullámok érkeznek a hátam mögül. Táv
csövem segítségével tisztázom a helyzetet. A 
távolabbi bak a lapályon túli szárazulaton vo
nul lassan, míg a közelebbi a lapályban levő 
vízben hasig merülve ballag. A furcsa helyzet 
láttán az a sejtésem támad, hogy most próbál
ják újra kialakítani életterüknek az árvíz által el
mosott határait.

-  De akkor a jobbra eső. sokkal kívánato
sabb hajlatnak is kell hogy gazdája legyen -  
fordulok lassan, kivácsiskodva jobbra.

A látványtól minden idegsejtem feszülten 
vibrálni kezd. de izmaim lazán, mozdulatlanul 
várnak a parancsra. Forróság fut végig rajtam 
és máris érzem a bőrömről erősebben párolgó 
szúnyogriasztó felcsapó szagát. A füzek kö
zött. alig harminc méterre, egy mozdulatlanul 
figyelő őzfejet veszek észre. Az agancsára pil
lantva mindent értek. Területére vigyázva, né
mán követi a két osztozkodó legényt. Én is őt. 
Rátapasztom a céltávcső pirosán izzó pontját, 
de nem lövök, mert óvatoskodást sejtető köze
pes iramban vág át a nyárason. Egy félúton 
álló bokornál hirtelen megtorpan. Fejét a bokor 
lombjai közé dugja, de a várt dörzsölő mozdu
latok helyett jobbra-balra rázza fejét, oly heve
sen, hogy hallom tenyérnyi füleinek csattogá
sát. így próbál szabadulni a szúnyogok kínzó 
rajaitól. Testét cőlőpsorszerüen takarják a zsi
nórban álló nyárfák törzsei. Várok. Idegsejtek, 
izomrostok összerendeződve feszülnek.

Zajongó szomszédaira figyelve egyet előre 
lép. Céltávcsövem piros pontja ekkor jelöli ki 
testén a golyó helyét. A dörrenés kioldja min
den feszültségemet. Most már semmi sem sür
gős. Jólesik a rejtő sötétség.

A szalonkacsillag fénye mellett, a vállamon 
vitt bakra puhán záporoznak a sötéten főlénk- 
hajló, siratóasszonyosan bőszoknyás öreg füzek 
búcsúkőnnyei.

Szarka János
Kamaraerdei Diana Vadásztársaság
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Vagtornoci vadpulykavadaszat
Az együtt elinduló csapatot pár száz mé

ter után tökéletesen elnyelte a 3-5 méter 
magas második koronaszint, az azt er
nyőként betakaró 20-25 méter magas 

teljes lombozatát bontó, telepített nyárfaerdő. 
Párokra szakadtunk. Nem láttuk egymást a kö
zel kétméteres ártéri erdőkre oly jellemző lágy
szárúak burjánzó tömegétől.

Szorosan kísérőm nyomába lépve, minden 
parányi, esetleg roppanásra hajlamos, földön 
heverő száraz gallyat kikerülve már kezdtem 
megfogalmazni a kérdést: hol és hogy fogjuk a 
madarakat meglátni -  ne adj* isten! meglőni? 
Kísérőm egy cigarettaszünetre megállva, a szél
irányt ellenőrizve mondta:

-  Sajnos a dürgési idő legvégén járunk, a to
jók már fészkeiken ülnek, a vegetáció nagysága 
sem a legkedvezőbb, de a vadászszerencse 
mindent a helyire tehet.

Lassan arra a területre értünk, hol felvezetőm 
a kanadai acélkék tollazatú vadpulykák dürgési 
helyét vélte.

-  Kérlek, töltsd be a puskát, s ha repül vagy 
fut a kiválasztott madár 30-40 méterig söréttel, 
azt követően golyóval lőjed.

A vállamró! lekerülő billenő vegyescsövű Zbro- 
jovka felső bock csövébe nyolcas sörétet. alulra 
pedig 222-es Remington lőszert tettem. Felveze
tőm egyre óvatosabb lépése, a foltokban letapo
sott aljnövényzet, s a dürgő helyre jellemző toll- 
maradványok látványa erősebb lüktetésre kész
tette szívemet. Első fajdkakasom elejtésének né
mely mozzanata pergett lelki szemeim előtt!

János a kísérőm, egy pillanatra megállt, hall
gatózott, majd egy kidőlt fa tuskójára állva meg
pillantotta a madarakat.

-  öten-hatan vannak, jönnek jobbra a kis tisz
tás felé. Van köztük egy jó kakas -  suttogta, mi
közben visszacsúszott a földre.

Pozícióját átvéve mintegy hatvan méterre lát
tam két négyzetméternyi üres foltot. A hőn áhí
tott madarakat nem.

A lombok közt átvillanó árnyak tűntek elő. kö
vették egymást: 2-3-4-5. de éreztem, az enyém 
még hátra van. János szuszogása. szívverésem 
„zaja” elnyomta a madarak okozta zörgést, mi
kor megpillantottam egy jóval magasabb puly
kát. Másodperc töredéke alatt eldördült a lövé
sem. Éreztem s láttam, a madár belépett a lövé
sembe. s eltűnt a szemem elől.

-  Jánoskám, ezt elhibáztad, vagy nem? -  
szólt az inkább kérdés, mint kijelentés. Rövid ci
garettaszünet. majd:

-  Töltsünk újra -  kaptam az utasítást.
A megtört fegyverből kikerülő üres sörétes 

patron árulkodva hozta tudtomra, hogy nem az 
eligazítás szerint cselekedtem. Mivel a madár 
bíróképességét nem ismertem, halvány gyanú 
kéz Jett ébredezni: talán csak megsebeztem? A 
rálövés helyére érve a sörétraj által kitépett és 
megcsonkolt tollakat találtunk, majd vércsep- 
pet A hatalmas bodzabokrot megkerülve láttuk 
meg: nyakán és fején ért találattal, acélkék toll- 
díszét piros vércseppekkel áztatva. A hatalmas 
vadpulykakakas élete utolsó pillanatait élte. Szí
vem a torkomban kalapált, mikor a kegyelemlö
vés után János megemelte, s megmutatta, mi
közben hangosan gondolkodott:

-  De sok tyúkot meghághattál, te lehettél a 
rangidős -  mondta a szépen ívelő, igen hosszú
nak tűnő ecsettollat igazgatva. Fegyvert kiürítve 
gyönyörködtem zsákmányomban s érdeklődve 
tapogattam végig szinte minden élesre csiszolt 
szárny- és farktollát, miközben kísérőm az utol
só falat és a töret átadásához szakított a mellet
tünk virágpompában úszó és illatát az alkonyati 
párnán tovaküldő zselnicemeggy bokorról. Miu
tán e nemes szertartás megtörtént, s szíve min-

(RESZLET)
den melegségét érezve fogadtam János elis
merő szavait, szállító bot után néztünk. Akár an
nak idején Széchenyi Zsigmond és Kittenberger 
Kálmán vadhordói, de talán büszkében lépked
tem János után; vállunkon a csodálatos puly
kámmal. Keresztnyiladékra érve letettük terhűn
ket. majd kísérőm biztatására újra cserkelni in
dultunk.

-  Messze még az este. s a többiek felől nem 
jött lövés. Próbálkozzunk olyan tyúkot keresni, 
mely még nem rakott fészket.

Mivel szándékomban volt tyúkot is lőni. meg 
jobban megismerni a területet, máris indultunk 
az erdőszélt sejtető világosság felé. Sajnos nem 
mindenre kiterjedő óvatossággal. A talpam alatt 
roppanó száraz gally zajára, vagy a közben el
hangzott puskalövésre pár másodperc alatt sö
tét árny suhant a fák felett mutatva magát az 
egyébként sűrű lombkorona imitt-amott áttetsző 
takarása ellenére. A tőlünk alig száz méterre le
tett madárra vendéglátóm azt mondta:

-  Tyúk volt. Menjünk, keressük meg!
Rövid idő alatt kétszer pillantottuk meg. Egy

szer futva, majd zaklatásunkat megunva 
szárnyra kapott és kihúzott az erdőket övező, 
aranysárgán virágzó repceföldre.

-  No ez már nem lesz a miénk -  hallatszott kí
sérőm szájából.

Többfelől lövés zaja érkezett. Előre megbe
szélt találkahely irányába tartottunk. Amilyen 
gyorsan elnyelte kis társaságunkat az erdő. 
olyan gyorsan üdvözölhettük újra egymást, s 
egymás szavába vágyva soroltuk élményeinket. 
Pista bácsi spriccelt fekete-fehér mexikói és ka
nadai keresztezésből származó kétéves kakast, 
míg Csaba hároméves mexikóit lőtt. Csabi ka
kasát a repceföldön kereste Imre és kérte, hogy 
kárt ne tegyünk a bérelt repcében.

Miután Csaba kakasát is birtokba vettük, han
gos beszélgetés közepette indultunk az én ka
kasom megtekintésére. A repceföld mellett ve
zetett utunk. Az egyik sorban megpillantottam 
egy pulykafejet. Szívem dobbanása jelezte, ez 
az én tyúkom, mely kétszer faképnél hagyott.

-  Á, ez egy fiatal kakas - hangzott el a többiek
től. A vadászmester kereső távcsövét leeresztve, 
célzóbotját felém nyújtva mondta: -  János! Tölt
sön és lőjön! Körülbelül száz méterre lehet.

A céltávcső szálkeresztjében igen vékonynak 
tűnő fej még vékonyabb szára lövésemre le- 
nyaklott. A művel őnyom kanyarulatában eltűnt. 
Az aranysárga mezőben semmi más nem lát
szott. csak repce, repce, repce.

Érzésem azt súgta, eltaláltam, de cimboráim 
szavai szerint messze volt, s ez kételyeket tá
masztott bennem. A fegyvert újra töltve megin
dultam a sárga tengerbe, s csak akkor dobbant 
nagyot a szívem, mikor ott feküdt kimúlva, moz
dulatlanul. átlőtt nyaktővel gyönyörű kakasom 
méltó párja, egy acélkék. öreg tyúk. A madár
hoz lehajolva éreztem, kihullanak könnyeim örö
mömben, hogy ilyen sikerélmény, ilyen emberek 
és cimborák között a Vágvölgyében, Vág- 
tornócon megadatott nekem. Mire a madarat ki
vittem társaimhoz, ránk esteledett. A kakasomat 
lámpafénynél vettük fel. Szállítóboton párja mel
lé kötve vittem boldogan kísérőm segítségével a 
vadászházhoz, megköszönve a fiatalabb vadá
szok felajánlott segítségét. Miközben fürge, sza
kavatott kezek rendezgették a terítéken elhelye
zett madarak tollazatát, a vadászmester kezé
ben mérőszalag csillant, kakasom ecsettollát 
mérte meg.

-  Új rekord született! Egy centivel veri egy 
osztrák vadász által elejtett kakas tollát.

A fellobbanó máglya tüzének fényénél a terí
ték végén álló vendégek boldogan, büszkén 
hallgatták a szemben felsorakozott vendéglátók 
vadászmesterének jelentését, és a felharsanó 
kürtszót, ami -  megadva a vad végtisztességét
-  pontot tett a nap sikersorozatára.

A kis társaság még sokáig sorolta a vadászat 
emlékezetes mozzanatait, közben meg-meg- 
emelve, s az elejtett vad tiszteletére ürítve poha
rait. A máglya elhamvadt. Kürtösünk, a helyi Ka
tica névre keresztelt vendéglő tulajdonosának 
kérésére kocsiba szálltunk, s a szíves meg
hívásnak eleget téve az éttermébe tértünk be.

A meglepetés itt sem kerülte el társaságun
kat. A hangulatosan berendezett, fenyő lambéri
ával burkolt, trófeákkal és festményekkel díszí
tett helyiségek baráti összejövetelek színhelyét 
sejtették, ahol könnyen oldódik a feszültség, s 
bőbeszédűbb lesz a sikertő) duzzadó vadász
kebel. Most sem történt másként. Mikor a séf fe
lesége az asztal közepére tette a gőzölgő, szí
nében és összetételében számomra ismeretlen 
ételt, csilingelő hangon evéshez szólított ben
nünket:

-  Fogyasszák jó étvággyal! Medvetalpgulyás. 
A férjem barátja minap lőtt egy fiatal példányt, s 
ő küldte az alapanyagot. Csodálkozástól tágra 
nyílt szemem láttán, vendéglátónk megkér
dezte:

-  Művész úr! Talán most eszel életedben elő
ször medvehúst?

Igennel válaszoltam.
A Hargita és Kovászna határán elejtett med

vémről meséltem, é hogy ott miért nem sikerült 
medvehúst ennem. Közben az előttem lévő jó
kora tányér gulyás teljes kihűlése újramelegíté- 
sére késztette az asszonykát.

-  Felmelegítve talán még finomabb -  hangzot
tak férje szavai. Jócskán másnapba nyúlva tér
tünk vissza a vadászházhoz szálláshelyünkre.

A maradék éjszakát gyorsan átaludva trr-trr- 
trr hangokra ébredtem. Lassan learaszoltam a 
lépcsőn. A fehér asztal mellett ült Pista bátyám 
és Csaba. Kézírással töltötték ki az előkészített 
okleveleket, melyek az elejtett vad faját, ivarát 
és méreteit tartalmazták.

Vendéglátóink kézjegyükkel ellátva, lepecsé
telve adták át a hivatalos dokumentumokat.

Búcsúzkodtunk, s azóta is visszacsengő sza
vak tettek pontot vadpulykavadászatomra:

-  Viszontlátásra, jövőre ugyanitt várunk ben
neteket!

Németh János t

(Megjelent az „ötven vadász emlékeiből" című 
sorozat VII. kötetében. 1999-ben)
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MIT TEHET A JEGYZŐ?
Munkám során egy bizonytalan és megoldatlan problé
ma vetődött fel, mellyel kapcsolatban Önökhöz fordu
lunk szakmai és jogi tanácsért és kérjük, hogy válaszu
kat jelentessék meg a soron következő számukban. -  ír
ta egy magát megnevezni nem kívánó olvasónk.

A földtulajdonosi közgyűlésen a közös képviselő le
váltását a jegyző egymaga a jelen nem lévő földtu
lajdonosokat szavazati joggal képviselve keresztül 
viheti-e? Meghatalmazás nélkül automatikusan kép
viselheti-e a jelen nem lévő földtulajdonosokat, akik 
különböző okok miatt nem jönnek el s így a jegyző 
a közgyűlésen az összes földtulajdonosok 4/5 ré
szét is képviselve a szavazás során leválthatja-e a 
közös képviselőt? Ha nem rendelkezik szavazati 
joggal, akkor mi a szerepe a földtulajdonosi köz
gyűlésen?”

Elöljáróban leszögezzük, hogy a jegyző nem válthat le 
senkit. Általában meg kell állapítani, -  hogy a vadászati 
törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben sze
repló jegyzői feladatokat és jogköröket tekintve -  a jegy
zőknek nincs jog- és hatáskörük, feladatuk a társult va
dászati jog esetében létrejött vadászterület (vadászati 
tulajdonosi közösség közgyűlésén kívül. A jog és hatás
köre csakis a szabályosan meghirdetett közgyűlésen 
lép életbe, és csakis olyan mértékben (területarányban
-  községenként) és formában, ahogy azt a jogszabály 
meghatározza.

Azaz: a 30/1977. (IV. 31.) FM rendelet a továbbiak
ban: R) 7. §. (6) bekezdése szerint 
.A  határozathozatal során a közgyűlésen a települési 
önkormányzat jegyzője olyan szavazati hányaddal ren
delkezik, mint ahogyan a (5) bekezdés alapján megáll
apított terület aránylik a kialakítandó vadászterület egé
széhez. Az így megállapított tulajdoni aránynál a Ma
gyar Állam tulajdoni hányada nem vehető figyelembe.' 
(csak a magán tulajdonú!)

Az (5) bekezdés pedig azt mondja ki. hogy a tulajdono
sok. a tulajdonosok képviselői településenkénti meg
oszlásban mekkora területtel vesznek részt, a kialakí
tandó vadászterület egészéhez -  ez is településenként

-  viszonyítottan e tulajdonosok vagy képviselők milyen 
arányt képviselnek. Tehát a jegyző is területarányt -  
nagyságot képviselhet.

Mégpedig: a R. 7. §. (1) bekezdés a . ) és b . )) pontja 
szerint: .a települési önkormányzat jegyzője jár el törvé
nyes képviselőként azon a Vtv. (vadászati törvény) alap
ján vadászterületnek minősülő földek tulajdonosai nevé
ben, akik
a.) a kialakítandó vadászterületen egyenként harminc 
hektárnál kisebb földtulajdonnal rendelkeznek és e kép
viseletükkel más természetes vagy jogi személyt, nem 
bíznak meg. (Egymást azonban megbízhatják a képvi
selettel.)
b .)A  kialakítandó vadászterületen harminc hektárnál 
nagyobb földtulajdonnal rendelkeznek, de a határozat- 
hozatalon nem jelennek meg, és képviseletükről sem 
gondoskodtak."

Két kérdésre akkor egyszerű szavakkal a válasz: A 
fentieket .meghatározás nélkül automatikusan képvisel
heti -  a jegyző, -  mint jelen nem lévő földtulajdonoso
kat, akik különböző okok miatt nem jönnek a közgyűlés
re. A jegyző mindig rendelkezik a földtulajdonosi köz
gyűlésen a fentek helyett, de mindig csak kőzségen- 
kénti területről (ami a vadászterületbe ténylegesen be
letartozik) és a képviselt területnagyságot viszonyítva a 
teljes vadászterülethez százalékos arányban. Ez tehát 
mindig változó arány.

Például: a vadászterület 4500 hektár, három köz
ségből beletartozik mindegyikből 1500 hektár. A 
jegyző községéből 500 hektár tulajdonosai vagy 
megbízott képviselői jelen vannak, 1000 hektárról 
nincs senki. Nincs benne állami terület! A jegyző sza
vazati aránya: 1000 hektár aránya 4500 hektárhoz 
22l  2 százalék, minden határozat esetében ennyivel 
szavazhat.

A jegyző nem kezdeményezheti a közgyűlés összehívá
sát, közős képviselő .leváltását", mert a közgyűlés 
összehívását csak a földtulajdonosok egyharmada kez
deményezheti és a közös képviselő hívja össze a kifüg
gesztett hirdetményével.

A jegyző jogköre behatárolt. Sem a közgyűlés előtt, sem 
utána nincs jogosítványa, szavazati aránya csak a köz
gyűlésen állapítható meg.

A közös képvisek5(k) leváltásának lehetősége már szin
te országos gonddá duzzadt, vitává fajult. Lehet, nem 
lehet, ha igen. hogyan?

Vélhetően ügy nem, ahogy a kérdést feltették, mert a 
jegyző csak azt a szavazati arányt képviseli, amit eddig 
leírtunk. (Hacsak nincs olyan vadászterület, ami csak 
egy községhez tartozik, a közgyűlést meghirdetik s a na
pirendek között szerepel a közös képviselő leváltása -  ő 
írta ki a közgyűlést és a jegyzőnek 51 %-os szavazati 
aránya van azon a közgyűlésen! Ezt nehéz elképzelni.)

A jogi helyzet:
A 11/2000. (III. 17.) FVM rendelet 5. §. (7) bekezdés d.) 
pontja kimondja: A föld tulajdonosok vadászati közös
ségének képviselője -  a Vtv. 14. §.-ban meghatározott 
hirdetményi úton - köteles a földtulajdonosok vadászati 
közösségének gyűlését összehívni -  többek között -  
amennyiben a határozat meghozatalát a földtulajdono
sok Vtv. 12. §-ában foglaltak szerint számított egyhar
mada kezdeményezi."

A Vtv. 14. §. pedig előírja, hogy társult vadászati jog 
esetén a 12. §. szerinti kérdésekben való határozat 
meghozatalát a területarányban számított tulajdonosok 
egyharmada kezdeményezheti.

Márpedig a 12. §. (1) bekezdése a.) pontja .a tulaj
donosi képviselet formájáról és a képviselő személyéről 
való döntés jogát biztosítja.

Magyarán, ha a tulajdonosok területarányos egyhar
mada kezdeményezi a közös képviselő személyéről való 
határozat meghozatalát, azt a hirdetményben napirend
ként meg kell jelölni. (Persze nem úgy. hogy a .leváltása" 
szó szerepeljen) A közgyűlésen javaslatot tehet bárki a 
változtatásra, és a határozat érvényes, ha a teljes vadász- 
terület 50 % + 1 területaránya meg van. Ez elég alacsony 
létszám és terület arány lehet. Ezekben az arányokban 
természetesen a fentiekben leírtmértékben benne van a 
jegyző közgyűlésen megállapított szavazati aránya is.

-  Balázs -

VADÁSZOK A SAJTÓBANKétszer annyi vad hu llo tt el idén, 
m int tavaly a kemény hideg és az 
élelemhiány miatt. Főleg az apróvad 
állomány pusztult a fagy okozta bél
gyulladás és más betegségek követ
keztében. Mivel az őzeket csak ter
mészetes módon lehet szaporítani, a 
vadászok a szezonban is  kímélik az 
állományt vagyis lényegesen keve
sebbet vadásznak majd -  olvasható 
az elmúlt hetek sajtójában, amely 
ezúttal sem vo lt mentes a védett ma
darak lemészárlásáról szóló hírektől.

Kom oly veszteség a vadállom ány
ban címmel az Index internetes ú j
ság arról tá jékoztatatott, l»ogy .A 
kedvezőtlen időjárás komoly áldoza
tokat szedett a magyarországi vadál
lományban: elsősorban a madarak, 
az apróvadak és a halak között. Leg
inkább az okoz gondot, hogy az álla
tok a vastag hótakaró alatt nehezeb
ben találják meg az élelmet. Madár
védők szerint több ezer védett madár 
pusztulhat el idén, Békés megyében 
pedig a vadnyúl állomány negyede 
halhat éhen. A veszteségekről végle
ges adatokat csak az olvadás után le
het mondani."

Főleg az őzek vannak veszélyben a 
cím e a Népszava írásának, amely
ből kiderül: „Már a decemberi hava
zás kóborlásra késztette a madarak 
nagy részét, ez a februári havazással 
csak felerősödött. A kemény tél és a 
vastag hótakaró leginkább a mada
rak életét nehezíti meg: tizenkét 
gyöngybagoly tetemét találták meg 
az elmúlt hetekben a madarászok 
Csongrád megyében. A  vastag hóta
karó miatt a madarak és a kisebb tes
tű állatok ugyanis nem jutnak hozzá 
az élelemhez. Főleg a muflonok és az 
őzek veszélyeztetettek a hideg idő és 
a magas hótakaró miatt, mert 
könnyen felfázhatnak a többi állat, fő
leg a nagyvadak számára azonban 
nem jelent különösebb gondot a 
mostoha időjárás -  mondta a lapnak 
a Borsod Megyei Vadászati Felügye
lőség vezetője, Szilágyi Sándor."

A Népszabadság Vadetető szánok a 
Gemencben címmel arró l ad hely
zetje lentést, hogy .A  Gemenci Erdő-

és Vadgazdaság Rt. Az év minden 
szakában hordja a táplálékot az erdő 
szarvasainak, vaddisznóinak és őzei
nek. Solti Imre. a részvénytársaság 
szekszárdi erdészetének vezetője a 
lap tudósítójának arról számolt be, 
hogy tavasztól őszig lovas kocsival, 
télen viszont csendesen sikló, ló von
tatta szánnal viszik a szóróhelyekre a 
kukoricát és a lucernasilót, ilyenkor 
naponta kétszer is. Az állatok ponto
san tudják, mikor érkezik számukra az 
eledel, ezért már a környéken vára
koznak az ebédre. Miután jóllaktak, a 
kővetkező etetőhelyre mennek, s gya
kori, hogy hamarabb érnek oda. mint 
a takarmány szállítói. A Gemencben a 
hosszan tartó hideg miatt a vadmala
cok elhullása nagyobb arányú lesz, 
mint más teleken."

Az RTL K lub  O nline 300 m illiós  
madárm észárlás Baranyában cím 
mel arról informálja olvasóit, hogy a 
déli megyében néhány hónap alatt 
több mint 300 millió forint értékű vé

dett madarat mészároltak le. Az 
olasz vadászok magyar segítőikkel 
együtt 2001 júliusától október köze
péig több mint 11 ezer darab nem
zetközi szerződés hatálya alá tarto
zó, fokozottan védetté nyilvánított 
madarat lőttek ki. Az illegálisan lemé
szárolt állatokat legális vadszállít
mánynak álcázva 2001 novemberé
ben az udvari határátkelőhelynél 
akarták kicsempészni az országból, 
ám a vámellenőrzés során lebuktak, 
a vámhatóság természetkárosítás 
miatt tett feljelentést a rendőrségen. 
A  nyomozás során három olaszt és 
hat magyart hallgattak ki gyanúsított
ként, többek között a vadászatokat 
és a kiszállításokat szervező utazási 
iroda dolgozóját és őt vadászt is. A 
Baranya Megyei Rendőr-főkapitány
ság vizsgálati osztálya befejezte a 
nyomozást az ügyben, a gyanúsítot
tak ellen vádemelési javaslatot tettek 
a megyei főügyészségnek. Az orszá
got vadászat után elhagyó 26 olasz 
vadásszal szemben a büntetőeljárás 
felajánlására tett javaslatot a megyei 
rendőrség."

Összeállította: K. E.
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SZALONKA -  NYITÁNY 2003
Rendhagyó ünnepélyességgel 
kezdődött az idei szalonka nyi
tány. a Pilis hegységben az Is
pán-hegyen, a Zotyi kőnél, márci
us 8-ikán. Sánta Antal február 13- 
ai tragikus halála okán, a tavasz 
üzenete helyett, az emlékezés 
szomorú koszorúit, virágcsokrait 
hozták el az egybegyűltek, a 
gyászoló család, a kollégák, a 
barátok, és a vadásztársak. A va
dászkürtös trió méltóságos gyász z  
zenéje elérte a lelkek legmélyebb £ 
bugyrait. Eddig mindig együtt w 
tudtunk őrülni a várva-várt kike- ^  
letnek. a szalonkáknak, hiszen ií  
Tóni a hagyományos ünnepség- q  
nek a kezdetétől valóságos mo- 
torja. „fő ceremóniamestere” volt. £  
Elkötelezett megszállottságára £  
jellemző volt. hogy utolsó akarata 
szerint a hamvainak elhelyezését a Zotyi-kő- 
höz kérte. A Pilis hegység és a szalonkák va
lóságos szerelmese volt egész életében, és 
most már azon túl is. Magyar Gábor a termé
szetvédelmi hivatal munkatársai Miklós 
László pedig a szalonkázó vadásztársai ré
széről méltatta Tóni múlhatatlan érdemeit és 
vett végső búcsút felejthetetlen vadásztár
sunktól.

Elföldelt hamvai fölött a szeretet és a tiszte
let virágaiból szinte jelképes „hegyet" emeltek 
a szertartás résztvevői.

Rövid szünet után a baranyai hivatásos vadá
szok által elfújt „a vadászok üdvözlése" című 
kürtszólamok szálltak az ég felé. a még javá
ban téli álmot alvó erdő csendjében, és meg
kezdődött a hagyományos szalonka nyitány. A 
Magyar Vadászok zászlajának köszöntése után 
Fillér István, a pécsi Nemzeti Színház jeles va
dász művésze Fekete István szalonka vadá
szatról szóló novelláját adta elő. amely ebben a 
stílszerű, ünnepélyes környezetben rendkívüli, 
és máshoz nem hasonlítható élményt nyújtott a 
közönségnek. A tavalyi nyitány óta a köreinkből

az örök vadászmezőkre távozott 
dr. Janisch Miklósra emlékezett 
Török András Mátyás A híres 
vándordíját, a Szalonka-tálat idén 
Miklós László vehette át egy éves 
megőrzésre. A Csekő Sándor a 
VKE elnöke, az egyesület Huber
tus keresztjének arany fokozatát 
adta ál Csada Ferencnek a PEG 
Rt. nyugalmazott vadászati fel
ügyelőjének. ezüstöt Petrik Já
nosnak a szentendrei erdészet 
igazgatójának, bronzot pedig 
Dombai Jánosnak, az idős. ta
pasztalt szalonka vadásznak. 
Zambó Péter a PEG Rt. vezér- 
igazgatója keresetlen szavakkal 
üdvözölte ezt a szép hagyományt, 
és biztosította a jelenlevőket 
messzemenő támogatásáról. Te
kintettel arra -  mondotta -  hogy ez 

a hagyományteremtő és tisztelő rendezvény a 
természet szeretetéről. a barátságról, egymás 
megbecsüléséről szól. erre az estére minden je
lenlévőt a szalonka vadászatra meghívott, bár 
ennek az időjárás idén a Pilisben még koránt
sem volt kedvezőnek mondható. Néhányan 
ugyan szép csendben hazamentek, de a „meg
szállott" többség élt a meghívással és ha a hi
degtől citerázva is. de megleste... a szalonka 
csillagot, mert ezen az estén a magyar erdők ki
rálynői senkit nem fogadtak kegyeikbe. Sajnos.

H.

Szinte föl sem fogtam a hír értel
mét...szeretnék védekezni, nem megér
teni. vitába szállni a magváltoztathatat- 
lannal. A felfoghatatlan hír azonban még
is igaz. 57-ik születésnapja -  február 17.
-  előtt alig néhány nappal hagyott itt 
bennünket. Vérbeli, igaz szalonkavadász 
volt. akit nem lehetett nem szeretni. A pi
lisi szalonkázók nem túl népes „szektájá
nak” úgyszólván ember emlékezet óta. 
Sánta Tóni közszeretetnek örvendő alak
ja volt. és amíg mi -  a szalonka idényben 
mindennapos társai -  élünk, az is marad. 
Hányszor, de hányszor emlegetjük azo
kat a mára már legendává nemesült sza
lonkázó társainkat, akik nevét a Zotyi kő 
kópjafája őrzi. Hányszor fordult meg a 
gondolatainkban, hogy vajon kinek kell a 
nevét fölvésetni az emlékoszlopra! Senki 
nem sejtette, hogy éppen Sánta Tóni 
lesz a következő. Amióta létezik a pilisi 
szalonka nyitány Tóni évről évre a szer
vezés „motorja", ceremónia mestere volt. 
Utánozhatatlan derűs egyénisége min
denkit magával ragadott. Soha nem fe
ledjük, amikor bájos lánykáival a nyitá
nyon együtt muzsikáltak és hozták a ta
vasz üzenetét.

1964-ben éretségizett a Toldy gimnázi
umban. Két évig a soproni egyetemen 
folytatta tanulmányait, majd az Eötvös 
Lóránt Tudomány egyetem biológia-föld
rajz szakán végzett. Volt hivatásos va
dász. természetvédelmi őr. tájvédelmi

SÁNTA ANTAL
1946-2003

körzetvezető, természetvédelmi főelőa
dó. minisztériumi főtanácsos, botanikai 
főfelügyelő és végül a KöM megbízott 
osztályvezetője. Részt vett a kutatásban, 
a természetvédelmi szakoktatásban An
gol nyelv ismerete segítette a nemzetközi 
természetvédelmi munkáját. Szakmai 
publikációinak száma tekintélyes, szű- 
kebb szakterületének, a botanikának itt
hon és külföldön széles körben elismert 
művelője volt.

Az állat és növényvilág avatott ismerő- 
jeként vérbeli természetbúvárnak ismer
tük meg. Hányszor figyelmeztetett, hogy 
óvatosan lépkedjünk, mert a pázsitban a 
védett szibériai nőszirom bújhat meg. 
Tréfából, de őszinte szeretettel a ..legna
gyobb magyar elállónak" neveztük, mert 
talán senki nem tudott úgy ..elállni" mint 
ő . Rendkívüli terepismerettel, megfigyelő 
képességgel rendelkezett, s ez is hozzá
járult a megtisztelő „címéhez" , amelyen 
egykor együtt olyan sokat derültünk. A 
mikor szerencsénknek híjával Diána is
tenasszony kegyeiért fohászkodtunk, 
mindig hozzátette: Szent Hubertust kér
jük. mert ő  a mi igazi védőszentünk. Ta
valy -  szalonkázó társai egyhangú javas
latára -  Tóni kaphatta meg a pilisi szalon
kázók legbecsesebb vándordíját, a Sza
lonka-Tálat. Nem tudhattuk, senki nem is 
sejthette mit hoz a kiszámíthatatlan sors. 
Azt viszont tudjuk, és szinte naponta 
érezzük, hogy Tóni nélkül idén üresebb 
lesznek a pilisi erdők, amint azok királynői 
rajongóinak lelke is. A magunk részéről 
mindent megteszünk, hogy utolsó akara
ta, amely szerint a hamvait a Pilis Hegy
ségben, a Szalonka nyitányon. Zotyi kő
nél szórják szét. ünnepélyes méltóság
gal, és tiszteletadással megtörténjen.

Emlékét szeretettel és örökre a szí
vünkbe zárva megőrizzük!

dr. Pocskay Tamás 
és a Szerkesztőség



A CSAPAK DOKTORAI
i Jgy tűnik, hogy a babonák ellenére a 13-as 
szám szerencsés a Magyar Véreb egylet 
életében, mert február utolsó hétvégéjén 
a tizenharmadik alkalommal rendezték 
meg Kaszópusztán a hagyományos Ka
s/ó Kupa fővizsgát, amelyre éppen 13-an 
neveztek.

A Házigazda HM Kaszó Rt. és a pati
nás Magyar Véreb Egylet több mint egy 
évtizede dolgozik a rangos országos fő
vizsga megrendezésén. Az idei rendez
vény egyfajta erőfelmérő rendezvény is 
volt. mert novemberben hazánk ad ott
hont a Nemzetközi Fővizsgának. A há
romnapos találkozón négy hannoveri vé
reb tett sikeres elővizsgát, és sor került a 
szokásos tenyész szemlére is. amelyen 
Böhm István az egylet tenyésztési fele
lőse, dr.Győrffy Lajos kynológus és 
Zilai János a rendezvény vezető bírója 
értékelte a felvezetett kutyákat. A nap 
végén, este nyolc órai kezdődött a Ma
gyar Véreb Egylet éves közgyűlése a va
dászházban. Az állomány szabályozó 
vadászatok során 15 sebzést jelentettek 
elsősorban Kaszóból, valamint a SEFAG 
Rt. csöpröndi és segesdi területéről. így 
minden kutyának jutott olyan munka, 
amelyben „élesben" bizonyíthatta felké
szültségét. A feladatmegoldások -  mint 
az életben annyiszor -  most is furcsa és

váratlan eseményekkel kellett szembe 
nézniük a vérebvezetőknek. Hiába a jó 
kutya, a felkészült vezető, ha az agancs 
keresők lehajtják a területet és a sebágy
ból a vadat idő előtt felverik. így járt

T ro s ic s  G y ö rg y  a  K a szó  K u p á va l

Szeifert Szabolcs és vérebe. Heiteri 
Ador is. A hannoveri kan korrekt vezeték
munkával. biztosan eredt a sebzett dám- 
borjú nyomába. Sajnos az agancsozók 
megelőzték, s előbb akadtak a vérbő 
csapára és több sebágyból is felverték a 
borjút. A félórás előny elég volt ahhoz, 
hogy szakszerűen megnyúzzák és a hús

sal eltűnjenek a helyszínről. A kutya már 
csak a borjú hűlt helyét, pontosabban a 
kihűlt bőrlét tudta megmutatni a bíróknak 
és a koronának. Ez az eset is bizonyítja 
az agancsozó bandák vadászterületeken 
okozott kártételét.

Bubán István Vadkövető Andor Csoki 
nevű hannoveri kanját szintén meglepetés 
érte a csapa végén A vélhetően dermedt 
szarvast az éjszaka során egy vaddisznó 
konda kikezdte. így a megtalált vad sajnos 
veszendőbe ment. Az ilyen sajnálatos 
„közjátékoktól" eltekintve kiváló ered
ménnyel zárult a tizenharmadik kaszói fő
vizsga.

A 13 munkába induló vérebből 11 töret
tel érkezett vissza, s nyaklójába tűzve 
büszkén viselte azt. egészen a vasárnapi 
ünnepélyes eredményhirdetésig.

Eredmények:
Odvaskől Avar, hannoveri kan. vezetője 
Trosics György, 214 pont, I. díj 
Heiteri Ador, hannoveri kan. vezetője: 
Szeifert Szabolcs. 191 pont I. díj 
Kánkúti Nyomkereső Dina, hannoveri 
szuka, vezetője: Szitás Attila 189 pont, I. díj 
Zagrajházi Okos. hannoveri kan, vezetője: 
Cseh László, 194 pont, II. díj

Agyaki Gábor

IV. Országos szarvasbőgő verseny
Nem kis meglepetésre idén Fehér Péter nyerte a FeHoVán, már
cius 8-ikán rendezett országos versenyt. Második lett Homolya 
Károly, a tavalyi Európa bajnok öccse. Homolya László előtt, 
aki -  amint mondta -  erős meghűléssel küszködött. A tizenkét in
duló versenyző legfiatalabbja középiskolás, legidősebbje a he
tedik évtizedén is túl volt, mégis egyforma lelkesedéssel imitál
ták élethűen a szerelmes bikák hangformáit. Idén már mikrofo- 
nos hangosítás is segítette a közönséget a nemes hangok élve
zetében, ezt azonban a pocsék akusztikájú csarnok és az erős 
háttérzaj erősen rontotta. A közönség számára érdekes és von
zó rendezvényt egymáshoz préselődve legalább ezren szurkol
ták végig. Ez is bizonyítja, hogy ezt a versenyt bizony, méltóbb 
környezetben kellene rendezni, mert előbb-utóbb talán sikerül 
az Európa bajnokságot is megrendeznünk.

Erdő és vadgazdálkodási 
hegesztett táblás acélhuzal 
kerítések sorozatgyártása, 

értékesítése
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A HUMÁN OLDAL
Ott tartunk jelenleg, hogy néhány meg

szállotton kívül senki nem akar orszá
gos sőt több megyében még me
gyei vadásznapokat sem rendezni. 

Pangó érdeklődés jellemzi az országos vadász
bált, és ha nem volna kötelező a továbbképzés 
a hivatásos vadászok részére, a kutya sem 
menne el. A sportvadászok továbbképzéséről -  
bár igazán rájuk férne, és tervben is volt -  már 
nem is érdemes említést tenni. Az ügydöntő és 
javaslattevő közgyűlések sora pedig a megje
lentek alacsony száma miatt rendre határozat- 
képtelen. s ezért találták ki azt a megoldást, 
hogy a meghívón már előre közük a félóra után 
történő ismételt összehívást. Ha mégis akad va
lami konferencia, vagy hasonló rendezvény, ar
ról vagy kevesen tudnak, vagy ugyanarra az 
időpbntra az ország másik felébe hívják Össze 
az esetleg érdeklődő vadászokat, tisztségvise
lőket.

Anélkül, hogy bármilyen „ideológiát" kíván
nánk gyártani, a vadászok napja volt eddig az 
egyetlen olyan kulturális rendezvény, amely 
során az előítéletektől még meg nem fertőzött 
kívülállók egyfajta képet kaphattak a vadászok 
életéből, a szűkebb és tágabb pátriájuk vad- 
gazdálkodásáról, a „szellemi műhelyről", a va
dászat tudományos, irodalmi, művészeti és 
kulturális értékeket teremtő szerepéről. Ugyan
is csak a széles körű meg- és elismertetés nyo
mán képzelhető valaha is el. hogy ezek a sajá
tos ihletettségű. valóban különleges értékek 
egykoron az egyetemes magyar kultúra részei
vé válhatnának, ahogyan elvitathatatlanul vál
tak is az elmúlt századok során. Számos me
gyében mindezeket felismerték, példamutató 
munkát végeznek, s így igen jelentős tömege
ket is képesek vonzani. Helyenként sikerült 
olyan erős kötődésű hagyományt teremteniük, 
hogy ha most már valamilyen okból esetleg 
mégis elmaradna, abból hatalmas botrány ke
rekedne.

Mi a baj a gyűlésekkel, értekezletekkel, kon
ferenciákkal? Talán legfőként az. hogy a „forga
tókönyve" szerint és egyébként is dögunalma- 
sak. az egyik olyan, mint a másik. Semmi olyan 
új információ nem hangzik el. amit máshonnan 
nem lehet megtudni, a feltett kérdésekre pedig
-  tisztelet a néhány üdítő kivételnek -  érdemi 
válasz általában nincs. A „képviselők" nem tud
ják mit -  és konkrétan kiket képviseljenek. így a 
megválasztásuk után „önjárókká" válnak és 
még köszönő viszonyban sincsenek a válasz
tóikkal. A saját kútfejükből meregetett ötleteikre, 
javaslataikra pedig legtöbbször azt a választ 
kaphatják, hogy a vezetőség megfontolja, jobb 
esetben megtárgyalja a kérdést -  amely idő
közben alapjaiban változhat -  és továbbít
ják. Az alapkérdésre nagy nehezen vissza
jött válaszra, vagy inkább a konkrét intézke
désre, már alig akad' akinek sikerül vissza
emlékeznie.

A konferenciákkal olyan gondok is vannak, 
hogy eljutottunk odáig, hogy bárki, minden 
megterhelés nélkül beleköthetetlen „valósá
gos" tudósítást írhat róluk, csupán a meghívó 
alapján, mellőzve a személyes élményeit, sőt a 
megjelenését is. Az előadók köre zárt, a sok
szor hallott témákkal, lerágott csontokkal, s 
előre meghatározott szereposztással zajlik az 
egész: ha őz. akkor ez, ha szarvas akkor 
az...Ám. ami talán nagyobb baj. hogy végül

Ha vadászati közéletünk kerül szóba, min
denki siránkozik, fejét rázza, kezét tárja, ér
tetlenkedik. Szinte törvényszerűen mindig 
„a többiek" a közönyösek, a beszürkültek, a 
jó célokén megmozdíthatatlanok, a jelenlé
vők mindig kivételek. Mivel általában sem
mi sincs ok nélkül, talán érdemes volna a 
kérdést kissé górcső alá venni, és amin le
het, mielőbb szükséges lenne változtatni. 
Ki tud arra magyarázatot adni, hogy miért 
vonz és mozgat meg egy-egy vadászati kul
turális rendezvény -  legyen az vizslaver
seny, vadászkürtös vetélkedő, bőgő- vagy 
lövészverseny ezres, tízezres tömegeket 
Franciaországban, Németországban, Auszt
riában, Szlovéniában, Csehországban és 

Szlovákiában?

mindenféle különösebb eredményre jutás, 
vagy értékelhető utóélet nélkül történik min
dez. Az embernek az érzése az. hogy nem is 
ez a lényeg, hanem végre „ki lehet pipálni", 
mert ebből is. abból is megvolt a konferencia..

A hivatásos vadászok kötelező továbbképzésé
nek programja hasonló gondokat vet föl. A szer
vezők -  ki tudja miért -  úgy gondolják, hogy a 
vadőrökből „kis vadbiológusokat" kell kiképez
ni. nem pedig a gyakorlati jellegű, a napi mun
kában fölhasználható ismereteket kellene átad
ni. Mintha csak megállt volna az idő. Pedig a 
hatékony, új. posztgraduális képzési módszerek 
dömpingjének a korát éljük. Érdekes szituációs 
tréningekre, a napi munkát ténylegesen segítő 
új ismeretek elsajátítására, intézkedési ismere
tekre. etikai és etikett kérdések tisztázására, 
marketing képzésre adódhatna ma már szinte 
korlátlan lehetőség, csak a szervezők egy csi
petnyi fantáziájára volna szükség. Legalább ad
dig el kellene végre jutni, hogy mi a pontos te
endő vadorzás esetén, hogyan kell megírni egy 
szabályos följelentést, milyen bizonyítékokat kell 
összegyűjteni, elraktározni, hová fordulhat a 
vadőr védelemért ...és a sort még hosszan le
hetne folytatni.

Az igazság az -  és valakinek ki kell végre mon
dani -  hogy a kutatási, vizsgálati eredménye
ket sajnálatos módon az előadókon, jobb eset
ben a hallgatóságon kívül senki el nem hiszi. 
Sokszor még a jelentős közpénzekkel megren
delőként fellépő „Állam Bácsi" sem „hasznosít
ja" az eredményeket . A legfőképpen pedig 
azok nem hisznek semmit el. akik ..gyárilag" 
mindent tudnak, „ex katedra" nyilatkozgatnak, 
és a velük szembenálló, esetleg más szájízű. 
de valóban megalapozott érveket az asztalról 
nagyívben lesöprik. Ellentétes eredményű 
adatok, kutatások, nincsenek, csak a „söprű" 
működik, pedig azzal sokkal inkább a röpülés- 
sel kellene kísérletezgetni. Az ember már nem 
tud másra gondolni, minthogy valamiféle .val
lási alapon" működik az egész, hiszen az ész
érvek semmibevételét másként egyszerűen 
nem lehet megérteni. A szemforgató álságos- 
ság érthetetlen, mégis tapasztalati alapon elő
re kiszámítható, szinte már prognosztizálható 
az egész válaszadási „rendszer” . Ezen belül a 
résztvevők hozzáállása, viselkedése, reakció
ja, a nehezen kicsikart, semmitmondó vála
szokkal együtt. Ettől kezdve aztán már senkit 
nem is érdekel semmi. Mitől is lenne érdekes

valami, ha előre borítékolhatjuk a választ? Hi
ányzanak az igazi viták, az egymás észérvek 
alapján történő meg és nem legyőzése. 
Megélt tapasztalatok alapján tudni és érezni 
kellene, hogy igenis egy hozzászólásnak van 
értelme, mert -  ne adj Isten -  talán még lehet 
is belőle valami.

Be kellene végre látni, fatális tévedés az, 
hogy a vadászat sikere csak és kizárólag a 
vadgazdálkodáson múlik. Az is tökéletes 
zsákutca, hogy az egész vadászat, valamifé
le „jogi esetté" degradálódott, és csak pa
ragrafusok mentén él, vagy inkább a túlsza
bályozástól haldoklik. Lassan rá lehetne jön
ni. hogy a vadgazdálkodás -  vadászat kizá
rólag azokon múlik, akik -  jól. vagy rosszul -  
az egészet működtetik. Merjük végre kimon
dani. hogy a humán oldalon, az embereken 
múlik minden. Ki nem látott olyat, hogy két 
egymással szomszédos, teljesen hasonló 
adottságú vadászterület egyikén rezseg a 
vad. szépek a terítékek, a szomszédban meg 
egymás idegein hárfáznak és a vadnak már 
az írmagja rotyog a bográcsban. Nem nép
szerű feladat, és nem is könnyű erről beszél
ni, pedig a humán oldal meghatározó szere
pét nehéz volna elvitatni. Mindezek ellenére 
talán erről esik a legkevesebb szó. és az em
ber. a vadász az. akiért a legkevesebbet 
tesszük. A megújuló természeti erőforrások 
ésszerű hasznosításában vagy teremtünk, 
előállítunk, hordozunk és őrzünk maradandó 
értékeket és ezeket képesek is vagyunk má
sokkal is elismertetni, vagy pedig marad a 
„fogyasztói „ szerepkör, ami a jövőben sem
miképp nem tartható. Nem elég már csupán 
a zászlót lengetni, hanem a 24. órában végre 
valamit már együtt tenni is kellene.

Nem elegendő az összefogásról csupán 
papolni és eközben mindenki által jól ismert 
saját pecsenyét sütögeti. A lelkesítő pátosz 
ellenére, a háttérben megtapasztalt érdekte
lenséget, középszerűséget, és közönyt egy
szerűen nem lehet rajongva szeretni. Ha pe
dig már csak az egyszerű túlélési stratégia a 
cél. azzal nem lehet hegyeket mozgatni. Sür
gősen taktikát és stratégiát kell változtatni, 
mert ez így tovább egyszerűen nem megy. a 
történelem egyszerűen átlép az elavult dolgo
kon. Nincs ebben semmi újdonság, ezért min
den jel arra utal, hogy a jelenlegi „rendszer" a 
való világból nem emelhető ki, és éppen ezért 
tovább nem is javítgatható. Mesterségesen ta
lán még -  ideig-óráig -  életben lehet tartani, 
de bukásra áll már mindenből és mindenkiből. 
Alapvető nemzeti érdek, hogy a közelgő EU- 
csatlakozásból. a magyar vadgazdálkodást il
letően nehogy a pozícióink teljes feladásával 
végül EU -  thanázia legyen. Aki ugyanis „ha
lottaiból föltámadni" képtelen, azt bármennyi
re, és bármennyien siratják, igen hamar elfe
lejtik, mert az élet nem fog miattunk egyetlen 
percre sem megállni. Talán még nem volna 
késő a kabátot újragombolni annál is inkább, 
mert az évszázados hagyományok ismereté
ben. az új kihívásokra fogékony humán oldal, 
a talán még mozgósítható szellemi erő, olyan 
szilárd, Európa szerte tisztelt és elismert törté
nelmi alapokon áll, amelyre minden bizonnyal 
mindenki másnál nagyobb biztonsággal épít
kezhetnénk.

H. Zs.
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Terelés 
vagy hajtás?

Nagy érdeklődéssel olvastam a 
VADÁSZLAP februári számában 
a terelővadászattal kapcsolatos 
véleményeket. Mire megjegyzé
seim esetleg megjelennek -  jócs
kán túl leszünk e vadászati mó
dok idényén, mégis: most .mele
gében" érzem aktuálisnak az 
alábbiakat.

Mindkét szerző ráérzett arra a 
fogalomzavarra, ami e két vadá
szati mód önkényes értelmezé
sében tükröződik; és kiváló taná
csaik ugyancsak megszívlelen
dők. A bizonytalanság azonban 
további gondolatokat ébreszt és 
jó lenne ezeken nem átsiklani.

Az idézett jogszabályváltozá
sokhoz: a76/2002.(VIII.23.) FVM 
rendelet a hajtóebek használa
ta nélkül korlátozást nem vette 
át a 11/2000.(111.27.) FVM rende
letből. Amit nem tiltanak; az sza
bad -  tehát akár kutyát is használ
hatunk. Ezzel az egyetlen enged
ménnyel a terelés és hajtás alap
vetői!) különbsége szűnt meg!

Minden vadászati mód a vad 
várható reakcióján alapszik. Jól 
akkor vadászunk, ha tudunk a 
vad eszével -  ami van neki -  
gondolkodni.

A „terelés" alapvető lényege 
az. hogy a vad nem „tudja", hogy 
vadásznak rá! Nappali beállóhe
lyéről óvatosan kimozdítva nyug
talanítjuk; ami az általa használt 
és általunk ismert váltóin elvonu
lásra ösztönzi. Nem menekül, 
csak vonul: meg-megállva, oly
kor hátranézve; a többit is bevár
va. Ezen a viselkedésen alapszik 
az a régi-régi vadászgyakorlat; 
ami ma már jogszabályba kemé
nyítve lehetővé teszi a vaddisz
nón kívül az egyéb nemes vad 
vadászatát. Ekkor -  és az egyéni 
vadászati módoknál is jobban -  
nyílik lehetőség a szükséges mi
nősítésre. a „tiszta golyó” indítá
sára. álló vadra!

Ezt a viselkedést csak akkor 
tapasztaljuk, ha a vad nem me
nekül -  azaz, ha nincs(!) kutya!

Az összes többi előírás csu
pán ennek következménye.

Tehát a vadászok elállják az is
mert váltókat, jó 30-50 méternél 
nem közelebb, és először néz
nek. utána esetleg lőnek a leírtak 
szerint. A vad kimozdításához -  
mert ez nem hajtás -  pár. az erdőt 
és vadat ismerő terelőember kell 
csupán. Én -  elég régen -  még 
úgy tanultam, hogy: „Emberek! 
Bújjanak a jószág lakásába rossz 
széllel; mintha véletlenül ügyetle

nül cserkésznének!" Ennyi kell 
csak és nem több. A vad elhagy
ja a sűrűt, gödörágyat, szederin- 
dás bozótot; de nem menekülve! 
Ha akár egy-két kutyát is alkalma
zunk; a vad máris „tudni” fogja, 
hogy rá vadászunk: és függetle
nül a résztvevők számától, hajtó
vadászatot folytatunk! Ehhez már 
jól illeszkedik a régi 6 fő akár 10 
főre emelése is. Úgy vélem, hogy 
kimondatlanul bár. de a nagyvad 
egyetlen társas vadászati módját 
ilyen módon ezentúl csak hajtás
nak nevezhetjük.

Az egyes vadászati módokat 
értelemszerűen a vad- és vadász 
kapcsolatából javaslom megkö
zelíteni. mint tettem a terelés fo
galmának tisztázásánál. Például 
ha 8-10 fő megy ki szalonkázni. ez 
attól még egyéni vadászat; mert 
egymás közötti!) nincs együtt
működésük a húzáson; csupán a 
szalonka és az egyes vadászok 
között van. Miután a nagyvad 
(jobb híján írom) „nem egyéni" 
vadászatán a jelenlévők együtt
működnek; így az társas vadá
szati mód. Ha tíz főnél kevesebb 
a jelenlevők száma: egyéni vadá
szatról bár nem beszélhetünk, 
társas vadászatnak pedig tilos! 
Az előírásokból arra az ered
ményre jutunk, hogy vagy 
klasszikus értelemben egyéni va
dászaton vagy csak hajtásban 
vadászhatunk nagyvadra!

Egle Zoltán egyetlen gondola
tával nem értek egyet; minden tár
sas vadászaton kerülni célszerű a 
vadászok sűrű szélére állítását! 
Hajtáson főképp; mivel a menekü
lő -  futó vadra nemcsak rálőni, 
hanem meglőni is szeretnénk.

Nyúl András gondolatai között 
igen tetszett az eredmény-centri- 
kusság kényszere mellett a vad 
védelmének, nyugalmának, élet- 
folyamatainak figyelembevétele 
és tisztelete! A régi idők fényes 
eredményei apróvadnál is azon 
alapultak, hogy igen kevésszer 
vadászták meg a területet és za
varták meg a vadat; de akkor na
gyon eredményesen. A vadászat 
régi irodalmában, nagy öregjeink 
elbeszéléseiben sem volt titok a 
szarvas terelése, ami éppen a kis 
létszám és a kutya mellőzése mi
att igen alkalmas az egyedi mi
nősítésre. Aggályosnak tartom vi
szont a zárógondolatot; amely te
relésnél az engedélyezett tízfős 
korlátozás feloldását óhajtaná.

Dr. Bőd Lajos

Véleményünk szerint
A hozzászólásnak örömmel ad
tunk helyt, hiszen éppen a rende
letváltozás tapasztalatainak össze
gyűjtése. megvitatása volt a cé
lunk. Annál is inkább így gondol
juk. mert véleményünk szerint az 
Isten őrizzen meg bennünket már 
minden további félreérthető túlsza
bályozástól. A terelés ősi, eredmé
nyes és hangulatos társas nagy
vad-vadászati mód. amely generá
ciók tapasztalatain és a vad sajá
tos viselkedési módjának ismere
tén alapul. A rendelet, a jogsza
bály adja a kereteket, azaz a „mi
kéntjét". viszont a ..hogyanját” a 
tapasztalt vadászatvezetők hatá
rozzák meg, figyelembe véve 
mind a szakmai, mind a vadászeti
kai kérdéseket. Jelenleg az alap
törvényen kívül mind a négy mó
dosított rendeletet tüzetesen el kell 
olvasni. Miután a hajtás és terelés
-  ahogyan dr. Bőd Lajos is kifejtet
te -  egymástól alapvetően eltérő 
fogalmak, elsősorban a vadásza
tot vezető szakembereknek kell tud
niuk különbséget tenni. Az alap
törvényben ugyanis a vaddisznón 
kívül tilos minden nagyvadfajra haj
tásban vadászni, és csak a gím-. 
dám-, muflon tarvad (valamint a 
róka. aranysakál, nyestkutya, mo
sómedve, kóbor eb és macska) 
ejthető el a „legfeljebb” tíz pus
kásra szervezett terelővadászatok 
során. A rendeletben szereplő 
„legfeljebb" szó viszont egyértel
műen azt jelenti, hogy ennél több 
nem lehet, kevesebb viszont igen. 
A régi rendeletben a hajtók száma 
maximálva volt és a kutyák hasz
nálatát is tételesen tiltották. Ez a 
két dolog a módosításból kima
radt, de mivel a társas vadászat 
esetében rendelet írja elő a felelős

vadászat vezető megnevezését, a 
puskások pontos, a helyi sajátos
ságoknak megfelelő eligazításá
ért. a vadászat szakszerűségéért 
és eredményességéért egy sze
mélyben felelős. A mi „• olvasatunk
ban" tehát ebben a két kérdésben
-  ahogyan egy sor másban is -  a 
vadászatvezető dönthet. A terelő
vadászatokon a „hajtók" viselke
dése teljesen más. a puskások 
számánál általában kevesebben 
vannak, rossz széllel, csendesen 
haladva, minden felesleges zajon
gást kerülve mozdítják a vadat az 
ismert váltókat leálló puskások irá
nyába. őket is a vadászatvezető 
igazítja el. és irányítja mindvégig. 
A terelővadászat esetében azon
ban -  és ez is fontos különbség -  
az említett nagyvadfajokra nem 
csak álló helyzetükben engedélye
zett a lövés, hanem szabályozott 
kivételként mozgásukban is. Ez 
azonban korántsem jelentheti azt. 
hogy a sorban vágtázó szarvas
csapatra valaki kilőjön egy egész 
tárat azzal, hogy hátha ott marad 
valamelyikük. Szerintünk -  egye
lőre legalábbis úgy tűnik -  bőség
gel elegendő ennyi szabályozás, 
mert a vadászhoz méltatlan visel
kedést a vadászetika amúgy is 
tiltja, s ígyt a társas terelővadászat 
esetében is kiválóan .működhet". 
A társas apróvad vadászatokon is 
a vadászatvezető -  és nem a jog
szabály -  dönt abban, hogy vonal
hajtást. „U" hajtást, vagy körvadá
szatot tartanak. A szakember pe
dig éppen azért szakember, hogy 
merjen, tudjon dönteni, és kü
lönbséget tenni a vadászati mó
dok között. Ez így helyes és vadá- 
szias.

H.Zs.

Az „elképesztő” 
vaddisznólkodás

Nem tudom pontosan, hányán kö
vették el azt a hibát, amit én. 
Azokra a vadászokra gondolok, 
akik a -  téli meleg szobában ül
vén. mikor nem tehetik meg. hogy 
szenvedélyüknek hódoljanak -  va
dászélményeik felelevenítése re
ményében. segítségül hívták és 
megvásárolták a ..Vaddisznóhaj
tásban" című. jól beharangozott 
„szakmai" videó kazettát.

Ismeretségi körömben nagy fel
háborodást keltettek a filmben lá
tottak. hiszen ahelyett, hogy más
fél óra szórakozás és kedves tör
ténetek emlékei elevenedlek vol
na fel. csak egy soha nem látott 
és nem tapasztalt, vadászatnak 
nem nevezhető mészárlásnak le
hettünk tanúi.

S hogy a szerzők tetézzék a 
dolgot, a filmben látottakat még'

egy szakcikkben is megerősítik, 
biztosítván a nézőket, hogy komo
lyan gondolták azt. értékrendsze
rükhöz tartozik mindaz, amit ott 
bemutattak.

Szomorú, hogy e „műnek" 
olyan pártfogói -akadtak, akiknek 
feladata lenne a vadászati hagyo
mányok megőrzése és védelme, 
akiknek hitelt érdemlően kellene 
fellépniük a* filmben látottak ellen. 
Mit csinált a szerkesztő?

Kritikát is olvashattunk a filmről
-  bár igaz. hogy ezt az Önök új
ságjában -. s bevallom, őszintén 
jól esett, hogy akadnak még vadá
szok. igaz vadászok, akik elítélik 
az e fajta, etikátlan magatartást.

Mert a film etikátlan teljes egé
szében, s a jóérzésű ember elha
tárolja magát az ilyen cselekede
tektől.
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Hogy milyen károkat okozhat
nak nekünk, vadászoknak, a ma
gukat szakembereknek kikiáltott 
szerzők? Ezt sajnos csak találgat
hatjuk, de egy bizonyosnak tűnik. 
Sehol, semmilyen, a vadászathoz 
közel álló, esetlegesen a hazai va
dászat működését befolyásolni 
képes szervezetben pozitív vissz
hangot ilyen film nem kelthet. S ta
lán. ami legkártékonyabb, képe
sek tönkretenni az amúgy is nehe
zen és sok viszontagsággal felé
pített képet a magyar vadásztár
sadalomról. Gondoljuk csak el, 
hogy mennyien vannak, akik elíté
lik a vadászatot, s csak gyilkolás
nak tartják, a magukkal mit kezde
ni nem tudó emberek hóbortjá
nak. A film szerzői valahol tényleg 
ilyen képet mutatnak, sárba tipor
va, értéktelen dologként kezelve a 
vadászetikát.

Mit szólnak majd a természet- 
védők. az állatvédők, és mit szól
nak majd a Magyarországon pén
zét elkölteni szándékozó külföldi 
vadászok, ha meglátják, mi folyik 
itt? A kérdés költői, a válasz pedig 
egyértelmű. Európába tartunk... 
halljuk untalan, de tényleg oda 
tartunk? A kazettát megtekintve

aligha, mondhatni balkáni állapo
tokat tükröznek a magyar vadá
szat egyik kedvelt vadfajának va
dászatáról. A kazetta elterjesztése 
csak árthat a magyar vadászok
nak, vadászatnak. Számomra, s 
az igaz vadászok számára az élet 
igazolta, hogy vadászni az etikus 
magatartás mellett is szórakozva, 
a vadat becsülve, az aktuális tör
vényeket betartva (!) is lehet, s 
nem utolsósorban úgy. hogy őse
ink vadászati kultúrája sem szen
ved csorbát. Többedmagammal 
tesszük fel a kérdést: vajon felfi
gyelnek-e az illetékes szerveze
tek. szervek, akik intézményesített 
formában felléphetnek az ilyen íz
lésromboló „szakemberek" ellen?

S ha felfigyelnek, vajon megte- 
szik-e a szükséges lépéseket?

A válaszra nyitott szemmel és 
nyitott fülekkel figyelünk, s várjuk, 
hogy intézkedésükkel megment
hetik a tisztességes vadászat hí
veit, példát mutatnak nekünk, akik 
elhatárolódunk az effajta emberte
len. „vadásziatlan" és Európai 
Unió jövendőbeli tagállamától el 
nem várható vadász magatartási 
formáktól.

Újhelyi Tamás

Hajtásban, avagy 
„Vadászjelerietek Alsó- 

Bajorországban”
A Vadászlap januári számában ol
vastam szigorú kritikát a közel
múltban megjelent videofilmről, 
amelynek pontos címe .Vaddisz
nóhajtásban -  film a vaddisznó
hajtás belső életéről” , ezt tudjuk 
meg a borító megtekintése után. 
A kritikával maradéktalanul egyet
értek. ez az „alkotás" a szó leg
rosszabb értelmében vett amatőr 
munka, amelynek egyes jelenetei 
a cikk címében szereplő, a fasiz
mus kialakulásáról szóló egykori 
film szellemiségével mutatnak kí
sérteties rokonságot.

Nem szeretnék ismétlésekbe 
bocsátkozni. így csak néhány 
szakmai szemponttal szeretnék 
hozzájárulni az említett kritikához. 
A vaddisznóhajtásban.szerepelte
tett nagy létszámú kutyafalka fe
lesleges. káros és megváltoztatja 
a hajtás jellegét. A kutyáknak nem 
a vad megfogása, kínzása, felkon- 
colása a feladata, hanem csupán 
megkeresése és folyamatos hang
adással való jelzése. Erre a fel
adatra öt. jól összeszokott hajtóku
tya tökéletesen elegendő. A lefo
gott vaddisznóhoz, még ha az sú
lyosan sebzett is. ostobaság és fe
lelőtlenség karnyújtásnyi közel
ségbe kerülni, mivel még egy sül
dő is képes arra, hogy a vadász 
karját, lábszárát úgy roppantsa 
össze, mint kutya a perecet. Nem

beszélve arról, hogy a vad számá
ra nincs annál nagyobb rémület és 
stressz, mintha a rettegett ellen
ség, az ember kezei között vergő
dik. Majdnem ilyen hatásúak a be
mutatott „tarkólövés-szerű" kegye
lemlövések is. A sok kutya azért is 
káros, mert nagy tömegben nem 
tartanak a vadtól, beleviszik egy
mást veszélyes helyzetekbe. így 
sokkal több a súlyos sérülés, eset
leg a kutyák pusztulása, bizonyí
tékként a film végén a kutyák neve 
elé tett keresztek is. Semmit nem 
látunk a vaddisznóhajtásban a le
álló puskások szerepéről, az ott 
történtekről, holott egyértelműen itt 
zajlanak a vaddisznóhajtás legiz
galmasabb eseményei. Ha egyes 
„vadászoknak” az a szórakozá
suk. hogy az említett tevékenysé
güket még videofilmen is megörö
kítik és hosszú téli estéken, baráti 
körben „gyönyörködnek" benne, 
az még megbocsátható. De ezt a 
filmet -  amikor a vadászokat így is 
egy túlzottan ellenséges társadal
mi környezet veszi körül -  közfor
galomba bocsátani -  ez Talley- 
rand szavaival élve -  több mint 
bűn. ez már hiba. Sajnos az osto
baság legjellemzőbb vonása, 
hogy nem ismeri fel saját magát.

Dr. Gazdag Ferenc 
vadgazdálkodási szakmérnök 

főiskolai docens

Mire lehet pályázni?
A Földművelésügyi és Vidékfejlesz
tési Minisztérium által fenntartott 
vadgazdálkodási alapból „A va
dászható állatfajok természetes ál
lományának és azok élőhelye meg
őrzésének. védelmének támogatá
sa" című pályázat keretében.

A legfontosabb előírás, illetőleg 
szabály, hogy csak arra lehet pá
lyázatot benyújtani, ami az éves 
vadgazdálkodási tervben (2003. 
február 15-ig kellett benyújtani a 
megyei vadászati hatósághoz), an
nak is három B-C-D jelölésű táblá
zataiban (B- mesterséges vadte
nyésztés; C- vadföldek és vadta
karmányozás: D- a létesítésre ter
vezett vadgazdálkodási berende
zések) szereplő célok, gazdálkodá
si feladatok megvalósítására. A pá
lyázati mintában ezek viszont A-B- 
C betűk alatt szerepelnek.

Ezekről korábbi, februári lapszá
munkban már említést tettünk, de 
arról az oldalról megvilágítva, hogy 
mit szoktak „kifelejteni" a tervből a 
vadászatra jogosítottak.

B.) T áb la . M esterség es  
vadtenyésztés  (p á lyáza t: C)
Ebben a három vadfaj, fácán, fogoly 
és vadkacsa szerepel, azonban 
csak a tenyésztett fácán és kibocsá
tásával a természetes törzsállomány 
dúsításához és az ehhez szükséges 
természetes élőhelyi feltételek meg
teremtése támogatott. A két vadfaj 
esetében nem támogatott a vadá
szatra történő kihelyezés. Viszont 
egyértelműen támogatott a „kihelye
zés természetes állomány pótlására" 
valamint ..zárttéri törzsállománynak 
tovább tartásáéra tervezett mennyi
ség. Minden esetben, a saját neve
lésben tervezett mennyiségből le kell 
számítani a nevelési veszteséget. A 
legfontosabb, hogy vadászatra tör
ténő kihelyezett mennyiség, vagy 
bármilyen értékesítésre szánt 
mennyiség nem támogatott. A kihe
lyezett állomány lehet felnőtt állo
mány február-március hónapban is.

Pályázat (A) Támogatott még a 
szabadon élő apróvadállomány ter
mészetes élőhelyi feltételeinek javí
tása. (pl csenderesek, cserje- fás 
növényzet létesítése és új fogalom: 
a nagyvadállomány mező- és erdő- 
gazdasági károkozása csökkenté
sét elősegítő természetes élőhelyi 
feltételek megteremtése. (Pl.: vadál
lományt ezekről a területekről távol- 
tartó növényi kultúrák létesítése stb.)

C.) T áb la . Vad fö ldek  
és vadtakarm ányo zás:
Minden hektár földterületet tervezni 
kell. és be kell írni a pályázatba, 
mert ez valóban élőhelyfejlesztés, 
megőrzés és védelem. A vadföldet, 
vadlegelőt, valamint sarjaztatott 
vadlegelő művelést lehet szerepel
tetni a pályázatban.
Feltétel: nem támogatható a vad
föld. amennyiben a terményét nem 
lábon hagyva, hanem betakarítás
sal hasznosítják és ugyanígy a va
dászterületre, mesterségesen kiju
tatott takarmány költsége, valamint 
vegyszer használatával történő 
vadföldművelés.

D.) L é tes íté s re  te rv e z e tt  
vadgazdálkodási 
b erendezések, (p á lyázat: B)
Csak a vadgazdálkodási berende
zések létesítését, felújítását, javítását 
támogatják a pályázatból: nagyvad
etető. kombinált etető, apróvadete
tő. mesterséges dagonya létesíté
se. víznyerő helyek létesítése (itató, 
forrástisztítás, különböző rendszerű 
kutak létesítése). Nem támogatott a 
magasles építése, szórók létesíté
se, ülőke, mint a vadászat sikerét 
elősegítő berendezések.

Nagyon fontos, hogy a támoga
tási jogcím keretében a zárttéri 
szárnyas vadnevelő, vagy kibocsá
tó létesítmény, illetve az ezzel kap
csolatban felmerülő költség nem 
vehető figyelembe.

Egyéb é lö h e ly fe jlesz té s i 
tám o g atá so k  leh etn ek  
(pályázat: C)
Vadbúvó létesítése, csenderesek, 
víznyerő helyek (kutak, vízfolyások 
források, stb.) létesítése. Ilyenek 
konkrétan a csőkút fúrása, alföldi 
területeken elterjedt különböző 
rendszerű kutak létesítése. Ide ke
rülhetnek olyan élőhelyfejlesztési 
vagy vadvédelmi beavatkozások, 
amelyeket az előbbiekben nem le
het szerepeltetni.

Végül jegyezzük meg. hogy a tá
mogatás feltétele 50 százalék saját 
anyagi erő biztosítása és ez a pályá
zatonként! 5 millió Ft-ot nem halad
hatja meg. Ehhez a pályázatban „a 
megvalósítás pénzügyi költségterve" 
táblázatot kell pontosan kitölteni.

Géptámogatás: idén ilyen jellegű tá
mogatást a vadászatra jogosítottak, 
elsősorban vadásztársaságok igé
nyelhetnek. amennyiben megfelel
nek a mezőgazdasági tevékenység 
(TEÁOR 01. 50. szám) feltételeinek.

Vadászható apró- és nagyvadfa
jok gyógyszeres kezelése: a zárt 
területen (vadaskert) nevelt állo
mány gyógyszeres kezelése, vala
mint megfelelő állat- és egészség- 
ügyi megelőzés költségeinek rész
leges visszatérítésére támogatás 
vehető igénybe. Ebben szerepel
hetnek: tenyésztett, gímszarvas, te
nyésztett dámvad, tenyésztett vad
disznó. fácán törzsállomány, vad
kacsa törzsállomány; egyéb apró
vad. fácán. -  vadkacsa. -  más 
hasznos apróvad növendék. 16 he
tes korig. A támogatást csak azok a 
gazdálkodók igényelhetik, amelyek 
tagjai a Vadgazdasági Termékek és 
Szolgáltatások Terméktanácsnak.

Erdőtelepítési támogatásra is
van lehetőség. Véleményünk sze
rint a vadásztársaságoknak, saját 
jogon vadászó földtulajdonosi kö
zösségnek nem elsősorban ezzel 
kell foglalkozni, jelentős szaktudást 
igénylő tevékenység az erdőtelepí
tés. Lapzártakor ezek a támogatási 
lehetőségek ismertek.

A támogatások elnyeréséhez az 
előírt pályázati kérelemformákat, 
mintákat kell kitölteni, a pályázati 
feltételek megismerésével.

- B .  I . -



APROHIRDETES

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további szó 
100*100 Ft ♦ 25 %  áfa. A hirdetéseket 
levélben, faxon, e-mailen vagy szem
élyesen, m inden hónap 10-éig szíves
kedjenek leadni. A Vadászati K u ltu rá 
lis  Egyesület tagja inak a nem keres
kedelm i je llegű  apróhirdetések egy 
m egje lentetése ingyenes.

FEGYVER

Merfcel dupla puska, ?0-as kalibert. 16 os mélyvé- 
sett, valamint 16-os Monté Carlo eladó. Érdeklődni: 
06/20/939-0648

Eladó egy Mauser Gold 12/7&OS ejektoros, scx- 
rendváltós. bock sörétes vadászfegyver. 5 db chok- 
kal. Irányár: 140.000.- Ft. Telefonsam 06/30/992- 
02-49.

IZS 27 E, 12-es orosz bock, ejekkxos puska, újsze
rű. aig hasznáí állapotban! 2006-<g érvényes mű
szaki vizsgával! Irányár: 75.000.- Ft. Érdeklődni: Ko
vács István 06/20/470-62-00; 06/28/440-208.

Kis kaliberű, vegyescsóvO puskát keresek megvé
telre (5.6x50 R magn. .243 Wínch.) ÉrdeMődni: 
06/30/915-3180.

Ouplagolyós 7x65 R, plusz 7x65 R/12 bockbúchs 
plusz 12/12 sörétes FÉG szett (300.000.-). valamint 
243-as Zastava 3-9x40 céltávcsóvel. kőrmös sze
relékkel (150.000.- Ft) eladó. Varga Balázs 
06/30/396-50-43

Merkel, vegyescsövű 7x65R- 12-es. méfyvésett, ke
veset használt vadászpuska. Zeiss. 6x42-es távcső
vel eladó. Érdeklődni: 06/20/939-0648.

Browning A 500-as, öníóttő. 12-es kaliberű va
dászpuska. friss műszakival, megkímélt állapot
ba! eladó. Irányár. 140.000.- Ft. Érdeklődni: 
06/20/4438-933.

Sako 243-as, Schmidt & Bcnder 6x42 cé-távcsővel. 
lőszerrel, érvényes műszakival. (2006) eladó. Tele- 
fonszám 06/1/29004-65

Eladó 1 darab Sako 300-as Weatherby Magnum 
kaliberű, golyós vadászfegyver és egy 16/76 kalibe
rű. sórétes dupla puska. A fegyverek újszerű állapo
túak. Érdeklődni: 06/30/397-1365

Eladók: - Sauer ddallakatos. patinás dnlling, krupp 
csővel, felújítva. 2x16/65-9.3x72R. 6x42 Ze*ss-el. lő
szerrel. 690 e Ft. ZKK 601 típusú. 243 Win. 6x42 Ze- 
iss-el. lőszerrel. 195 e Ft. Francia, tolózáras. merev- 
csövű, angoíagyas, régi. egyedi. 16os sórétes 150 
e Ft. TOZ 8 kispuska. 0.22 úiraagyazva 15 e Ft. Ér
deklődni: 06/30/320-74-47.06/62/241-684.

1 éves Tikká 7xS4-es gyári szerelékkel eSátott Me- 
opta 3-12 x 50-es céltávcsővel 270.000 Ft-ért el
adó Tel 30/2796-253.

KU TY A

Kitűnő küllemű és munkateijesítményű szálkás 
szőrű tacskók előjegyezhetik a Vfon AlHenburger 
kennelből. Marosmenb-Rudifogó Miku Soma 2 x 
HPJ fiatal Wubgyózles. 2 x R. CAC. 5 x CAC. 2x 
CACIB. 2 x HFGY BOB D K. Európa Kupa győztes, 
tenyésztésre javasolt kannal fedeztetünk. Telefon: 
Szarka: 06/309619-481.

Aranykoszorús mestertenyésztésból vadászó. 
ÖTV-VAV. Interchampion pointer szülők kótykei má
jusi elvitellel eladók' Telefonsz**: 06/30/532-1913 
Baukóné.

Vadászkutyák képzése (fegyelmi, vadászati, tár
sasági) képességvizsgára, vadászati afcaímassági 
vizsgára és munkavizsgára való fekészilése! Kép
zés famája panziós jelegű, ideje a tJajdonossal 
egyeztetve. Baranyi Szabolcs 06/30/9965-198.

Vadászkutyák felkészítése apróvadas vadászatra, 
munkavizsgára és ÓTV-re. OTV-zelt szúlőkjől né
metvizsla kiskutyák eladók. Szénást János. 
06/34/350464.06/30/443-0400.

Weimari vizslák, telefonszám 06/30/4836371.

Róvidszőrú magyar vizsla kiskutyák eladók, eió- 
jegyezhetők. Többszörösen győztes, aktívan vadá
szó szülőpártól. Érdeklődni 06/36/341-683; 
06/30/465-23-27.

Németvizsla kölyök és munkavizsgás felnőtt vizsla 
eladó. Telefonszám: 06/20/456-81-54.

Wels-terrier kölykök, aktívan vadászó, taváb kíjleme- 
redmónyekkel és munkawsgákkal rendefcezó szülők
től eladóit Ugyanitt a szülőpár kanját fedeztetésre 
ajánlom. Tel: 06/30017-82-26. eae 0084/348-247

Az ország legeredményesebb munka- és küllem- 
győztes tavijától HGCH GYŰRÚJFALV1DINI-lól ma
gyar wzslakólykők kaphatók, előjegyeztethetők. Mi- 
kóla Géza: 06/96/339-157 vagy 06/20/385-7479. 
GyőrOffalu.

Á LLÁS

26 éves vadgazdálkodás) technikus, hrvalásos va
dászi munkát keres. 3 éves gyakorlattal, az ország 
egész területén, nagyvadas területen. Tetefonszám: 
06/30/347-81-05.

VEGYES

Trófeatáblák nagy választékban, készítőtől. Hazai, 
afnka. hal. síb. Kérésére termékismertetőt küldök. 
Fúzi Gábor faszobrász. Tel/fax: 318-92-50. Telep
hely: 1116 Budapest. Talpas u. 4

Az állami vadászvizsga kidolgozott 50 db szóbeli 
télele (350 kérdés) megrendelhető a 06/75/313-271 
vagy 06/20/333-28-34-es tefefonszámon

Somogy megyében 35 hektár legelő erdő. mellette 
élő vízfolyás és halastó, vadászati jog lehetőséggel 
eladó. Villany és víz van Lovas turizmus kialakításá
ra kiválóan alkalmas. Telefonsz**: 06/30/243^9-20.

Egyesületi zászlók és kitűzők készítése rövid ha
táridővel. Telefonszám: 315-1102.

Vásároljon vadászkönyvet a Diana Vadász-hor
gász Anifcváriumban. - Ingyenes árjegyzéket kül
dünk! -  Makó. Zrínyi u 34 . 6900 Telefonszám: 
06/62/211-561.

Gombán 18 hektár erdő eladó. Érdeklődni 
06/20/9372-776-os lelefonszámon lehel.

Ha gondja van, hívjon szakértőt: 06«V397-56-71

Ha a vadászatban, vadgazdálkodásban, vadászat
ra jogosítottak, földtulajdonos*- vadászati közössé
gek. közős képviselők ügyeiben, tervezésben, pá
lyázatok készítésében, stb. szakértőre van szüksé
ge. állok rendelkezésére, hívjon: 06/30/492-89-62.

óztröfea-gyüjtemény egyben vagy darabonként 
eladó! (200400 gr) Telefonszám: 06/20634-2360.

Automata és kézi korongdobók, könnyű, hor
dozható magaslesek, befogó csapdák, puska 
belövő állvány, hazai áron. két év garanciával az 
INTERMAS KfHŐI.
Helyszíni verseny rendezése automata gépek
kel. lőtér tervezés, kivitelezés

tfMjnicímasjm̂u 
Fax: 06/66/450-538. Tel: 06/20/9450764

Fegyverjavítás:
Minden típusú lőfegyver javítása, felújítása, 

agyazása. céftávcső szerelése, vizsgáztatása, 
hatástalanítása, értékbecslése 
Régi fegyverek restaurálása.
Nagy Ferenc fegyvermúves.

4034 Debrecen. Tengerész u 4., 
letefen 06/52/423-176.

NIVA (1,71), TATA (1.9TDI) GAZella (?,2.TD.)
megbízható, olcsó, új terepjárók teljes 

típusválasztékát kínáljuk! Kedvező árakkal és 
fotelekkel. várjiÁ ónt márkakereskedésünkben' 

VERDAKkt. KALOCSA 
Cím: Katocsa-Dunapataj között az 51-es főül 

mellett. Kisfokió 1/a.
Telelonszám: 06/30/9583-326.06/78/463-862

CSERHALMI GÉZA
1940-2003

Itthagyott bennünket....elment, csak úgy csendben, el 
sem köszönve, kezet sem nyújtva, még a legközelebbi 
barátainak sem. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségével 
a kórház lett végső otthona, ahonnan azt üzente, hogy 
ott senki közülünk meg ne látogassa. Az orvosai még 
reménykedtek, de ő már nem.

Az egyik utolsó mohikánja volt a fegyverművesek 
„Nagy Generációjának", aki még a legendás Görcsös 
Gyula bácsitól tanulhatta a szakma fortélyait. Géza is 
professzorrá, a sörétes puskák doktorává vált a vállára 
települt hosszú évtizedek alatt. Senki nem tudná meg
mondani vajon hány ezer puskát varázsolt újjá. de az 
bizonyos, hogy az idősebb vadászok között alig akad 
valaki, aki nem fordult hozzá bizalommal, mert korrekt 
munkájában soha nem csalódott. Az egykori FÉG 
gyárban kezdett, majd a hatvanas évek második felé
től a Wesselényi utcai műhelyben dolgozott, egészen 
a néhány évvel ezelőtti nyugdíjazásáig. Sajnos a nyu
galom évei érthetetlenül és igazságtalanul rövidre si
keredtek. Munkatársaid és számtalan vadász barátod 
nevében veszünk Tőled végső búcsút, és kívánjuk, 
hogy örök álmod legyen békés és csendes. Emléke
det örökre megőrizzük.

Ádám Jenő
és a szerkesztőség

Vén Palócfőid KFT,
k J

Kínálatunk:

Ép tollazatú 6 hetes előnevelt fácán 
550,- Ft/db

22 hetes kifejlett vadászfácán 
1.600,- Ft/db

Fizetési és szállítási feltételek 
megegyezés szerint.

Érdeklődni:
06/30-3965-043

info@palocfold.hu

www.palocfold.hu
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NYERTESÜNK VADASZATA SELLYEN
az árokban. Fogtam a távcsövet, kerestem, hol van. 
Hirtelen megtaláltam, de én még ilyet nem láttam! Ku
tya nagyságú, görnyedt hátú. vöröses sárgás színű, 
földre szegezett orral... Indulnom kellett a találkozó 
helyre, s gondoltam, hogy majd megkérdezem Jenő
től. mit is láttam. Meg is kaptam a talányra a magyará
zatot. egy aranysakál vadászatát sikerült megfigyel
nem. Reggel korán még pirkadat előtt, indultunk les 
vadászatra, hogy a pirkadat már a lesen érjen minket. 
Jenő az előző napon keresztül váltó, aranysakál, csa- 
pája melletti, magaslesre vitt. Sajnos a sakállal már 
nem találkoztunk. Világosban, szarvas csapat vonult 
keresztül messze tőlünk. Jenő megnyugtatott, hogy 
jobbra fognak keresztül menni az úton. lötávolságon 
belül. így is lett. Az úton keresztben megállt egy borjú, 
amelyre azt mondta: -  lőheted! A lövést jól jelezte a 
borjú, de beugrott az erdőbe. Rálövés helyén vérnyo
mokat találtunk, s a vércsapán elindulva tizenöt méter
re feküdt a borjú. A töretet a kalapomra tűzve áén let
tem a nap .hőse", mert barátom sajnos ezen a regge
len nem járt sikerrel. A híres vadászterület búcsúzóul 
megmutatta újból a világon egyedül álló arcát. A terü
letről a ház felé haladva, a háztól néhány száz méterre 
ismét a kör széna bálából egy hatalmas vadkan bújt 
elő. Sajnos eljött a búcsúzás ideje. Csodálatos napokat 
töltöttem náluk, felejthetetlen megfigyelésekben, élmé
nyekben. látványban és nem utolsó sorban vendéglá
tásban volt részünk. Ehelyütt köszönöm meg Góg Gá
bornak. Jung Jenőnek, kedves feleségének, a hivatá
sos vadászoknak, a Magyar VADÁSZLAP -nak. Szak
mai hozzáértésüket, igazi vadászbaráti kedvességüket 
követendő példaként állíthatjuk ország és világ elé.

Nagy László, Juhász Attila

Nagy úr, van egy jó hírünk -  kaptam a telefont a Va
dászlap szerkesztőségéből -  Ön a nyertese ebben 
a hónapban a lap előfizetői között havonta kisor
solt kétnapos sellyei vadászatnak. Őszinte va- 
dászirígységgel. fogadja gratulációnkat ...Mobilon 
jött az üzenet és -  megvallom -  örömömben majd’ 
kiestem az autóból!

Nagy várakozással indultunk egy vadászbará
tommal Juhász Attilával 12-én reggeli órákban 
Tiszaújvárosból az Ormánság felé. mert délután 

három órára kellett megérkeznünk a vadászházhoz.
Csak a naptár mondott csütörtököt, mi ezt szeren

csére másképp éltük meg. Az bőséges reggeli elfo
gyasztását kővetően, szedelőzködtünk az épület előtt 
már várt bennünket a lovas szán. amivel barkácsolni 
indultunk. Az idő fantasztikusan szép volt, a nap ra
gyogott, a hideget nem éreztük, s a táj gyönyörű, mint 
a mesében. Az erdőt, a tájat folyamatosan figyelve, a 
történeteket hallgatva, vártuk a szerencsét. Tízóraizni, 
egy forró teát meginni megálltunk néhány percre, 
majd folytattuk a barkácsolást. Egyszer csak egy nyi
ladékon szarvasokat pillantottunk meg. Vadásztársam, 
rájuk cserkelt. majd a lövése hangja után. hallottuk a 
becsapódást. Gratuláltunk, majd a borjút a szánra föl
raktuk. indultunk tovább. Ettől a perctől, már én va
gyok a soros. Hamarosan össze futottunk egy csapat
tal. a létszámuk hasonló volt. mint az előbbieké, csak 
bikából. Felejthetetlen látvány volt. hosszasan gyö
nyörködtünk bennük. Kísérőnk megállapította, hogy 
.kis’ bikák, úgy tiz kiló körüli agancsokkal /!/. A szivem 
össze -  vissza vert a látványtól, hiszen a számomra a 
leggyengébb is óriásnak számított. Csatlakoztak egy

másik csapathoz. így a számuk már megbecsülhetet
len a számomra...

Másnap este lesvadászatra készültünk, ezért még 
sötétedés előtt jóval elfoglaltuk a helyünket. Kis idő el

teltével ötszáz méterre tőlem, átvonultak a szarvasok. 
Kezdett szürkülni, s valami sötét folt jelent meg azon a 
helyen, ahol az imént még a szarvasok elvonultak. Mi 
lehet az -  kérdezgettük egymástól -  talán egy süldő? 
Néztem az igen gyors mozgását, de nemsokára eltűnt

M1ZSEVAD Kft
6050 Lajosmizse, 

Ceglédi út 64. 
Tel/Fax.: 76/356-983 
Mobil: 30/9381-821  

Em il: cervidae@ axelero.hu
Tevékenységi kör:
-  Fácánnevelés, előnevelt és felnőtt fácán 
export és belföldi forgalmazás
-  Vaddisznótenyésztés
-  Élővad kereskedelem r  ^  “

-  Vadászatszervezés

%

-  Magyar szürke marha tenyésztés

1077 Budapest, Wesselényi u. 74. Tel.: 322-4002 Fax: 342-2753

Nyitva: hétfőtől csütörtökig 8.30-17.00, pénteken 8.30-14.30

A VADA5ZAT 
FONTOS KELLÉKEI:

-filcbéléses, fűzős gumicsizma 
-gumi comb- és mellescsizma 
-thermobéléses, vízlepergető, kétrészes öltöny
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2. RÉSZ

Sorozatunk előző részében tisztáztuk, 
hogy melyik országban, melyik va
dászterületen, milyen vadra és mikor 
kívánunk vadászni. Megszületett a 
döntésünk, kiválasztottuk a vadászat 
szervezőjét és most már komolyabban 
elkezdhetjük a felkészülést, amely 
részben elméleti, részben gyakorlati 
részből áll.

A rovat vezetője Hídvégi Béla ezek
hez ad további tanácsokat, tippeket ... 
s mint eddig mindig, ezúttal is jelezzük, 
hogy várjuk Olvasóink hozzászólásait, 
kiegészítéseit a külföldi vadászatok 
praktikáiról.

AZ ELMÉLETI FELKÉSZÜLÉS
Döntésünk megszületése előtt a tájékozódást, 
az országra, vadászterületre, a kiválasztott 
vadfajokra vonatkozó információk összegyűjté
sét tartottuk fontosnak. Ettől kezdődően már 
kevés a tájékozódás szintje, szerencsésebb, 
ha meg is tanuljuk azokat az ismereteket, ame
lyek a vadászathoz, a vadfajok, az egyes vad 
eredményes elejtéséhez szükségesek.

Mire érdemes figyelni? Tudjunk különbséget 
tenni a hím és a nőivarú egyedek között, tud
juk. hogy az adott vadfajnál mi tekinthető tró
feának, milyen a kicsi-, a közepes és a kapitá
lis trófea ... milyen környezetben van esélyünk 
a vaddal találkozni és melyek a halálos lövé
sek zónái. Ez utóbbi nagyon fontos tudomány, 
melyhez érdemes tanulmányozni az adott vad 
csontvázának, belső szerveinek elhelyezke
dését.

Afrikára nem jellemző, ami szabály a skandi
náv országokban. Svédországban. Finnor
szágban például minden vadásznak -  akár ha
zai. akár külföldi az illető -  külön le kell vizs
gáznia a jávorszarvas anatómiájából, sőt öt fu
tó jávor-alakra tett lövéséből három lövésnek 
halálosnak kell lennie... különben nem vadász
hat jávorszarvasra.

Mert jócskán vannak eltérések a megszo
kott. a hazai vadfajoknál begyakorolt célpon
toktól. A jávorszarvasnak -  hogy a fenti példá
nál maradjunk -  nem a lapockacsont mögött, 
hanem hátrább és a has aljához közelebb van 
a szíve, ezért a plattlövéssel csak sebezni fo
gunk és az ilyen lövéssel világgá megy mind a 
tehén, mind a bika. Az afrikai elefántnak, a bi
valynak sem a plattjára kell lőni...mint ez a 
mellékelt ábrákon látható.

Ennek a tudománynak a megszerzése ma 
már nem okozhat senkinek gondot, hiszen ko
moly irodalma van. akár Széchenyi. Kittenber- 
ger, Hemingway vagy Róbert Ruark. Tony San- 
chez-Arino, Cotton Gordon munkáira, soroza
taira gondolunk. De Magyarországról is elérhe
tőek azok a videók, amelyek szinte valamennyi 
afrikai vadfajról, a vadászatukról pontos tájé
koztatást nyújtanak.

Korábban említettük a nyelvtudás, a helyiek
kel kialakítandó kommunikáció fontosságát. Ha 
minden kötél szakad, illetőleg ha a felkészülé

sünket akarjuk ellenőrizni -  érdemes a kísérő 
vadásszal is egyeztetni a különböző pozíciók
ban álló vagy mozgó vad halálos lövéseinek 
zónáit.

Még az elméleti fölkészüléshez tartozik a ki
választott vadfajhoz, vadfajokhoz a puskánk ka
liberének és töltényeinek a kiválasztása. Az ele
fánt. a bivaly és a bongó kivételével nincs szük
ség a nagy kaliberekre. A töltényt pedig úgy kell 
kiválasztani, ha tudjuk, hogy milyen távolságra 
kell majd lőnünk. (A kaliberekről és a töltények
ről részletesen lehet Hídvégi Béla: Vadászálmok 
birodalmában c. könyvében olvasni.)

Régi afrikánusok véleménye, hogy a meg
szokott. megbízható itthoni fegyver (7x64. 
.30.06, 300-as Winchester Magnum, stb.) töké
letesen elegendő az antilopfélékhez, de még 
az oroszlánhoz, elandhoz is.

A FIZIKAI FELKÉSZÜLÉS
A jól elhatározott külföldi vadászatig majdnem 
egy esztendőnk van arra. hogy tisztességesen 
elméletileg (mentálisan) és fizikailag fölkészül
jünk. Általában az afrikai vadászatok -  legyen 
az farm-vadászat vagy klasszikus szafari -  
nem jelentenek nagy strapát, nem igényelnek 
különösebb edzést. Természetesen más a 
helyzet, ha hegyi terepre indulunk, mondjuk 
hegyi nyálát elejteni, ilyenkor nem árt a kondí
ciónkat javítani, a kitartásunkat futással, torná
val erősíteni.

Amire számíthatunk, az a meleg és Nyugat- 
Afrikában a levegő szokatlanul magas páratar
talma. A reggeli cserkelések többnyire még el
viselhető hőmérsékletben történnek, csak úgy 
10-11 óra felé emelkedik a hőmérő higanyszá
la 30-35 fokra ... amikor a legtöbbször már vé
ge a vadászatnak. Délután pedig a lehűlés 
kezdetén indulnak útnak a vadászok.

A fizikai felkészülés legfontosabb része a lő- 
gyakorlat. Nem árt itthon gyakorolni, hogy fek

ve. ülve. guggolva, fának támasztva, lőbotról 
vagy szabad kézből is 100-150 méterre pontos 
lövéseket tudjunk tenni. Van olyan vadfaj -  pél
dául a hegyi nyala -  ahol ennél nagyobb tá
volságra. legalább 300 méterre kell lőni ... ha 
erre megyünk, ezt sem árt gyakorolni.

A gyakorlás olcsóbbik változata, hogy kis 
kaliberű fegyverrel szerezzük meg a lőbizton- 
ságunkat és ezt követően vesszük kézbe a na
gyobb kaliberű, a vadászaton használni kívánt 
fegyvert vagy fegyvereket. Nagyon fontos vi
szont. hogy még itthon kipróbáljuk a kimondot
tan nagy kaliberű fegyvert . ne a vadászaton 
ültessen bennünket a földre a 470-es Nitro 
Express az első lövésünk után. A nagy kaliberű 
fegyverrel történő lövéseket is meg lehet és 
meg kell szokni, akkor a vad jelenlétében nem 
ér majd meglepetésként bennünket a lövés 
ereje, a fegyver visszarúgása.

Persze a lőtéri gyakorlás sohasem azonos a 
vadászattal, a vadra tett lövés izgalma -  a va
dászláz -  nem igazán kerülhető el. Erre szok
ták azt mondani: „megette a fene. ha ez már 
nincs!" ... viszont csökkenthető a gyakorlás 
adta biztonsággal.

Még a lőgyakorlatokhoz tartozik a célpontok 
megválasztása. Kezdjük a pontlövésekkel, 
folytassuk a futóvad lövésével, legyen a cél fo
kozatosan kisebb és kisebb . . . és próbáljuk ki 
az összes lehetséges lőpozíciót. Ennek azért 
van jelentősége, mert nem mindig van alkal
munk megvárni-kivárni. amíg a vad megáll s 
az oldalát mutatja, akkor is lőnünk kell. ha ép
pen szemben áll és tenyérnyi helyen kell elta
lálnunk a halálos lövéssel.

Rovatvezetőnk praktikus és hasznos ajánla
ta: a dinnye-szezon végén potom áron lehet 
dinnyét vásárolni, amit egyenként egy mere
dek dombról leguritva különböző pontokról és 
távolságokról, különböző pozíciókból igyekez
hetünk eltalálni. Kiváló gyakorlat, ami a hazai 
vaddisznóhajtásokon is kamatozhat.

Ml KERÜLJÖN 
A CSOMAGBA?

Mielőtt rátérnénk a csomagolási praktikákra, 
röviden a kötelező oltásokról, betegségekről 
és a patikáról. Időben tájékozódjunk a kötelező 
oltásokról, ne indulás előtt jusson eszünkbe, 
hogy az adott országban milyen védőoltások 
igazolására köteleznek bennünket. Erről a leg
több kórházban kaphatunk információt, de a 
legbiztosabb a budapesti Szent László Kórhá
zat felkeresni, ahol mindenféle tanáccsal is el
látják a külföldre induló vadászokat. Ha makk 
egészségesek vagyunk, akkor is vigyünk ma
gunkkal kis házi patikát, benne kötszert, ta
paszt, antiszeptikus kenőcsöt vagy sprayt, láz
csillapítót és hasmenés elleni tablettákat. Egy 
véletlen sebesülés vagy egy Jutó” hasmenés 
rendesen el tudja rontani az egész vadásza
tunkat... érdemes felkészülni a nem várt eshe
tőségekre is.

Egyébként igaz, hogy az alkohol -  pálinka, 
whisky, vodka formájában is -  képes karbantar
tani a szervezetünket és nem csak fertőtlenít.
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A célzóbot használatánál is fontos a könyök megtámasztása Elefántok az „elefánt-hegy" hátán. Ilyen távolságból csak fotózni szabad!

Egyetlen -  szinte egész Afrikára jellemző -  
betegségre külön is fölhívjuk az oda induló va
dászok figyelmét: ez a malária. Kemény és 
borzasztó betegség, nem lehet figyelmen kí
vül hagyni, hogy nekünk európaiaknak véde
kezni kell ellene. Legjobb tudomásunk szerint 
az itthoni gyógyszertárakban nem szerezhető 
be az általunk javasolt Malaroen nevű gyógy
szer. amelynek jelentéktelen a mellékhatása, 
és mindenkit lebeszélünk a Lariam nevű 
gyógyszerről, amelynek sajnos vannak mel
lékhatásai.

Az afrikai vadászatokon arra kell felkészülni, 
hogy rétegesen öltözködjünk, és mindig le
gyen nálunk sapka vagy vászonkalap, mert az 
erős napsugaraktól nagyon könnyű napszúrást 
kapni. A hajnali induláskor még hideg van -  fő
leg. ha a kocsi platóján kell utaznunk -  és 
ahogy a Nap felkel, gyorsan melegszik fel a le
vegő és mire a delelőjére ér, már rekkenő hő
ség van. Ezért a ruházatunkat úgy kell összeál
lítani. hogy mindig igazodjon az időjáráshoz.

Praktikusan vigyünk magunkkal 2-3 inget, 2 
nadrágot, 3-4 alsónadrágot. 3-4 pár rövid zok
nit. 2-3 pulóvert ... és jó szolgálatot tesz a sok 
zsebes mellény. Próbáljunk meg olyan nadrá
got beszerezni, amelynek a szárát egy zipzár- 
ral le tudjuk venni és a hosszú nadrágból rövid 
nadrág lesz. Hosszú szárú harisnyát ne ve
gyünk fel. mert rövidesen tele lesz mindenféle 
bogáncs-szerűséggel. Lábbelinek megteszi 
egy kényelmes sportcipő, amiből jó ha leg
alább még egy tartalék is kéznél van. Sokan 
javasolják az esőkabátot is. de aki már került 
trópusi esőbe, amelynek érkezése olyan, mint
ha gyorsvonat közeledne, azok tanúsíthatják, 
ilyenkor minden képes arra, hogy átázzon ... 
viszont a perzselő napon minden gyorsan meg 
is szárad.

A fentiekből kiderül, hogy nem kell sok ruhá
zatot magunkkal vinni. Ennek ellenére javasol
juk. hogy a csomagolás előtt érdemes egy lis
tát készíteni, amelyen helyet kap a zseblámpa, 
a kés. az írószerszám. a jegyzetfüzet, a mér
őszalag. a videokamera, a fényképezőgép, az

öngyújtó, a tartalék elemek, a ragasztó szalag 
vagy a műanyag szigetelőszalag, a tisztálkodó 
szerek, stb.

Jó szolgálatot tud tenni a vizhatlanul záródó 
táska, amelybe berakhatjuk a vízre érzékeny 
felszereléseinket.

Az utazáshoz három csomagot készítsünk. 
Egy kézitáskát, amelyet a repülőgép fedélzeté
re is magunkkal viszünk és amelyben a legfon
tosabb iratainkon kívül helyet kap egy öltözet 
ruha, s mindaz, ami nélkül nem tudnánk boldo
gulni.

A másik két csomagot úgy állítsuk össze, 
hogy szinte mindegyikben legyen benne a tel
jes felszerelésünk egy-egy példányban, azaz 
felezzük meg a ruházatunkat, a magunkkal vitt 
töltényeket, miegymást. Ha valamelyik csoma
gunk eltűnne, vagy később érkezne meg ... 
így elkerülhetjük a kiszolgáltatottak keserű 
helyzetét.

Sorozatunkat a vadászat praktikáival folytatjuk

Javasolt találati pontok
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OMV motorolajok-^
Nincs megálláf

Bénik Balázs rallye versenyző

N incs m egá llás  au tó ja  és Ön e lő tt! 
A  prém ium  m inőségű OMV m oto r
olajok m axim ális kenésbiztonsággal, 
kiváló hidegindítással és üzemanyag 
fogyasztás csökkenéssel járulnak 
hozzá ahhoz, hogy Ön is 
a m axim um ot hozhassa ki autójából. OMV
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