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A legkorszerűbb common rail dízel m otorral m eghajtott Freelander Td4 e lőtt nincs legyőzhetetlen 
akadály. A legzordabb tájakon és a nyüzsgő városi forgalomban egyaránt megállja a helyét.
Az autózás élménye így lehet teljes. A  tökéletes szabadságot csak ez jelentheti.
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FEHA
Fegyverjavító, 

H atásta lanító és 
Szo lgá lta tó  Kft.

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

szakszerű javítását, felújítását, bamítását. 
agyazását, farószeinek cseréjét

távcsövek, fegyverlámpák és célzóberendezések 
szerelését egyéni igények szerint

vizsgára való felkészítését

hatástalanítását

Budapest IX. kerület, 
Soroksári ú t 158.

Levélcím: 1453 Budapest 92. 
Pf: 15.

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

Budapest, /106  Fehér út 7. 
Tel. : 260-1122, 261-1122 

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

VADÁSZTÓL 
VADÁSZOKNAK!

NAGJYÍKER
KEDMEZ'MENNMEÜ!
Ahol eddig elokodtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkon futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
Mindig dobogósak vagyunk!
Miért ne lehetne Nektek is?

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

A legjobbat a legolcsób- 
bán a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál- .g

Cumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Gumiszerviz
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ÉBRESZTŐ
Annak ellenére, hogy lassan egy eszten
deje készülődünk az első vadgazdálko
dási körzet bemutatására lapunk hasáb
jain, rendesen megkínlódtunk vele. Ezer 
éves államiságunk tősgyökeres hagyo
mányait -  a vármegyei, majd megyei 
rendszert -  ugyancsak nehéz megrefor
málni, körzetekben -  jövőre pedig régiók
ban -  gondolkodni.

Most, hogy elkészültünk az első körzeti
-  oldalterjedelemben kibővített -  szá

munkkal. bár szívesen tennénk, még sem dőlhetünk hátra a 
székeinken, hiszen az év második felében egy nagyvadas vad
gazdálkodási körzet bemutatása vár ránk, előre láthatóan leg
alább annyi gonddal és eredménnyel, mint a pionír körzet volt.

Azt voltunk kénytelenek megtapasztalni, hogy -  bár min
denki tud a vadgazdálkodási körzetről -  mind a hivatalok, 
mind a vadászok megyei adatokkal, megyei tervekkel ren
delkeznek és szinte alig van közös nevező Jász-Nagykun- 
Szolnok megye egésze és Heves megye déli részének meg
ítélésében.

Pedig itt él a világ legjobb őzállománya, a mezei nyúllal sem 
kell szégyenkezniük, ebben a körzetben működnek a legjobb 
fácánosok, itt van a Tisza-tó, a körzetet kettészeli az M 3-as au
tópálya, gazdag vízben és védett természetvédelmi értékek
ben. .. és a vadászati kultúrát illetően is van mit fölmutatniuk.

A körzetben élő és tevékenykedő emberek -  vadászok és 
vadász-családok -  is érdekesebbnél érdekesebbek ... nem 
volt könnyű választani, kit és miért mutassuk be.

Természetesen hoztunk jó és rossz döntéseket, kétszer-há- 
romszor ennyi téma közül ezernyi szempont alapján próbáltunk 
kincsekre -  és partnerekre -  találni, rendszeres olvasóink szá
mára újdonságokra bukkanni. Ha sikerült, köszönet a segítőink
nek, mindkét megye vadászati vezetőinek, külső szerzőinknek.

Néhány téma -  akarva akaratlanul -  visszaköszön az írá
sokból, hogy az 1/1-es vadgazdálkodási körzetben miért nem 
rózsás a vadászat, a vadgazdálkodás, a vadászok helyzete: 
a hosszú és hideg tél alaposan megviselte a vadállományt, 
megnövelte a vadgazdálkodás egyébként is folyamatosan 
növekvő költségeit, miközben az élőnyúl befogás bevételei
nek elmaradása, a vadhúsárak drasztikus és a külföldi bérva
dászok számának fokozatos csökkenése, a vadkárok, a vad 
és gépjármű ütközésekből keletkező károk megtérítése las
sanként az ellehetetlenülés felé sodorja még az erős vadá
szatra jogosultakat is.

Vannak „vesszőparipáim", amelyek a körzet bemutatása 
során tovább erősödtek. Itt lenne az ideje, hogy újragondoljuk 
a vadászat struktúrájának rendszerét, az egyesületi alapokon 
működő gazdálkodás reformját. Itt lenne az ideje, hogy a XXI. 
század megváltozott körülményeihez alkalmazkodva megta
láljuk a vadászat helyét a politika és pénzvilág, a természet 
és környezetvédelem, a mező-, és erdőgazdálkodás, a turiz
mus és az általános emberi kultúra szempontjából. Itt lenne 
az ideje, hogy adjunk magunkra, viselkedésünkre ... egyálta
lán a társadalom vadászatról alkotott képének javítására, a 
kommunikációnkra.

Napokkal ezelőtt gyötrő álomból ébredtem. Mókuskerékhez 
hasonló, korhadt, helyenként hiányzó vasúti talpfákon mene
teltem ... és sínek helyett korlátok és egyre több szomorú, 
megtört ember vett körül ... s csak mentünk, mentünk kilátás
talanul. hitünktől ösztökélten. hogy van remény, hogy az útnak 
valahol vége szakad...

Megváltás volt az ébredés. A vekker dallamhangjának talán 
még sosem örültem ennyire, s 
boldog voltam, hogy az abla
kon vakítóan süt be a Nap. az 
élet szép. énekelnek a szerel
mes rigók ... és semmi sem 
igaz az álmomból. főszerkesztő

http://www.szikraiapnyomda.hu
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HÍREK -  TUDÓSÍTÁSOK

Testületi gyű lé se k

Április 30-án tartotta Küldöttköz
gyűlését az Országos Magyar Va
dászkamara. amelyen a küldöttek 
elfogadták a tavalyi esztendő be
számolóit, az idei esztendő költ
ségvetését, az Alkotmánybíróság 
álláspontja, illetőleg a vadászka
marai törvény módosításának kö
vetkezményeként módosították az 
alapszabályt és nyílt szavazással 
megválasztották a vadvédelmi és 
vadgazdálkodási bizottság hiány
zó tagjának dr.Sugár László vad- 
biológust.

Az elnökség és a bizottságok 
beszámolói -  minden bizonnyal 
rövidesen -  a kamara honlapján 
olvashatóak lesznek, ezért csak 
az ülésen kialakult hozzászólá
sokról, javaslatokról teszünk e tu
dósításban említést.

dr. Dékány András, az orszá
gos etikai bizottság tagja, kérte a 
megyei területi kamarákat, hogy 
az etikai szabályzattal kapcsola
tos javaslataikat június végéig jut
tassák el hozzá.

Szilágyi Lajos (Pest megye) ki
fogásolta, hogy a legnagyobb 
megye aránytalanul nagy összeg
gel járul hozzá a tagdíjbevételek
hez, emiatt a saját költségvetése 
negatívra fordul. A közgyűlés elfo
gadta, hogy kerüljön kidolgozásra 
jövőre egy sávos befizetési kvóta.

Békés Sándor (Baranya). Rácz 
Gábor (Pest) . . . és még jó néhá- 
nyan a kamara kommunikációs 
munkájának hiányosságaira hívták 
fel a figyelmet. A közgyűlés egyet
értett abban, hogy létrejöjjön egy 
ad-hoc kommunikációs bizottság, 
amelynek vezetésével Csekő Sán
dor (Pest) kapott megbízást.

A közgyűlés jóváhagyta az el
nökség előterjesztését, hogy kik 
kapják meg idén a Kamara 
Aranyérme kitüntetést.

Május 9-ére az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet hívta össze 
az Országos Választmányt, hogy 
megvitassa és elfogadja a tavalyi 
beszámolókat és az idei'gazdál
kodási-. pénzügyi tervet, valamint 
határozzon a ..Magyar Vadgaz
dálkodásért Alapítvány" életre hí
vásáról. a „ Nádasdy Ferenc Em
lékplakett" . a „Magyar Vadásza
tért Érdemérem" elnevezésű ki
tüntetések létrehozásáról, vala
mint az OMVK-val közösen a „Kit- 
tenberger Kálmán Sajtó Díj" ala
pításáról. Szintén a kamarával kö
zösen alapították meg a vadásza
ti szaksajtó részére a „Vadászati 
Nívó Díjat". Utóbbi két díjat a Ma
gyar Sajtó Napján kívánják átad
ni. Az előterjesztéseket a választ
mány egyhangúlag elfogadta, a 
beszámolók ugyancsak olvasha
tóak az interneten.

Ezt nem  lehet k ihagyn i

Gőzerővel folyik az Országos Va
dásznapok szervezése, amelyre 
az idén Hódmezővásárhelyre kell 
majd utazni, augusztus 23-24- 
ikén. A vadászok, erdészek, halá
szok e jeles ünnepén a már ha
gyományos programokon kívül 
idén először látjuk vendégül az EU 
tagországok, a szomszédos or
szágok jeles képviselőit. Nagy ér
deklődésre számíthat és igazi 
„szakmai csemege" lesz a „mí
nusz pontos trófeák kiállítása", hi
szen ilyen még soha nem volt. A 
rendezvény választott jelmondata: 
„Együtt a vadgazdálkodás jövőjé
ért". amely a mai körülmények kö
zött igazán sokatmondó, akár egy
fajta üzenetértékű is lehetne. Be
mutatkoznak az erdészetek, a ha
lászok. horgászok, a vadász alko
tók, az oktatási intézmények, a va
dász lövészek, a vadászkürtösök, 
gazdag gyermekprogramok vár

ják a látogatókat, megtekinthetik a 
..Színpompás Magyar Vadászvi
lág" kiállítást, a vadászkutya fajták 
CAC kiállítását, a sokoldalú gaszt
ronómiai rendezvényt, nyilvános 
trófeabírálatot és sok más vonzó 
látványosságot ígérnek a szerve
zők. A kétnaposra tervezett ren
dezvényre szállás rendelhető, és 
minden érdeklődőt szeretettel vár
nak. sőt „elvárnak" a rendezők. 
Nem titkolt szándékaik szerint el 
szeretnék végre érni. hogy a több 
mint egy évtizedes múltú rendez
vény a hagyományaira tekintettel, 
érdemes a „hivatalos” elismerésre. 
Más szakmákhoz hasonlóan le
gyen bejegyzett naptári napja a 
magyarság eme ősi. világszerte 
elismert szakterületének.

Vadászfe sztivá l 
G ödön

Történelmi helyszínen, a gödi Ne- 
meskéri-Kiss kúriában gazdag 
programmal rendeznek vadász
fesztivált június 15-ikén. amelyre 
minden érdeklődőt szeretettel vár
nak. Ekkor rendezi első országos 
borversenyét az „Ordo Vini Vena
tor um", a Vadász Borrend. a láto
gatók megtekinthetik a közelmúlt
ban elhunyt Németh János csont
faragásait és a két világháború kö
zött alkotó Vezényi Elemér festmé
nyeiből összeállított emlékkiállí
tást. Szurkolhatnak a vadpörkölt 
főző és a nemzetközi szarvasbőgő 
verseny esélyeseinek, lesz továb
bá lézeres lövészet, virtuális vadá
szat, vadászruha és terepjáró be
mutató. gyermek játszópark, va
dászkutya-. solymász-. vadászgö
rény-. elöltöltős fegyver bemutató 
a hatalmas őspark évszázados fái 
alatt. A részletek iránt a 06/27/345- 
304. és a 06/30/210-2531-es tele
fonszámokon lehet érdeklődni.

V a d á sz  b orászok  
versenye

Az Ordo Vini Venatorum Vadász 
Borrend szervezésében országos 
borversenyt rendeznek június 15- 
ikén. Gödön, a Nemeskéri-Kiss 
Kúriában.

Nevezni június 11-éig lehet 3 
palack borral, amelynek címkéjén 
jelezni kell a termelő nevét, címét, 
vadásztársaságát, a szőlő termő
helyét, a bor fajtáját vagy fantázia
nevét. évjáratát, tárolási helyét. Ne
vezési díj fajtánként 1000 forint. Az 
eredményhirdetés június 15-én. 
vasárnap délután lesz. A verseny
re a nevezéseket és a borokat le 
lehet adni Velencén (2481 Velen
ce. Sárgaföldes u. 14.. T: 22/589- 
011. 30/238-7005; Göd. Nemeské
ri-Kiss Kúria. 2131 Göd Nemeské
ri-Kiss M. u. Hubertus étterem. T: 
27/345-304. 30/990-1948)

O la sz  te rm észe tvédők
Nem befolyásolják a védett ma
dár-ügyek a két ország diplo
máciai kapcsolatait, bár a köz
vélemény számára kedvezőtlen 
hatása van -  szögezte le dr. 
K iss Zoltán, a tárca politikai ál
lamtitkára az olasz Környezet- 
védelmi Bizottság magyarorszá
gi látogatása alkalmával. Emid- 
d io  Növi úr. a delegáció vezető
je elmondotta, hogy pert fontol
gatnak az olasz vadásztúra 
szervezők ellen. Az Olasz Erdő
felügyelet széleskörű nyomo
zást végzett a csempészet tel
jes folyamatára vonatkozóan.

V ad gazd á lk o d ási 
m arketing  

az  E U  jegyében

címmel rendezett marketing kon
ferenciát a Nógrád megyei Agrár
kamara Kht. és az OMVK megyei

SZÁMOK A VADÁSZATI TURIZMUSRÓL
Úgy tűnik, akik a külföldi és a 
hazai bérvadászok vadásztatá
sával foglalkoznak, eddig nem 
tartották fontosnak, hogy a va
dászat része legyen a magyar 
turizmusnak. A tétel fordítva is 
igaz. a magyar turizmus sem ér
deklődött igazán a magyar va
dászat eredményei iránt ... így 
aztán szinte egyetlen szervezet 
sem rendelkezik a vadászati tu
rizmusról mindenre kiterjedő, 
megbízható adatokkal. Nem 
tudjuk, hogy a belföldi vadászok 
hányszor és hány „vendégéjsza
kát" töltenek területükön kívül, 
mit költenek ... mint ahogy ezt a 
külföldieknél sem regisztráljuk. 
Amit tudunk:

2000-ben 25.600. 2001-ben 
26.500, 2002-ben 25.800 külföl

di vadász váltott ki Magyaror
szágon érvényes vadászati en
gedélyt. (A szépséghibája a do
lognak, hogy előfordulhat, egy 
külföldi bérvadász az adott év
ben többször is vadászott kis 
hazánkban. így több engedélyt 
is kiváltott.)

Elsősorban a terítékadatokra 
alapozott vadgazdálkodási be
vételekről van információnk -  
részben becsült százalék a 
szolgáltatás, amelynek azonban 
nincs részletezése és plusz be
vételt jelent.

2000-ben 12,9 milliárd. 2001- 
ben 14,8 milliárd. 2002-ben 
14,3 milliárd forint volt a teljes 
vadgazdálkodási bevétel, 
amelyből a külföldiek 2000-ben 
42.7 + 5.6 százalékkal. 2001-

ben 38.1 + 4,5 százalékkal, 
2002-ben -  az előzetes adatok 
alapján -4 1 ,8  + 4,1 százalékkal 
részesülnek. (A + százalékok a 
szolgáltatási bevételekre vonat
koznak.)

Szintén tudjuk, hogy az el
múlt három év átlagában -  ez 
a kiváltott vadászati enged
élyek alapján teljesen korrekt -  
hogy a legtöbb külföldi vadász
-  40 százalék -  Ausztriából ér
kezik, őket 28 százalékkal az 
olasz, illetőleg 24 százalékkal 
a német vadászok követik. In
nen kezdődően 1-2 százalékot 
tesznek ki az európai nációk 
és 0.3-0.5 százalékot az ameri
kai vadászok.

Az átlag -  a föltupírozott „kis
madár-ügyeknek" köszönhető

en -  az elmúlt három évben 
csak az olasz vadászoknál mu
tat eltérést. 2000-ben a hazánk
ba érkező olasz vadászok 27.8 
százaléka 2002-ben 21.6 szá
zalékra csökkent.

Talán a minőségi turizmus
nak számító vadászati turizmu
sunkkal sokkal többet és ér
demben kellene foglalkoznunk, 
nem csak országos szinten, 
hanem minden vadászterület
nek ... ugyanis az államilag is 
támogatott, az Európai Unió
ban is kiemelt helyen szereplő, 
milliós-milliárdos pályázatokkal 
rendelkező turizmus révén ko
moly tőkeinjekcióhoz juthatna 
a vadászat és a vadgazdálko
dás is.

csekő



HÍREK -  TUDÓSÍTÁSOK

SZALONKA DUBLÉ DÍJASOK
Van már vagy húsz esztendeje, 
hogy a Pilisben megpróbáltunk 
összefüggést keresni az időjá
rási változások és a szalonka 
vonulása között. A megállapítá
sunk az volt. hogy nincs közvet
len befolyása a szélnek, hónak, 
esőnek, hőmérsékleti változá
soknak a szalonka Kárpát me
dencei átvonulására. Ennek el
lenére a szalonkázók legtöbbje 
mégis februártól április közepé
ig élénk figyelemmel kíséri a 
meteorológiai jelentéseket, külö
nös tekintettel a műhold-felvéte
lek frontjainak alakulásait. Mert 
hátha mégis hozzájutunk vala
milyen információhoz, amelyet 
hasznosíthatunk a szalonka ti
tokzatos életének megfejtésé
nél.

Tagadhatatlan, hogy idén 
egészen rendkívüli volt a sza
lonkák vonulása. A szokásostól 
eltérően nem a déli ország
részben. hanem nyugaton, az 
Alpok lábától keletre, a Sopron 
környéki országrészben jelen
tek meg először ... ennek volt

köszönhető, hogy már március 
1-jén itt esett az első madár. De 
ezt erősíti a szerkesztőségünk
höz beküldött dublék elejtésé
nek időpontja is, merthogy a 
Bakonyban -  Ácsteszéren -  
14-én, egy hóvihar után, az esti 
húzáson lőtte az első idei dub- 
lét Marjai Péter hivatásos va
dász. A Somló lábánál -  Kis
csősz határában -  15-én egy 
hármas cvikkből esett a követ
kező dublé, elejtője Borbács 
László.

A korábbi esztendők gyakor
latának megfelelően a legtöbb 
dublé március 20-a táján esett: 
Fejes Dezső magyargencsi hi
vatásos vadász a Rába-Mar- 
calközi Vt. történetének első 
szalonka dubléját lőtte meg ... 
és hozzá csatlakozott 28-án 
Hári Tibor, szintén Magyar- 
gencsről. A soproni Egresits 
István idén kétszer is eredmé
nyes volt 20-án és 26-án sike
rült neki dublét lőni.

A bejelentett dublék alapján 
március közepén már minden

hol volt az országban szalonka. 
18-án Kincse Mihály Hódme
zővásárhelyen, 21-én Rózsás 
György Budakeszin, 23-án haj
nalban -  ez volt az egyetlen 
hajnali dublé idén -  Máhl Fe
renc Balatonalmádi határában 
volt szerencsés. A járdánházi 
Murányi Ferencet kétszer is 
megkísértette Diana isten- 
asszony, 28-án lőtt dubléját 
még nem tudta fölvenni, de a 
31-ei madarait a kísérői megta
lálták.

A Törley Pezsgőgyárral közö
sen kiírt Szalonka Dublé Díjakat
-  a láda pezsgőt - május 24-én 
Gödön, a Nemeskéri-Kiss Kúriá
ban megrendezett VKE majális 
keretében vehették át a dublé- 
díjas klub új tagjai.

Az idei szalonkavonulás során 
nem volt érzékelhető a szokásos 
két nagyobb hullám, amikor két- 
három napig sok szalonkát lehet 
látni, viszont szinte -  a helyenként 
Húsvét végéig meghosszabbított
-  idény végégig folyamatosan volt 
madár. Ha azt szeretnénk, hogy 
az EU csatlakozás után is -  nem
zeti hagyományainknak megfele
lően -  továbbra is szalonkázhas- 
sunk tavasszal, jövőre nagyon ko
molyan kell vennünk a szalonka
vonulás monitoringozását, az or
szág valamennyi megfigyelésé
nek összegyűjtését: nem csak a 
dublékat, a látott és lőtt madara
kat. hanem a hibázásokat, a kime
neteleket ... és nem utolsó sorban 
az elejtett madarak ivarának meg
állapítását is föl kell dolgoznunk.

-dó r

szervezete május 7-ikén. Salgó
tarjánban. A tanácskozás elsőd
leges célja volt. hogy az ágazat 
megtalálja a helyét a csatlakozás 
utáni helyzetben. Mindenre 
ugyan részletes válasz egyelőre 
nem adható, de a meghívott sza
kelőadók igyekeztek az ágazat 
legégetőbb kérdéseire, a sajnála
tos módon megtapasztalt re
cesszió okaira megfelelő válaszo
kat adni. Terveik szerint a konfe
rencia szerkesztett anyaga 350 
példányban hamarosan megjele
nik. így -  korlátozott számban 
ugyan -  de azok számára is hoz
záférhető. akik a tanácskozáson 
részt venni nem tudtak.

Hírlevél
Megjelent az OMVK Győr-Mo- 
son-Sopron megyei szervezeté
nek hírlevele, amelyben részlete
sen értékelik a megye gímszar
vas állományát 1994-től 2002-ig. 
Olvashatunk továbbá -  egyebek 
között -  a vadkárhelyzetről, vére
bes hírekről, a hivatásos vadá
szok továbbképzéséről, az arany 
sakálról, a vadászjelöltek vizsgá
ra való felkészítéséről.

Új vadászportál 
a  világhálón

.Alles Jagd -  magazin" címmel a 
vadászoknak új portál készült né
met nyelven az interneten. A 
szerkesztők ígérete szerint min
den olyan témával foglalkoznak, 
ami a vadászokat érdekelheti. 
Cím: http: /www.allesjagd.com/

magazin/ allesjagd, további infor
máció kapható: 
préssé @ allesjagd.com

V é g ső  búcsú  
Ném eth Jánostó l

Az ország minden részéből ér
keztek vadásztársak, barátok, 
tisztelők a jeles erdész, vadász, 
csontfaragó művész sóskúti te
metésére április 3-ikán.

A gyászoló család mélységes 
fájdalmában osztozva. Németh 
Jánost a VKE saját halottjának te
kintette. A pályatársak, barátok 
megható gyászbeszédeit a va
dászkürtök és énekesek kórusa 
emelte olyan magas lelki pia- 
desztálra. amely minden túlzás 
nélkül a maga nemében valóban 
páratlannak mondható. Megha
tottam sokan mélységesen meg
rendülve helyezték el a búcsú tö
retét a szinte hegyként magaso
dó koszorúkra, virágokra. Minden 
jelenlévő tisztában volt azzal, 
hogy János távozása a magyar 
vadászati kultúra és mindannyi
unk pótolhatatlan vesztesége. 
Volt azonban Németh Jánosnak 
egy sajátos végakarata, amely 
szerint hamvainak egy részét 
szülőfalujában, kedvenc vadász- 
területén, a Tolna megyei Kisszé- 
kelyen helyezzék el, amelyre ün
nepélyes körülmények között áp
rilis 27-én került sor. Erdész bará
tai csodálatos kopjafát készítet
tek, amelynek tövébe helyezték 
az urnát családja és szűk baráti 
körének részvételével. Sajnos, az

alkotóház. amelyet János az üres 
telekre álmodott, már soha nem 
fog elkészülni.

B a lo gh  Péter em lékére
A rendkívüli tehetségű Balogh 
Péter (1947-1982) emlékére 
domborművet avattak barátai és 
tisztelői a Budakeszi Vadaspark
ban, a Madarak és Fák Napja ün
nepségén május 11-én. A bronz 
domborművet -  Domonkos Béla 
szobrászművész alkotását -  a 
Vadász Könyvklub Egyesület az 
FVM támogatásával, valamint 
tisztelőinek önkéntes adománya
iból állítatta az utókor számára.

Koszorúzás, Pécse tt
Bensőséges ünnepségen emlé
keztek a nagy vadászra. Nozdro- 
viczky Lajosra a Baranya megyei 
vadászok Pécsett, a központi te
metőben május 5-ikén.

Nozdroviczky hires felvidéki va
dász volt. akit számtalan szál kö
tött Baranya megyéhez. Életének 
utolsó részében Baranya megyé
ben lakott és végső nyughelyét is 
a pécsi temetőben találta meg 
1943. május 5-én. Halálának hat
vanadik évfordulója alkalmából 
Békés Sándor, a megyei vadász
kamara alelnöke mondott emlék
beszédet. Az ünnepségen szá
mos tisztelője jelent meg. a Bara
nyai Alkotó Vadászok jeles képvi
selői is ott voltak. A megemléke
zés végén a Baranyai Vadászkürt 
Együttes kürtszignáljaival tisztel
gett a jeles vadász emlékének.

Vezényi E lem ér 
em lékére

rendeztek kiállítást a veszprémi 
Kittenberger Kálmán vadaspark
ban május 10-től 18- áig. Vezényi 
Elemér (1879-1967) különleges 
művészi képességeire Hermán 
Ottó. a nagy magyar polihisztor tu
dós figyelt föl és bízta meg örök
becsű munkákkal. Az I. világhábo
rú után Kittenberger Kálmán meg
bízása alapján a Nimród újság ál
landó illusztrátora lett. könyveket 
illusztrált, és egyedülálló festmé
nyekkel gazdagította a hazai va
dászati kultúrát. Szinte második 
otthona volt a Madártani Intézet, a 
Mezőgazdasági és Természettu
dományi Múzeum, amely intézmé
nyeket számtalan alkotása gyara
pította. Festményei ma a múzeu
mok. magángyűjtők féltve őrzött 
kincsei.

Korongvadász versenyek
Az Aranytölgy Kupa versenyt a 
csongrádi Cseh István lőtéren 
rendezték, 100 korongra, március 
22-ikén.
Eredmények dr. Szabó Zoltán 
/85/. Szerdahelyi András /80/. He
gyi János /80/

Nyuszi Kupa, szintén 100 ko
rongra Ásotthalmán. 
Eredmények:
Senior Lázár Tamás /97/. Sarkadi 
Gábor /96/. Pletikoszity István /95/ 
Junior: Szabadi István /93/. ifj. 
Pletikoszity István /83/. ifj. Kenye
res Ervin /83/

http://www.allesjagd.com/


VADÁSZATI GYAKORLAT

AZ 1/1. SZÁMÚ, SZOLNOK 
ÉS DÉL-HEVESI APROVADAS KÖRZET

A vadgazdá lkodás i k ö rze t te rü le te : 
7331 km *, amely Jász-Nagykun-Szolnok és 
Heves megye déli, alföldi részén található, ki
fejezetten apróvadas területeket fogja össze. 
Fő jellemzőiben homogén apróvadas terület
nek tekinthető. A vadgazdálkodási körzet or
szágosan kiemelkedő mezei nyúlás, fácános 
és őzes területekből áll. Az őznél főleg a szol
noki részeket kell kiemelni, de az egész körzet
ben a jó minőség a jellemző. A fácán esetében 
Jász-Nagykun-Szolnok és Békés határterülete 
a legkiemelkedőbb, ebben azonban nagy sze
repe lehet az országosan is igen magas fácán
kibocsátásának is. A mezei nyúl állományai 
igen jók. gazdálkodási szempontból hagyomá
nyosan különösen a mezei nyúl befogása volt 
meghatározó. A körzet területén több területen 
maradt fenn jelentős fogolypopuláció, vízi vad 
szempontjából a Tisza-tó térsége fontos. A 
körzetben a vaddisznó folyamatosan megjele
nik. de tartós megtelepülése még nem követ
kezett be.

A k ö rze t kö rn ye ze ti a d o tts á g a i A
Jász-Nagykun-Szolnok megyei és a Heves 
megye déli részét magába foglaló vadgazdál
kodási körzet hazánk legnagyobb földrajzi táj
egységének, a Nagyalföldnek a középső, illet
ve északnyugati részén helyezkedik el. amely
nek területe 758.601 ha. erdősült területe 
40.206 ha. 5,3 százalék.

A körzet két jól elkülöníthető alkörzetre osz
lik, amely az erdősültség vonatkozásában kü
lönül el. A Jász-Nagykun-Szolnok megyei al- 
kőrzet 560.460 ha, a dél-hevesi alkörzet 
198.141 ha.

É g h a jla ti v iszonyok  A körzet éghajlatát 
döntően a terület alföldi fekvése határozza 
meg. Vagyis az. hogy a körzet nagy részét ma
gába foglaló Közép-Tiszavidék az ország leg- 
kontinentálisabb része, s mint ilyen, a hazánk
ban előforduló éghajlati szélsőségek egyik 
gyűjtőhelye.

A jellegzetes alföldi hatások mellett az Észa
ki-középhegység viszonylagos közelsége mi
att, a hegyvidék éghajlatformáló szerepe is ér
zékelhető. Itt a legmelegebb és legszárazabb 
a nyár. leghidegebb a tél. s így legnagyobb a 
hőmérséklet ingadozása. Ugyanakkor kevés 
és megbízhatatlan eloszlású a csapadék, gya
kori a szárazság, s pusztító az aszály. A nap
sugárzás szempontjából a körzet helyzete 
igen kedvező, hiszen jórészt abban a Tisza

mentén futó elég széles sávban van. ahol a fel
hőzet évente csupán az égbolt 50-55 százalékát 
borítja. A viszonylag kevés téli felhő valószínű
leg a közeli Északi-középhegységből alábukó 
északias szelek felhőoszlató hatásával magya
rázható. A napsütéses órák száma magas. 
1950 és 2060 között változik. A hőmérséklet 
igen szélsőséges. A tél viszonylag kemény, de 
a hideg tél ellenére a tavaszodás korán kezdő
dik. Mégis a körzet a tavaszi fagyoktól legtöb
bet szenvedő térsége. A nyári meleg az Alföld 
déli területeiről alig marad el, a hőségnapok 
száma 20-25 között változik.

Leggyakoribb szélirány a délnyugati vagy 
az északkeleti. A szélsebesség azonban nem 
túl nagy. Ezen körzet az ország legszárazabb 
tája. Az évi csapadékmennyiség átlaga sehol 
sem haladja meg az 550 mm-t. Az évi csapa
dékeloszlás is jól tükrözi az Alföld kontinentális 
éghajlatát. A téli minimumot növekvő tavaszi 
értékek követik, s a legtöbb csapadék június
ban van. ősszel ismét kevesebb a csapadék, 
de október vagy november hónapban egy ki
sebb másodmaximum is jelentkezik. A hótaka- 
rós napok száma 30-35 között alakul, de a hó
takaró kialakulásának nagyfokú bizonytalansá
ga. s a hótakaró vastagságának ingadozása 
gyakran okoz problémát.

V ízra jz  Vízföldrajzi szempontból a viszonyla
gos vízszegénység jellemzi a körzetet.mely ar
ra utal. hogy az egész területnek egyetlen 
olyan állandó jellegű vízfolyása sincs, amely a 
körzet határán belül eredne. A körzet legna
gyobb átfolyó vize a Tisza, mely mintegy 150 
kilométer hosszan északkelet-délnyugat irány
ban szeli ketté a területet. A Tisza legnagyobb 
jobb parti mellékfolyója a Zagyva, mely a kör
zet területén veszi fel a Galgát. a Tárnát -  mely 
a Gyöngyöst és az Ágói-patakot szedi össze -  
valamint a Tápiót. s Szolnoknál folyik a Tiszá
ba. A vízgyűjtő terület viszonylagos nagysága, 
élénk domborzata és vízzáró felszíne miatt, a 
Zagyva vízhozamának ingadozása rendkívül 
nagy. Az árvizek gyors lefolyását olykor a Tisza 
magas vízállása is késlelteti. így a folyó árvizei 
gyakran igen veszélyesek. A kisvizek idősza
kában viszont roppant alacsony a vízállás. A 
Hármas-Kőrös a körzet legdélibb részét átsze
li ugyan, a Hortobágy-Berettyó felvétele után. 
de a körzeten kívül torkollik a Tiszába.

A körzet vízgazdálkodásában különös jelen
tőséggel bír a Tisza II. vízlépcső fölött kialakí
tott Tisza-tó.

T a la ja d o ttsá g o k  A körzet talajtakarója -  el
térő mértékben -  tarkának mondható. Megta
lálhatók a humuszos homoktalajok, a löszön 
képződött alföldi mészlepedékes csernozjom, 
a réti csernozjom. szolonyeces réti csernoz
jom. valamint a szikes talajtípusba sorolható 
talajok.

Meghatározó növénykultúrák  
é s  term elési jellemzők

A körzet termőterületének használata az utób
bi évtizedben alapvetően átrendeződött. Az 
egyéni gazdálkodási szerep, a szövetkezeti ro
vására többszörösére nőtt. Az átalakulás első
sorban az időszak első felében volt gyors.
1995-től a változások kisebb léptékűek.

A földterület összetétele (művelési ágak 
szerint) az utóbbi években nem változott lé
nyegesen. A termőterület háromnegyedét 
meghaladó rész szántó, több mint egytizede 
gyep. ehhez hasonló arányú az erdő. a többi 
kert. gyümölcsös, szőlő, halastó és nádas.

A szántóterület 48-50 százalékát a gabona
félék teszi ki. 15-20 százalékát a napraforgó. 
18-20 százalékát egyéb növények 2-3 száza
lékát cukorrépa és ugyanennyit a burgonya és 
zöldségfélék. Bizonyos fokig nő a vetetlen te
rületek aránya is.

A m ezőgazdasági vadkárok  
m értéke é s jelentősége

Azzal, hogy az egyéni gazdálkodás szerepe 
meg növekedett, a mezőgazdaságban okozott 
károk jelentősége is előtérbe került.

Mind az őz. mind a mezei nyúl vonatkozásá
ban jelentkeznek vadkárok, főleg a naprafor
gó- és kertészeti kultúrákban. Most még rap- 
szódikusan. de egyre nagyobb intenzitással 
kell számolni vele. így főleg a mezei nyúl tör
zsállomány növelésére csak korlátozott lehető
ségeink vannak, mivel a mezőgazdasági tulaj
donviszonyok megváltozása óta a gazdálkodók 
a korábbinál jóval érzékenyebbek a vadkárra.

A vadgazdálkodást/vadászatot 
érintő természetvédelm i 
szem pontok és előírások

Országos jelentőségű védett területeink I. fo
kú hatósági feladatait a Hortobágyi Nemzeti 
Park Igazgatósága látja el. A megye déli ré-
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Régi vadászles a Tisza-tavon

szén a Körösvölgyi és az Ecsegpusztai Ter
mészetvédelmi Terület, valamint néhány vé
delemre érdemes mocsár és ősgyep vonat
kozásában a Körös-Maros Nemzeti Park 
Igazgatósága az illetékes. A dél-hevesi terü
letek a Bükki Nemzeti Park felügyelete alá 
tartoznak.

A körzet vadállom ányának, 
vadgazdá lkodásának  jellem zése  

és a vadgazdálkodási adottságok  
bem utatása

Őz Az 1/1. vadgazdálkodási körzet kiemelke
dően a legjobb őzes terület az országban. 
Genetikailag rendkívül értékes populációk ta
lálhatók a területen. Ezen őzpopulációk minő
ségben a gemenci vagy somogyi gímszarvas, 
illetve a gyulaji vagy gúthi dám szintjén említ
hetők. Az éves őzteríték mennyisége 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében 2400-3000 
között változik a szaporulat függvényében. Az 
éves őzbakteríték 900-1300 db között változik. 
A megyében becsült őzlétszám évente mint
egy 1000 db-al növekszik. 2002-től. mivel a 
tartható állomány létszám eléri a maximális
24.000 körüli mennyiséget, az éves lelövési 
mennyiségeket meg kell emelni. Az érmes 
arány 14-24 százalék között változott. Jellem
ző a tarvadállomány alulhasznosítása. aminek 
következménye az 1:1,5-ös ivararányeltolódás 
a suták javára.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében a kiváló 
minőség megőrzése érdekében csak hivatá
sos vadász jelenlétében és felügyelete mellett 
lehet az őz bármely ivarú egyedét elejteni.

A dél- hevesi részen az elmúlt évben a te
ríték 1321 volt. amelyből 390 a bak. (A teljes 
megye terítékének 60 százaléka). Az érmes
arány 11-13 százalék. A becslések alapján az 
őzlétszám 6500-7000 közötti. 2002-ben 6051. 
A térség maximum létszáma 7990.

G ím szarvas A hegylábi területeken váltó
vadként gímszarvas is előfordul. 2002-ben az 
elejtettek száma 5. a becslés 17.

M uflon  A becslés tavaly 110 volt. amelyből 
22 került terítékre, de ennek a megye egyéb 
területeihez viszonyítva a szarvashoz hasonló
an nincs jelentősége.

A szaksze rű tlen  ö zb a k-e le jté s  és a tró 
fe a b írá la t sze m p o n tja i Jász-Nagykun- 
Szolnok megyében az igen kimagasló élő
helyi adottságokkal rendelkező körzet sajá
tosságai miatt az őz trófeabírálati szempont
jait külön kell meghatározni, és nem lehet 
egy országos sablonba beilleszteni. A kitű
nő minőség megőrzése és javítása érdeké
ben a következő irányelveket kell megvaló
sítani.

Golyóérettnek minősíthető az a legalább 6-7 
éves korú őzbak, amelynek agancsa a fajra jel
lemző szabályossághoz képest jelentős elté
rést nem mutat (szabályos hatos vagy termé
szetes nyolcas vagy tízes), ághosszai leg
alább 3 centméter hosszúak.

M ezei nyú l A mezei nyúl vonatkozásában a 
körzet -  Békés után -  a legjobb élőhellyel ren
delkezik az országban. Ezt igazolják az állo
mánybecslési és hasznosítási adatok az elmúlt 
időszakban.

1997-től napjainkig a mezei nyúl februári létszá
ma 60.000 db-tól a közel 80.000 db-ig ingadozott. 
Az üzemtervi minimum létszám: 61.568 db.

Minősítés
Bak
kora
(év)

Trófea
tömege
(gramm)

Ágak
hossza
(cm)

Általános
jelleg

-1 1 180 erős (6  cm) villás
-1 2 280 3 szabályos hatos
-1 3-6 350 5 szabályos hatos
- 2 1 280 3 erős (6  cm) ágú 

villás, vagy 
szabályos hatos

- 2 2 350 5 szabályos hatos
- 2 3-6 400 5 szabályos hatos
-3 1 350 3 szabályos hatos
-3 2 400 5 szabályos hatos
-3 3-6 450 7 szabályos hatos

A hasznosítás mértéke is igen változó.
Az elmúlt évek hasznosítása a 20.000 és

30.000 db között mozgott évjárattól függően.

A h a szn o s ítá s  Megoszlása az élve történő 
értékesítés és a vadászattal történő értékesítés
-  közel 50-50 százalékban volt jellemző. Mind
két hasznosítási formának megvannak az elő
nyei és a hátrányai.

Körzetgazdálkodási szempontból törekede- 
ni kell. hogy a hasznosítási formák továbbra is 
az 50-50 százalék körül mozogjanak.

A becsült törzsállomány 40 százaléka mér
tékéig tervezhető hasznosítás. Az évben a sza
porulati tényezők befolyásolhatják a tényleges 
hasznosítás mértékét. A jóváhagyásnál az elő
ző évi tényleges hasznosítást is -  korrigáló té
nyezőként -  figyelembe kell venni.

A dél-hevesi részen tavaly 25 000-et be
csültek. de az állománydinamika erősen válto
zó. az 1997-98-as évek 30 000-es állományai 
után 20 000-rel 1999 volt a mélypont. A hasz
nosítás 1997-től 2000-ig 10 000-ről 5 500-ra 
csökkent, majd 8 500-ra nőtt, amelyből a befo
gás 1100 volt. de évekkel ezelőtt majd három
szorosa volt az élő nyúl értékesítés.

Fácán A hazai vadászok számára szinte az 
egyedüli szórakozási lehetőség a fácánvadá
szat. A becsült törzsállomány Jász-Nagy
kun-Szolnok megyében 60.000 és 90.000 db 
között ingadozik, attól függően, hogy a meg
előző évben mennyi volt a kibocsátás és mi
lyen volt a vadászati idényben az időjárás. A 
fácánnevelés és kibocsátás is ingadozik
150.000 és 200.000 között, attól függően, mi

Abasár -  Szent Anna tó
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Nyáriludak

lyen anyagi helyzetben vannak a vadászatra 
jogosultak. Az üzemtervi minimum létszám: 
77.268.

A fácán erős elvándorlókészsége miatt egy
re több vadászatra jogosult épített tároló voliert 
annak érdekében, hogy a visszavadászási 
eredménye jobb legyen. Igaz ugyan, hogy így 
a madarak röpképessége alul marad a 6-7 he
tes korban utónevelőbe kihelyezett madaraké
nál, de az elvándorlás jóval kisebb. A madarak 
közvetlenül a vadászatok előtt kerülnek kihe
lyezésre.

Ezeknél a vadászatra jogosultaknál a tyúklö
vést -  kizárólag a kibocsátóhelyen -  kérelemre 
lehet engedélyezni, olyan feltétellel, hogy a ter
mészetes törzsállomány pótlására és dúsításá
ra a vadászati idényt követően -  megfelelő ivar
arányban -  kell kihelyezni egyedileg megjelölt 
(gyűrűzött) fácánokat. Mesterségesen nevelt 
fácán esetében a feldúsított területen szőrmés 
és szárnyas ragadozók csapdával történő be
fogása (gyérítése) kőtelező.

A dél-hevesi részen a fácán állománydina
mikája szintén szabálytalanul változó 17 
ezertől (1997) 27 000-ig. A zárttéri nevelés és 
kibocsátás sok területen elvesztette korábbi je
lentőségét. 2002-ben 13 területre helyeztek ki 
vadászati célra 37 000 fácánt, állománydúsítá-

Figyelö rókafi

si célból 7800-at. A 2001/2002-es idényben
26 000 madarat hoztak terítékre. A korábbi 
években a teríték változó, de átlagosan 50 
százalék körüli.

Fogoly, v íz ivad  és sza lonka  Az elmúlt 
időszakban a fogoly törzsállománya 4.000 és
8.000 között ingadozott. Vannak a körzetben 
jobb élőhelyek, ahol nagyobb egyedsűrűség- 
ben lelhető fel a fogoly, de vannak területek, 
ahonnan teljesen eltűnt. Voltak próbálkozások 
a fogoly mesterséges tartására és kihelyezé
sére a vadászati lehetőség bővítése érdeké
ben. de a hozzáfűzött reményeket nem váltotta 
be. Általában életképtelen fogolyállomány lett 
kihelyezve (fekete fólia alatt nevelt madarak), a 
természetes állomány egyedei pedig vadász
va lettek. Ezért a vadászatokat a felügyelőség 
nem engedélyezi.

A dél-hevesi részen 3500 körüli az állo
mány. a fenntartható feíe. a 70-es években 
30-40 000 volt a népesség. 2001-ben Kisköre 
térségében egy hosszú távú élőhelyfejleszté
si és kibocsátási program indult, amelynek a 
célja az állomány feldúsítása, később vadá
szata.

A vízivad vonatkozásában a körzet egy ré
sze beleesik a nagy vonulási útvonalba (Kar-

Kímélendö fiatal özbak

cag, Kisújszállás, Túrkeve. Mezőtúr), a másik 
részén a Tisza és környezete, valamint a ha
lastavak gyűjtik össze a vízivadat (Abádsza- 
lók. Tiszasüly. Öcsöd).A vadászható vadlúdfa- 
jok közül közel azonos arányban fordul elő 
Jász-Nagykun-Szolnok megye területén a ve
tési lúd és a nagylilik. A terítékadatok is ezt 
igazolják. Ezért javasoljuk, hogy a vadkár el
kerülése érdekében a nagylilik külön engedély 
nélkül is vadászható legyen ebben az alkör- 
zetben.

A récefélék közül a tőkés réce és a csörgő 
réce terítéke a számottevő, a többi récefaj 
csak ritkábban fordul elő. A szárcsa terítéke a 
csörgő réce nagyságrendje körül mozog.

A vízi vad iránti kereslet fokozódását jelzi, 
hogy a vadászatra jogosultak egyre nagyobb 
tételben foglalkoznak röptetett réceneveléssel 
és vadásztatással. Ma már eléri a tenyésztett 
réce terítéke a természetes récéét.

A dél-hevesi részen a Tisza-tó térségében 
nagy jelentőségű. 3250 tőkés-, 1298 csörgő-, 
és böjti réce a teríték. Ehhez képest a vadlúd 
elenyésző. 52 vetési lúd, 55 nagy lilik. A tőkés 
récék 66-. egyéb fajok 96 százalékát a Fauna 
Rt. területén ejtik el. A tenyésztett récéből 
9500-at bocsátottak ki. ebből 8200-at vissza
vadásztak.

A vonuló madarak közül az erdei szalonka 
érdemel említést, minden vadgazdálkodási je
lentőség nélkül, valamint a sok vihart kavaró 
védett vadgerle (Streptopelia turtur). mely ér
zékeny károkat okoz vonulása idején az érő 
napraforgó táblákban a körzet területén.

K á rte v ő k  A szőrmés és szárnyas kártevők 
közül a róka okozza a legnagyobb gondot az 
apróvadas körzetben, különösen úgy. hogy a 
róka immunizálás is elkezdődött a Duna-Tisza 
közén és várható -  az eddig immunizált terüle
tekhez hasonlóan -  az állomány feldúsulása. 
Az eddigi tapasztalatok alapján elmondható, 
hogy a vadászatra jogosultak váltakozó siker
rel vették fel a harcot a konkurens predátorral. 
A 100 hektáronkénti elejtett ragadozók száma 
0,39-től a 2,11-ig terjed évente. Átlagosan 0,9- 
től 1.2-ig terjed, de fokozatosan növekszik.

Előírás: 1.15 db róka elejtése/100 hektár.
2002-ben. Ezen túl minden évben az elért kör
zeti átlagszám lesz a következő évben a köte
lező róka darabszám.

A másik apróvadas körzetben nem meg
tűrhető vadfaj -  a jelenleg már teljes védettsé
get nem élvező borz, jelentős elszaporodása 
is gond. Vadászatának határt szab az élet
módja (csak éjszaka mozog, nem hajtható 
stb.), valamint erős. agresszív hajlama, ami a 
kotorékozást zárja ki A dolmányos varjú és 
szarka hatékony apasztásának (injektált tojás) 
sajnos határt szab a holló teljes körzetben tör
ténő térfoglalása és terjeszkedése. Egyedüli 
hatékony apasztási forma -  csak fészkelési 
időszakban -  a kotló egyedek és fészekaljak 
megsemmisítése.

Kiemelt szerepet kell. hogy kapjon a szőr
més és szárnyas kártevők gyérítése a terület 
jellegének megfelelő apróvadgazdálkodás ér
dekében.

A dél-hevesi részen 1324 róka. 1050 kóbor 
kutya. 1133 kóbor macska. 608 dolmányos 
varjú és 913 szarka esett. A kártékony fajok te
rítéke több mint felére esett vissza, amelynek 
valószínű oka a Bükki Nemzeti Parkkal közö
sen végrehajtott dúvadgyérítési program.

Készült a Jász-Nagykun-Szolnok 
és a Heves megyei vadászati 

felügyelőségek 
beszámolói alapján
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Hogyan mondható fel a has/onbérleti 
szerződés? A vadászati jog bérletére kö
tött haszonbérleti szerződést a felek hatá
rozott időre, az üzemterv 10 éves érvé
nyességi idejére kötötték. Ebből követke
zőleg nem lehet 6  hónapra, vagy a gazda
sági év végére érvényesen. -  ahogy a me
zőgazdasági földterületek haszonbérleté
re, határozatlan időre kötött szerződéseket
-  felmondani. Csak azonnali hatályú fel
mondásra van lehetőség, amennyiben a 
haszonbérlő vadásztársaság a haszonbér
leti szerződésben foglaltakat nem tartja 
be. Ezek lehetnek: a haszonbérleti díjat a 
haszonbérlő a megadott határidőre nem fi
zeti ki. a vadászati. -  és természetvédelmi 
törvényi előírásokat megszegi, azaz tör
vénysértést követ el. Az írásbeli felmon
dásra. ha a vadászatra jogosult haszonbér- 
bevevó (vadásztársaság) 3 napon belül 
írásban nem reagál (ha elfogadja akkor, 
nincs komplikáció, de ilyen azonnali bele
egyezésre nem akadt még példa), akkor a 
felmondis érvényesítését 8  napon belül 
írásban kell kérni a területileg illetékes el
sőfokú bíróságnál. .Innen kezdve hossza
dalmas peres- bírósági eljárás (első fok, 
másodfok, nyilván a Legfelső Bíróság) 
kezdődik, amely hosszú évekig elhúzódik. 
Tudunk évek óta folyó több eljárásról, 
igaz jogerős bírósági döntések is előfor
dultak. Ez ugyanis -  bár hasonló -  de 
mégsem „földbérlet", hanem „dologbér
let". mert a földtulajdonokhoz kötött 
anyagi jog a vadászati jog.

Mire használható a tulajdonosok által 
föl nem vett bérleti díj? ügy tűnik örök
zöld téma ez a fontos kérdés. Ebben a kér
désben az első fontos törvény: öt évig tan 
a követelés elévülési ideje, azaz eddig kö
vetelheti a bérbeadó földtulajdonos a 
földje után járó haszonbérleti díjat. A tu
lajdonosok által fel nem vett összegeket 
más célra csak a földtulajdonosi közgyű
lés határozata alapján használhatják fel. így 
például hozzájárulás a mezőőr alkalmazá
sának költségeihez, közcélú vízáteresztők, 
utak. berendezések építéséhez, javításá
hoz. egyéb a földtulajdonosok érdekét 
szolgáló célokra. A közgyűlési határozat 
nélkül a haszonbérleti díj más célra nem 
használható fel. Sem a földtulajdonosi kö
zös képviselő, sem a jegyzőik) ilyen dön
tést jogkövetkezmény nélkül nem hozhat
nak.

Hogyan hívható össze a tulajdonosi 
gyűlés és mikor határozatképes? A föld
tulajdonosok közgyűlését csakis a közös 
képviselő hívhatja össze és minden eset
ben az ökormányzatok hirdető tábláira 30 
napra kifüggesztett, a jegyző által igazolt 
dátummmal megjelölt hirdetménnnyel. 
/Nem számít ebbe a kifüggesztés illetve a 
bevonás napja, ezért 30 + 2 nap./ A köz
gyűlés csak akkor határozatképes, ha a va
dászterület nagyságának 50 + 1 százaléknyi 
földterület tulajdonosa -  vagy annak írás
ban, két tanúval aláíratott meghatalmazás 
alapján jogosult képviselője (30 hektár 
alatti tulajdonosok esetében legalább 30

Sarkalatos kérdések
Két alkalommal is rendeztünk regionális tanácskozást a vadászatra 
jogosítottak képviselői és a földtulajdonosi közösségek képviselői 

részére. A legutóbbira éppen az 1/1-es vadgazdálkodási körzet 
területéről hívtuk meg az érdekelteket, s számtalan közérdekű 

kérdés vetődött fel, amelyre az adott válaszok közzététele 
bizonyára mások számára sem haszontalan. Ma már számtalan 

más rendeletet, jogszabályt is ismerni kell, így az adótörvényeket, 
a Polgári Törvénykönyvet, a társasági törvényt, az erdőtörvényt és 

még sok mást is. Nehéz eligazodni, ezért rengeteg 
a tanácstalanság a tisztségviselők, de olykor még a vadászati 

hatóság esetében is.

hektáronként) -  és a jegyzők képviseleti 
jogát is beszámítva jelen van. Tehát: nem 
a földtulajdonosok (és jegyzők) száma, 
hanem az általuk képviselt területnagyság 
számít, illetve a számított százalék a sza
vazatok alapja. A jegyző a meg nem je
lent. vagy írásbeli megbízás alapján nem 
képviselt 30 hektár alatti és fölötti terület
tel rendelkezőket képviseli és minden, a 
hirdetményben megjelölt napirendben 
szavazásra jogosult. Mostanában többen 
felvetik, hogy a jegyzők csak a vadászati 
törvény 12. §-ában leírt három témában 
szavazhatnak. Ez azonban igen nagy jogi 
tévedés. Az érvényes közgyűlésen a távol
maradt földtulajdonosok helyett szavaz a 
jegyző. A földtulajdonosok -  ha jelen van
nak... vagy lennének, akkor minden napi
rendi témában szavazhatnak. Ezt a jogo
sítványt kapta meg a jegyző helyettük.Ha 
nem határozatképes az összehívott köz
gyűlés... nincs meg a területileg 50 + 1 szá
zalék ... új hirdetményt kell kihelyezni. 
30 + 2 napos időtartamra. A közgyűlést 
mindig a közös képviselő tűzi ki. A köz
gyűlést akkor is össze kell hívnia a közös 
képviselőnek, ha azt a földtulajdonosok
nak az összes területből számított 1/3 ré
sze írásban kéri. Amennyiben a közös 
képviselő nem tűzi ki. mondjuk, mert az 
1/3-a a közös képviselő személyében akar 
változást... leváltást.... úgy a területileg il
letékes elsőfokú bírósághoz lehet fordul
ni. a közgyűlés összehívásának bírói ki
kényszerítésének érdekében.

Mi a helyzet akkor, ha a közös képviselő 
lemond, vagy ne adja az Isten elhalálo- 
zik? A képviselő lemondása esetén mind
addig köteles az ügyekben való eljárásra, 
amíg a gyűlés újabb képviselőt nem vá
laszt. Az elhalálozás esetén pedig a tulaj
donosok területileg 1/3-a kitűzi a közgyű
lést, tárgyszerű napirendi pontokkal, és 
ha határozatképes a közgyűlés, megvá
lasztják a földtulajdonosok új. közös kép
viselőjét.

Miért fontos a Szervezeti és Működési 
Szabályzat ismerete? A szabályzat elké
szítését és elfogadását a vadászati törvény 
írja elő. ennek hiányában működésbeli za
varok lépnek fel. A vadászati törvény vég
rehajtására kiadott FVM rendelet a félre
értések elkerülése céljából szabályzati 
mintát is közzétett. Ha bármilyen vitás 
ügy felvetődik, netán a bíróságra kerül, 
rögtön az SzMSz meglétét, annak szabá
lyait. illetve azok betartását vizsgálja a bí
róság. Ez ugyanis a megszavazott, és elfo

gadott belső szabályozás, a rend. Közgyű
lésen ennek ismerete nélkül lehet, de nem 
tanácsos bármiről is vitatkozni.

Milyen díjazás illeti meg a választott 
képviselőt? Szinte minden tanácskozá
son felvetődik a közös képviselő díjazá
sa. Legtöbbször azt hozzák fel, hogy 
„ezt szabályozza a minisztérium". Ez 
azonban tévedés, a vadászati törvény és 
annak végrehajtási rendeletei, valamint 
a kiadott útmutatók, tájékoztatók erre 
megadták a lehetőséget, de érdemben 
csak a földtulajdonosi közgyűlés dönt
het, mert a jogszabály annak jogkörébe 
utalta. Ezt a Szervezeti és Működési 
Szabályzatban kell rögzíteni. A közzé
tett minta szerint, a haszonbérleti díjat, 
amelyet a képviselő földtulajdonosok
nak kifizet, a földtulajdonost megillető 
tulajdoni hányadra eső rész szerint ter
heli a közösség-, illetve annak képvise
lőjének működése során felmerült 
összes költség. A kifizetésre kerülő 
összegeket -  természetesen -  ezzel 
csökkenteni kell. Ilyen elszámolható 
költségek: úti és posta költség, telefon
díj. adminisztráció, 2 0  százalék forrás
adó. bankköltségek, szakértő és ügyvédi 
díjazás, számlákkal igazolt költsége. A 
képviselő éves költségvetést terjeszt a 
közgyűlés elé. és a következő éves köz
gyűlésen számol el a közösségnek.

Kötelező-e a közgyűlésen jogszerűen 
meghozott határozat a meg nem jelen
tekre? Ha a közgyűlés határozatképes 
volt. akkor természetes, hogy minden 
meghozott határozat a közösség minden 
tagjára kötelező. Ha nem így volna, ak
kor soha nem lenne működőképes a va
dászati jogközösség, ráadásul a távolle
vők jogait a jelen volt jegyző képviselte. 
A vadászati törvény ( 14.§. 4. bek. a. és b. 
pontja) lehetőséget ad arra, hogy ha a tu
lajdoni hányaduk alapján kisebbségben 
maradt, vagy a határozathozatalban részt 
nem vett tulajdonosok valamivel nem ér
tenek egyet -  például jogos érdekeiknek 
lényeges sérelmével jár a hozott határo
zat -  akkor... a határozat meghozatalától 
számított harminc napon belül a határo
zatot bíróságnál megtámadhatják. Ezért 
kell a határozatképes közgyűlés minden 
meghozott határozatát a közgyűlés napjá
tól számítva legkésőbb tizenöt napon be
lül az önkormányzat hirdetőtábláján új
fent kifüggeszteni. Aki akarja, megnézi, 
és ha valami gondja akad. bírósághoz 
fordulhat.

Mi van akkor, ha semmit nem csinál a 
közös képviselő, és milyen hatóság elle
nőrzi vagy ellenőrizheti a közös képvise
lőket? Amennyiben semmit nem csinál, 
nem tesz eleget a számára előírt kötelezett
ségeknek. akkor a tulajdonosok 1/3 területi 
aránnyal rendelkező földtulajdonosai írás
ban kezdeményezhetik a 11/2000. (III.27.I) 
FVM rendelet 5. §-ában leírtak szerint és 
témákban a közgyűlés összehívását. Ennek 
elmaradása esetén -  a 30 nap elteltével -a 
bírósághoz kell fordulni a közgyűlés össze
hívása érdekében. A földtulajdonosi vadá
szati jogközösség egy „laza", úgynevezett 
„formátlan társaság", amely fölött vadásza
ti vagy közigazgatási, -  államigazgatási 
szerv hatóságként nem gyakorol felügyele
tet. Minden szervezet fölött a törvényességi 
felügyeletet az illetékes ügyészség látja el, 
amely bejelentés esetén saját vizsgálati 
szempontjai és ellenőrzési terve szerint vé
gez, illetve végezhet vizsgálatot, ezt köve
tően a bíróságnál kezdeményezheti a meg
állapított törvénysértések megszüntetésé
hez szükséges intézkedések megtételét. 
Természetesen az APEH is végezhet ható
sági ellenőrzést.

2003-ban megszűnt a vadászati jog ha
szonbérleti díja után a földtulajdonos 
által (3 hektár tulajdon fölött) fizetendő 
20 százalékos forrásadó (SzJA) fizetési 
kötelezettség, ezért mi a teendő? Sajnos 
sokan összekeverik a vadászati jog. mint 
vagyonértékű jog után fizetendő haszon- 
bérleti díjat a földbérleti díjjal, amely me
zőgazdasági földterület bérbeadását jelen
ti. Ezt a Polgári Törvénykönyv külön téte
lei szabályozzák. A földterület hasznosítá
sára kötött földbérlet esetén valóban nincs 
2 0  százalékos forrásadó fizetési kötele
zettség. amennyiben a földbérlet legalább 
ötéves időtartamú. A vadászati jog -  
amely a földtulajdonjog elválaszthatatlan 
részeként a vadászterületnek minősülő te
rület tulajdonosát illeti meg -  haszonbér
letére a PTK dologi bérletre vonatkozó 
szabályai érvényesek. Ez a haszonbérleti 
jogviszony meghatározott időre, tíz évre 
szól, ezzel szemben a mezőgazdasági 
földbérlet általában határozatlan időre 
köttetik. Ezért változatlanul fennáll a díj 
után a helyi önkormányzat részére fizeten
dő 2 0  százalékos forrásadó kötelezettség. 
Ezt az összeget nyilván a közös képviselő 
tudja megállapítani -  kinek mekkora a 
földtulajdonjoga és mennyi összeg illeti 
meg -  és ebből kell levonni a földtulajdo
nosnak kifizetendő összegek alapján. A 
vadásztársaság nem rendelkezik -  bár né
hol előfordul -  földtulajdonosi névjegy
zékkel és területadatokkal. Egyszerűbb, 
ha a haszonbérleti szerződésben szereplő 
bruttó összeget utalja át a közös képviselő 
által megadott számlára.

Tudjuk, akad még számtalan megvála
szolatlan kérdés, amelyről kellene szólni. 
Ezért arra kérjük Tisztelt Olvasóinkat, 
kérdéseiket írásban küldjék be szerkesztő
ségünkhöz, amelyre legjobb tudásunk sze
rint igyekszünk majd válaszolni.

Dr. Balázs István



VADÁSZATTÖRTÉNET

A VADÁSZATI KULTÚRA EMLÉKEI
A GYÖNGYÖSI MÁTRA MÚZEUM megszerve
zése, alapítása Nagy Gyula nevéhez fűződik. 
1951-ben az ország szakfelügyelői részére a 
gyöngyössolymosi iskolában rendeztek érte
kezletet. melyre Nagy Gyula, az iskola akkori 
igazgatója az oktatást segítő természetismere
ti. néprajzi kiállítást rendezett. A bemutató 
olyan sikeres volt. hogy felettesei megbízták a 
Gyöngyösön létesítendő múzeum megszerve
zésével. Óriási energiával kezdett a munká
nak, s erős akarattal, megszállottsággal, má
sokat is tettekre sarkallva elérte, hogy létrejött 
a Mátra Múzeum, amely az Orczy kastély 
klasszicista épületében kapott helyet. A nehéz, 
fáradtságos szervező- és gyűjtőmunka ered
ményeként az első kiállítás 1957-ben nyílt 
meg. A múzeum élére a szervező Nagy Gyulát 
nevezték ki múzeum vezetőnek, 1964-től pedig 
igazgatónak.

A vadászat Heves megyében nagy múltra 
tekint vissza. A megye vadászai mindig is 
élenjártak a vadászati kultúra ápolásában, ter
jesztésében, fejlesztésében. A MAVOSZ előd
je. az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
megalakulásáról Hatvanban hoztak határoza
tot 1881. március 20-án, a Sport Egyesület II. 
Közgyűlésén.

A Mátra gazdag vadállománya miatt elősze
retettel keresik föl hazai és külföldi vadászok 
egyaránt a különleges vadászélmény remé
nyében. Mindezek kapcsán merült föl az a 
gondolat, hogy ne csak állandó vadászati kiál
lítás megrendezésére kerüljön sor. hanem a 
Mátra kapujában jöjjön létre Magyarország ön
álló vadászati múzeuma. Első lépésként 1975- 
ben Dr. Nagy Gyula a vadásztársadalom köré
ben meghirdette a „Mindenki egy tárgyat a 
múzeumnak" akciót, amit hamarosan kibővített 
a „Mindenki egy tárgyat a Vadászati Múzeum
nak" mozgalomra, kérve az ország vadásztár
sadalmát. szimpatizánsokat, hogy segítsenek 
a még fellelhető tárgyi emlékek összegyűjtésé
ben. s legyenek alapítói és lelkes támogatói a 
Gyöngyösön kialakítandó első Vadászati Mú
zeumnak.

A múzeum nem csak az Északi-középhegy
ség és a Tisza-vidék gazdag vadászati emlé
keit. tárgyait, hagyományait kívánta megmen
teni. de célja volt, hogy összegyűjti az ország
ban. illetve a Kárpát medencében még fellel
hető pusztuló emlékeket, veszendőbe menő 
tárgyi eszközöket, amelyek megfelelő módon 
reprezentálják a magyarság vadászattörténeti, 
vadászati, vadgazdálkodási kultúráját, beleért
ve a népi vadászati módokat is.

Fölhívások, nyilatkozatok jelentek meg az 
ügy érdekében nem csak helyi, hanem orszá
gos lapokban is. Pozsgay Imre volt kulturális 
miniszter is helyeselte a vadászati kultúra fej
lesztését és dicsérendőnek tartotta a Heves 
megyei vadászok kezdeményezését. Ennek 
eredményeként megmozdult az ország va
dásztársadalma. Vadászok, erdészek, megyei 
szervek, városi hatóságok, vadásztársaságok, 
művészek, természetbarátok tájékoztatásaik
kal. ajándékaikkal, felajánlásaikkal segítették a 
gyűjtőmunkát, aminek eredményeként vadász- 
múltunk nem egy fontos régi emléke, eszköze
-  igen gazdag és értékes anyag került a múze
umba. Idős vadászok, vagy azok hozzátarto
zói. a hosszú évek során át gyűjtött és féltve 
őrzött vadászati gyűjteményüket ajándékozták 
a Mátra Múzeumnak.

A vadászati anyag gyarapításához nagyban 
hozzájárult Dr. Varga (De Vargas) Ervin nyugal

mazott debreceni ügyvéd, aki komplett vadász
szobáját ajándékozta a múzeumnak. 1974-től 
folyamatosan került a Mátra Múzeumba a közel 
500 kötetet tartalmazó magyar és idegen nyel
vű vadgazdálkodási és vadászkynológiai szak
könyvekből. kéziratokból álló könyvtára és több 
mint 100. vadászattörténeti és vadászati tárgyi 
emlékeket magában foglaló sokoldalú, értékes 
gyűjteménye, benne számos trófea, régi va
dászfegyverek. lőportartók, vadászkések, va
dászati vonatkozású képzőművészeti alkotá
sok. Pálfy József festményei. Ridinger metsze
tek (18). bronz-, fa-, porcelán kisplasztikák. Az 
ajándék tárgyát képező gyűjtemény sokrétűsé
génél fogva, egymagában is teljes egésznek 
tekinthető, s jelentős mértékben elősegíti a va
dászati kultúra megismerését és terjesztését. A 
gyűjtemény külön teremben látható.

A felhívás hatására egyre-másra jöttek a fel
ajánlások. Voltak, akik csak egy-egy tárgyat 
ajándékoztak a múzeumnak, de voltak olyanok 
is. akik hagyatékokat ajánlottak föl megvásár
lásra. Ennek eredményeként került a vadászati 
gyűjteménybe báró Schell József Európa hírű 
vadászgrafikus több mint 50 képzőművészeti 
anyaga, vadásznaplója, fotóalbuma. Segítője 
volt a mozgalomnak gróf Széchenyi Zsigmond, 
a nagy magyar vadász özvegye. Mangi 
asszony is. Az ó  segítségével gyarapodott a 
gyűjtemény az Eszterházyaktól vásárolt Pau- 
singer metszetekkel, muflon trófeákkal. Ide ke
rült Széchenyi Zsigmond íróasztala, híres 
könyvtárából duplum kötetek, valamint egy-két 
könyvének kliséje. Több Kittenberger-levél is 
található a gyűjteményben. Balogh Péter, a tra
gikus sorsú festő-grafikus néhány képét (grafi
káit) ajándékozta a múzeumnak. A Parádsas- 
vári Üveggyár ..aranykezű" gravírozója. Fejes 
József, aki maga is vadász -  készítette vadá
szati témájú ólomkristályokat (boros készlet, 
serleg, váza) -  a gyár a múzeumnak ajándé
kozta. így kerültek a gyűjteménybe a Herendi 
Porcelángyár termékei, melyet Csiszár József 
porcelánfestő készített. Csiszár Józsefnek 
azonban nem csak porcelán tárgyai, hanem 
olajfestményei is gazdagítják, színesítik a gyűj
teményt. A különféle intézmények támogatásra 
fölajánlott pénzeiből vásárlás útján gyarapo
dott a múzeum értékes régi és új vadászati tár
gyakkal. többek között Antal János jászárok
szállási csontfaragó szarvasagancsból fara
gott remekeivel.

Régi szakkönyvek, folyóiratok gyűjtése is a 
múzeum feladata közé tartozott. A könyvtár
ban a magyar nyelvű régi vadászkönyvek, va
dászlapok mellett idegen nyelvű folyóiratok is 
megtalálhatók, mint a Wild und Hund. stb. Az 
1856-ban Bérczy szerkesztésében megindult 
Vadász és versenylap, az 1880-tól megjelenő 
Vadászat és állatvilág, a Természet és vadá
szat. a Nimród, a Magyar Vadászlap. a Heves 
Megyei Vadász teljes évfolyamai, vagy töredék 
számai mind-mind a gyűjteményt gazdagítják

Vadászjegyek (1883-tól). tagsági jegyek, fo
tók. dokumentációs anyag, visszaemlékezé
sek teszik teljessé a gyűjteményt, bepillantást 
nyújtva a régmúlt vadászataira.

Miközben folyt az anyaggyűjtés, gyarapo
dott a vadászati anyag száma, fölvetődött a 
kérdés, hol rendezzék meg a kiállítást, hol le
gyen a vadászati múzeum? Dr. Wiltner Sándor, 
a gyöngyösi kórház volt igazgató főorvosa há
zát, az un. Berényi-Haller -  egyemeletes, zárt- 
udvarú -  barokk kastélyt végrendeletileg 
-1978-ban -  a magyar államra, pontosabban a

Mátra Múzeumra hagyományozta fejlesztés, il
letve Vadászati Múzeum céljára. A Wíltner-ház 
alkalmas volt arra. hogy itt jöjjön létre az első. 
Országos Vadászati Múzeum. Első lépésként 
megalakult a vadászati osztály.

Az első vadászati kiállítás Egerben nyílt meg 
1968-ban a Tanárképző Főiskola dísztermé
ben. amelyet dr. Nagy Gyula, aki egyben a He
ves megyei MAVOSZ Intézőbizottság oktatási 
és propaganda felelőse, részben a vadászati 
gyűjteményből, részben a megyei vadászok 
trófeáiból rendezett.

A második vadászati kiállítás megrendezé
sére Gyöngyösön, a Mátra Múzeumban került 
sor 1969. szeptember 14-e és november 11-e 
között. E kiállítás ketlően reprezentálta a me
gye vadásztársadalmának vadgazdálkodási 
tevékenységét, az elért eredményeket. ízelítőt 
nyújtva a távlati fejlesztési tervekből is. Célja 
volt, hogy elmélyítse az ember és a természet 
kapcsolatát, de egyben a Budapesten meg
rendezendő Vadászati Világkiállítás előkészíté
sét is szolgálta.

Majd 1970. november 14-én nyílt meg A Mát
ra nagy természettudományi állandó kiállítás, 
melyben vadászati jellegű rész is helyet kapott, 
kellően reprezentálva a Mátravidék és Heves 
megye vadászati kultúráját és vadászattörténe
tét. E kiállítás kapcsolt része volt a vadászati vi
lágkiállításnak. Budapestről szervezett csopor
tok jöttek megnézni a gyöngyösi kiállítást.

1977-től a már összegyűlt vadászati anyag
ból időszakos kiállítások megrendezésére ke
rült sor. ám nem csak Heves megyében, ha
nem sorra az országban -  Szolnokon. Kapos
várott, Szécsényben. Miskolcon és Nyírbátor
ban is. 1981-ben a MAVOSZ jogelődjének, az 
Országos Magyar Vadászati Védegylet mega
lakulásának a centenáriumára a Mátra Múze
um szervezésében „Vadászat a művészetben" 
címmel nagysikerű kiállítás nyílt Gyöngyösön. 
A múzeumi anyagon kívül bemutattuk a megye 
vadászainak, erdészeinek féltve őrzött érmes 
és különleges trófeáit is.

Közben az országos vadászati múzeum 
szervezése tovább folyt, s nem állt meg annak 
ellenére sem. hogy dr. Nagy Gyula 1979. janu
ár 1-től nyugállományba vonult. Mint szaktanács- 
adó továbbra is a múzeum munkatársa ma
radt. s óriási hittel, töretlen kedvvel tovább dol
gozott. A sors azonban másként rendelkezett. 
1983. április 14-én bekövetkezett hirtelen halá
la megpecsételte a vadászati múzeum sorsát.

Ha az önálló vadászati múzeum nem is jött 
létre, a vadászati gyűjtemény gyarapítása nem 
állt le. tovább folytatódott, s folyik napjainkban 
is. A vadászati múzeum helyett állandó vadá
szati kiállítások rendezésére került sor.

A rég óhajtott állandó vadászati kiállítás vé
gül csak 1996-ban nyílt meg a Mátra Múzeum
ban. A kiállítás a vadászat történetét mutatja 
be a honfoglalástól napjainkig, a vadászfegy
vereken keresztül, s ráirányítja a figyelmet arra, 
hogy ma a vadászat csakis a természetvéde
lem keretében, a pusztuló állatvilág megóvá
sáért képzelhető el, amely szorosan kapcsoló
dik a tervszerű vadgazdálkodáshoz, a céltuda
tos tenyésztői munkához, a vad és élőhelyének 
szervezett óvásához, védelméhez. E kiállítás 
napjainkban is megtekinthető.

A Mátra Múzeum tevékenysége nagyban 
hozzájárult, s munkatársai a jövőben is minden 
erejükkel arra törekednek, hogy hozzájárulja
nak a vadászati kultúra terjesztéséhez.

Pálosné Nagy Rózsa



OKTATÁS -  TÜSKE

VADÁSZATI OKTATÁS 
GYÖNGYÖSÖN

A '90-es évek elején a társadalmi életünkben 
bekövetkezett változások a felsőfokú oktatást 
is elérték. A GATE Gyöngyösi Főiskolai Kara 
élenjárt a képzés kiszélesítésében, teljeskörű- 
en a gyakorlat igényéhez igazítva. Meghirdet
ték a választható képzési irányokat, e között 
szerepel az erdészeti -  vadászati szakirány is. 
Hallgatóink az ország minden területéről jön
nek. sőt kis számban a Felvidékről. Kárpátaljá
ról. Erdélyből és Szerbiából már eddig is részt 
vettek a képzésben.

A Főiskola agrármérnöki oklevelet ad. a va
dászat. a vadgazdálkodás elválaszthatatlan a 
mező- és erdőgazdálkodástól. Ezért is volt oly' 
egyszerű Wachtler István főigazgató-helyettes 
ötletét tovább gondolni és megszervezni az er
dészeti. vadászati oktatást. Célunk, hogy a 
magántulajdonú gazdálkodás működtetésé
hez kellő elméleti ismeretekkel rendelkező 
gyakorlati szakembereket képezzünk. A sopro
ni erdőmérnökképzésnek nem alternatívája, 
hanem kitűnő kiegészítője. Alapfilozófiánk a 
komplex (mező-, erdő-, vadgazdálkodás) 
szemléletű tantárgyi tudás biztosítása magas 
színvonalú számítástechnikai ismeretekkel öt
vözve. A nyelvtudás a diploma alapfeltétele.

Az egyes szaktantárgyak tematikája szigo
rúan a hármas egység szintézisét tükrözi.
Az oktatás a Vadászati Enciklopédiára épül, mely 
a hallgatók rendelkezésére áll. A gyakorlati isme
reteket a Mátra Múzeumban, különböző vadgaz
dálkodóknál. sportlövészet során és különböző 
tanulmányutakon szerzik meg a résztvevők.

A szakmai oktatást az erdészeti-vadászati 
kárszakértés c. tantárggyal egészítettük ki. mely
nek keretében az erdőben, a mezőgazdaság
ban. a vadban és egyéb területen okozott kárté
telek igazságügyi szakértői vizsgálatával ismer
kednek meg a hallgatók. A tananyag főiskolai 
jegyzet, amely CD-n is rendelkezésre áll. A hall
gatók kellő gyakorlat megszerzése után képe

sek lesznek magas szinten vizsgálni a károkozá
sokat -  a gazdálkodók közötti egyezség elérése 
érdekében vagy akár polgári-, akár büntető 
ügyekben. Mindezzel a gyakorlati életben mutat
kozó űrt szeretnénk mihamarabb betölteni.

A hallgatóink a tanulmányaik befejezése 
után komplex záróvizsgát tesznek, melynek 
előfeltétele a választott témában írt szakdolgo
zat. A témakörök palettája rendkívül széles, 
néhány kiemelkedő az elmúlt évek terméséből: 
„A zalai szarvasállomány története és fejleszté
si lehetősége." „A guthi dám". a „Békési őzál
lomány értékelése". „A sarvalyi vaddisznós- 
kert". a „Mátrai muflonállomány és a termé
szetvédelem". a „Kisalföld apróvadállománya 
és fejlesztési lehetőségei", a „Vadkacsa te
nyésztése és hasznosítása". „A fürj". az „Erdei 
vadkár vizsgálata és ökonómiai értékelése". „A 
vadászati turizmus". „Dámkert létesítése", a 
„Pilisi muflonállomány vizsgálata", a „Siketfajd 
és vadászata” . „A túzok”, a „Jagdterrier és al
kalmazása”. „A róka" -  és így tovább.

Az oktatás színvonalát minősíti, hogy a vég
zett hallgatók egy jelentős része sikeresen tel
jesíti a vadgazdálkodási szakmérnök-képzés, 
vagy akár a szakirányú egyetemek követelmé
nyeit is. A közismert elhelyezkedési korlátok el
lenére egyre többen vannak már erdészeti-, 
vadászati felügyelői munkakörben Zalától 
Zemplénig. Pilistől Baranyáig, szinte az ország 
minden részében. Emellett -  természetesen -  
sokan gyakorlati szakemberként, saját vállal
kozásukban eredményesen tevékenykednek.

A vadászterületek minimalizálásával háttérbe 
szorul a természetes vadgazdálkodás, a jövő 
trendje a zárttéri vadtartás. A gyakorlat igényeit 
az oktatásban résztvevőknek látnia kell és tel- 
jeskörűen szükséges megfelelni annak. Cél az 
Európai Unióban konvertálható diploma követel
ményeinek minél magasabb szintű teljesítése.

Pálos László

OKTATÁS, 
TOVÁBBKÉPZÉS

Az OMVK Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
területi szervezetének Oktatási és Kulturá
lis Bizottsága dr. Pataki Mihály elnöklésé
vel Vincze Kálmán és Szabó István tagok
kal 1997-ben alakult. A bizottság személyi 
összetételéből és felkészültségéből adó
dóan széles körű rálátással rendelkezik 
mind a vadászati kultúra, mind a vadásza
ti szakképzés területén. A bizottság előre 
elkészített munkaterv alapján tartja üléseit, 
évente legalább három alkalommal. Ki
emelt feladatok előkészítése és teljesítése 
miatt azonban ez a valóságban jóval több 
alkalommal történt. Fontos szerepet kap
tunk ugyanis a továbbképzések szervezé
sében. a sportvadászok, tisztségviselők 
szakmai napjainak lebonyolításában. Mi 
szervezzük a hivatásos vadászok éven
kénti továbbképzését, szakmai versenyeit, 
a vadászkutya bemutatókat is. M ind
ezeken kívül -  és ez korántsem valami 
„fontossági sorrend" -  a megyei vadász
napok szervezése, a zászlótervezés, vala
mint a múlt évben a megyei almanach kö
rüli teendők is feladataink közé tartoztak. 
Rendezvényeinket m indig a szövetséggel 
együtt rendezzük, sok segítséget kapunk 
a megyei vezetéstől. Kővári Ferenc titkár
tól. aki a bizottsági üléseken is tevékenyen 
részt vesz. Az országos bizottsági tagság
ból eredendően az ott hallottakat, tapasz
taltakat is fölhasználjuk a megyei vadá
szati kultúra ápolásában, fejlesztésében, 
összességében aktív és eredményes éve
ket tudhat maga mögött a megye oktatási 
és kulturális bizottsága.

dr. Pataki Mihály
elnök

Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, 
ezek meg mind (s)írógörcsöt kaptak

Bizonyára mindenki emlékszik áldott vagy 
áldatlan gyerekkorára amikor nevelője bün
tetésből -  és tegyük hozzá kitolásból -  sűrű 
oldalakat íratott vele. hogy óra alatt nem be
szélget, társait nem rugdossa és egyéb 
nagyívű bölcsességeket. Bevallom rendsze
resen „gyártottam" a legkülönfélébb „bünti- 
ket". de már akkor is az foglalkoztatott: vajon 
mit csinál ezzel a tanár? Egyfajta trófeaként 
elteszi emlékbe általam sanyarúnak kívánt 
öreg korára, esetleg kötelező kimutatásokat 
készít, netán jelenti a felettes hatóságoknak? 
Nos. nem tudom leírni azt a csalódást, mint 

•amikor egész délutánokon végig körmölő 
szorgos munkám gyümölcsét széttépve ta
láltam meg a tanári szoba szemetes kosará
ban. Bevallom nem az én anyám jutott mind
járt az eszembe...Nos valami ilyesmit érez 
az ember, amikor mondjuk húsz őzbakot kell 
bírálatra vinnie és sorra töltögeti ki a három 
példányos „trófeabírálati jegyet", darabon
ként és teljesen feleslegesen. A trófea 
ugyanis miután szakszerűen elválasztották

viselőjének testétől, többet „ senkivel" nem 
találkozik, akinek az adatait be kell írni. A te
rítéknyilvántartó könyv bejegyzési száma ott 
fontos, ahol maradt, a területen. A csánkba 
helyezett krotália száma napokkal azelőtt 
már a hűtőházba került, teljesen mindegy 
és főként ellenőrizhetetlen is -  melyik őznek 
melyik a földi porhüvelye. A lőjegyzék és a 
vadászati engedély száma pedig nem lehet 
kérdés, hiszen azon számol el, ott van a bí
ráló orra előtt, az ég világon semmi szükség 
nincsen még egy hárompéldányosra. Min
dezek nörmális esetben tökéletesen elegen
dők annak bizonyítására, hogy a bak nem a 
vadorzók zsákmánya, a kutya vacsorája, 
nem dögön találtuk, nem az autó ütötte el, és 
ki tudja még mit feltételeznek rólunk a vadá
szok „nagy tiszteletű” leckéztetői. Azok. akik 
most a jól végzett munka örömével bizonyá
ra kéjesen nyögdécselve dőlnek hátra az új
bóli alapos megszívatás mással összeté
veszthetetlen csúcsra jutottságával. Aztán 
kell még az egészhez egy jó nagy szemét

kosár is. rendszeres ürítkezéssel. Ez aztán a 
nagy magyar vadászat kézzel fogható, „el
sózott” valósága, az igazán „belevaló vi
lág".. Fokozása már csak fantázia kérdése. 
Mert esetleg múlhatatlan szükség lehet még: 
a bak elejtési helyének vetésforgójára, a 
fegyver gyártási számára, a felhasznált töl
tény típusára, hüvelyméretére, az ellenőrző 
személy édesanyja ... nevére, a tavaszi csa
padék mennyiségének hiányára, milliméter
ben. a bak bendőtartalmának -  1-től 5-ig 
osztályozott büdösségi együtthatójára, a va- 
dásztató gumicsizma méretére, és esetleg 
arra is. hogy vajon hány üveg sört fogyasz
tottak száz kilométerenként. Felállítható még 
egy külön adatgyűjtő, majd az értékelés után 
kötelező adatmegsemmisítő ügyosztály, ab
szolút biztos és megvesztegethetetlen adat
védelmi biztosokkal... Brrrrr ...drága uraim 
ébresztő! Csak az állatoknál fordul elő. hogy 
amire semmi szükség nincsen, az hamaro
san elcsökevényesedik?

-  HoZso -



IFJÚSÁG

KÖRNYEZETI NEVELES
Horváth Ernő, a NEFAG Rt. Erdei Művelődési 
házának erdőpedagógusa Weöres Sándor 
verssoraival azonosulva vallja és hirdeti élet- 
szemléletüket:

.Gyöngy az idő. vándoroljunk.
Nincs szekerünk, bandukoljunk.
Lassú folyó ága mellett 
Járjuk a halk fűzfa-berket."-

A táborok célja a természetet, környezetet ér
tő. környezetbarát magatartásforma továbbfej
lesztése a gyerekeknél.

Az idén nyáron tizedik alkalommal kerül 
megrendezésre Tiszapüspökiben a Halász-Va- 
dász-Madarász szaktábor.

A tábor anyagi támogatói és szakmai segítői a 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadász Szö
vetség, illetve az Országos Magyar Vadászka
mara Jász-Nagykun-Szolnok megyei területi 
szervezete.

A tábor résztvevői vadászok gyermekei 10-től
-  16 éves korig, de táborvezetőségi tagként 
visszajárnak a már .kinőtt" de továbbra is ér
deklődő gyerekek.

A tábor lakói többek között Tiszapüspöki termé
szeti és épített környezetének értékeivel ismer
kednek táj-ember-település összefüggésében.

A tábor programjai értelemszerűen halász- 
vadász-madarász témákhoz kapcsolódnak: 
ennek keretében felejthetetlenek a hajnali vad
lesek. madárhálózások- gyűrűzések és előfor
dul olyan is, hogy azt vacsorázik a tábor, amit 
a horgászok a nap folyamán kifogtak.

A túlélő túrák, az éjszaki bátorság próbák, a 
számháborúk, a játékos vetélkedők, a faluis
mereti versenyek a legkedveltebb programok.

Az esti tábortüzek, a közösség együttléte 
olyan élményt jelentenek, amiért minden év
ben visszatérnek táborosaink.

Erdei iskolásaink az első napokban gyakran 
panaszkodnak, hogy kevés állattal találkoznak
-  elsősorban a madarakra és az emlősökre 
gondolnak a tanösvényeinken. Ekkor még 
túlnyomóan a kellemetlen dolgok jutnak eszük
be a terepmunkáról: csíp. szúr, vág, gödrös, 
sártenger, meleg van, stb. Az urbanizált kör
nyezetben élő gyerekeknél ez egy természe
tes megnyilvánulás. Pont az a feladatunk, hogy 
az együtt töltött idő folyamán a tanulók ráérez
zenek. felfedezzék a körülöttük lévő, általuk ak
kor még kevésbé ismert, más világot.

Egy tábor munkájának eredményességét a 
felmérések, feladatlapok értékelése nélkül is 
könnyen lemérhetjük:
-h a  a maguk által épített lessátor állandóan 

foglalt.
-  ha egy kis csapat a madáritató, fürdő elké

szítésén serénykedik.
-h a  készülnek a pecabotok és a gumicsiz

mákért folyik a harc.
-  ha töklámpák készítésével szorgoskodnak.
-  ha madárijesztőket készítenek
-  ha a csípések nyomaira már csak legyinte

nek.
-  ha. ha, ha...... él. pezseg, forr a tábor, akkor

jó úton járunk.

Úgy gondolom. -  itt és most nem az a felada
tom. hogy részletesen leírjam, újból kitaláljam, 
esetleg összeollózzam a jobbnál jobb szak
könyvek ezerszer leírt, magyarázó rajzokkal

gondosan illusztrált anyagát. Én arra vállalko
zom, hogy a szakirodalom ajánlása mellett a sa
ját észrevételeimet mondjam el. remélve, hogy 
az okos ember más kárán tanul (bár ezt min
denki végigjárja). Ha a gyerekek nyomot fog
nak. szimatolnak, olyan tűzbe, lázba jönnek...

Csak kis csoportban (4-5 fő) szabad és le
het igazán dolgozni. Minden vizsgálatnál az 
eddig tanultakat jó. ha a terepen a gyakorlat
ban is bemutatjuk, illetve hagyjuk, hogy ők ma
guk éljék át... Ha már különbséget tudnak ten
ni a nyom. a nyomképlet, a csapa és a váltó 
között, akkor már alkalmazni tudják a tanult is
mereteket. Ekkor a kis csapat tagjai között el
kezdődik a vita: érvelnek állításaik mellett, elő
kerülnek a szakkönyvek, bizonyítván vagy cá
folván feltevéseiket. Ha nincs egybehangzó 
megoldás, akkor a jegyzetfüzetbe gondosan 
rajzolnak és kiegészítik megfigyeléseikkel.

Ugye. mennyivel más ez. mint mikor valame
lyik szakember a hosszú sor elején valamit már 
fél órán keresztül magyaráz, csak magyaráz 
és már elképzelni sem tudjuk, hogy mit kellett 
volna megtekinteni a sor végéről. A gyerekek 
is így vannak ezzel.

A TÁBOROKAT AZ ALÁBBI 
HELYSZÍNEKEN TARTJUK:

Vackor Vendégház -  Tiszapüspöki: Kidolgo
zott. évfolyamra lebontott, az adott iskola pe
dagógiai programjához illeszkedő szakmai 
anyaggal segítjük az iskolákat abban, hogy az 
erdei iskolai pályázatokon eredményesen sze
repeljenek és egy tartalmas hetet tölthessenek 
el Tiszapüspökiben. A vendégház Tiszapüspö
kiben, ebben a 2100 lakosú községben talál
ható, a Tisza mellett, a Közép-Tiszai tájvédelmi 
körzet határán. A szép természeti környezet ki
váló lehetőséget biztosít a pihenésre és a 
szakmai programokra egyaránt.

Ördögszekér Környezetvédelmi oktató köz
pont Oktatóközpontunk 1993 óta működik a 
Kerek-tótól alig száz méterre, egy volt gátőr
házban a Tiszapüspöki Általános Művelődési 
Központ intézményegységeként. Az alábbi fel
adatokat vállaltuk magunkra a környezeti és 
természetvédelmi nevelés munkájából: -  Egy
két napos kirándulásokhoz helyszín és szak
mai program biztosítása. Többnapos szakmai 
táborok lebonyolítása. -  Akciók, konferenciák, 
versenyek, továbbképzések szervezése, meg
rendezése. -  Ismeretterjesztő és módszertani 
kiadványok összeállítása. -  A helyi természeti 
és kulturális értékek feltárása, feldolgozása.

aktív környezet -és természetvédelem. A hoz
zánk látogató csoportok a legszélesebb kor
osztályt ölelik fel. Óvodáskortól, általános és 
középiskolán keresztül, a nyugdíjas klubokig, 
mindenkit szeretettel várunk. Nagy örömünkre, 
a csoportok több mint fele az ország távolabbi 
részeiből érkezik hozzánk, főleg a fővárosból. 
Még óvodás gyerekek is töltenek egy-egy he
tet nálunk, távol a szülőktől! A programjaink ja
varészt a terepi munkára alapozódnak, így 
rendkívül változatosan, mindig az aktuális le
hetőségekre épülnek. Ezért fordul elő. hogy 
ugyanazok a csoportok, diákok többször 
visszatérnek, sőt vannak, akik a kezdetektől 
már a 8. alkalommal látogattak el hozzánk. 
Számunkra ez a legnagyobb elismerés. Né
hány jellemző szakmai programunk:
-  Diavetitéses előadás a Közép-Tiszai Tájvé

delmi Körzet értékeinek bemutatására, vagy 
más aktuális témához kapcsolódóan.

-  Terepgyakorlat a Tájvédelmi Körzet tanösvé
nyein.

NEFAG RT. Erdei Művelődési Ház -  Szolnok:
Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Erdé
szeti Erdei Iskola Szakosztályának, valamint a 
Környezet és Természetvédelmi Oktatóközpon
tok Országos Szövetségének (KOKOS2) tagja.

A NEFAG RT. felelős, tartamos erdőgazdálko
dásába szervesen beépül a környezeti neve
lés ügye. a jövő nemzedék környezettudatá
nak pozitív formálása. Az Erdei Művelődési 
Ház 1989 óta működik a Szolnoki Erdészetnél, 
ideális környezetben: Szolnok város szélén. 
200 ha-os parkerdőben, a Zagyva folyótól 300 
m-re. A jellegzetes alföldi táj és a változatos 
élőhelyek ( a Tisza és a Zagyva folyókat kísérő 
puhafás ligeterdők, magasártéri keményfalige- 
tek, ültetett erdők, erdősávok, facsoportok, 
puszták, legelők, agrárterületek) kiváló lehető
ségeket biztosítanak a természet személyes 
megtapasztalására az erdővel és az erdész 
szakmával való közvetlen találkozásra.

Céljaink: A felnövekvő nemzedék környezeti 
nevelésében való aktiv részvétel, különös 
hangsúllyal az erdészeti kultúra terjesztésére.

Az elmúl tíz év táborainak tapasztalataiból szüle
tett egy multimédia CD. A Kerek-tó világa cím
mel. mely egy képzeletbeli kirándulásra visz a 
nyár- és fűzfák rejtegette Kerek-tóhoz! A fotók, a 
videók és a hanganyag java része 2002 nyarán 
készült el. így reméltünk közvetíteni egy egysé
ges összképet az évről-évre változó ártéri kör
nyezetből. Arra. hogy az egész anyag szemé
lyes. valós élményekből és kalandokból nőtte ki 
magát, a legjobb bizonyíték talán az Érdekesség 
rovat. A Tanösvény rovat segítségével .önálló" 
bolyongásra is van lehetőség. A kijelölt útvonal 
inkább csak lehetőség, mint szigorú kötöttség. 
Bemutatjuk azokat a módszereket, technikákat 
is. amelyeket alkalmaztunk munkánk során. Eze
ket bárki meg tudja valósítani a Gyakorlat és Ér
dekesség rovat segítségével. A Média-tárban 
található sok száz fényképet fel lehet használni 
jegyzetekhez, de a tanórákon is hasznát lehet 
venni. Ha megtetszik valamelyik kép. akár posz
ter is nyomtatható belőle, hiszen mindegyik 
nagyfelbontásban található a CD-n. A lexikon
ban nem száraz címszavak találhatók, hanem 
egy-egy területrész élőhelyek szerinti bemutatá
sa. A csodálatos megjelenésű multimédia anyag 
kiváló tartalmat takar, kellemes időtöltést szerez
ve gyereknek, felnőttnek egyaránt.

HWI



KULTÚRA

A VADÁSZATI KULTÚRÁÉRT SZOLNOKON
A VKE Jász-Nagykun-Szolnok megyei cso
portja 1998. május 26-án alakult, 18 fővel. 
Közös célkitűzésünk volt. hogy megpróbál
juk összefogni mindazon vadászokat, akik
nek fontos a magyar vadászati kultúra ápo
lása, fejlesztése. Első évünkben igen sok 
feladatot szerettünk volna megvalósítani, 
azonban be kellett látnunk: igen kevesen 
vannak a megye vadászai között olyanok, 
akik tenni is akarnak az egyébként általuk is 
fontosnak ítélt célok megvalósításáért. En
nek ellenére megvalósítottuk az „őz a kép
zőművészetekben” című tematikus kiállítást, 
sikerült Szolnokra hozni a Szalonka Dublé 
Díj. a Rókakoponyák és a Rendellenes trófe
ák kiállításának országos díjátadó ünnepsé
gét. Közreműködtünk az Országos Vadger
le Konferencia megszervezésében.

Előkészítettük és 1998. október 27-én meg
alakítottuk a Jász-Nagykun-Szolnok me
gyei Szalonkavadászok Baráti Körét. Örven

detes módon ezt több baráti társaság kö
vette és ma már a Nagykunságban és a 
Jászságban is alakult klub a szalonka lelkes 
híveinek összefogásával, sőt 2002-ben kö
zös találkozónk volt Szolnokon.

A VKE helyi csoportja továbbra is részt 
vállalt a megyei vadásznap előkészítésében 
és lebonyolításában. Könyv és festmény ki
állítást és vásárt rendeztünk, szellemi vetél
kedőket tartottunk a vadászok, majd 2001-től 
a vadásznapon részt vevő gyerekek számá
ra. Rákóczifalva nevű falu évente megrende
zi a Rákóczi-fesztivált. Immár három éve a 
helyi vadászok lelkes csoportja vadászati ki
állítást szervez, színesítve ezzel a rendez
vényt. Egyesületünk anyagilag és szervezési 
tanácsokkal segíti a sikeres lebonyolítást.

A 2000. év végre alkalmat adott régi nagy 
álmunk megvalósítására, egy önálló regio
nális műsorral, az „ERDŐJÁRÓ” magazinnal 
helyet kértünk és kaptunk a Szolnok TV mű

sorában. A természetvédelmet, az erdőt és 
a vadászatot egyaránt szerető emberek 
örömmel várják adásainkat, az iskolákban 
közösen nézik a gyerekek a műsort. Idén a 
helyi csoport szervezésében az 1/1-es vad
gazdálkodási körzet földtulajdonosait és va
dászatra jogosultjait hívtuk össze egy közös 
eszmecserére, melynek remélhetőleg folyta
tása lesz országszerte.

Létszámunk alacsony -  a megye vadásza
inak alig 1 százaléka -. de stabil, reményeink 
szerint egyre több megyei vadásznak lesz le
hetősége arra. hogy a vadászat nemes szen
vedélyének gyakorlása mellett tud azért is ál
dozatot hozni, hogy az élményeket a művé
szeteken keresztül elvigyük minden ember
hez. megpróbálva megőrizni és ápolni a mo
dern kor emberének érzelemvilágában a 
legősibb emberi tevékenység emlékét.

Szekeres István 
ügyvivő

A HEVESI OLDALON... ÉS
A Mátra Múzeumban a vadászati kultúra ter
jesztésének. népszerűsítésének régi hagyo
mánya van. 1966. március 12-éh itt alakult 
meg Nagy Gyula vezetésével, a Múzeum
barátok Köre támogatásával a Vadász és 
Természettudományi Szakkör, melynek 
egyik célja a gyöngyösi járáshoz tartozó va
dásztársaságok tagjainak összefogása, 
szakmai továbbképzésének biztosítása volt. 
Az összejövetelekre hetente két nap. szer
dán és szombaton került sor, ahol lehetőség 
nyílt arra. hogy a vadászok kicseréljék ta
pasztalataikat. részt vegyenek szakmai elő
adásokon. filmvetítéseken, használják a mú
zeum könyvtárát. Ezen kívül a havonta. 
Nagy Gyula szerkesztésében megjelenő

„Heves Megyei Vadász" című megyei va
dászlap is nagyban hozzájárult a vadászok 
képzéséhez, a vadászati kultúra megisme
réséhez. A sorra nyíló időszakos vadászati 
kiállítások is ezt segítették, hiszen e kiállítá
sok ugyan a mának szólnak, ám a jövőnek 
üzennek, miközben tanítanak és nevelnek.
1996-ban végre megnyílt az állandó vadá
szati kiállítás is.

Ilyen előzmények után a 90-es évek má
sodik felében a Vadászati Kulturális Egye
sület regionális szervezeteket hozott létre, s 
megkereste a Mátra Múzeumot, pontosab
ban a vadászati gyűjtemény kezelőjét, dr. 
Pálosné Nagy Rózsát, hogy legyen ügyvivő
je a Heves megyei Régiónak.

Első feladat a tagtoborzás volt. illetve a 
szekcióülés megszervezése. A kiküldött le
veleket a megszólítottak egy kis csoportja 
fogadta csak el. viszont akik eljöttek, azok 
igen lelkesek voltak. Azóta több összejöve
telre került sor, előadásokra, kiemelten Bé
kés Sándor a vadászetikáról tartott előadá
sára.

A kezdeti lelkesedés egy kicsit megtor
pant. amit okozhat a vadásztársaságok áta
lakulása is. A jövőben el kell érnünk, hogy 
az ügyvivő mellett legyen olyan vadász, aki 
ismeri a megyei vadásztársaságokat, a ta
gokat és segít a mozgósításban.

Dr. Pálos Nagy Rózsa 
ügyvivő

FÜZESABONY LÖVÉSZEI
Az egykori MHSZ golyós lőteret megkapta 
az önkormányzat, de anyagiak híján nem 
igen tudott mit kezdeni vele. Vadász és 
fegyverforgató és helyi vállalkozóként vállal
tam. hogy a környék cégeit és vállalkozóit, 
fegyverforgatóit összefogva létrehozok egy 
lövész klubbot és elkérem a területet. Min
dezt sikerült megvalósítani. Ismerve az or
szág többi pályáját, nem túlzók, ha azt állí
tom. hogy az egyik leguniverzálisabb pályát 
sikerült elkészítenünk. Lőterünkön marok- 
fegyverekkel. puskával 100 méteres távol
ságra is tudunk lőni. A korongszámokban 
pedig toronykakas, trap. 2 skeet pálya és 
ezek köré telepíthető korongvadász pályák 
állnak rendelkezésére a lövészsportot ked
velőknek. Kultúrált épületegyüttessel, par
kolóval és parkosított területtel rendelkezik 
lövészklubunk. Mindez annak köszönhető, 
hogy több mint száz fegyverszerető, lőspor- 
tot kedvelő a romjaiból építette újjá, renge

teg munkával és anyagi hozzájárulással, 
mindezt központi támogatás nélkül a füzes
abonyi lőterünket.

Tagjai vagyunk a Magyar Korongvadász 
Szövetségnek, a Magyar Technikai Tömeg
sport Klubok Szövetségének és a Magyar 
Sportlövő Szövetségnek is.

Országos és megyei versenyeket rende
zünk. Minden héten, pénteken gyakorló na
pot tartunk, nemcsak a klubtagoknak. A He
ves megyei vadászjelöltek gyakorlati oktatá
sa és vizsgáztatása nálunk történi. Elnök
ként elégedetten hallgatom a lövéseket a fő
térről, hiszen alig telik el nap. hogy irodám 
ablakán ne szűrődjön át a lőtéri fegyverro
pogás hangja.

Talán hiányosságként, a modern, korsze
rűbb korongdobó gépek hiányát tudom em
líteni,- sajnos -  központi támogatásra nem 
igen számíthatunk, mert a központi vezetés
nél mindig elfogy a pénz. Mi másra gondol

hatnánk? Talán a jó megélhetésre és a régi. 
jó versenyzők utaztatására kell a pénz. Az 
ifjúsági reménységeinket saját erőből támo
gatjuk. és ha jó eredményt érnek el. vala
hogy azt is titkolják, mert az újságokban 
nem jelentetik meg. nehogy a jómód meg
szűnjön. A véleményünk itt vidéken az. hogy 
ez az egész a sportról, a támogatásról szól 
és a magyar sport érdekeiről.

Sok vadászversenyt szervezünk, ahol a va
dászok lőtudásukat kedvükre fejleszthetik, 
ezáltal gyakorlottabb vadásszá válhatunk. Va
dászainkkal minden olyan versenyen részt 
veszünk, ahol a szervezők nem a pénzbehaj
tást, hanem a sportot tekintik elsődleges cél
nak. Ifjú reménységeinkben bízunk, akik kivív
ták már az országos elismerést a Füzesabony 
Város Szabadidő és Tömegsport Lövészklub 
részére.

Szabó János
elnök



Vadászélményeiknek építettek házat
Trófeamúzeum, ahol lakni is jó. dr. Hámori Fe
renc egyik testvére titulálta így bátyja új szol- 
nok-szandaszőlősi családi házat, mikor elő
ször látta. A vendég talán nem is sejtette, hogy 
mennyire megdicsérte házigazdáit. Hiszen a 
családorvos és felesége épp ilyen otthont kí
vántak maguknak. Ahol végre méltó helyükre 
kerülhetnek a férj egy esztendő híján három 
vadászévtizedének emlékei. Hogy biztosan az 
épüljön meg. amire vágynak. Hámoriné Marika 
maga vetette papírra álmaik házának részletes 
tervvázlatát.

A lakás leghangsúlyosabb helyisége, a föld
szintről a tetőtérbe nyúló nappali, amelynek fa
lait és galériájának korlátját trófeák borítják. Az 
őzagancsok (van belőlük több mint hetven), 
gímszarvaskoronák, preparált siket- és nyírfaj
dok. farkasbőrök, a 19 afrikai -  namíbiai, dél
afrikai és tanzániai szafarik emlékei -  nem vé
letlenül vannak ennyire szem előtt, a ház fóku
szában.

Nem a vad elejtéséért vadászom, hanem 
azért a sok-sok. más és más élményért, amivel 
a vadászat és a természet gazdagít -  avatott 
be házépítési koncepciójuk hátterébe Hámori 
doktor. Az élmények sora a fegyver, a lőszer, a 
megfelelő öltözék kiválasztásával kezdődik. 
Már indulás előtt azon töröm a fejem, mit tarto
gathat a holnap. Majd eljön a nap. a kihívás 
órái: sikerül-e megtalálnom a vadat, sikerül-e 
elég közel kerülnöm hozzá, képes leszek-e 
szépen meglőni? Jól fejtettem meg az erdő 
rezdülését, s tényleg a remélt vadkan jött 
meg? Mikor pedig a vadászat után otthon nyu
govóra készülők, az egész napot újraélem.

A múzeumépítők és a gyűjtemény egy töredékei

Gyönyörű volt a táj. milyen érdekesen festette 
folyton újjá a változó napsütés! Erről jött a vad
disznó. s ha jól mérem fel. merre fut. lőhettem 
volna pontosabban.

Napokkal később ismét felidézem ezeket az 
élményeket. Mikor a komáknak elmesélem a 
hétvégén történteket, ismét annak örülök, mi
lyen jól kaptam el a már majdnem a sűrűbe érő 
őzet. De ezután sem merül feledésbe a vadá
szat: a trófea tulajdonképpen mindért mozzana
tát felidézi.... Marika nem vadászik, de ha csak 
teheti elkísér, hogy újra az erdőt, a mezőt járjuk.

V. Sz. J.

A „VADGONDXOK”

A .hőskorban" kezdte a szakmát az 
1947-ben születet! Orbán Imre hivatá
sos vadász, s akkor is itt. Besenyőtelken 
és Poroszlón, ahol ma is önálló gazdája 
egy közel 1500 hektáros nagyvadas te
rületnek. Igaz. felmenői nem vadásztak, 
nagyapja halász volt a Tiszán, s ő maga 
is tíz évet töltött halászként, mégis a va
dászattal kötötte aztán össze élete fona
lát. Harminc, évvel ezelőtt, az akkori Fü
zesabonyi Állami Gazdaság birtokolta 
vadászati egység maga volt az apróad 
eldorádó. olyan mennyiségű mezei és 
vizi vad volt a területen, hogy az ma már 
elképzelhetetlen. Kapitális őzbakok, tí
zezres libacsapatok, több száz túzok, 
és megszámlálhatalan vadréce tette kí
vánatossá minden vadász számára ezt 
a tájat. Sajnos, ez már jórészt a múlt kö
débe vész. megritkult a vad. s az egyre 
erősödő civilizáció is meghozta a maga 
nem mindig kívánatos változásait. Hiába 
került természetvédelmi oltalom alá a Ti
sza tó jelentős része, az egyébként egy
általán nem vadászható északi oldal ár
téri erdejében a vaddisznók kártételé
nek csökkentésére önálló vadászterüle
tet jelölt ki a természetvédőkkel közösen 
a jelenlegi vadászatra jogosult Fauna 
Rt. Ennek az ősdzsungelnek a kezelésé
vel bízták meg. s öt év alatt -  helyenként 
a szó szoros értelmében a két keze 
munkájával -  alakította ki. tárta fel a mai 
redkivül gondosan kezelt vadászterüle
tet. s lett annak -  saját megfogalmazása 
szerint -  gondnoka. Megoldotta, hogy 
az egyre agresszívebben terjedő gyalo
gakácosok között 6-8 méter széles lő- 
nyiladékok. jól kezelt vadföldek legye
nek. minden vadföld mellett fedett les. 
gereblyézett (!) cserkelőúttal. s folyama
tosan -  nyáron is -  feltöltött szórók mű
kődnek. Sok jó kan fejezte be földi pá
lyafutását e helyeken, különösen a hold
világos téli éjszakákon, amikor a lefa
gyott zsombékosok közt még cserkelni 
is lehet. Bár zömében egyedül járja a te
rületet. időnként fia (aki szintén a Fauna 
hivatásos vadásza) is elkíséri, s életük 
egyik legnagyobb élményének tartják 
azt a látványt, amikor a deres éjszaká
ban két hatalmas kan két lábra állva ve
rekedett egymással. Apósa is vadászott, 
lánya is vadászik, s a kétéves kisunoka 
már húzgálta az elejtett disznó sörtéjét... 
Számára ez jelenti az igazi boldogságot.

Orbán Imre hivatásos vadász tizenöt 
éve nem emelt fegyvert vadra.

S. E.

VADÁSZARCOK

Koccintani tan íto tta  a rókát

Aki otthon. Mezőtúron felkeresi, biztos, hogy a 
műhelyében találja meg Bán Istvánt Maga 
sem gondolta, hogy valamikor a faragás lesz a 
fő elfoglaltsága. Egykor csak azért kezdte el. 
mert úgy találta, a trófeák jobban mutatnak a 
maga faragta alátéten. A hatvanas években 
Csehszlovákiában támadt ez az ötlete, ahol 
gyönyörű montírfákat látott. Forgattam, néze
gettem. A fene. mondtam magamban, magam 
is megcsinálom én. Azóta az ország minden 
részébe készített alátéteket, csillárokat, csend
életeket és ki tudja még mit. Készít ma is. Igaz 
kevesebbet, mint régen, és már nem a megél
hetésért. Már, ha azon csak a keresetet értjük. 
A faragókést ma nem a pénzért, hanem az em
beri életért veszi kézbe gazdája minden nap. 
Hét éve leestem a lábamról. Hónapokig csak 
az ágyat nyomtam, csak a nyavalyámmal fog

lakozhattam. Az nem volt élet!.. Lebotorkáltam 
hát a műhelybe dolgozni, ha először nem is ment 
könnyen. Azóta minden nap lejövök, elfoglalom 
magam, működöm. Ez lett a gyógyszerem.

A nagyja munkával, a preparálással azon
ban fel kellett hagynia. Pedig nagyon sokat kö
szönhet a háború után Sopronban kitanult 
mesterségnek. Segítségével járhatta be va
dászként az egész országot. Csillár kellett pél
dául Kádár vadászszobájába. Megcsinálom, 
mondtam a minisztériumi ismerősnek, ha ad
tok kilövési engedélyt. Dámom még nincs. Mi
kor hazahoztam a bikát, megy a csillár. így is 
lett. Vadászember tartsa a szavát!

Bán István preparátori ügyességéről otthon 
már csak vadászszobájában győződhet meg a 
vendég. A fotel, amiből kényelmesen körbe 
hordozhatja szemét a trófeagyűjteményen. Bu
dapestről került haza. Pista bácsi az 1971-es 
vadászati világkiállításra készítette szarvasa
gancsból. A szoba dísze is a magyar vadászat 
nagysikerű nemzetközi rendezvényének emlé
ke. A tizennégy kilós gímagancs azonban ki
csit nagyobb, mint szabadott volna. A minden
kinek tetsző kiállítás bezárása után. hatunkat, a 
rendezőket megajándékoztak egy-egy hétkilós 
bikával. Az enyém Kaposvár mellett. Taksony
ban. agancsán kazalnyi szederindával került 
elénk. Méregettük a vadőrrel, végül azt mond
ta lőjek... Mikor lekazlaztuk. kísérőm csak 
annyit szólt: Na. én se itt élem meg a nyugdi
jat. Szerencsére nem lett baj a dologból.

Pista bácsi színesen mesél, fantáziája a mű
helyben sem hagyja cserben. A vadászszoba 
ingaórájának nem csak új számlapot faragott, 
járókája se maradt a régi. Vadászkutyát for
máz. A fotóalbum egyik képén preparátora jó
voltából asztalkára ágaskodó róka emeli poha
rát koccintásra. Nincs már meg. Betegen úgy
se koccinthatnék már Rudival -  legyint elszo
morodva az alkotója.

V. Sz. J.



VADÁSZARCOK

Egy erőművész szenvedélyei
A Szolnok megyei vadászok 
sportlövő-válogatottjának 
tagjaként Kövér Gyula rit
kán maradt le a lövészver
senyek dobogójáról. Mégis 
hűtlen lett az annyi sikert, 
megbecsülést hozó sport
hoz. A magyarázat szerinte 
egyszerű. Uj munkája, a 
szolnoki mezőőrség, keve
sebb idejét vitte el, mint az 
újszászi vadőrködés. A 
nyakába szakadt rengeteg 
szabadidővel kezdenie kel
lett valamit. Leszokott az 
edzőterembe, végül az erő
emberek között találta ma
gát. Választania kellett a két 
egész embert, rendszeres 
edzéseket kívánó sportág 
közül. Képtelenség mindkettőben egyszerre 
jónak lenni.

Nagy kihívásnak éreztem az erős emberek -  
nálunk akkoriban újdonságnak számító -  ver
sengését. Mindig úgy tartottam, lakozik ben
nem valami őserő, muszáj volt megpróbálnom 
mit ér. Harminchét éves voltam, mégis az új 
mellett döntöttem, és mint mindent, amit felvál
lalok, teljes odaadással csináltam.

Az erőember-versenyekkel töltött tiz eszten
dő méltó párja lett a sikeres lövészévtizednek. 
Kövér Gyula közép-európai és világbajnoksá
gok bronzérmese, farönknyomásban 170 kiló
val 2000 óta magyar csúcstartó, ő érdemelte ki 
a sportág 2002-es hazai ranglistájának első 
helyét.

A kiválóan lövő erős em
ber igazi szerelme azonban 
a természet. Kétszintes la
kásának szinte minden he
lyiségét erdőn, mezőn gyűj
tött ereklyék borítják el. Ko
rántsem csak vadásztrófe
ák. A Namíbiában elejtett 
aranyérmes antilopszarvak 
és a varacskosdisznó-agya- 
rak mellett jól megfér a 
Zagyva-parton elhullottan 
talált őz gondosan kikészí
tett -  a nyitrai vadászati kiál
lításon aranyérmet nyert -  
agancsa és az ugyanott 
bronzérmes, a megáradt Ti
szában talált vadkan 24 
centis agyara. De gyűjt és 
kikészíttet Kövér úr elhulla

tott őzagancsokat, ragadozókoponyákat, var
júkarmokat is. hogy a mezőn, a folyó- és csa
tornaparton ne legyenek az enyészeté.

Leginkább azonban a rókáinak örül. Oly 
szenvedélyes vadásza a mesebeli tyúkólak fon
dorlatos pusztítójának, hogy gyakran a Szilvesz
ter-esték is rókavadászaton érik. Akár napokon 
át is követem a róka nyomát. Mikor kitapasztal
tam. mikor, merre jár, kiülök egy közeli magas
lesre vagy a nádas szélére. Ott derül ki. melyi
künk jár túl a másik eszén. Kövér Gyula alapo
san megismerhette a rőt bundájú ragadozó 
észjárását: 2002 dec. 18-án 18 óra 5 perckor 
Szolnok-Alcsiszigeten. egy magaslesről a 250. 
rókáját ejtette el. Réztábla tanúskodik erről a ki
tömött állat fatalapzatán. V. Sz. J.

Gyönyörű téli estén került 
terítékre a 250. róka

Lesz-e még miért lelkesednie?
Kővári Ferenc ritkán vadá
szik. Ha mégis, legszíve
sebben bokrászva. szűk ba
ráti körben. Jó társakkal a 
vadászat neki akkor is él
mény, ha el sem süti a fegy
verét. Meggyőződése sze
rint ez a sport nem arról 
szól. hogy ki milyen jól lő. 
mekkora vadász.

Akik Jász-Nagykun-Szol
nok megye fővadászát, a 
kamara területi titkárát egy 
kicsit is ismerik, azok tudják, 
azon kiválasztottak egyike, 
akik örömüket lelik munká
jukban. Csoda ez? -  kérde
zi. a világon talán a legjobb 
őzes-apróvadas vadászte
rület értékeinek megőrzését 
szolgálhatom!

Többnyire közeli cimboráinak is udvarias 
elutasítás a része, ha teendőihez nem kapcso
lódó üres fecsegésre próbálják rábírni. Tőle 
nem hangzik közhelynek, hogy a nap 24 órá
ból és egy éjszakából áll. A társaságok tiszt
ségviselői munkahelyi teendőik után. közössé
gi megbízatásként dolgoznak a vadászatért, ő, 
az alkalmazott sem számolgatja hát. mikor telik 
le a munkanap nyolc órája.

Dunántúli sváb családban született Tolnán, 
a gemenci erdő szélén. Nagyapja, nagybátyja 
hivatásos vadászok voltak. Kicsi gyerekként 
gyakran ült a terítéket összegyűjtő szekér bak
jára. és ha a hátára tett nyúl nagyobb volt nála, 
fülét, a fejét földön húzva vitte el a fogatig. Az 
erdőben, a Duna-parton érezte a leginkább

otthon magát. Unokatestvé
rei a ország nyugati részein 
vitték tovább a család ha
gyományos mesterségét, az 
ő álma Szolnokon teljesült 
be. 1978-ban gazdálkodás
fejlesztési előadóként állást 
kapott a megyei vadászszö- 
vetségnél.

-  Sok minden történt az
óta. Szövetségi éveim első 
kétharmadában mindig volt 
miért lelkesednünk. Láttuk, 
érdemes bízni és többet 
tenni, hiszen húsz éven át 
nem volt időszak, amikor a 
gondokra ne következtek 
volna sikerek, jellemzi a va
dászatban töltött évtizedeit 
Kővári Ferenc. Az utóbbi 
tíz esztendő viszont mind

inkább az aggódásról szól. Gondra, gond 
jön. A pénzügyi katasztrófa veszélyén még a 
mostaninál enyhébb tél is alig enyhített vol
na. Képtelenség ugyanis lépést tartani a költ
ségek növekedésével! Marad a kiadások 
csökkentése. Újabb és újabb társaságok 
mondanak például le a ma már veszteséges 
fácántenyésztésről. Az apróvadas területek 
sportvadászainak nem lesz mit lőni, a műkö
dés finanszírozása érdekében a tagdíjakat 
mégis kénytelenek emelni. A hírre még a te
hetősebb tagok is továbbállnak. Miért is fizet
nének kevesebbért többet... Soroljam még? 
Fölösleges. Lehetetlen megmondani, merre 
is tart a magyar, főként az alföldi vadászat, 
és hol köt ki? V. Sz. J.

Az apróvadas Szolnok megyében 
kevesen vadásznak vérebbel

APJA FIA

Őszintén szólva nem vagyok a TV vetél
kedők rabja, mégis egy késő délutáni 
műsorban csak úgy véletlenül figyeltem 
föl egy fiatalemberre, aki sorra vágta a 
válaszokat a legelképesztőbb kérdések
re is. olyan magabiztosan emelve a téte
ket. mintha csak egy kaszinóban ülne. 
Végül öt és félmilliónál „ szállt ki" és a 
műsorvezető föltette a szokásos kér
dést: mire fogja költeni a nyereményét?
-  Afrikai vadászatokra -  mondta a hüle- 
dező hölgynek Godó Nándor, mintha ez 
a világ legtermészetesebb dolga volna. 
Ezt az „ígéretét" teljesítette is. mert 
amint mondta -  a levonások utáni nettó 
nyereményét aztán „csontra" elvadász
ta. Az alma nem esett messze a fájától, 
s a vér sem vált vízzé, mert édesapja. 
Godó Ferenc nyugalmazott fővadász, 
az egykori legendás sportlövő, akinek 
apósa -  Nándinak csak Papa -  pedig a 
veterán füzesabonyi fővadász, aki an
nak idején megteremtette hírnevét a ma 
Fauna Rt „névre hallgató" csodás va
dászterületnek. Igazi vadász dinasztia. 
Apa és fia kétszer Namíbiában, három
szor Dél-Afrikában vadászott és csodá
latos trófeákkal, élményekkel, videó fel
vételekkel megrakodva tértek mindig 
haza. Mig az apának a nagyobb testű 
antilopok a mániái, Nándor a kistestű. 
„sportosabb" törpe antilopok, oribik. du- 
ickerek, dik-dikek megszállottja. Meg is 
van már szinte minden jelentősebb afri
kai vadfaj, a nagy kudutól. a gnúkig. 
Nándi szeretne damura dik-diket. kőszá-
li antilopot a gyűjteménye részére elejte
ni. Vaal -  őzantilopja az SCI 8.-, a Row- 
land Ward szerint a 20. helyezést érte el 
a világranglistán. Mint mondják, nem ol
csó dolog ez, de ha a magyar árakat 
nézzük, egy aranyérmes gímszarvas bi
ka áráért tíz napig egyfolytában vadász
hatnak teljes ellátással és mindennap 
ejthetnek vadat. Nándi bár eredeti kép
zettségét tekintve geográfus, doktori 
disszertációjának témájául mégis a vad- 
gazdálkodást választotta, s nem régi
ben sikeresen meg is védte. Legköze
lebbi útjukat is együtt tervezi apa és fia. 
mert úgy tűnik családban is igaz a spor
tos mondás: nyertes csapaton ne vál
toztass!

-y-
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KÖSZÖNET A KÖSZÖNŐKNEK
A vadászház környéke valósá
gos kis arborétum, 64 fafaj dísz
ük teljes pompájában. Az üvege
zett ambitus előtt, a kert fő he
lyén. egy figyelő, kapitális agan- 
csú őzbak bronzszobra áll.

1998-ben ennek élethű modellje 
nálunk került terítékre -  magyaráz
za Szabó Sándor elnök és Mon- 
tegén Károly vadászmester. Meg
örökítettük, mert abban az évben 
az ország legerősebbje volt. A 
szobrot Győrffy Sándor Munkácsy 
díjas szobrászművész készítette.

Mindketten úgy döntöttünk, 
hogy ősszel lemondunk tisztsége
inkről. Véleményem szerint a va
dászatban most egy korszak lezá
rult, vegyék át a helyünket a fiata
lok, küszködtünk eleget, s az egészség sem a 
régi. Három évvel elhagytam a hetedik évtize
det. küzdelmes évekkel, de tagadhatatlan 
szép sikerekkel is. 1972-óta vagyok vezetősé
gi tag. 1980 óta elnök, amit csak úgy vállal
tam. el ha Karcsi lesz a vadászmester, főfog
lalkozásban. Területünk 26 190 hektár. 88 aktív.
12 tiszteletbeli és hét hivatásos vadászunk 
van. A tagság 72 százaléka a területen földtu
lajdonos. A fácánnevelésünk úgy alakult, 
hogy évente 1 0 - 7 - 5  ezer fácánt neveltünk, 
ez az első év. hogy nem nevelünk, mert egy
szerűen nincs rá pénzünk. Néhány éve még 
sikerült mindig valahogy nullára kihozni, de 
ma már nem megy.25 milliós árbevétel kelle
ne. de sehogy sem jön össze, az évi 16 400

AHOL
És ez a viszneki Béke Vadásztársaság, ahol év
tizedek óta Tóth Lajos az elnök. Az 1960-ban 
alakult vadásztársaságnak 1967-ben lett a tag
ja. 1970-ben a titkára és 1975 óta az elnöke. A 
termelőszövetkezet növénytermesztési főága
zatának vezetője idén lesz 60 éves. nyugdíjba 
készül, hogy utána csak a 90 hektáros családi 
gazdasággal, ebben a ciklusban még a falu 
polgármesterségével ... s ném utolsó sorbán 
„csak" a vadászattal foglalkozhasson.

Tóth Lajos erős egyéniség, ért a dolgokhoz 
... ezért aztán a környezete is elismeri a mun
káját. A butaságra nagyon haragszik, a tudat
lanság fölmérgesíti és bizony, ha begurul, dur
ván kiosztja a józan ész ellen vétőket. A jelen
leg 35 tagú és 4774 hektáron gazdálkodó va

forintos tagdíjat legalább duplájára kellene 
emelni, ezt én már nem szeretném megvárni. 
Alapjaiban változott meg minden körülmény. A 
bevételeink között az őzbakvadászat. az élő
nyúl befogás és az apróvadvadászat hármasa 
dominált, de mára mindegyiknek megvan a 
maga baja. Érthetetlen és elfogadhatatlan 
számomra az a sanda bizalmatlanság is. ami
vel mi vadászok, a természetvédelem részéről 
találkozunk.

Vadásztársaságunk jogelődje 1874-ben ala
kult. és már akkor hangsúlyozottan benne volt 
az Alapszabályban „az égi madarak védelme". 
Mi mindig is védtük a túzokot, részt vettünk az 
országos mentési akciókban már a hetvenes 
években is.

Most meg -  vág közbe a va
dászmester -  olyan ukázokat ka
punk. hogy április 1-ig le kell fojta
nunk a rókákat, mert utána már za
varjuk a túzokokat. Érti? Mi zavar
juk, nem a kölkezett róka... több 
mint egy évszázadon át, amikor 
sok volt belőlük, nem zavartuk, 
csak most. Hagyjuk ezt ...van itt 
más baj is.Még nem is olyan ré
gen 3000 nyulat fogtunk, tavaly 
800 volt a nyúlbefogási tervünk, 
de csak 382-t tudtunk értékesíteni. 
Soha nem volt gondunk a bakok 
eladásával, most már van. ráadás
nak jött az őzhús átvételi árának 
drasztikus esése is. Jelentős föld
területet művelünk, nem kevés 
költségért. A takarmányszükségle

tünket megtermeljük, de még el is adunk. A 
tartalékaink felélése folyik.

Saját és bérelt földön termesztünk kukoricát, 
cirkot, napraforgót -  veszi vissza a szót az el
nök -  van takarmánytárolónk is. Valahogyan 
talpon kell maradni, csakhogy egyre nehe
zebb. A 67 elejtésre tervezett őzbakból 60-at 
bérvadászoknak adnánk el. 7-et a tagság kö
zött osztunk el a végzett munka szerint, amit 
egyfajta pontrendszer alapján értékelünk. Utó
daink nem lesznek könnyű helyzetben, az biz
tos, de ha egy irányba húzzák a szekeret, bi
zonyára kikecmeregnek ebből a hullámvölgy
ből. Hiszen amikor mi átvettük a stafétabotot, 
akkor sem volt az élet habos torta, és nem volt 
dugig a kassza, sőt... H. Zs.

TÉNYLEG BÉKE VAN
dásztársaságból eddig egyetlen vadászt kel
lett kizárni, a békétlenkedése miatt. Az idé
nyenként 10-11 apróvadvadászat után a tár
saság majdnem mindig közösen ebédel, ahol 
az ugratásokkal, viccelődésekkel -  vagyis a jó 
hangulattal -  föloldanak minden feszültséget.

Van a visznekieknek egy eddig máshol nem 
tapasztalt kompetencia-osztási különlegessé
ge. A vadőr össze-vissza sorrendben emel fel 
a terítékről egy-egy kompetencia adagot és a 
vadászmester -  háttal a vadőrnek -  ugyan
csak össze-vissza sorrendben mondja be a 
vadászok nevét. Még soha nem volt vita abból, 
hogy ki milyen kompetenciát kapott.

Tóth Lajos úgy lett vadász, hogy rábeszél
ték. Sokat nem kellett agitálni a tsz fiatal állat

tenyésztő agrónomusát. merthogy az édesap
ja és a nagybátya is vadászott, s neki már 8 
éves korában saját légpuskája volt. Hajtőként 
és vadászként az öreg vadászok voltak a pél
daképei. akik az újakat a vad tiszteletére és 
egymás megbecsülésére nevelték. Mint 
mondja, ezek az emberek lehet, hogy nem 
tudták mi a vadászati etika, de tudtak visel
kedni.

S hogy miért vadászik? Hogy bírja a gyűrő
dést, hogy a vadászattal töltött néhány óra 
alatt feltöltődjön, kikapcsolódjon, megnyugod
jon. Még egyelőre bírom -  neveti el magát -  s 
ha nem ezt kapom a vadászattól, majd valami 
mással próbálkozom.

-d ó r

Amikor az ifjú Tóth Lajost avatták ... közben eltelt 36 év ... és amikor ő avatott
Merán Fülöp, az ismeri vadászíró, a grazi vadászati múzeum volt igazgatója huszonegy 
éve jár bakozni a visznekiekhez. Egy jól sikerült vadászat után neki gratulál Tóth Lajos
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KÉT VÍZ KOZOTT
A legendás nagy ókori kultúrák mindig a vizek 
partján, még inkább két (több) víz közén kelet
keztek. A „kisebbekkel" is ez a helyzet. A vadá
szati kultúrák pedig el nem választhatók az álta
lános virágzástól. Ez a mi kis országunk csupa 
.vizek köze", amióta Árpád apánknak -  még na
gyobb korában -  megtetszett, sőt. voltak-van- 
nak időszakai, amikor ez a ..köz” is alaposan 
megvizesedik. jobban is. mint mindenki szeret
né. a kákafélék és vízimadarak kivételével.

Ennek a hazának a közepén fut 
egymás kebelébe a Tisza és a Kö
rös. de előtte jó pár kilométer 
hosszan cicáznak. egymással ver
senyt futnak, alig kartávolságnyira, 
amíg aztán elomolva összeölel
keznek Csongrád partjainál. Az 
együtt futó két víz köze a Tisza
zug. A magyar Alföld közepén 
ugyan birodalom soha nem szüle
tett. de a síkvidéki vadászat, vele 
a vadászati kultúra, az idők kezde
teinek homályába nyúlik vissza.
Ahogy az a történelmi kultúrákkal 
lenni szokott, keletkeznek, elhal
nak. emlékük él. vagy elhalványul, 
de a vadászat, velük változva 
ugyan, végig megmaradt, meg
marad. A változások a modern vi
lág vágtatásával felgyorsultak, a 
mi számunkra is követhetővé vált 
az öt-hat emberöltőnyi múlt.

A Tiszaföldvári Vadásztársaság 
területe a Tiszazug kapuját „őrzi", 
és -  bár semmi köze a birodalomnak még a 
gondolatához sem -  mégis, történetében 
meglepően hasonló „hullámzásokról" adhat 
számot a krónikás. Az első -  számunkra fellel
hető -  írásos emlékek az I. világháború utáni 
évekből maradtak ránk. a társaság vadászati 
rendtartásai, szabályzatai, a tagok névsora, 
pár avítt vadászjegy, fotó. Valamennyi arról ta
núskodik. hogy itt több évtizedes tapasztalat
tal. gyakorlattal rendelkező, .bejáratott" tár
sasági életet élő. vadászó társaság működött, 
a teríték-adatokból ítélve, imponáló apróvadas 
bőségben.

Mi is az az apróvadas bőség?! -  máshogy 
fogalmazva -  változtak e az időkkel az értékek, 
a szokások az erkölcsökről nem is beszélve?!

Változtak bizony, de még mennyire! Annak 
idején az apróvad a fogoly és a mezei nyúl. 
ezek bősége -  különösen a folyamatosan sira
tott fogolyé -  valóban lenyűgöző volt. Lőhettek 
eleink túzokot szép számmal, vízimadarat vá
logatás nélkül, illett gyéríteni a szintén nem til
tott ragadozó madarakat, de gólyát (!), vidrát 
és majdnem minden vadon élőt az énekes ma
darakon kívül, jó szándékkal, tiszta és „tudat
lan" szenvedéllyel. Véletlenül se vélje bárki, 
hogy ezért irigyeljük őket. és azt sem. hogy ők 
voltak a ma már „vörös könyves" fajok élet
veszélyének kizárólagos okozói.

.Tempóra mutantur..." A társaság mai terü
lete majdnem hajszál pontosan megegyezik az 
1920-as évekéivel. A társaság akkor is bérelte 
a területét a települések földtulajdonosaitól 
(meglehetősen borsos áron), ma is ezt teszi, 
de a köztes nyolcvan esztendőben nem csak a 
Föld forgott maga körül, hanem a „világ” is. de 
még mekkorákat!

Déd- és nagyapáink -  esetemben, szó sze
rint hangos ovációval éltették azt a vadászt, 
akinek sikerült egy-egy fácánkakast ejtenie. A 
vadászat végén, a kocsmában -  fegyverek és 
kutyák a sarokban, hajtói őrizetben -  nem a ró

ka elejtője volt a .fizető", hanem a „fácánjá- 
ger". Pénzbevételt kizárólag a kötelező körva
dászatokon lőtt. több száz nyúl ára jelentett. A 
társaság annak idején is ..kisemberekből" te
vődött össze, bár (nincs új a Nap alatt) ..díszta
gokkal dekorálta" magát, főispánnal, szolgabí
róval. képviselővel, a jobb hírű társaságok iga
zi nagyhírű-formátumú vadászokkal. A földvá
riak tagnévsorában olyan nevekkel találkozha
tunk. mint Kittenberger vagy Nádler.

Az új háború vihara -  érdekes módon -  az 
apróvadállományban nemhogy nem okozott 
fogyatkozást, hanem ellenkezőleg, a földeken 
maradt, betakarítatlan termény bőséges táplá
lékul szolgált a vadnak. A háború után a tár
saság létszáma a háború előtti 22 főről 46-ra 
nőtt. igencsak ki is cserélődött, kisebb arány
ban a háború utáni változások, nagyobb részt 
pedig az idősek kiválása miatt. Folytatódott a 
negyvenes évek nyúlbősége. a fácán terítéke 
is egyre nőtt. de intő jelek mutatkoztak néhány 
vadfaj fogyatkozásában. Korlátozták, majd be
tiltották a túzok vadászatát, a vízivad és a szár
nyas ragadozók fajonkénti korlátozása is indo
kolttá vált.

Az ötvenes évek nagy átszervezéseinek 
idején a földváriak területét több. mint 30 ezer 
hektárosra növelték, felölelte a Tisza jobb 
partján is a Szolnok alatti községek határré
szeit. A politikai változások következménye
ként a tagság zöme kicserélődött, a vadászati 
jogosultság, a fegyvertartás joga a politikai 
megbízhatóság függvénye lett. Szerencsére, 
a megmaradt régi és a többségbe került új ta
gok azonos, a vad óvását, szeretetét. a vad- 
gazdálkodás hozzáértő és kemény munkáját 
a vadászat nélkülözhetetlen részének tartó el
veket vallottak, megbonthatatlanui egysége
sek voltak elveik gyakorlati megvalósításában, 
mint ahogy ez az ország egyéb vidékein is 
történt. Ennek és a vadászatot támogató poli
tikai magatartásnak, a központosított (de 
szakmai!) irányításnak köszönhető a vadállo
mány és a vadgazdálkodás felfutása Tisza- 
földváron is. A .félmegyényi" területről kide
rült. hogy képtelenség az eddigi szervezett
séggel egységesen vezetni, hatékonyan mű
ködtetni, erre ráébredt az állami irányítás is. 
és a hatvanas évekre az óriás területeket 
ésszerűen földarabolták

A világ változásai nem hagyták érintetlenül 
a vadászatot sem. Elsősorban nem a terület

nagysága, a határok, hanem az élőhely, a mik
roklíma és a gazdasági átalakulást követő kö
rülmények. lehetőségek és kényszerűségek 
voltak gyorsak és jelentősek.

Az ötvenes évek végén megjelenik terüle
tünkön az őz. és válik hallatlanul rövid idő 
alatt világhírű nagyvadunkká. Eleink őzet itt
hon csak képeslapon láthattak, jobb esetben, 
mátrai vendégként lőhettek. A hatvanas évek 
végére már külföldi bérvadászokat fogadott a 

társaság májusi őzbakra, a hetve
nes évekre pedig Szolnok és Bé
kés az ország legjobb trófeáit 
adó vadászterületté nőtte ki ma
gát. és -  ami az igazán nagy szó
-  tartja magát a dobogón a mai 
napig is.

A mérleg ingája kileng, attól 
függően, mit mérünk vele: a hetve
nes évek közepére a fogoly eltűnt 
az Alföldről és az országból. Nem 
a vadászat miatt, mint ahogy az 
őzet sem a vadászok honosították 
meg Tiszaföldváron. A hatvanas 
évek óta művelt félvad-fácánte- 
nyésztés nélkül, feltehetően, a fá
cán is a fogoly sorsára jutott volna. 
Számos jó szándékú szakmai és 
sok-sok elvakult, vagy ami még 
rosszabb, sanda indíttatású vita 
zajlott a fél vad-tenyésztés ürü
gyén. Ma már tudjuk, hogy ha 
nincs fácántenyésztés, ma már 
vadfácánunk sem lenne. A „táma

dásoknak" köszönhetően is. de inkább a va
dásztársaságok anyagi helyzetének megrok
kanása miatt sírja vissza sok alföldi vadász a 
hetvenes évek fácánbőségét.

Ismét leng egyet a mérleg nyelve: a nyolc
vanas évekre megjelent a földvári-cibakházi 
határban a vaddisznó. Azóta minden eszten
dőben több kerül terítékre, köztük, a már „ho
nos" vadként, a folyóparti nádasokban szüle
tett és a 100-150 hektáros búza- és kukorica- 
táblákban nevelkedett. 3-4 éves korára 200 ki- 
logramra növekedő, közel húsz centis nagy
agyam vadkanokkal.

Őseink álla leesne, ha látnák, hogy a Tisza 
parton márciusban szalonkáznak a helyi vadá
szok. Nem produkálnak ugyan kétszámjegyű 
terítékeket az idény végére, de a varázs, az él
mény és az elejtett pár madár igazi!

A kilencvenes évek szervezeti, államigaz
gatási változásai után a Tiszaföldvári Vadász- 
társaság ma ugyanazon a területen vadászik, 
mint 1920-ban. nem 22 taggal, hanem 55-tel. 
de olthatatlan szenvedéllyel, több-kevesebb 
gonddal, örömmel. A jövendő biztos, hogy 
alaposan odacsap annak a bizonyos mérleg
nek, talán „körbe" is fordul az inga. a mérleg
nyelv. Az emberi konfliktusok várható meg
szaporodása sem jelent őrömet senkinek, de 
amit igazán félthet az aggódó vadász, az a 
vad. a természet. Félő. hogy az emberi tor
zsalkodásnak. az anyagiasság hajtotta indu
latoknak a „vétlen vad" látja kárát. Ha tetszik, 
ha nem. a vadászat körülményei, társadalmi 
környezete gyökeresen megváltozik, ami sok 
régi vadászt sújt. sokukat bérvadásszá vál
toztat. Nem örül az ember, hogy örök szen
vedélyéhez ragaszkodva áldozatokra kény
szerül. alkalmazkodnia kell. de ha ez az ára a 
vad és a vadászat ..átmentésének", megma
radásának. esetleges fölfutásának, megéri, 
még az áldozatok árán is.

dr. Végh Endre



TÁRSASÁGRÓL, TÁRSASÁGRA

Otthon vagy a baráti vésztői társaságnál, a Petőfi Vadásztársaság tagjai A pusztakettösi vadásznapon 2000-ben a kisújszállásiak is szalagot kötöttek
minden évben részt vesznek vadászkutyaversenyeken az újonnan felavatott megyei zászlóra

OLASZOK HELYETT A ZORD TÉL ÉRKEZETT
Mint a legtöbb alföldi apróvadas vadásztár
saságot, hosszú ideig a kisújszállási Petőfit is 
gazdasági ellehetetlenüléssel fenyegette a 
múlt esztendő. Elmaradtak a fácánra, mezei 
nyúlra a nagykunsági város határában rend
szeresen vadászó olasz vendégek, ráadásul 
a magyar élő vad bevitelét tiltó olasz rendel
kezések sem enyhültek.

-  Tavalyi, sajnos 2003-ra sem enyhülő 
nehézségeink érzékeltetésére mondok né
hány tényt -  illusztrálta félelmeiket számok

kal Posztós János, a vadásztársaság elnö
ke. -  Bérvadászatból származó bevételeink 
80 százalékát minden évben az olasz va
dászvendégek hozzák. Elmaradásuk miatt 
jelentős összegtől esünk tehát el. S ki tudja 
meddig még? Gyors visszatérésükre nem 
látni esélyt. A másik olasz veszteségünk 
még nagyobb volt. Tavaly az itáliai helyett 
más élőnyúl-piacok után kellett néznünk, 
november végén azonban még nagyon úgy 
tűnt. a 2002-re szépen felszaporodott me-

zeinyúl-állomány egésze itthon telel át. 
Mégis szerencsénk volt... Egy külkereskedő 
cég segítségével Franciaországban talál
tunk vevőt. Nagy volt a megkönnyebbülés, 
s az értékesített mennyiséggel is elégedet
tek lehettünk: 420 nyulat adtunk el. Az ár 
persze... Korábban 12-12,5 ezer forintot 
kaptunk a nyulakért, most mindössze 8-8.5 
ezret.

Folytatás a 36. oldalon

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 -1 0  méteres körzet
ben. azonos időpontban. A szórásidő 24 órán belül 1-8 óránként tetszés szerint állítható 

A 120 literes automata etető egy feltöréssel, 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, 
etetők - esős/havas időben - ne
hezen megközelíthetők, illetőleg 
azoknak a vadászatra jogosultak
nak. akik a vadállomány megtartá
sa és helyhez kötése érdekében 
naponta etetnek.

Megrendelhető:
Soltész Károly épületgépész 
és villanyszerelő mesternél

2000 Szentendre,
Irányi Dániel u. 25. 

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

pulóverek, nadrágok, kabátok széle* választékban 

Le Chameau ruházat:
^  csizmák,cipők,bakancsok, nadrágok.ingek,kabátok

ipar/
Hivatásos \ adász egv cnruha nálunk megrendelhető

HIVATÁSOS VADÁSZ ÉS TSr5k *  mi! ' adia,,i s í ' d ‘ 8 

V ADÁSZATI SZAKÜZLET

Norma, PMC, P.MP, Federal golyós lőszerek 
RC, Armusa, Nike, Chcdite sörétes lőszerek

H-2900 Komárom, Igmándi út 63 
“Tel/fox: 00-36-3^ >tó-302

MÍZSBVÁD Ríw J

6050 Lajosmizse, 
Ceglédi út 64. 

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

Emil: cervidae@axelero.hu
-  Fácánnevelés, előnevelt és felnőtt fácán 
export és belföldi forgalm azás
- Nagyterítékű fácánvadászat biztosítása  
fácánnal é s  vadásztarülettel együtt
-  Vaddisznótenyésztés
- É lővad  kereskedelem
- Vadászatszervezés
-  M agyar szürke marha tenyésztés

mailto:cervidae@axelero.hu


A világ legjobb őzállományának földjén
Cseppet sem túlzás a címben hangsú
lyozott megállapítás, mert nem csak 4-6 
hektáron él egy-egy apróvad, amely ön
magában is egyedülálló, hanem a terí
tékre került őzbakok átlag agancssúlya 
és érmes aránya is a világon páratlan a 
maga nemében. Az 1975-ben Jászkisé- 
ren terítékre került, „rehabilitá lt'’ özbak 
770 grammos súlyú, 231,53 pontos 
agancsa a magyar rekord, a világrang
lista II. helyezettje, az 1993-as abádsza- 
lóki, 230,75 pontos, 769 grammos pedig 
a világranglista III. helyezettje, hogy 
csupán a legjobbakat említsük. Töretlen 
volt a sikertörténet egészen az idei esz
tendőig, amely derült égből villámcsa
pásként érte a térség vadászait, akik 
hosszú évek fáradságos munkájával, 
tengernyi lemondással, teremtették 
meg a ragyogó eredmények alapjait. 
Bízvást állíthatjuk, lesz dolguk elég, s 
csupán az a szerencse, hogy tudják, is
merik mindezek „titká t” , és a siker bizo
nyára a jövőben sem marad el.

„A természet és vad szeretete elhivatott
ság, nem szentimentalizmus."

(... idézet a szerzőtől)

Leírni sem egyszerű, megszólalni pedig 
szinte lehetetlen. Azt szoktuk mondani, 
hogy csodák nincsenek! Dehogyis nem! 
Csoda, ami ezen a kegyetlen télen történt. 
A nyulak -  sokan voltak, sok odaveszett, 
de három nap múltán szaladtak a hó tete
jén. A fácánok bekkeltek, 1-1 ezüstfa. ga
lagonya, ámorfa bokor tövén átteleltek.

Ám, hogy az őzek mennyit szenvedtek, 
az minden emberi elképzelést felülmúlt. 
Csoda, igenis csoda, hogy egy is túlélte 
ezt a kegyetlen telet. Három és fél hónapig 
60-80 centiméteres hótakaró, két és fél hó
napig -10 fok, egy hónapig -20-27 fok éj
jel-nappal, 60 éve nem volt ilyen. Elhullot
tak a fiatalok, az idősek 5-10 százaléka.

És mi elvártuk, hogy a szerencsétlen ba
kok még agancsot is fejlesszenek. Amit mi 
adtunk takarmányban, azt a természet el
vette kalóriában, nélkülözésben. (Jut 
eszembe, hogy Napóleon leghíresebb se
regét is így vitte el a tél.)

Közép-Európa leghíresebb, legkiválóbb 
őzállománya is így vált a természet áldo
zatává. Mégis hisszük, hogy a természet a 
legnagyobb igazságosztó, amit az egyik 
kezével elvett, azt később a másik kezével 
visszaadja.

„Ugye nem számít a genetikai érték?" 
Hol vannak az előző évben meghagyott 5 
éves, nagy reményű bakjaink? Semmivé 
váltak. Odaadtuk semmitmondó 400 
grammos ..papírsúlyú" agancsként. Hol 
vannak az utódok? Gyenge csontozatú, 
kis testsúlyú, hitvány agancsú túlélők. So-

A jövő „zenéje"

ha semmi nem lesz belőlük! Hiába bizo
nyítjuk, hogy sehol a világon nem ejtenek 
el 500 ezer hektáron 70-85 aranyérmes 
bakot évente, vagy nem érnek el 40 szá
zalékot meghaladó érmes arányt.

A természet kegyeltjei vagyunk. Ami
kor a búza termésátlaga Tiszaföldvár tér
ségében 55 tonnáról 3.5 tonnára csök
ken, akkor bakjaink átlag agancssúlya is

Jászladány, április 15, agancssúly 638 gramm, 
162 pont, a kísérő Bene Béla vadászmester

550 gramm helyett 350 gramm körülire 
csökken.

Mi kell hozzá? Élőhely, takarmány, időjá
rás. A többit a természet elrendezi. Szeret
nénk hinni az emberi beavatkozás fontos
ságában, saját fontosságunkat bizonyítan
dó. De ebből nem minden igaz, vagy csak 
nagyon elenyésző szerepe van a klasszi
kus emberi szabályoknak? Ivararány, kor

osztály, „selejtezés" golyóérett kor, minde
zek értelmetlen tudományoskodó, önma
gunknak állított tilalomfa. Semmivé válik, 
ha a természet mindezt másként gondolja. 
Lehet engem utálni, mert szembe helyez
kedem a „tudományossal", de itt a példa. 
A természet rendre int bennünket és fi
gyelmeztet, ha netán túlzottan elbíznánk 
magunkat.

A szakmai becsület híve vagyok, mert 
nekünk azt jelenti az őz, mint Gemencnek 
a szarvas, Gyulainak a dám! A világhírne
vet kicsiben. Mi vagyunk a kicsik, az „őze- 
sek". Szeretjük, vigyázunk rájuk. Egyetér
tünk a szakmai elvárásokkal, tisztán szak
mai szempontokkal.

Az anomáliákkal viszont nem. Hangsú
lyozzuk a szakmai szempontokat, de a 
megélhetésünket is szem előtt kell tartani. 
Az eretnek világban már régen megéget
tek volna. Az agyam sem biztos, hogy jó 
irányba forog. Vállalom, hogy nem vagyok 
normális. Ám számolt-e már valaki, hogy 
egy területen évente hány 450, 400, 350 
grammos agancsú bakot lehet elejteni? 
Levenni a krémjét! Egy 700 gramm 
agancstömegű bakot kellene terítékre hoz
ni. Van egyáltalán ennyi? Normális dolog 
ez az állomány szempontjából?

Az őzagancs produkciója 350-450 
gramm között várható. Az ettől nagyobbak 
a természet különleges és egyszeri aján
dékai (Svéd, Martonvásár, Jászkisér, Kis
köre, Abádszalók) sem igen bővelkedik 
utódokban. Évek óta vitatkozunk a golyóé
rett korról és amikor asztalon van is, meg
követeljük valamennyi fogát és könnyen 
tévedünk 1-3 évet. De elvárjuk a hivatásos 
vadásztól, hogy „ismerje” a vadállomá
nyát! Miért áll a feje tetején minden?

Primitív dolog, közhely, szeressük, óv
juk, etessük. Tiszteljük a vadat. Higgyük 
el. hogy a többit meghálálja. Igen, a vad 
a leghálásabb. Aki templomba lép. nem 
fordul meg a fejében, hogy Isten fölé he
lyezze magát. Á természet templomában 
ez sajnos legtöbbször előfordul. Nagyon 
sok vadászból -  az ismeretek hiányában
-  hiányzik az alázat, amit a természet ol
tára előtt kellene tanúsítania. Ezt meg is 
lehet tanulni, ez lenne a vadász igazi is
mérve.

Aktualizálni kellett volna Szolnok megye 
őzgazdálkodási helyzetét! Éppen most, 
amikor mélyponton van? Leírtam, hogy a 
múlt mit produkált. Magyar rekordista 1. 2. 
5. helyezés. A legjobb 50-ből 20 Szolnok 
megyei. Mégis most mi maradt? A termé
szet fricskája, de bizakodás, remény és 
az, hogy a további években is ott folytat
juk, ahol abbahagytuk. Remény, hogy a 
valószínűségszámítás szerint az én éle
temben még egyszer ilyen telet nem kell a 
vadállománynak túlélnie.

Kővári Ferenc



A Bükki Nemzeti Park illetékességi terü
letén található védett természeti terüle
tek a 8400 hektár kiterjedésű Hevesi Fü
ves Puszták Tájvédelmi Körzet és az 
összesen 25 hektárt magába foglaló Er
dőteleki Arborétum Természetvédelmi

T TERMES
ált, ma a Hortobágyi Nemzeti Park részét 
képezi. Mélyebb nyílt vízterületei az úszó 
és bukómadarak (vöcsök, kárókatona, ré
cék, szárcsa) számára kedvezőek. A te
rület legértékesebb részén hazánk egyik 
legváltozatosabb összetételű vegyes

A Hortobágy után az 1/1 -es körzetben található a legnagyobb hazai kanalasgém-állomány

Terület (6 ha) és az Erdőteleki Égerláp 
TT (19 ha). A Hevesi Füves Puszták TK 
legfontosabb értéke az itt jelenlévő tú
zokállomány, de más fokozottan védett 
fajok, mint a parlagi sas, kerecsensó
lyom, hamvas rétihéja és a szalakóta is 
megtalálható.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató
ság területén található az 1/1-es vadgaz
dálkodási körzetben a nemzeti park terü
letéből 19.800 hektár, amely nagyrészt a 
Tisza-tó védett természeti területeit foglal
ja magában, a Közép Tiszai Tájvédelmi 
Körzet 9500 hektáros teljes területe és az 
összességében 1600 hektár területű ki
sebb. természetvédelmi oltalom alatt álló 
területek: a kecskeri puszta, a tiszaigari 
arborétum és a Zádor-híd környéke.

A fent felsorolt területekből a Hevesi 
Füves Puszták TT. a Hortobágyi Nemzeti 
Park, a kecskeri puszta és a Közép-Tiszai 
tájvédelmi körzet területe vízivad fészke- 
lés és vonulási szempontból kiemelt, 
nemzetközileg is jelentős vízi élőhelyek, 
ahol a nemzeti park igazgatóságok szak- 
hatósági hozzájárulásával szabályozzák 
a vízivad-vadászat rendjét.

A Tiszát egykor széles sávban kísérték 
az ártéri erdők és mocsaras területek, 
amelyek a szabályozás következtében 
megritkultak. A 70-es években létesített 
kiskörei víztározó 3200 hektáros része 
1973-tól természetvédelmi oltalom alatt

A fiatal törpegém avas nádcsomónak 
..álcázza magát"

Az áriéri erdőkben költ 
a ritka feketególya

gémtelepe található. Fészkel itt a szürke 
gém. a kis kócsag, a bakcsó, az üstökős- 
és kanalas gém. valamint a kis kárókato
na is. A sekélyebb vizű szegélyeken ter
jedő nádasokban vörös gém, bölömbika, 
nagy kócsag, nyári lúd és szép számban 
nádi énekes madarak költenek.

A Közép Tiszai Tájvédelmi Körzet a 
Tisza Kisköre és Tiszaug közötti hullám
terén 1978-ban létrehozott tájvédelmi 
körzet 9500 hektáron őrzi a szabályozá
sok után, mintegy 100 év alatt kialakult 
másodlagos tájat. Ezen belül a pélyi 
madárrezervátum, az óballai- és a ve- 
zsenyi természetvédelmi terület, majd a 
tiszakécskei partifecske telep fokozot
tan védett.

A változatos élőhelyek közül a leg
szembeötlőbbek a buja aljnövényzetű 
fűz-nyár ligeterdők, valamint az általuk 
körülölelt hullámtéri rétek. A szelíd 
szépségű holtágak nemcsak a hajdan 
zabolázatlan folyó kanyargásait mutat
ják, hanem a rég letűnt hatalmas mo
csárvilág utolsó tanúi is. A laposok, fel
töltődött fattyúágak mocsárrétjeinek ta
vasszal gyorsan felmelegedő sekély vi
zei a békák szaporodó helyei. A tájvé
delmi körzetben élő nagyszámú védett 
és fokozottan védett növény- és állatfaj 
közül feltétlen említésre méltó a nyári tő- 
zike, a tiszaparti margitvirág hatalmas 
virágtömege.



Nyárilúd család.
A Tisza-tavi költöállomány 
létszáma meghaladja
a száz párt

Nagykócsagok és szürke gémek a víz közelében lévő lucernásban. A nagytestű gémek 
kijárnak a mezőgazdasági területekre pockot, egeret rovarokat zsákmányolni

Ml ÉRTÉKEI
A fehér tündérrózsa 
a Tisza-tó egyik 
ékessége. Állományát 
az egyre szaporodó 
súlyom és a nagy 
hullámokat keltő 
motoros vízi 
járművek egyaránt 
veszélyeztetik

Nyár elején megkapó látvány a tiszavi
rág rajzása. Fokozottan védett madaraink
közül fészkel itt a fekete gólya, a réti sas. 
valamint a barna kánya. Az emlősök közül 
a vizek környékén szórványosan előfordul 
a vidra, míg a vadmacska, valamint a cic
kányok és a denevérek számos faja álta
lánosan elterjedtnek mondható.

Hortobágyi Nemzeti Park 
munkatársai

Néhány órás 
túzokfiókák. 

Az anyamadárnak 
kellő takarást adó 

repcében, gabonában, 
gazos táblaszéleken 

a kaszálás jelenti 
az első számú veszélyt
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BEMUTATKOZIK A FAUNA RT.
Az 1997 óta tartó határviták után úgy tűnik, 
pont kerül végre a Dél-Hevesben. Porosz- 
ló-Sarud-Besenyőtelek-Füzesabony térségé
ben közel 30.000 hektáron vadgazdálkodó Fa
una Rt és a térségben élő földtulajdonosok vi
tájára. lezáródnak a tengerikígyóvá nyúlt terü
lethasznosítási perek. A környező vadásztár
saságokkal az együttműködés példamutató, a 
Fauna Rt. mintegy gesztorként működik, ez je
lenti a vendégvadászok saját irodán keresztül 
történő szervezését, az őzbak és apróvad va
dásztatásának közös együttműködésben való 
hasznosítását. A környező társaságok zömé
nek nincs külföldiek fogadására alkalmas va
dászháza. így azok nagy része szintén a Fau
na első osztályú vadász-szállodájában, vagy 
az üdülőturizmus környékbeli szálláshelyein 
nyer elhelyezést. Az ágazatot a fővadász. 
Erdei Péter vadgazdálkodási szakmérnök ve
zeti. két éve vette át a tíz hivatásos vadász irá
nyítását. a fácántelep, a vaddisznóskert. a 
vadkacsa tenyésztelep, a házi .mini állatkert” 
és a nagyon változatos vadászati hasznosítású 
területrészek felügyeletét. A terület harmada a 
Hortobágyi Nemzeti Park által felügyelt termé
szetvédelmi terület, melynek jelentős része a 
Tisza-tó. de több ezer hektárt tesz ki a túzokre
zervátumként kezelt határrész is. Emiatt aztán 
számos vadászati korlátozás van érvényben, 
ami csöppet sem mentes az ellentmondások
tól. A 33-mas közút által kettéválasztott Tisza- 
tó északi fele teljes vadászati és horgászati ti
lalom alatt áll. csak külön engedéllyel látogat
ható. ugyanakkor a tavat szegélyező ártéri ga
lériaerdőben nemcsak hogy lehet, hanem kö
telező is a vaddisznót lőni. a „papírforma" sze
rinti fenntartható állomány: nulla. Ugyancsak lő
ni kell a déli. részlegesen védelem alatt álló tó
félen is a disznót, amely a nádas dzsungelek- 
ben. partmenti szigeteken ideális élőhelyet ta
lált. s kiváló eredménnyel szaporodik az inten
zív vadászat ellenére. ( A „nulla” engedélyezett 
létszám a gyakorlatban 50-60-as törzsállo
mányt takar, s az éves lelövés és befogás kö
zel száz.) Igazi egzotikum, amikor a vadőrök 
csónakon viszik a kukoricát a szórók feltöltésé
hez. Ugyancsak korlátozott a vízivad vadásza
ta is. míg a tó délkeleti, mintegy 4000 hektárnyi 
végét hasznosító társaságok szabadon va
dásznak a tavon, a Fauna kezelésében lévő 
9000 hektáron csak reggeli húzásra mehetnek 
a vízben elhelyezett leshordókba a vendégek, 
s libára akkor sem tehetnek lövést. Bár a vad
récék tömege messze kevesebb, mint néhány 
évtizede, az engedélyezett napi mennyiség el
ejtése ma sem jelent problémát a hordóban ülő 
vadásznak. A tavalyi teríték 1600 darab volt. 
de jobb években 3-4000 igazi vadréce a 
zsákmány. Már csak „emlékmű” a néhány ros
katag. fából készült vizi „magasles” , a helyben 
kifejlesztett, praktikus, hordozható, ülőperem
mel ellátott műanyag „hordók” menetes lábak
kal rögzíthetők az iszapban, s a kacsaidény 
végén, vagy a jég beállta előtt csónakon ki
hordják a tóról, s a parton tárolják a következő 
idénynyitásig. Ez év tavaszán felröppent a hír. 
hogy kormányrendelettel kitiltanak minden mo
torcsónakot a Tisza-tóról, lehetetlenné téve ez
zel a vadászatot, horgászatot a belső vízterüle
teken. A meggondolatlanul és az érdekeltek 
meghallgatása nélkül hozott döntést végül a

környékbeliek óriási felháborodásának hatásá
ra módosították, és a 4 kw teljesítmény alatti 
csónakmotorok használatát mindenkinek, az 
ennél nagyobb teljesítményűekét külön enge
délyhez kötötték. Kevésbé igényes vadászok 
számára évente 10.000 „műanyag" félvad ka-

Az idei első „sorozat" öztrófea 
előkészítése a bírálatra

csát is kibocsátanak az erre a célra kialakított 
bányatavakon, s mivel a kacsák légi „kény
szerváltója" a magasra nyúló fasor fölött vezet, 
sportos lövésekre ad lehetőséget, jól eladható.

A szárazföldön is vannak vadászati korláto
zások. azon a közel 6000 hektáron, ahol a tú
zokrezervátumot kijelölték, június elseje után 
semmiféle vadászati tevékenység nem folytat
ható. nehogy a túzok költését veszélyeztesse. 
Ugyanakkor más emberi tevékenység nem 
korlátozott ugyanott, kérdés, hogy pont az őz- 
bakvadászattal okozott „zavarás" jelenti-e a

Ez is a túzokrezervátumban van!
Füstölgő szeméttelep Sarud határában

tényleges kárt, arról nem beszélve, hogy ekkor 
rókára, kóbor kutyára sem lehet lövést tenni, 
vajon ezek potenciális veszélyessége a kotló 
madárra nem számít?

A szabadon hasznosítható területrészeken 
ez évben három fácánkibocsátó helyet tartanak 
fenn. összességében 20.000 napos fácáncsi
bét vásárolnak, amelynek felét 6-8 hetes kor
ban háló alól értékesítik. Az éves teríték 6-9000 
madár, szabadtéri nevelésnél 35 százalék kö
rüli a hasznosítás, míg a volierben tartott fácán 
esetében, folyamatos kihelyezéssel 80 száza
lék körüli vadászati eredményt tudnak elérni. 
Ez utóbbiak röpkészsége hagy maga után kí
vánnivalót. azonban egyre több olyan vadász

vendég érkezik, akinél csak a mennyiség szá
mít... A szabadtéren nevelt állományt a vadá
szatig gondozzák, naponta kutyákkal terelik, 
„tréningezik" a madarat a vadászatra. A kibo
csátóhelyek jól szeparáltak, kiválasztásuknál fő 
szempont volt. hogy ne legyen hová elvándo
rolnia a madárnak. Vannak még hasonló adott
ságú „tartalék" területrészek. így a fácánneve
lés nagyságrendje a mindenkori vadászati ke
reslet függvényében bővíthető. A hivatásos ál
lomány nagy súlyt helyez a szárnyas és a szőr
més kártevők gyérítésére, évente közel 150- 
200 rókakotorékot ásnak ki (ez a fővadász 
„gyengéje", szakdolgozatát is ebből írta), s a 
természetvédőkkel egyeztetve injektált tojás ki
helyezésével csökkentik a szarka és varjúpo
pulációt.

Az őzállomány jó. de alföldi viszonylatban 
nem kiemelkedő. Az ártérről elő-előkerülnek 
nagy és öreg bakok, az állomány nagysága 
még nem éri el az üzemtervben engedélyezett 
ezres létszámot, ezért a gyors hasznosítás he
lyett a létszámnövelést tartják kívánatosnak. 
Nem erőltetik a jó képességű, nagy agancssú
lyú bakok vadászatát, szerencsére ez itt nem 
anyagi kényszer -  szemben sok. környékbeli 
vadásztársasággal, ahol riasztó a túlzott vadá
szat miatti elfiatalodás. Nagy hangsúlyt fektet
nek a vad takarmányozására, az idei évben a 
különösen hosszú tél miatt 4000 bála. (80 ton
na !) jó minőségű lucernaszénát etettek fel -  
aminek nagy részét eredetileg értékesíteni 
akarták. Ebben az évben megkezdik néhány 
mintaterületen az őzek folyamatos (egész 
éves) etetését, s a majdani tapasztalatokat ha
sonló adottságú kontroll területekkel összeha
sonlítva értékelik.

Az ártéri területen befogott vaddisznókat a 
vadászház mellett létesített 240 hektáros 
„pusztai" vadászkertbe engedik ki. amelyben 
40 hektár vadföld biztosítja a természetes ta
karmány egy részét, hasonló nagyságú erdő. 
nádas és gyepterülettel vegyesen. Érdekes kí
sérletként az ártérre néhány dámot. sőt muflont 
(!) telepítettek 1991-ben. s az állomány fél
százra szaporodott. Mindkét vadfaj egyedfejlő
dése, az agancs és a szarv növekedése látha
tóan meghaladta a hazai átlagot (Orbán Imre. 
a terület kezelője szerint amíg a hegyen tíz 
centit nőtt a muflonszarv, addig a dús ártéri nö
vényzettel táplálkozott kosoknál tizenötöt). Ter
mészetesen azonnal voltak ellenzői a „tájide
gen" vadfajok betelepítésének, s a vitát a ter
mészet „oldotta meg", a 99-es és a 2000-es ár
víz az írmagját is kiirtotta valamennyinek...

A vadász-szálloda parkjában legalább 20- 
30 védett ürge (Citellus citellus) éli minden
napjait. nem törődve a vendégekkel, járművek
kel. mozgással, fűnyírással. Ha valaki túl közel 
megy hozzájuk, fejest ugranak a számos lyuk 
valamelyikébe, de nemsokára újra kibújnak, s 
folytatják táplálkozásukat. Egy alkalommal a 
Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai jártak itt. 
s látva a komákat, megkérdezték a fővadászt, 
hogy befoghatnának e pár darabot, hogy 
olyan helyre telepítsék őket. ahonnan koráb
ban kipusztultak. A fővadász a területet fel
ügyelő Bükki Nemzeti Parkhoz irányította a 
HNP embereit, de onnan nem kaptak enge
délyt a befogásra...

Somfalvi Ervin



VALLALKOZASOK

ÖKOTURIZMUS LUXUSKIVITELBEN
A hetvenes években ke
rült közel a vadászathoz 
Erdélyi Imre. aki gyerek
kori álma ellenére még
sem lett erdész, hanem 
kereskedő és -  mai szó- 
használattal élve -  sikeres 
üzletember. A rendszer- 
váltás előtti időkben jó ér
zékkel kezdett a hiány- 
gazdaság okozta lehető
ségek kiaknázásához, s a 
rossz infrastruktúrával el
látott térségben fokozato
san négy saját tulajdonú 
benzinkutat épített, melyet 
a Mól franchise rendsze
rében működtet. E tevé
kenység eredményéből, a haszon jó részét 
visszaforgatva valósította meg a Fűzfa pihenő
parkot. azt az idegenforgalmi egységet, amelyet 
ma szülőfajuja. Poroszló egyik gyöngyszeme
ként tartanak számon. Az épület előtti tavon vízre 
épített madáretető tálcák és mesterségesen kia
lakított. de természetes anyagú „kontyos" fész
kelőhelyek vannak a már évek óta visszajáró tő
késréce pároknak, de fészkel itt vizityúk, vízicsi
be. törpegém is. Egy neves angol ornitológus 
melegen gratulált a házigazdának, mivel a világ 
nagy részét már bejárta, de sose hitte volna, 
hogy a szálloda ablakából fiókáit etető bölömbi
kát láthat. Innen csak néhány lépésnyire van a 
Tiszafüredi Madárrezervátum. így ornitológusok, 
horgászok, sőt, visszajáró vadászcsoportok 
vannak vendégei között.

Elve az. hogy a vendégeket nem elég kifo
gástalanul kiszolgálni, hanem szeretettel is kell

bánni velük, ezért már 
több olyan csapat van. 
akik csak akkor hajlandók 
ide jönni vadászni, ha itt 
kapnak szállást. így ala
kultak ki a személyes 
kapcsolatai sok külföldi 
vadásszal, amelyek közül 
nem egy barátsággá ne
mesedett. s ennek folytán 
több országba sikerült el
jutnia vadászni is -  Auszt
riától Svédországig. Ba
ráti társasággal járt Dél- 
Afrikában is két alkalom
mal. s trófeáinak nagy ré
sze az étteremnek ad va- 
dászias hangulatot..

Bár felmenői nem vadásztak, gyerekként 
mégis a „természetközeli" módon, szinte a Ti
sza mocsarában töltötte minden szabad per
cét. így ..fertőződése" szinte törvényszerűnek 
mondható. A vadászatban is ezt a harmóniát 
keresi, melyet a természettel eggyé válás tud 
nyújtani, a zsákmányolás csak másodlagos 
szempont. Több évtized városi lakhely után 
ezért is tért vissza a szülőfaluba, hogy unokái
nak megadhassa azt a boldog szabadságot, 
amelyben gyerekként maga is élt. Erdész is
merősei segítették vadásszá válását, s bár 
van területes tagsága, ma is tagja annak a 
bérkilövő csapatnak, amely lassan harminc 
éve befogadta, sőt. idestova húsz éve vadá
szó felesége a gazdasági felelős. Fiuk is va
dászik, egyedül lányuk nem kapta meg a va
dászvírust".

S. E.

A VADÁSZATRA KÖLTENI KELL
A legöregebb vadászok sem emlékeznek ilyen 
cudar télre, amelyik ennyire megviselt embert 
és vadat. A térség apróvadas fellegvárában, 
az abádszalóki Hubertus vadásztársaságnál 
már az év úgy kezdődött, hogy több mint ötmil- 
ló forinttal többet kellett költeni a vad mentésé
re, etetésére, mint más „normális” években. A 
18 000 hektáros vadászterületen 83 társasági 
tag vadászik Simon Károly főfoglalkozású el
nök mellett 12 hivatásos vadász teljesít szolgá
latot. az alkalmazottak száma 35-40, de idény
ben alkalmi munkásként a létszám 60 feletti. 
Ezzel -  és erre az országban nem igen akad 
példa -  a vadásztársaság a település legna
gyobb munkaadója. Országszerte ismertek a 
fácántenyésztésről. 13000 tojótyúkos törzste
leppel, modern keltetőkkel, hatalmas nevelő
házakkal működik a „fácángyár", idén félmillió 
fácán előállítását tervezik. Vásárolnak tőlük na
pos és nevelt fácánt az ország minden részé
ből, sőt jut exportra is. Vaddisznóskert létesíté
sét tervezik a buja ártéri erdőben, a szükséges 
engedélyek beszerzésén már zömmel túl van
nak és már van egy többségében helyben be
fogott félszázas törzsállományuk is. egyelőre 
ideiglenes tároló kertben.

-  75 őzbak a tervünk. 30 000 nevelt fácánt 
helyezünk ki. amelyből 12-13 000 a terítékünk. 
8 kellően előkészített kibocsájtó helyre rakjuk 
ki a madarakat, amelyeket szigorúan őrizte
tünk egészen a vadászatokig -  mondja az el
nök. A nyúlbefogás az ismert okok miatt az 
idényben csak felére sikerült, igyekeztünk a 
hozzánk járó olasz csoportokkal a megszokott
nál többet lövetni. Tény. hogy alaposan csök
kent az olasz érdeklődés, de nekünk nincs 
ilyen gondunk, újabban jönnek az orosz és az

ukrán vendégek is az apróvadra. Az olasz va
dászok zsákmányát az egerbocsi exporttele
pen dolgoztatjuk fel és speditőr cég juttatja el 
a címzetthez. Maga a vadászati ágazatunk -  
bármit teszünk is -  veszteséges, csak az 
egyéb ágazatok, elsősorban a fácántenyész
tés révén tudunk talpon maradni. Foglalkozunk 
erdő- és mezőgazdálkodással, és mivel me
nekülni csak előre lehet folyamatosan bővít
jük a fácánnevelő kapacitást, amelyhez pályá
zati segítséget várunk. Nem tudom miért, de a 
törzstelepet nem támogatják. Vadföldjeinkbe 
cirkot vetünk, mert a kukoricával szemben azt 
nem dézsmálják a kétlábú kártevők. 300 hek
tárt hagyunk lábon a vadnak. Mit hoz a jövő? 
Az egyelőre nem igen látszik. Miután a lőtt fá
cán hivatalosan nehézfém szennyezettnek mi
nősül. szeretnénk a jövőben pecsenye fácán 
előállítással, exporttal foglalkozni. Ehhez azon
ban ki kell dolgozni a technológiát, meg kell 
változtatni a takarmányozást, hogy a 16. hétre 
megfelelően fejlett és konyhakész legyen. Min
dennel foglalkozni kell. ami bevételt hozhat. És 
ha az egyik kevésbé sikerül, a másik még be
jöhet. ha van hová nyúlnunk. A jövőben az EU 
földtámogatástól hatékonyabb segítséget vá
rok. mert az új jogszabály szerint hazai földtá
mogatást -  ha igaz -  az idén kapunk először. 
Eddig semmit nem kaptunk. Ha ez nem is túl 
sok. mégis segítség. Ha pedig az EU-ban több 
lesz. az csak jó. Jelentős földterületeink van
nak. így aztán egyáltalán nem közömbös, 
hogy kapunk rá támogatást, vagy sem. Az 
óvatosság nem árt, hiszen a mi szakmánkban 
rettentő kevés a megbízható üzleti információ 
arról, hogy végtére is. mi is lesz majd velünk.

H.

APAVARA, 
KARCAG ALATT

A szolnoki központú Nagykunsági Erdő 
és Fagazdasági Rt. három vadászterüle
te közül -  amelyek összesen 20 000 
hektárt tesznek ki -  a Karcag-Apavári 
esik a körzetünkbe. Az 5000 hektárból 
600 erdő. ami ezen a fátlan. sík vidéken 
szinte csodaszámba megy. Ott jártunk
kor már egy hajnalban esett jókora őz
bak koponyája rotyogott a fazékban. A 
pazar agancskoszorún ülő vaskos és 
hosszú szárak, erős. szépen tűzött ágak 
láttán az összeverődött ..rögtönítélő" 
konzílium minden tagja 520-550 gramm 
körülire saccolta a kapitális trófeát. Mint 
utóbb -  sajnos -  kiderült, alaposan 
megtréfált mindenkit, mert jóval „légie
sebbnek" bizonyult a bírálaton, csupán 
450 grammot nyomott.

Nálunk volt a környéken a legna
gyobb hó, és nem akart elolvadni -  ma
gyarázza kollégájával Mile Géza. hiva
tásos vadász. Az összes őzünk itt telelt 
benn az erdőben, nem győztük kihorda
ni a takarmányt. Ez az agancs normális 
években magasan aranyérmes lett vol
na. A súly, az „anyag" hiányzik belőle. 
Ez az év már sajnos ilyen lesz. nem 
hozza amit vártunk. Nevelünk 9000 fá
cánt. amelyből 3800-at bocsátunk ki. a 
többit annak fejében visszaadjuk. Úgy 
2500-as a fácán-, 450 a nyúl terítékünk, 
amelyet bérvadászokkal, kereső vadá
szatokon ejtünk el. Az 50 elejtett őzből 
18 a bak. minőségük jó. minden évben 
akad néhány kimondottan erős bak is. 
Olasz, osztrák vadászok járnak hoz
zánk. de jöttek már Libanonból is apró
vadra. Két hivatásos vadász dolgozik a 
területen, de ha a szükség úgy hozza, 
az erdészek is besegítenek. A fácánne
velés hőlégbefúvásos nevelőházban 
történik, felügyeletét külön dolgozó vég
zi. s kis csapatunkhoz tartozik még a ki
lenc szobás vadászház-panzió gond
noka is. aki kerületvezető erdész. Zö
mében törzsvendégeink vannak, de hir
detjük magunkat az interneten is. 40 
hektár cirok vadföldet művelünk, sze
rencsére a rapsicokkal nem kell számol
nunk. mert minden településtől messze 
esik a terület.

Lehetőség van még vízivad vadászat
ra. a Berettyó kellemes kikapcsolódást 
nyújthat a vendégeknek. A vadászházat 
hétvégi túrákra, családi kirándulásokra, 
rendezvényekre is kiadják, akár félpan
ziós. akár teljes ellátással is. Ma még ta
lán nem túl sok a jelentkező, de a világ
hálóról jobban megismerve a romanti
kus környezetet, könnyű megközelíthe
tőségét, a siker és „felkapottság" nem 
fog elmaradni.
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VÁLLALKOZÁSOK

FÁCANPROGRAM AZ ANAS KFT-NEL
A hazai „fácáncsinálók" egyik legeredménye
sebb formációja az ANAS Kft, három különálló 
területen nevel fácánt az 1/1-es körzet terüle
tén. ahol kibocsátást és vadásztatást végez
nek saját alkalmazottakkal, szigorúan betartott 
technológia alapján. A területek kiválasztásá
nak szempontjairól, s az általuk használt neve
lési módszerről mondja el tapasztalatait Jano- 
vics Tibor, a Kft ügyvezető igazgatója

„Fácánt nevelni nem csak az Alföldön lehet, 
sőt... Ha kibocsátóhelynek alkalmas, jól áttekint
hető. kézben tartható nagyságú (2-500 ha) terü
letet találunk dombvidéken, sőt -  uram bocsá’ 
hegylábaknál, ott a terepadottságokat kihasznál
va sokkal jobb vadászatokat, sportosabb mada
rakat tudunk a vendégeknek felhajtani.

Fontos szempont a terület kiválasztásánál, 
hogy egy tömbben legyen alkalmas rejtősűrű. 
táplálkozó területnek vadföld kialakítás lehető
sége. gallyazófák. meglévő, vagy kivágható lő- 
nyiladékok. A területhasználatért általában a 
haszonbérlő vadásztársaságnak biztosítunk 
vadászati lehetőséget.

A kibocsátó terület közepén ideiglenes kerí
tésbe kerülnek a 6-8 hetes korban megvásárolt 
csibék. A beszerzésnél különösebb válogatási 
lehetőségünk nincs, mivel olyan nagy tételben
-  mintegy ötvenezres nagyságrendben -  ve
szünk madarat, amire már nem lehet kínálati pi
acot találni. A jól fejlett, .kései” kelésű madarat

rövidebb ideig kell takarmányozni és őrizni a 
vadászatig, ami költségcsökkentő tényező -  rá
adásul ekkor már a fácáncsibe olcsóbb is. Kez
dettől fogva „foglalkozunk" a madarakkal, egy 
órára sincsenek magukra hagyva -  éjjel sem. 
Ahhoz, hogy a legkisebb veszteséggel történ
jen a felnevelés, a vadászidény végéig fizetett 
alkalmazottakat foglalkoztatunk, ez állatgondo
zói feladat, amit nem szabad a véletlenre bízni. 
Ez nem a vadőrök dolga, nekik a terület őrzése, 
a kártevőktől való mentesítése a feladatuk, nem 
a fácán etetése! Itt látom elsőszámú rákfenéjét 
a „társasági" fácánnevelésnek; nincs állandó 
gazdája a madárnak, ezt nem lehet társadalmi 
munkában eredményesen csinálni, vagy az 
„agyonfizetett" vadőr nyakába varrni ennek az 
egésznek a gondját is.

Az etetésnél csak jó minőségű, magas bel- 
tartalmi értékkel bíró takarmányt adunk, a ros
taaljának. az ocsúnak csak az olcsóság az elő
nye. de alkalmatlan a növendék fácán nevelé
sére! A kupacokba leöntött. .,gépmeleg" 
anyag ráadásul megfülled, s később megrot
hadva csak bajt csinálhat, gombák, rágcsálók 
nem kívánatos megtelepedését segíti elő. Ná
lunk a madár naponta kétszer kap enni, s min
dig csak annyit, amit legfeljebb egy óra alatt 
elfogyasztanak. Ennek a takarmánypazarlás 
kizárásán kívül óriási előnye, hogy az addigra 
megéhező madár a mindig ugyanakkor tartott

„ebédidőt" megtanulja, s ha napközben szét is 
széled, ekkorra terelés nélkül is visszajön enni. 
Ha a madarak nagy része már felgallyaz, s el
kezd repkedni, lebontjuk a kerítést, s a gondo
zók naponta többször visszaterelik a már kó
borolni kezdő madarakat. Mivel a madár meg
szokta az embert és nem fél tőle. a tereléshez 
jól nevelt kutyákat használunk, így „tanítva" a 
fácánokat arra. hogy a kutya elől -  lehetőleg 
repülve -  menjen vissza a nevelőtérre. A terü
let közepe nincs zaklatva, oda csak az etetés, 
itatás és az elhullottak azonnali (!) összesze- 
dése céljából megy be a gondozó, a madarak 
biztonságban érzik magukat, s ha hajtva van
nak. mindig ide menekülnek vissza. Az időköz
ben megerősödött, takarást adó vadföldek nö
vényzetében nyiladékokat kaszálunk, s a bete- 
relést onnan is folytatjuk. Ez így megy a vadá
szat kezdetéig, s tart egészen az utolsó .fize
tő" hajtás lefújásáig, csak utána fejezik be a 
napi gondoskodást.

Ezzel a módszerrel évek óta tisztes nyere
séggel végezzük a fácánnevelést, a terítékre 
kerülő mennyiség a kibocsátottnak átlag 35 
százaléka (26-27 százaléknál lehet nullára ki
hozni a költségeket). Nem gond a hazai árnál 
20 százalékkal drágábban értékesítenünk a 
hajtásokat, a legigényesebb angol csoportja
ink is elégedettek.

Somfalvi Ervin

VÁLLALKOZÁS AZ UNIÓ KAPUJABAN
Nem sokáig kell keresgélni Tiszanánán a ME- 
DO Kft irodáját, mert tábla jelzi a horgászok 
számára a .Halbánya" humoros fantázianevű 
rekultivált tavukat, amely a vállalkozás egyik új 
„lába Somogyi Ferenc ügyvezetővel, az 
egykori MAVAD munkatárssal és Godó Ferenc 
exporttelep vezetővel, a füzesabonyi állami 
gazdaság nyugalmazott fővadászával, az iro
dában idéztük vissza a kezdet nehézségeit.

-  Több lábon állva lehet csak megélni -  
mondja az ügyvezető hiszen az egyprofilú- 
ság bármennyire is vonzó, hosszú távon rend
kívüli veszélyeket rejt. Fő profilunk az élőnyúl 
export volt a kezdetben. így indult a vállalko
zás 1995-ben. Annak idején megvettük a fel
számolt Eurovad Kft befogó berendezéseit, lá
dáit. hálóit, telephelyet béreltünk ehelyütt, ami 
egykor a téesz varrodája volt. Jelenleg annyi 
hálónk van raktáron, hogy ha felállítanánk, a fő
városig elérne.Csakhogy az élő nyúl idényjel
legű. és arra kellett törekednünk, hogy egész 
évben foglalkoztatni tudjuk embereinket. így 
kezdtünk bele a szintén viszonylag rövid idejű 
vadkacsa és fácánnevelésbe, értékesítésbe. 
Fóliában termesztünk kála virágot és törjük a 
fejünket a termál víz hasznosításán. Meghir
dettük a .fácánt-nyúlért" programunkat, amely

igen sikeres volt azoknál a társaságoknál, 
amelyek forgótőke hiány miatt nem tudtak fá
cánt vásárolni. Bejött a dolog, jó volt a társasá
goknak is, mert megkapták a madarat és ké
sőbb nyúllal „fizettek". Az ismert nyúlexport 
gondok jelentősen behatárolták a lehetősége
inket. mégis túléltük, éppen a francia export le
hetőségeink miatt. Ha nyomott áron is. de mi fi
zettük a legtöbbet az élő nyúlért. 8000 forintot. 
Az alacsony ár pedig igazán nem rajtunk mú
lott. a külföldi vevők verték le az árakat, de saj
nos akadt hazai cég is. amelyik jócskán rontott 
a magyar piaci pozíciókon. A hazai vásárlóink 
fizetőképes kereslete tovább romlott. Tekintet
tel arra. hogy fácánnevelési kapacitásunk be
határolt. ezért újabb akcióba fogtunk. Sok
helyütt ugyanis megvannak még a nevelőhá
zak, a szakértelem, a szakemberek, csak ép
pen pénzük nincs már a beindításhoz. Az sem 
mindegy, hogy kell-e horribilis beruházási költ
ségekkel nevelőházakat építtetni. Az új „ fá
cánt -  fácánért" programunk lényege, hogy 
adjuk a naposcsibét, tápot, gyógyszert, s min
dent ami kell, és csak a nevelési időszak vé
gén számolunk el az előzetes megállapodás 
szerint. Elszállítjuk és eladjuk a nevelt fácánja
inkat. a többi pedig marad a nevelést végző

vadásztársaságnál. A kereskedelmi szolgálta
tások vonalán igyekszünk tovább fejleszteni. 
Mindent helybe szállítunk, a fácánt, az általunk 
kikisérletezett tápot éppúgy, mint például a be
fogó berendezéseket. Ami talán a legtöbb 
gondot okozza az élő nyúlnál, az a szigorú ál
lategészségügyi előírásoknak való megfelelés. 
Ebben is igyekszünk a legjobbak lenni. A befo
gott mezei nyúl nem kézben lévő háziállat, 
amelynél az előzetes vizsgálatoknak nincs 
akadálya. Évek óta mondjuk, kérjük, hogy azo
kon a területeken, ahol nyulat fognak be. szak
szerű előzetes mintavétellel már előtte meg le
hetne szűrni az állományt. 10-10 nyulat idény 
elején elejtve és megvizsgálva óriási felesle
ges költségeket lehetne megtakarítani, és len
ne egy előzetes képünk a nyúlállományokról. 
Az únióban megszűnik a schengeni határ, a 
vámkezelés, talán rövidebb lesz az élővad 
szállítmányok utaztatási ideje. Ezek bizonyára 
előnyösek lesznek. Mindezek ellenére további 
árzuhanásokra számítunk, de igyekszünk 
megfelelni az új kihívásoknak. Talán ezek az 
okai annak, hogy a MEDO Kft viszonylag rövid 
idő alatt a hazai piacon meghatározó tényező
vé tudott válni.
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MŰVÉSZPORTRÉ

Lepkeszámyak bűvöletében Gyerekkorában elkészítette a világ vadászrepülőit ábrázo
ló. 100 oldalas albumát az 1942-ben született Fedor 
József. Rajzkészsége feltűnt tanárainak, s ez így volt a 
gimnáziumban is. így a Képzőművészeti Főiskolára felvé
telizett. Betegsége más pályára kényszerítette. de nem 
hagyta abba a festést, s a munkája során megismert mű
vészek stílusa, technikája nagy hatással volt rá. A témavá
lasztása elsősorban a természetből történik, mivel Fedor 
József vadászik is. Az Újszászi Szabadság Vadásztársa
ság tagja, ahol keményen kiveszi a részét a társadalmi 
munkából, hisz abban, hogy a vadászok csak úgy tudnak 
közösséggé formálódni a szó igazi értelmében, ha segítik 
egymás munkáját. Szenvedélyes lepkegyűjtő, a világ szá
mos tájáról származó csodálatos pillangó sok képének ih- 
letője. Különösen a trópusi őserdők fülledten buja, párás 
vegetációjában élő lepkéket festi kedvteléssel, hiteles kör
nyezetben. nagyon odafigyelve arra. hogy a kép hangula
ta visszaadja ezt a különösen varázslatos világot. Kevés 
képe van magángyűjteményekben, legiobb alkotásait nem 
adja el. saját kollekciójaként őrzi szolnoki otthonában.

Sosem vadászott nagyvadra, nem tartja kihívásnak az 
álló nagyvadra leadott lövést, de mindent felülmúl szá
mára egy szépen meglőtt toronykakas élménye, ebből 
akár egy évig is képes erőt meríteni -  a következő .égi" 

Fedor József természetfestő (1942) kakasig

„Hátrányos” helyzetben

A vadászíró, festő, orvos

Agrármérnökként végzett a gödöllői Egyetemen a gyerek
kora óta festegető. rajzolgató Szappan László  
(1964), aki sosem foglalkozott iskolai szinten művészeti ta
nulmányokkal. a rajzkészség .benne van a kezében". Az 
egyetemi évek alatt fakultációként felvette a vadászat-vad
gazdálkodást, s a diploma megszerzése után 1988-tól két 
éven át a Hortobágyi Állami Gazdaság hivatásos vadásza
ként dolgozott az apróvad-tenyésztésben. A puszta sem
mivel össze nem hasonlítható hangulata, a sejtelmes köd
be burkolózó vízpartok soha nem múló emlékei azóta is él
tetik festői fantáziáját. A solymászat is ott vált igazi szere
lemmé. s lett élete egyik máig is meghatározó része, fest
ményeinek. rajzainak állandó ihletője. Egy Franciaország
ból érkezett vadászvendég ajánlotta fel a lehetőséget, 
hogy menjen vele a birtokára sólymokat tenyészteni és 
idomítani. Csodálatos évek voltak, többször megkísértette 
a kisördög, hogy a gyönyörű spanyol vidéken telepedjék 
le. Ennek a munkának kapcsán jutott el Marokkóba is. ahol 
egy lelkes csapat tagjaként a galléros túzok visszatelepíté
sét végezték olyan élőhelyekre, ahonnan az utóbbi évszá
zadban kipusztult.

S közben festett, rajzolt. Franciaországban két kiállí
táson is elnyerte a legjobb külföldi alkotó díját. Kedvenc 
témái -  ezek után mi más is lehetne -  a sólymok változa
tos világa.

Sok orvos vadászik hazánkban, jó néhányat ismerünk, akik 
irodalmi munkásságukkal is kitűnnek, számosán tehetsé
ges festőként is elismerést szereznek maguknak. De 
olyan, mint dr. Végh Endre, aki mindezt együtt mű
veli. ritka kivételnek számít, hasonló .elvetemültségre" ta
tón csak a vásárhelyi dr. Soós Lászlónál találunk példát. S 
mindezt nem sok pénzt kereső divatos .sztárorvos’ -ként, 
hanem Ó az igazi, vidéki, a szó legnemesebb értelmében 
vett .doktor bácsi". Vadásszá válása nem mindennapi in
díttatással kezdődött: nagyapja még születése előtt ráha
gyott egy 32-es duplapuskát -  és valószínűséggel a ter
mészet szeretetét is. A Tisza és a Kőrös ölelésében élő 
sokoldalú festő motívumait az Alföld, az ártéri erdők adják, 
de szívesen készít portrékat is. Emígyen vall magáról: .Az 
alkotás örömet okoz. Az alkotónak először, még akkor is. 
ha nem teljesen elégedett magával. Fokozott az öröm. ha 
a teljesítményt mások is elismerik. A természet elfogult 
szeretete vitt rá, hogy ezt az olthatatlan rajongást valami
lyen megfogható, valóságosan létező, materiális formában 
is kifejezhessem...Tisztelem és becsülöm a vadászat vala
mennyi változatát, ha abban a vad és életterének tisztele
te. kímélete, megtartása és - utolsósorban - birtoklásának 
élvezete áll. Ezért én az élet valamely apró és komoly dol
gát a vadász szemével, gondolkodásával, érzelmeivel és 
logikájával (is) élem meg

S. E.

Sólyomportré

Dürgő túzokkakas

Sólyomtollas ecsettel

Szappan László természetfestő

Téli patakpart
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MŰVÉSZPORTRÉ

Fába faragott fényképek

Adamik Miklós természetfotós

Fehér Miklós természetfotós

„Épített” fotók

Jakab Tibor természetfotós

A régi, még fekete fehér Nimródban. 1971-ben jelent meg el
őször vadfotója Adam ik M ik lósnak (1930),s h é v 
vel később, 2003-ban kapta meg az Aranydiplomás Fotómű
vész címet a Magyar Fotóművészek Szövetségétől. Sok száz 
megjelent kép, 25 éves tagság a Heves Megyei Fotóklubnál, 
tiszteletbeli tagsága a Nógrádi Fotóklubnak. Nimród Fotóklu- 
bos múlt, valamint számos cfij, sok hazai és nemzetközi kiállí
tási megmérettetés fémjelzi fotós múltját.

1995-ben abbahagyta a vadfotózást, úgy érzi. vissza
vonhatatlanul elmúltak azok az idők. amikor még érdemes 
volt az erdőt járni, elfogyott a vad. Fájó szívvel, de elcse
rélte a Nagygyörgy Sándortól vásárolt Novoflex teleobjek- 
tivet, s átállt a makrofelvételek készítésére, s virágot, hül
lőt. „túcskót-bogaraf fényképez maga készítette speciális 
állványrendszerével. Minolta 700-as és EOS 300-as gépe
ket használ, s negatívban, diában egyaránt a Fuji filmeket 
részesíti előnyben. Tavasztól őszig fényképez, a hideg, 
rövid téli napokon viszont másik szenvedélyének, a fafara
gásnak szenteli idejét. Édesapja szakmája asztalos volt, s 
mellette elsajátította a famunka csinját-binját. a fa szerete- 
tét. ismeretét. 1960 óta farag, egyik vadászos életképe a 
bulgáriai Vadászati Világkiállításon is szerepelt. Néprajzi 
tanulmányai alapján a pásztorfaragások egyszerű, letisz
tult stílusát választotta elképzeléseinek megvalósításakor, 
s ha olyan élménye volt kinn a terepen, amit nem sikerült 
fényképen megörökíteni, azt igyekszik a fába belevésni...

Negyven éve rajztanár Gyöngyösön Fehér M ik lós  
(1931). aki a sportolás, a versenyturizmus és tájfutás kap
csán került közel a természetfényképezéshez. Először 
csak saját kedvtelésére fotózgatott -  mint ahogy diákjainak 
tanítása közben is rajzolt, festegetett - majd egyre több 
helyre kértek tőle képet, grafikát, illusztrációt. Az elmúlt 
negyven évben tizenötnél több könyv illusztrálásában vál
lalt szerepet, s számtalan képe jelent meg folyóiratokban, 
kiadványokban, múzeumi ismertetőkben, turistakalauzok
ban. Eredményesen szerepelt a Nimród Fotóklub pályáza
tain, kiállításain is, s a bulgáriai Vadászati Világkiállításon 
egyik képe ezüstérmet kapott.

2 0 0 2 -ben a megye népszerűsítésének érdekében vég
zett kimagasló munkásságáért a .Mátra szerelmese" meg
kapta a Heves Megyéért kitüntetést.

Kedvvel fényképezte a vadat, sok vadásszal tart ma is 
baráti kapcsolatot, életében viszont csak egyszer vett 
puskát a kezébe. Neki az igazi zsákmány az. amit a fotó
puskával .ejt el", de nem veszi el az állat életét. Egy alka
lommal beetetett egy .fészekaljnyi' kisrókát egy kidőlt 
öreg fához, hogy fotókat készíthessen róluk. Az almától az 
úton elgázolt macskáig minden rókagyomornak kedves 
élelmet odavitt. s a kölykök egy idő után olyan mértékben 
tudomásul vették jelenlétét, hogy fényképezés közben 
már hangosan beszélt hozzájuk, sőt. odaérkező anyjuk 
sem vitte el őket...

Fényképész a szakmája, s a fényképezés a hobbija 
J a k a b  Tibornak (1968 ). aki az .új generáció' képvi
selője a természetfotósok között. Saját bevallása szerint 
sosem indul .csak úgy’ fényképezni a természetbe, min
dig van valami konkrét elképzelése arról, mit fog a filmre 
varázsolni. Heves községben él. ott működteti fotóüzletét 
és laboratóriumát, s innen is indul a közvetlen környékre 
fényképezni, máshová csak akkor megy. ha valakivel kö
zösen teszi azt. Szeret extrém körülmények között dolgoz
ni. izgatják az előre .kitalált" képek megfényképezésének 
nehézségei. Alig öt éve kezdett a természetfotózással fog
lalkozni. de már falra kerúltek képei a Foto Natura 1999-es 
kiállításán, s 2 0 0 0  és 2 0 0 2  között több dijat is nyert ugya
nott. Szívesen rendez önálló helyi kiállításokat, erre a célra 
mindig rendelkezésére áll 50-100 darabos kollekciója, me
lyet évről-évre új képekből állít össze. Felkérésre bármely 
környékbeli iskolába ingyen elviszi a kiállítását, ahol a gye
rekek őszinte őrömmel csodálkoznak rá a képeken még 
soha nem látott módon bemutatott állatokra, növényekre. 
Érdekes -  de talán nem véletlen -  tapasztalata, hogy a kis. 
vidéki iskolák tanítói, tanárai sokkal nagyobb lelkesedés
sel (és hálával) fogadják, mint a városiak. Profi felszerelés
sel (Canon EOS 10.33.1 New RS gépek) dolgozik, ter
mészetfotózásra szinte csak Fuji Velvia diát használ, me
lyet maga dolgoz ki. kihasználva az egyedi hívásban rejlő 
sokféle lehetőséget.

Levélpók

Kivácsi rókafi

Repülöbéka
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IRODALOM

DR. NAGY GYULA
/ /

ASZERKESZTOSEGI NYÚL
Hogy vége felé jár már a nyúlvadászat. 

számba veszem a kötelezettségeimet: 
kinek jár még vajon ajándéknyúl, kinek 
adtam már? S hogy a sor teljes, pap, 

jegyző, doktor, sógorom, anyósom, mindenki 
benne van. úgy gondoltam, lövök még egyet a 
konyhára, azután elrakom a nyúlserétet jövőre, 
mert nagyon jól jön az embernek, ha maradék 
patronokat talál a kopott íróasztal valamelyik fi
ókjában vagy a könyvszekrény fenekén.

Mivel kint esik az eső (január 24-e van. szom
bat) s szennyes-piszkos felhők járnak az égen. 
hát bennem szorul a kívánság. Nem mehetek ki. 
Meg aztán a dajkaság sora is rajtam van. lévén 
a nap páros, belenyugszom hát az esőbe s csak 
néha nézek ki az ablakon.

Azt hiszem, a múzsák közt gyerekek is van
nak. apró kis babák. Okvetlen kell lenniök. más
ként nem szaladna annyi vers a számra dajkálás 
közben. Igaz. hogy ezek is csak olyan csecse
mőversek. de hát -  édes Istenem -  a kislányom 
még nem ismeri Petőfit. Ady Endrét. Paul Verlaint 
s a többieket. így oszt elalszik az én verseimen 
is. Igaz. hogy nem valami tartósan, de ez a kis 
idő is elég ahhoz, hogy lélegzethez jussak.

Könyvet veszek elő s olvasok. Néprajzi mun
ka. rokonszőrű foglalkozást, a pásztorkodást tár
gyalja. Szó esik benne a cserényről. szárnyékról. 
a pásztoremberek különféle tisztségéről, el
mondja. hogy a gulyással meg a csikóssal kez
dődik a „rangrend" s hogy a csosza kanász 
csak a végére jut a sornak. Azután beszél a 
könyv a pásztorbabonákról, kuruzslásról. a jó
szág szokásairól, no meg a különféle pásztor-re
gulákról... Arról is szó esik. hogy a pásztorság 
összetartó nép. egymást megbecsüli, szívesen 
látja s nem ritkán különféle ajándékokkal is meg
örvendezteti.

Eddig jutottam az olvasásban, juthattam volna 
tovább is. de a kislányom felébredt s előröl kel
lett kezdenem a régi nótát. Azért a pásztorszo
kások nem hagyták el gondolataimat s valahogy 
úgy éreztem: sokat lehetne tanulni tőlük. S 
ahogy így rakosgattam a gondolatokat, egyikből 
a másikba lyukadtam, egyszer csak a nyulakhoz 
értem. Az ajándéknyúlhoz s ahhoz a nyúlhoz. 
amelyet írásom elejére illesztettem: a szerkesz
tőségi nyúlhoz...

A múlt év utolsó napjaiban fent jártam Pesten, 
s egyrészről a tisztelet, másrészről a kíváncsiság 
felvitt a Nimród vadászlap szerkesztőségébe. 
Gondoltam, kedves fő-. 
szerkesztőnket. Kit- ^  
tenberger Kálmánt. 
a jóságos Kálmán ^  
bácsit meginvitálom 
egy kis mátrai „disznólkodásra" két kará
csony között, szép fehér havon, meg aztán 
megnézem azt a helyet, ahol szeretett vadászla
punk születik -  mert még sosem jártam arra...

Bizony, szorongó érzések közt kapaszkodtam 
fel a nem tudom hány lépcsőn a második eme
letre s amikor felértem az ajtó elé. úgy szuszog
tam. mintha tizenkétszer egymás után másztam 
volna meg a Nyerges-tetőt. Először azt hittem, a 
sok lépcső az oka, azután rájöttem, hogy inkább 
a szerkesztőség...

A magamfajta, pennával bíbelődő embernek 
a .Szerkesztőség” rettentő fogalom. Morózus 
emberek, rideg falak, szörnyű papírkosár, hatal
mas előszoba és mindenekfölött egy adag izga
lom -  aztán várakozás -  és a végén futás le a 
lépcsőkön...

Félve kopogtam s még félénkebben nyitot
tam be.

Egy kis szobába jutottam, ahonnan egy másik 
szoba nyílt. A két kis szobában, mint két kinyitott 
tenyérben, könyvek, kartotékok, újság, a falakon 
afrikai trófeák. Vezényi Elemér, Charles Liedl. 
Schell József képei, fényképek, egy frissen fej
tett nyestbőr, nyestgerezna, két íróasztal s a bel
ső szobában a főszerkesztő asztala mellett az a 
híres elefántláb .papírkosár".

Azután -  bocsánat, hogy csak most veszem 
sorra, de ebből is „kilátszik" elfogódottságom -  
volt ott egy fiatal asszony is. Nem mondom, egy 
kicsit meglepett, hogy minden egészen másként 
van. mint ahogy elgondoltam, de hát...

Azt hiszem, illedelmesen köszöntem és a fő- 
szerkesztő úr felől kérdezősködtem.

-  Épp ma reggel ment ki Nagymarosra -  vála
szolta.

-  Hámory szerkesztő úr?
-Lement a nyomdába, azonnal jön. tessék 

helyet foglalni!
Leültem.
-  No -  gondoltam -  most kezdődik az a bizo

nyos várakozás. Néztem a falakat, az ablakot, a 
papírkosarat. Aztán az órámat, az ajtót, a fogas
ra akasztott kalapom és megint a falakat... Végül 
eszembe jutott, hogy illő lenne talán megmonda
nom. hogy ki is vagyok, honnan jöttem, mi járat
ban ténfergek erre. Nagyot nyeltem és hozzá 
fogtam.

Szó szót követett s mire a szerkesztő úr bero
bogott. akkorra már elmondtam mindent ma
gamról s megtudtam azt is, hogy Hámory szer
kesztő úr felesége is -  mert ő volt a fiatal 
asszony -  várja a szerkesztő urat, mert sietne 
haza. hogy azt az egy nyulat (írd és olvasd: 
egy), amit valahonnan ajándékba küldtek 1947- 
ben (talán a nagymarosi két nyúl közül volt az 
egyik) el kellene készíteni...

S akkor, akkor ott a szerkesztőség kicsiny szo
bájában rájöttem arra. hogy milyen hálátlanok va
gyunk mi. vadászok. S most, 
hogy a könyvet letettem, 
arra gondoltam, ha a 
pásztoroknak is járna 
valamilyen szaklap, az

:U ~

ajándékozó kedvű, egymást szerető pásztorem
berek. ha máskor nem, karácsonytájt. tatán Szent 
Mihálykor vagy más alkalmas időben egy kis 
zsendicével. újfübáránnyal. vagy választási ma
laccal kedveskednének a szerkesztőségnek, há
laképpen azért a sok jó pásztortörténetért, amivel 
elszórakoztatták az egyhangú napokon, unalmas 
időben a pásztorság minden rendű-rangú tagját...

Eddig jutottam s aztán újból előszedtem a 
„rangsort" -  s a Tartozik-oldalra felírtam a .Szer
kesztőségi nyulat..."

Január 25. Vasárnap
Meg kell lőni a szerkesztőségi nyulat. Igaz. hogy 
az idő gyenge, szállításra nem épp a legalkal
masabb. de hát hideget hiába várunk, s adós 
mégsem szeretnék lenni.

Szóltam Berecz Jóskának, ő  is helyeselte, s 
nekiindultunk az Irtványnak.

A nap süt. a tavaszi meleg érzik. A levegőben 
szúnyogféle röpködő rovarok. A madarak is úgy 
énekelnek, mint tavasztájt.

Még két társunk van: Jani bácsi meg F. Jancsi.
Nyúl talán annyi, mint Nagymaroson. A fák hall

gatnak s az erdőn látszik, hogy valamire készül.
Lassan ballagunk. A szomszédban szól a 

puska. Vadásznak. (Vajon gondolnak-e ők arra. 
amire mi? Nem hiszem. Hisz ők nem voltak a 
szerkesztőségi szobában s nem igen olvasták a 
„Fogyó legelőkön" című könyvet!)

özek ugranak meg. s hogy megállnak a 
völgyben, mint nagy. fehér bokréták, csak a tük
rük látszik. Előttünk léprigók szállnak fáról fára. 
Cserregő hangjuk keveredik a mátyás hangjá
val. A Bagolyvár felé kutyák ugatnak.

Már az erdő széle felé járunk. Fiatal vágás. A 
tölgy- és cserbokrok fakó. megkopott ruhában 
süttetik magukat a nappal. Körülöttük derékig 
érő fű. A legjobb vadashely lenne, ha egész 
nyáron át nem járta volna csordás, a kecskék ár
mád iája. meg a tőkeverők. De így?

Már alig kétszáz méter csak. amikor egy 
kecskerágott cserje mögül kipattan a nyúl -  a 
szerkesztőségi...

Hallom, hogy megugrott s fehéren villanó farká
ból (nem nagy összesen se!) látok egy darabot. 
Úgy kapom a puskát, mintha áram érne. pattan a 
húszas, szőrcsomó száll a cserje fölött, aztán 
csend... Előttünk fekszik a nyúl...

Be is fejezném, de meg kell még mondanom.
hogy pont az erdőszélben 

még egy róka esett. Egy fia
tal szenesróka. F Jancsi lőtte.

S a szerkesztőségi nyúl elindult 
Budapestre. Elindult, hogy köszönetét 
mondjon azoknak, akik időt. fáradt
ságot nem kímélve, a nagy város 
szédült házai között építik a va
dászjövendőt. Elindult oda. ahova 
a jó szív, a hála s a szeretet indítot
ta. s elviszi magával az erdők ízét. 
a mezők illatát s azoknak a vadá
szoknak az ígéretét, akik igazat ad
nak nekem s akik megbecsülve 
Szerkesztőségünket, ha nem is 
most. hiszen a nyúlszezon véget 
ért. de jövőre talán elküldik a párját 
szegény tapsifülesnek, mert egye
dül talán nagyon szomorú az élet 
még akkor is. ha az a magányos lé

lek -  csak egy szerkesztőségi nyúl...

(Megjelent a Nimród Vadászújság 
1948. február 1-i számában)



MURPHY ÉS A BETEG VADÁSZ
VÁLOGATÁS DR. VÉGH ENDRE AZONOS CÍMŰ KÖTETÉTBŐL

BRUST ÖNTÖRVÉNYE: Kétféle va
dász van: te és a többiek.

PIK1RT MEGJEGYZÉSE: A legtöbb 
vadász megérdemli egymást.

MÜNCHHAUSEN 3. SZABÁLYA: 
Nincs olyan vadásztörténet, amelyet va
laki cl ne hinne, de olyan sem. amelyet 
mindenki clhisz.

CAIN TOVÁBBI KIEGÉSZÍTÉSE: A 
marhaságokra mindenki emlékszik. Még 
az is. aki nem volt ott.

LÜGER 6 . TÉTELE: A vadász akkor a 
legveszélyesebb, ha igazat akar mondani.

G ASTON 3. TÖRVÉNYE: A jól nevelt 
vadászkíséró hallgatag, az ideális: néma.

MACH FILOZÓFIAI TÉTELE: A
véletlen mindig rosszindulatú, ha nem 
tűnik annak, akkor az szerencse és nem 
véletlen.

MURPHY SZKEPTIKUS VÉLEKE
DÉSE: Ha egy vadászat jó l kezdődik, 
még végződhet rosszul.

CAIAN 2. MEGFIGYELÉSE: A
rosszul sikerült vadászat nem ismétlődik: 
de lehet még rosszabb.

OPTIMUS ROKON ÉRTELMŰ TA
NÁCSA: Vadássz vidáman! A legered
ménytelenebb vadászatnál is létezik 
rosszabb.

MONETAR PARADOXONJA: Ha so
kat vadászhatsz, nem számít, hogy nehe
zen élsz. ha nehezen élsz. keveset va
dászhatsz.

SUMÁK TANÁCSA: Ha nem a kivá
lasztott. mutatott vadat lövöd meg. tégy 
úgy. mintha szándékos lett volna -  és f i 
zess! Jobb. ha letolnak, mint ha kirö
högnek.

NIEDISCH 3. SZABÁLYA: Ha túl so
kan brávóznak egy-egy lövésednél, vagy 
fejes vagy. vagy szánalmas pancser.

VENATOR STATISZTIKAI TÖRVÉ
NYE: A vadászat esélyei a vadászati 
szervezetek szaporodásával egyenes 
arányban romlanak.

LIBELLE TÖRVÉNYE: Az ökológiai 
egyensúly legnagyobb tragédiája, hogy 
ki akarják alakítani.

PONTIPEX DOGMÁJA: Számos va
dászati és természetvédelmi kérdésben 
nem lehet eldönteni, kinek van igaza, de 
mindig lehet tudni, ki a főnök.

PARTMANN-FÉLE JOGSZABÁLY:
A vadászidény és a vadászati főosztály 
vezetőjének személye párhuzamosan vál
tozik.

CRISHOLM ALKALMAZOTT SZA
BÁLYA: Ha úgy látod, hogy a vadászok 
(vadászat) helyzete javul, valami fölött 
elsiklottál.

AMTER 1. AXIÓMÁJA: Az új vadásza
ti rendeletek sorsa kétféle: ha nem válik 
be, kiegészítik, ha beválik, módosítják.

BEAMTER KIEGÉSZÍTÉSE: ...ha eleve 
rossz, törvény lesz belőle.

MACH SZABÁLYA A SZABÁLYOK
RÓL: Mindig több a kivétel, mint a sza
bály. A megállapított kivételek alól is 
vannak kivételek. Mire hozzászoksz a ki
vételekhez. fogalmad sincs róla, hogy 
mik voltak a szabályok.

MUFTI ALTERNATÍV SZABÁLYA:
Egy vadászati probléma megoldása attól 
függ. melyik vadászati szakértőhöz for
dulsz.

DIABOLUS KIEGÉSZÍTÉSE: ...úgyis 
olyan dönt, akinek semmi köze a vadá
szathoz.

KAMMERMAN ANALÓGIÁJA:
Olyan a vadász kamara nélkül, mint a hal 
esernyő nélkül.

FEHLER 7. TÉZISE: A társas vadászat 
előnye, hogy van rá mód másokat hibáz
tatni.

BRL'ST 3. TÉTELE: Üres hajtásban 
minden vadlsz egyforma.

SEMINATOR TÉTELE: Azt a vadat, 
amelyet nem tudnak meglőni, továbbte- 
nyésztésre érdemesnek minősítik.

HOCHSTU HL 1. MEGÁLLAPÍTÁSA: 
Minden magasles lehetne magasabb, ala
csonyabb vagy célszerűbben elhelyezett.

FEHLER AXIÓMÁJA: A hibázás ma
gyarázatát mindig előbb találod meg, 
mint az elvesztett vadat.

HUNTER 4. TÖRVÉNYE: A tilalom 
alá eső vad bátor, barátságos, óvatlan és 
közvetlen.

VENATOR ELSŐBBSÉGI SZABÁ
LYA: Ha a vad lát meg először, akár ne is 
nézz oda.

Z IE LP l'N KT 2. TÉZISE: Ha lőni nem 
is tudsz, legalább célozz gondosan.

ZIELPUNKT 2. ETIKAI TÖRVÉ
NYE: Jobb, ha habozol és hibázol, mint 
ha tévedsz és találsz.

RAUB 2. TÉTELE: Az a vadász, aki a 
közös terítéken megjelöli az általa elejtett 
apróvadat, vagy orvvadász volt, vagy az 
lesz. vagy már az is.

MURPHY KYNOLÓGIAI OKFEJ
TÉSE: A puskatus árt a kutyának. A ku
tya árt a puskatusnak. Ha a kettő össze
jön, árt a jó  hírednek.

CANIS1. TÖRVÉNYE:
Ha a kutyád nem apportíroz
-  ne mutasd meg neki. hogyan kell. mert 

megszokja:
-  ne hurcold oda a vadhoz, mert ha nem 

adod neki. megsértődik:
-ajándékozd inkább oda valakinek. (A 

kutyát)

CANIS 2. TÖRVÉNYE: Az okos va
dlsz nem szégyellj, hogy a kutyájának 
több esze van. mint neki.

FEHLER ETIKAI MEGKÖTÉSE: Ha 
a vad szomszédodra repül, nem illik  lő
nöd, majd ő elhibázza. További folyomá
nyok:
-  ha a kilencedik végre rád jön. nem ve

szed észre:
-  ha észreveszed, te is elhibázod.

STUMPF 1. TÖRVÉNYE: A fatuskó a 
sötétben csak annyira tud mozogni, hogy 
disznónak látszódjék.

STUMPF VARIÁCIÓS KÖVETKEZTE
TÉSEI:
-  sötétben minden disznó fekete:
-  sötétben minden tuskó fekete:
-  sötétben minden tuskó disznó:
-  sötétben csak a mozdulatlan disznó tuskó.

DR. BUBO ALIMENTARIS TÖRVÉ
NYE: Ha egy vadász vegetáriánus, akkor 
szadista.

BRUST KIVÉTELEZÉSE:
Kivéve, ha gyomorbajos.

CAIAN MEGJEGYZÉSE: Van gyo
morbajos szadista is.

YVETTER BIBLIAI ANALÓGIÁJA:
A Sátán a vadászt meteorológiai előrejel
zés formájában kísérti meg.

YVETTER 3. SZABÁLYA: A szélirány 
alapvető jellemzője, hogy változik.

PACCER KIEGÉSZÍTÉSE: A szélcsend 
iránya is változik.

HUNTER ERDEI TÉTELE: Egyenes 
cserkeló út nincs. Ha egyenes, az már bi- 
cikliút.

FLEISCHLIEB 4. TÖRVÉNYE: Ha
egy vadlsz nem kedveli a vadételt: szo
katlan. Ha a vörösbort sem: gyanús. Ha 
fehér asztal mellett nincs véleménye a 
nőkről: ki kell vizsgáltatni.

PHILLIPS VÁLTOZATLAN SZABÁ
LYA: A négy kerék-meghajtás haszna 
csak az. hogy a Icgclhagyatottabb helyen 
akad el a vadász.

SFXURITY AXIÓMÁJA: A vadász- 
biztosítls legtökéletesebben a szemmel- 
verés ellen véd.

MERKANTIL l.TÖRVÉNYE: Akinek 
nem telik a vadászatra, keveset vadászik, 
vagy leteszi a puskát, akinek bőven tel
nék rá. az a vadászatból akar élni.

GASTON SZABÁLYA: Kétféle vadász- 
vendég létezik: a fizető bér)vadász. és aki 
nem hív vissza.

SCHROTT 2. SZABÁLYA: Ha fel
nyitsz egy töltényes dobozt, a lőszert 
csak két dobozba tudod visszarakni.

MURPHY IRODALMI TÉTELE: Ha
a szakirodalom valamelyik szavát nem 
érted, és az írás a szó nélkül nem érthető, 
akkor a szóval együtt is értelmetlen.

HUNTER TANÁCSA: A lövés nélkül 
csettenő ravasz esetében töltsd meg a 
puskád.

GEWEHR 6 . TÖRVÉNYE: A vadlszat 
és a szex között a felszerelésben van a 
legnagyobb eltérés.

VENATOR 1. TÖRVÉNYE: A  vadászat 
és a szex jól megférnek egymással, csak 
nem szabad a kettőt egy időben művelni.

VENATOR 2. TÖRVÉNYE: A vadá
szat legkedveltebb szexuális élménye a 
szarvasbógés és a szalonkahúzás.

VENATOR 3. TÖRVÉNYE: A szex vonz
ereje a vadászati holt idényben erősödik.

VENATOR 8 . SZABÁLYA: A vadlsza- 
ton a szex a vad ivarának megállapításá
ban teljesedik ki.

VENATOR 9. TÖRVÉNYE: A vadász 
kétarcú, mert az erdőben a koros hímet, 
az utcán a fiatal nőstényt szeretné teríték
re hozni.

ALTJAGER MEGÁLLAPÍTÁSA: Az
új vadász a fegyverére büszke, a közép
korú a lőtudására, az öreg a kutyájára és 
a kalapjára.
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ASO NÉLKÜL NEM LEHET ÁSNI

A címben elhangzó mondatot -  
feltehetően -  többen hallották 
már Prezenszki János, Heves 
megyei fővadász, kamarai titkár 
szájából, aki negyedszázada, 
1978 januárjától dolgozik a me
gyében. Állatorvosnak készült, 
de két év után otthagyta az egye
temet ... majd „megjött az esze", 
tanulmányait Gödöllőn folytatta 
és 1977-ben agrármérnöki diplo
mát szerzett. Még egyetemista

ként került be az ifjú Nimród Va
dásztársaságba. ahol a vadászat 
„mélyvízébe" került ... ezután 
nem volt meglepetés, hogy az 
egyetem után a MAVOSZ Árpád
halmi Vadgazdaságánál helyez
kedett el. majd rövid időn belül 
kinevezték Egerben fővadász
nak. Az elsők között lett vadgaz
dálkodási szakmérnök.

-  Sok olyan döntés volt az éle
temben, amire nem mindig tu
dom a választ, hogy jól vagy 
rosszul döntöttem. így volt ez az 
állatorvoskodással, és azzal is. 
hogy még mindig itt vagyok. Túl
éltem ezt a nehéz helyzetekkel 
tarkított, de mégis szép 25 évet, 
pedig sokszor csábítottak más 
munkahelyekre, de maradtam ... 
A MAVOSZ-időkben, mi megyeiek 
mindig a tűzharc első vonalában 
voltunk, amit központilag kitalál
tak, nekünk kellett végrehajta
nunk. végrehajtatnunk. Jó csapat 
voltunk, összefogott volt a szak
ma. Vallus Pál a fénykorában volt 
elnöke a MAVOSZ-nak és ennek 
köszönhetően a C.I.C-nek. Volt 
hatalma, befolyása, kapcsolatai, 
amellyel megteremtette a párt és

kormány elitjének, de a közvadá
szoknak is a vadászati lehetősé
geket. Azóta sok minden megvál
tozott. s bár nem mindig kaptuk 
meg sem az erkölcsi, sem az 
anyagi elismerést, a fővadászok
-  akik maradtunk -  az ügyért ma
radtunk.

Az ember azt gondolná, hogy 
egy megyei fővadász, aki ráadá
sul 22 éven keresztül két vadász- 
társaságnak -  a Jurij Gagarin és 
a Várbükk Vt-nek -  vadászmeste
re is volt. igen szép trófeákkal di
csekedhet.

-  A vaddisznóhajtásokon kívül, 
ez mindig a gyengém volt. egy
két kivételtől eltekintve, szinte 
csak a saját vadászterületemen 
vadásztam. Nem voltam külföl
dön vadászni, de még Magyaror
szág izgalmasabb vadászterüle
teit sem ismerem. Ennek ellenére 
nincs okom a panaszkodásra, hi
szen 12 gímbikát. 2 dámbikát. 8 
muflonkost. 30 bakot és 470 kö
rüli vaddisznót lőttem. Sajnos a 
vadászatban is kijön az alapter
mészetem. nem szeretek egy 
helyben ülni. ezért inkább cser
kelek ... türelmetlenség, elége

detlenség mindig volt bennem... 
és ha megsértenek, félre állok.

-  1986-ban költöztünk Parádra 
és nagy lelkesedéssel kezdtem 
bele a vadászkutya tenyésztés
be. Welsterriereim, szálkás szőrű 
tacskóim, tacskó kopóim és né
met fürjészebeim voltak ... 1995- 
ben megalapítottuk a magyaror
szági fürjészeb klubot, amelynek 
alig van magyar tagja, viszont 
jócskán ellendrukkere. Amit nem 
ismernek, nem fogadják be. Nem 
tudok mit kezdeni a csőlátásúak- 
kal. ezért a tenyésztést átmeneti
leg abbahagytam. Most a legjob
ban az érdekel, hogy oktathatok. 
Gyöngyösön, a főiskolán fegy
vertant és kynológiát. vadgazdál
kodást és vadászatot, valamint 
vadászati gyakorlatot tanítok ... 
és ez számomra nagyon kelle
mes feladat... Amire büszke va
gyok. hogy két éve a 23 éves lá
nyomat is elkezdte érdekelni a 
vadászat, és fél éve a 21 éves fi
am is elmaradhatatlan társam lett 
a vadászatban.

Ez egy apának nagyon nagy 
boldogság.

ess

VADÁSZATOM TÖRTÉNETE

Mostanában van két éve, hogy 
megjelent az első könyv, amit 
szerkesztőként jegyeztem. A 300 
oldalas, képekkel gazdagon il
lusztrált „Szolnok a várispánság- 
tól a harmadik évezred küszöbé
ig" című kötet sikeresnek bizo
nyult, egy hónap alatt minden 
példánya elkelt. Annak még job
ban örültem, hogy a negyedszá
zada gyakorolt napi újságírás

mellett, találtam egy érdekes, fel
üdülést hozó tevékenységet ma
gamnak.

Új kőnyvtémák után kezdtem el 
nézni. Mivel az egyetemen köz
gazdászként szereztem diplomát, 
először a gazdaság, a gazdálko
dás háza táján kutakodtam. Itt 
bukkantam rá az ehhez a világhoz 
kapcsolódó, mégsem csupán ka
matlábakkal, hozamokkal, tőkeha
tékonysággal leírható vadászatra. 
Nem voltam szakértője, és vadá
szatokon is csak akkor jártam, ha 
ismerőseimnél sikerült bekönyö
rögnöm magam. Fehér folt még
sem volt előttem Diana birodalma. 
Érdekelt. így a lapnál az időszerű 
eseményeket is figyelemmel kísér
tem.

Összeállítottam egy vadász
könyv vázlatát. Tudtam, a megye 
természeti adottságaival, vadvilá
gával. a mező- és a vadgazdálko
dás együttélésével, a földbirtokvi
szonyok megváltozásának hatásá
val. a megye vadászati hagyomá
nyaival egyaránt foglakozó könyv 
még nem jelent meg. A vázlatot el
küldtem a megyei vadászszövet

ség elnökének. Mit veszíthetek, 
gondoltam, legfeljebb megüzenik: 
nem foglalkoznak könyvkiadással. 
Attól a jászkiséri bak agancsa nem 
nő nagyobbra.

Néhány hét múlva kedvező vá
laszt kaptam. A jövő évi költség- 
vetésből szorítanak pénzt a 
könyvre -  üzente Benedek Fülöp. 
Ez a könyv azonban mégsem 
született meg. mert egy országos 
kezdeményezésre, majd minden 
megyében megjelenő millenniumi 
vadászati almanach lett belőle ...

Néhány hét múlva Kővári Feri 
felhívott a vadászszövetségtől. 
Nagyon szorít az idő mondta el, 
amikor felkerestem, ezt a munkát 
olyan emberre kell bíznunk, aki
nek a szerkesztés és az írás a 
szakmája. Úgyis vadászkönyvön 
törted a fejed, itt a lehetőség, vál
lald el a megyei almanach szer
kesztését.

A Pataki Mihály vezette szer
kesztőbizottsági ülésén gyorsan 
kiderült, hogy az egy évvel koráb
ban kigondolt tervemből akár al
manach is lehet. Eredeti fejezetei 
mind megmaradtak, ráadásul a

bizottság vadász tagjai újakkal is 
gazdagították.

Nekiláttunk. A korábban felkért 
szerzőim azt folytatták, amit az 
előző terv kútba esésekor abba
hagytak. A vadásztársaságokról 
szóló írások és a képanyag 
összegyűjtését Kővári Feri a 
gyors haladás érdekében magá
ra vállalta. Úgy tűnt. ripsz-ropsz 
végzünk. Csak azzal nem kalku
lált senki, hogy a legnagyobb ká
nikulában. a szabadságok idején 
a társaságoknál még a fővadász 
vagy Bódi Piroska sem éri el a ke
resett embert.

Még novemberben és decem
berben is javában dolgoztunk. 
Késve, de a 2002-es vadászje
gyek kiadására azért csak meg
jelent a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei színes -  hadd értsem ezt 
ne csak a kötet képeire! -  Millen
niumi Vadászati Almanach.

A 2500 példányból már százat 
sem találni a szolnoki vadász
székházban... így törhetem a fe
jem egy újabb könyv szerkeszté
sén.

V.Szász József
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PIROSKA

Kis túlzással állíthatjuk, hogy a 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
vadászszövetség és kamara 
mindenes párosának hölgy tag

ja. Bódi Piroska, ma már egy in
tézmény. minden megyei vadá
szok gondoskodója, akit 1979 
májusában a szakmai előrejutás 
vágya sodort mostani állásába. 
Nem sokkal korábban szerzett 
képesített könyvelői bizonyít
ványt, és a tanulással töltött időt 
szerette volna kamatoztatni. 
Mázlija volt. A vadászszövetség 
addigi gazdasági ügyintézője, 
az északi helyőrségbe helyezett 
férjével Miskolcra tartó Sasvári 
Béláné őt választotta, utódjául. 
Persze akkoriban meg sem for
dult Piroska fejében, hogy egy 
életre elkötelezte magát és a 
megyei fővadászok -  Munkácsi 
István, majd Kővári Ferenc -  
mellett hétről-hétre nem keve
sebb. mint két és fél ezer megyei 
vadász ügyes-bajos dolgainak 
intézésére adta a fejét. Alig több

mint egy év múlva, szinte tör
vényszerűen, letette a vadász- 
vizsgát. ő lett a megyében az 
ötödik hölgyvadász.

És Piroska azóta, amikor csak 
teheti, lelkesen vadászik. Csak 
azt sajnálja, hogy nagymama
ként a gyorsasága már megko
pott kissé. Le kellett mondania az 
élőnyúl-befogásról. Pedig nincs 
a vadászatban, amit ennél job
ban szerettem. Nagyon észnél 
kell lenni. Ha a szalmabála mellől 
későn pattanok fel. és megkésve 
szabadítom ki a vadat, a hálóba 
gabalyodik és a lábát törheti. Va
dászni is mezei nyúlra szeret a 
leginkább. A fegyverét azonban 
menten sutba ejti. amint érzi. az 
állatot legfeljebb csak megse
bezni tudná.

Csinos női mivoltából termé
szetesen a vadászigazolvány

sem vetkőztette ki. Tessék 
csak rápillantani, kalapos, 
csizmás, vállán puskával ké
szült képeit megnézni! Nem is 
merték vadász uraimék asszo- 
nyi méltóságát megcsúfolni. 
Úgy intézték hát. hogy szolnoki 
központjuk ügyintézőjének 
munkakörébe a takarítást is 
beleszorítsák. A partvis kor
mányzásához persze csak 
desszert gyanánt jár a kiadós 
főfogás, a könyvelés, a szám
lák elküldése és kifizetése, a 
számítógépes nyilvántartások 
naprakészen tartása, a rendez
vények. ülések előkészítése, a 
telefonos ügyintézés.

Hát így lett egy szemrevaló fia
talasszonyból mostanra „intéz
mény".

V.Sz.J.

IRÉNKE

11. 26. 19, 4. 2 ... ezek nem lottó
számok. olyan éveket jelentenek, 
amelyek Vincze Károlyné életé
hez és munkájához kötődnek. 
Megmagyarázom.

A 11-es számnak két jelentése is 
van. Irénke 11 évig dolgozott az 
egri járási tanácson adminisztrátor
ként. amikor néhai Szalay István, a 
MAVOSZ Heves megyei elnöke át

csábította a vadászokhoz ügyinté
zőnek. Vállalta, mert 1800 forintról 
2300 forintra emelték a fizetését -  
500 forint nagy szó volt akkortájt!

Ugornunk kell egyet az idő
ben, hogy a 11-es szám másik 
magyarázatát is megadjam. Ed
dig ugyanis ennyiszer rendezte 
meg Irénke az egri Flóra szálló
ban a vadászbált, amelynek min
dig, a megyehatáron túl is, sikere 
volt. Akik ott voltak, azóta is em
legetik ezeket a bálokat.

Nagyon lényeges szám a 26- 
os. Huszonhat esztendeje -  vala
mennyi megyei adminisztrátor kö
zül a legrégebben -  szolgálja a 
Heves megyei vadászokat a min
dig segítőkész, kedves Irénke ... 
korábban dr.Heltay István, majd
1978-tól Prezenszki János munka
társaként. A cég neve azóta há
romszor is változott, a MAVOSZ- 
ból Védegylet lett. a szövetségiek
ből kamarások lettek -  ami Eger
ben nem változott: az Irénke.

A 19-es szám ugyancsak je
lentős. merthogy 1984-ben lett 
belőle vadász.

-  Itt ültem és hallgattam a va
dászok történeteit és megfertő
ződtem. én is kedvet kaptam a 
vadászathoz -  mondja. A dr.Stu- 
dinka László terület nélküli va
dásztársaságnak kezdetben a tit
kára. majd 1986-tól az elnöke 
lett. amelynek jelenleg is 40 tagja 
van, de voltak már 120-an is. 
Évente háromszor-négyszer 
szerveznek közös apróvadvadá- 
szatot -  jellemzően a megyén kí
vül. főleg Tiszaszentimrén. ahová 
1985 óta szívesen mennek, mert 
szívesen látják őket. A vadásztár
saságról egyetlen jellemző ada
lék. nem csak pontosan tudják 
névadójuk vadászat-történeti je
lentőségét, Kompolton emléktáb
lát is avattak tiszteletére.

A 4-es szám Irénke vadászmi- 
voltjához kötődik, ennyi nagyva
dat volt alkalma terítékre hozni... 
és nincs közöttük egyetlen trófe- 
ás vad sem. 1987-ben lőtt egy 
vaddisznó süldőt, később egy 
szarvas ünőt és Csongrádban 
két sutát. Azért az elgondolkod
tató, hogy aki több mint negyed

százada szíwel-lélekkel fárado
zik a vadászokért, még nem ka
pott meghívást se bikára, se kan
ra. de még egy gyenge bakocs- 
kára sem. De ennek semmi köze 
sincs Irénke véleményéhez, 
amelyet egyetlen mondatban fo
galmazott meg:

-  Sokat változott napjainkig a 
vadászat, az idősebb vadászok 
megkeseredtek, a pénz dominál 
itt is, úgy látom, hogy nem az 
„igazi" vadászok vadásznak, a 
társaságokban nincs összetar
tás, hiányoznak a nagy „öre
gek”, mint dr.Nagy Gyula bácsi, 
Divéki Sanyi bácsi ... és még 
sorolhatnám, akiktől sokat lehe
tett tanulni.

Végezetül a 2-es szám magya
rázatával maradtam adós. Irén- 
kének a két unokája -  két igazi 
vadászpalánta -  mostanában a 
legfontosabb. És ez érthető is. hi
szen a balesete, a térdszalag 
szakadása óta „nehezebben vi
szi a lába" ... legtöbbször már 
csak elálló puskás lehet.

-dó r
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Kabalyuk Mihály a jövő hónap
ban tölti be 90. életévét ... és 
mint a Gárdonyi Géza bérkilövő 
vadásztársaság tagja, manap
ság is gyakorló vadász. Egy 
meglepően könnyű, rövid csövű, 
16-os kaliberű Sauer drillinggel 
vadászik -  jó puska, meg vagyok 
vele elégedve -  mondja ... és 
egymás után. egyre másra 
mondja történeteit, legyen szó a 
vadászatról, a puskáiról, az éle- 
tútjáról. háborús sebesüléséről, a 
családjáról, a munkájáról, a kere- 
csendi csemetekertről, a do
hányzásról vagy éppen, hogy 
mepróbáltak betörni hozzá. Mi

hály bácsi élő történelem, aki 
1974-ben ment nyugdíjba és aki
nek az erdő. a vadászat mindig 
hozzátartozott az életéhez.

Amikor arra kérem, keressen 
elő egy régi vadászjegyét, meg
tapogatja a zsebét, benne van-e 
a kulcs(?) és égy percen belül 
előkerülnek a megsárgult lapok, 
a régi fényképek. -  Heten próbál
tak betörni hozzám, de rájuk vilá
gítottam a disznós lámpámmal -  
a puskám sajnos el volt zárva -  
aztán elmenekültek. Azóta, mint 
a rendőrségen, mindent zárok ... 
elvesztettem a bizalmam az em
berekben.

Arany gyűrűs erdész, a pályá
ját a Rahói erdészetnél kezdte. 
1942-ben települt át Füzesa
bonyba. majd a kerecsendi cse
metekertben dolgozott. Ma is ab
ban a házban lakik. Kerecsen- 
den. a falu végén, ahová 1943- 
ban a feleségével és három lá
nyával költözött. -  Mindig nagy 
élet volt ebben a házban, de ma 
már csak a középső lányommal 
együtt lakunk benne.

Búcsúzkodunk. biztos, ami 
biztos, még elkéri az újságíró 
igazolványomat és elmesél egy 
történetet. A kerecsendi erdé

szetnél volt egy lopós erdész. 
Egyszer elkapták és népbíróság 
elé állították. Megtörten vallotta 
be. igen lopott, de nem tehet ró
la. ő  nem akar lopni, de viszi a 
vére. Nemrég kórházban volt és 
vérátömlesztést kapott, biztosan 
egy olyan embertől, akinek a vé
rében van a lopás. -  Nézzen kö
rül. én sajnos nem kaptam ilyen 
vérátömlesztést, arra vagyok 
büszke, hogy egész életemben 
tisztességben éltem.

Az Isten éltesse még sokáig 
Mihály bácsi!

-dó r
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A LÍRAI VADÁSZLÉLEK

Több mint negyed százada, 
hogy bekopogott szerkesztősé
günk ajtaján vadászati témájú 
verseivel Gyenes István, a tér
ség mára már igencsak népsze
rű lírikusa, aki 63. élvét tapossa, 
de ebből tizet bízvást letagad
hatna. Úgy ismertük meg -  és

hála Istennek semmit nem válto
zott -. hogy mindig tele van ötle
tekkel. elképzelésekkel, társas
ága szeretetteljes derűt áraszt. 
Természetes is ez. hiszen tiszta 
embersége, a természet világá
ra való gyermekien őszinte rá- 
csodálkozása verseiben is 
visszatükröződik. Olyan ember, 
olyan vadász, aki sajátos han
gulatot tud teremteni szóban és 
írásban egyaránt. Képes bemu
tatni. láttatni, elfogadtatni a va
dászat, a természet felülmúlha
tatlan szépségeit. Ilyen szellem
ben nevelte fiát -  aki szenved
élyes vadász -  és leányát, aki 
képzőművészként adja vissza a 
természet hangulatát. Gyön- 
gyössolymoson született 1940- 
ben, ott cseperedett vadásszá, 
gyerekkora óta járja a Mátra va
dászösvényeit. és ott él ma is 
családjával. Első szárny próbálá
sának eredményét 1958-ban kö
zölte a Heves Megyei Népújság, 
később, a hetvenes évek máso

dik felétől rendszeres helyet és 
népszerűséget vívott ki magá
nak a vadászsajtóban. Pályáját 
az ÉRTI -  nél műszaki vezető
ként kezdte, bejárta az ország 
szinte minden területét, vált már 
„hivatalosan" is vadásszá, ma a 
Mátrabérci Sólyom fegyelmi bi
zottságának elnöke. „Oszlopos" 
tagja a Vadászati Kulturális 
Egyesületnek, a Vadász Könyv

őseinknek vándorlása 
lovaiknak gyors futása 

rónákat bejártak 
Dús legelők tengerében 

hegyek-völgyek lágy ölében 
nyugalmat találtak 

Nyilaiktól az ellenség 
menekült oly távol 
vadak féltek száguldoztak 

a halál várt rájuk.

Klub Egyesület irodalmi szekció
jának vezetője. Sorra jelentek 
meg verses kötetei, s szívesen 
fordult a legfogékonyabb nem
zedék, a gyermekek felé. Mun
kásságáért a Vadász Könyv 
Klub Egyesület Bársony István 
érmet, tavaly, a Vadászati Iroda
lomért Alapítványtól a ..Rónákon 
át" című kötetéért alkotói díjat 
kapott.

őseinknek honi földjén 
magyar haza igaz gyöngyén 

ringó búzatenger 
Szép erdeink illó zöldjén 

madársereg vidám nyelvén 
szeretetre várnak 

Világunkban a vadaknak 
szép táj a hazájuk 
vadász szívek dobbanása 

vigyázzatok rájuk.

RÓNÁKON ÁT
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Folytatás a 20. oldalról

OLASZOK HELYETT A ZORD TÉL ÉRKEZETT
Az 10 700 hektáron vadgazdálkodást folyta
tó Petőfi Vadásztársaságnál 2002-ben végül 
is nem került veszélybe a 66 tag rendszeres 
sportvadászata. A múlt év bizonytalanságai 
miatt azonban inkább lemondtak néhány fej
lesztési tervükről, például 15 éve épült va
dászházuk felújításáról, csakhogy nehogy 
túlköltekezzenek. Az előrelátás, a rendkívül 
hosszú és zord télen hozta meg gyümölcsét. 
Mivel a vadetetőket hetente többször is fel 
kellett tölteni, a saját termesztésű aprómag- 
és lucernakészletek korántsem tartottak ki 
az időjárás enyhültéig. Volt azonban pénz

tartalékuk. kölcsönből kellett takarmányt vá
sárolniuk.

A szélsőséges időjárás viszontagságaitól 
teljesen sajnos nem lehetett megóvni a kisúji 
határ vadjait. A fácán törzsállománya egé
szen jól vészelte át a telet, viszonylag kevés 
kárt szenvedett a mezei nyúlé is. A február 
végi. március eleji nyúlszaporulat azonban 
odaveszett, és az őz is nagyon megsínylette 
a kemény fagyot, a mozgását, táplálékszer
zését lehetetlenné tevő mély havat. A törzs- 
állomány 3-5 százaléka elhullott (többnyire a 
gidák és a legyengült állatok), és azt pedig 
még nem is tudni, a vemhes sutákat mennyi

re viselte meg a tél. Mindenesetre a bakok 
állapota nem sok jót jósol: az idei teríték tró
feái 30-50 grammal könnyebbek a korábbi
aknál.

Kisújszálláson a tavalyi esztendő és az idei 
évkezdet gondjai közepette sem feledkeztek 
meg a vadgazdálkodás hétköznapi teendői
ről. A társaság igyekszik például mind több 
tagját megnyerni a kutyatartásnak. A rizst ter
mesztő gazdák ugyanis nem egyszer emeltek 
szót a vetést nagy területen letaposó vadré
cére vadászók kártétele miatt. Veszteségeik a 
meglőtt vadat a legrövidebb úton kihozó, jól 
kiképzett ebekkel csökkenthető a legegysze
rűbben. Nem kockáztathatjuk a kisújszállási 
határ földművelői és vadászai között a 
hosszú évek során kialakult békét -  vélekedik 
a társaság elnöke.

A VADÁSSZÁ ÉRÉS ISKOLÁJÁRÓL
-  Rendkívül nagy öröm. hogy mindkét fiam 
vadászik. Az pedig maga a boldogság len
ne. ha legalább az egyik unokám nagyapja 
és apja örökébe lépne. Abban csak titkon 
reménykedem, hogy egyszer mindhármójuk
ból. a két kislányból és a most hét hónapos 
fiúcskából is vadász lesz majd. -  mondja 
Posztós János, a társaság majd húsz éve 
elnöki tisztséget betöltő tagja. Jómaga már 
gyerekként eljegyezte magát a vadászélet
tel. Máig élénken él emlékezetében a kép. 
amikor az ötvenes években Ecsegfalván 
meglátogatták édesapja vadászmester ba
rátját: apró gyerekként szájtátva csodálta az 
elejtett túzokot és a mellette guggoló német vadászokat.

-  Akkor megmozdult bennem valami, ami folyton a természet, a va
dászat felé fordított. Már gyerekként ott lábatlankodtam a vadászok

Posztós János vadászt avat

körül, vadász mégis csak sokára, a harmin
cas éveimben lehettem. 1979-re értem be 
annyira, hogy a társaság tagként felvegyen, 
így volt ez jól. mert hát micsoda dolog, hogy 
valakinek 50-55 éves korában eszébe jut. 
semmit se ér az élete puska, vadászat nélkül. 
Hipp-hopp néhány millió forintot elkölt fegyve
rekre. még többet márkás terepjáróra és már
is vadászembernek érzi magát. Az ilyenekből 
soha nem válik vadász! Még. ha szabályta
lanságot soha nem is követnek el. mindig is 
csupán a vad elejtését élvező, trófeáikkal kér
kedő puskás emberek maradnak... Nagyon 
reménykedem, hogy az unokáimnak lesz ked

vük végigjárni a vadászat iskoláját, és amikor felnőnek, még lesz ma
gyar vadász és magyar vadászterület.

V. Szász József

FORTUNA HARAGVÁSA SE TÁNTORÍTJA EL
Hiába volt már nagyapja is hivatásos vadász,
27 éves koráig Mengyán Ferenc még csak 
nem is reménykedett benne, hogy valaha is 
vadász lehet. Mert hogyan járt az édesapja?! 
Gödöllőn végezte el a jágeriskolát, fegyvertar
tási engedélyt élete végéig mégsem kapott. A 
világháború után ugyanis osztály idegen lett. 
merthogy vadőrként apja örökébe lépett 
Horthy kormányzó mezőhegyesi vadászterüle
tén. Tanult hivatásához azonban mégsem lett 
hűtlen, fegyver nélkül is hivatásos vadász ma
radt. Kisújszálláson sólyommal riogatta a rizs
telepeket túlságosan kedvelő vadkacsákat. 
Komáromban, majd Kunszentmártonban meg
honosította a fácántenyésztést, és bárhol is 
dolgozott, kutyaidomitást. preparálást vállalt. 
Bejárta az országot, egy idő után minden mun
kahelyen szemet szúrt ugyanis valakinek a po
litikai múltja. Mikor a mór megtette kötelessé
gét. mehetett -  jellemzi fia apja életútját.

így hát hiába járt örökké apja nyomában, ta
nulta a vad életét, figyelte a természet apró rez
düléseit, hiába preparált már 12 éves korában 
kuvikot az iskolában, biztos, ami biztos, érettsé
gi után Mengyán Ferenc inkább mentőápolónak 
ment. 1975-ben azonban nem remélt fordulatot 
vett az élete: Cserkeszőlőn felvették vadásznak.

az év végén pedig már hivatásos vadász lehe
tett a társaságnál. Enyhébb szelek fújtak már. 
és az sem keveset nyomott a latba, hogy apósa 
volt az itteni termelőszövetkezet elnöke.

Begipszelt lábbal, de Mengyán József 
az 1982-es baleset után is vadászott

Büszkén mutatja az országos ranglistán 27. 
helyezett. 23.75 centis agyarú vadkan-trófeá
ját. de rögtön hozzáteszi, az Alföldön ritka 
nagy disznót a véletlen szerencse hozta útjá
ba. Soha nem voltam nagy trófeagyűjtő. Én el
sősorban vadszeretőnek, vadtenyésztőnek, 
vadápolónak tartom magam. Az ember bele
nyúlt a természetbe, és ma már csak mester
ségesen lehet egyensúlyát fenntartani. Hatal
mas boldogság, hogy ezen munkálkodhatom.

Amennyire szereti foglakozását az egykori 
fővadász, vadászmester, annyira kevés sze
rencséje volt eddig hozzá. Egy 1982-es vadá
szaton lábát törte a nekirontó őz. 1995 májusá
ban kivilágított hintójuknak rohant egy Opel. 
Karja. lába. bordája törött. Azóta nyugdíjas
ként folytatja hivatását. Fortuna kegyeit máig 
nem nyerte vissza: április végén a hintó meg
ugró lovai miatt bordatörést szenvedett. Eszé
be se jutott hazamenni, kímélni magát. Hol volt 
akkor még a tavaszi őzbakszezon vége! Kü
lönben is... Semmiképp nem tudná magát csu
pán preparátorként. vadászeb-idomárként, 
vagy akár újra solymászkodva elképzelni.

Talán azért is nem. mert versei csakis a ter
mészetben fogannak meg. és rögvest bekerül
nek csatos füzetébe. V. Sz. J.



TÁR SASÁG R Ó L,TÁR SASÁG R A

Csoportkép a teríték mögött

A LEGFIATALABB VEZETŐSÉG
A Tarnamérai Tarnamente Vadásztársaság at
tól különleges, hogy Heves megyében és az 
1/1. vadgazdálkodási körzetben a legfiatalabb 
vezetőség irányítja. Garancz Lajos, elnök -  37 
éves. Váradi Alfréd, vadászmester -  47 éves. 
Balázs Tivadar, titkár -  35 éves. Babus Gyula, 
gazdasági vezető -  39 éves és Krancicki Sán
dor. környezetvédelmi felelős -  45 éves.

A tarnaméraiak 1980-ban váltak ki a Hevesi 
Nimród Vadásztársaságból és a 47 tagú egye
sület -  túlélve a 97-es területrendezést -  ma
napság 6200 hektáron gazdálkodik a rábízott 
vadállománnyal. A megfiatalított vezetőség a 
szakmai hozzáértést helyezte fő célkiűzésé
nek. hogy nyíltan és őszintén, közös akarattal 
jó hangulatot alakítsanak ki a tagok között. Jó 
úton indultak el. amit több minden bizonyít.

A Vt. gazdasági eredményei stabilizálódtak.
2001-ben 3 millió forint plusszal, tavaly 2.2 millió 
forint többletbevétellel zártak ... és bíznak az 
idei eredményességben is. annak ellenére, hogy 
a tél ugyancsak megviselte mind a fácán, a nyúl.

mind pedig az őzállományt, miközben három
szor annyit kellett a takarmányozásra költeniük.

A terület adottságai kedvezőek, a Tarna folyó 
10 kilométer hosszan határa a vadásztársaság
nak. időszakosan vízzel telik meg a Holt-Tarna 
ága és a kökényes árokpart-rendszer, a nem túl 
nagy mezőgazdasági táblák jó búvóhelyei a 
vadnak. A Tarna valamikori folyómedrében sok 
a sóderbánya, a horgásztó és legalább tíz .sír- 
kút". amolyan locsolóvizet gyűjtő tározó találha
tó ... ivóvizet tehát bőven lel itt a vadvilág. S 
hogy ennivalója is legyen, a vadászok szét
szórtan a területen 15 hektár vadföldet művel
nek és jó kapcsolatot ápolnak a Tarnamérai 
Mezőgazdasági Termelőszövetkezettel.

A tagság' 60 százalékban helybeli és 30 szá
zalékuk egyben földtulajdonnal is rendelkezik. 
Évi 10 ezer forint a tagdíj és 3 nap a kötelező 
közös munka, amit az alapszabály és a házi 
szabályzat módosítása után a vezetőség meg
határozott. Fácánra két brigádban, nyúlra már 
közösen vadásznak és az új vezetőség tette

lehetővé a tagságnak az őzsuta lövését, sőt 
évente több jutalombakot ejthet el a tagság ... 
és közös az immár háromszor megrendezésre 
kerülő vadászbál rendezvénye is.

Tarnaméra határában az új vezetőség a volt 
fácánnevelő átalakításával vadászház kialakí
tásához kezdett, amelyben alvóhelyek még 
nincsenek, de padok és asztalok már vannak a 
közgyűlés -  az együttlétek -  lebonyolítására.

Tervekben sem szűkölködik a társaság, pá
lyázati segítséggel tovább akarják bővíteni a 
csendereseket, ha jut rá pénz. folytatják a va
dászház korszerűsítését és hosszú távú föld
bérleti szerződéseket igyekeznek a földtulaj
donosokkal kötni. A legnagyobb gondjuk most 
az. hogy az önkormányzattal közösen alkal
mazzanak egy mezőőrt, aki egyben ellátja a hi
vatásos vadász feladatait is.

-  Még nem az igazi a hangulat -  mondja 
Garancz Lajos elnök -  de sokat változott ... 
előnyére.

-d ó r

A tavalyi tarnamérai özbakok közül a középső az 520 grammos aranyérmes, a két szélső felvételen látható őzbak ezüstérmes lett
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KOZLEKEDES ES A VAD

VAD AZ AUTÓPÁLYÁN
Az autópálya létesítését és fenntartását 
speciális szabályok rendezik. Ilyen a 
KTSZ (ME 07-3713/1994) szabvány, 
amely kötelező előírást tartalmaz a vad- 
védő kerítés létesítésére és annak mód
jára. Az autópálya speciális sajátossá
gaira és az 1988. évi I törvény (Közúti 
közlekedésről) 34. § (1) bekezdésére fi
gyelemmel tartalmaz a fenti szabvány 
előírásokat azzal, hogy a közút kezelője 
köteles gondoskodni arról, hogy a kö
zút a biztonságos közlekedésre alkal
mas legyen. így a vadvédő kerítés álla
potának az ellenőrzését is a fenntartó
nak, illetve az útellenőrnek kell ellen
őriznie. A közút kezelőjének folyama
tosan kell gondoskodnia arról, hogy a 
kerítés megfelelő műszaki állapotban 
legyen és a védelmi berendezés ennek a 
célnak megfeleljen. Szóval nem a vadá
szatra jogosult kötelezettsége az autó
pálya kerítés állapotának ellenőrzése, 
azon keletkezett sérülés, rongálás stb. 
megszüntetése. Ilyen kötelezettséget ré
szére jogszabály nem ír elő.

A következő felvetődő kérdés a vad
védelmi tábla kihelyezése.

A közúti közlekedés szabályairól 
szóló 1/1975 (II.5.) KPM-BM együttes 
rendelet így szól: „16. §. (1) A veszélyt 
jelző táblák: Állatok: a tábla azt jelzi, 
hogy az úttesten házi állatok vagy sza
badon élő állatok megjelenésével foko
zottan számolni kell." A veszélyt jelző 
tábla tehát a fokozott figyelemre hívja 
fel az ott közlekedőket. Na, de kerítés
sel ellátott védett autópályán? Hazánk
ban elsőként az M 3 -as autópálya 
mentén építettek ki „vadvédelmi" kerí
tést.

A vad védelméről, a vadgazdálko
dásról, valamint a vadászatról szóló 
1996. évi LV törvény (a továbbiakban 
Vtv.) 78. § (4) bekezdése szerint: „A 
jogosult a mezőgazdálkodáson illető
leg erdőgazdálkodáson kívül okozott

károk megelőzése érdekében -  vadve
szély esetén -  az út létesítőjénél illető
leg fenntartójánál megfelelő védelmi 
berendezések létesítését, illetőleg kö
zúti jelzések elhelyezését kezdemé
nyezheti. Az út létesítője, fenntartója -  
amennyiben a jogosult a létesítés vagy 
az elhelyezés költségeit vállalja -  köte
les a kezdeményezésnek helyt adni."

De ezt a kezdeményezési nem köte
lező érvényességgel írja elő a törvény.

Ráadásul ez a törvényi előírás az au
tópályára nem vonatkozik, arra nem al
kalmazható. mivel fogalmilag kizárt, 
hogy gyorsforgalmi utaknál -  mint az 
autópálya -  a „vadveszélyt" jelző tábla 
kihelyezésre kerüljön. Mivel az autó
pályán közlekedő gépjárművezetőket 
balesetmentes körülmények biztosítá
sával fokozott sebesség igénybevételé
re (akár 130 km/óra!) jogosítják fel. 
így a gépjárművezető az autópályán 
haladáskor megalapozottan számíthat 
arra, hogy sem vadon élő állat, sem pe
dig háziállat vagy gyalogos nem kerül
het az úttestre. Ezt a célt szolgálja a 
szabványokban szereplő előírás és az 
útellenőr folyamatos ellenőrzési tevé
kenysége. A KRESZ az autópályák te
kintetében fokozottabb sebesség igény- 
bevételét engedi, de ez a vadászatra jo
gosult magatartásának körén kívül eső 
körülmény. Erre nincs a vadászatra jo
gosultat terhelő jogszabály.

Akkor az autópályán bekövetkezett 
vad és gépkocsi összeütközés esetén 
melyik fél a felelős és köteles viselni a 
keletkezett kárt?

A Vtv. 75. (3) bekezdése úgy rendel
kezik, hogy a vadászatra jogosult a 
Polgári Törvénykönyvnek a fokozott 
veszéllyel járó tevékenységre vonatko
zó szabályai szerint köteles megtéríteni 
a vad által a mezőgazdálkodáson és az 
erdőgazdálkodáson kívül másnak oko

zott kárt. A vad és gépkocsi összeütkö
zésekor a Ptk. 346. (3) bekezdésében 
foglaltak szerint, a veszélyes üzemek 
találkozása esetén kell és lehet elbírálni 
a felelősseget, a kártérítés megítélését. 
Ez a jogszabály -  mivel tényleg két 
veszélyes üzem (vadászat, vad mozgá
sa és gépjármű közlekedése) találkozá
sát jelöli meg -  a vadászatra jogosult 
kárfelelősséget azonos szintre hozta a 
gépjármű vezetőjének, üzemben tartó
jának felelősségével." Amennyiben 
mindkét fél -  a gépjármű vezetője és a 
vadgazdálkodó -  betartotta a reá vonat
kozó rendelkezéseket, akkor mind a 
gépjármű vezetője, mind a vadásztár
saság viseli a kárát. Ez utóbbi az elütött 
vad miatt, vadban okozott kár, mely
nek összegét a Vtv. végrehajtási rende- 
lete jogszabályilag (továbbiakban: 
Vhr.) meghatározott.

A természet, amelyet utak szelnek 
át, a vadon élő állatok természetes élő
helye, ezért önmagában az a tény, hogy 
a vad közúton felbukkan sem a vadá
szati törvény (Vtv.) sem annak végre
hajtási rendelete értelmében nem mi
nősül a vadászatra jogosult felróható 
magatartásának. A kárért való felelős
séget megalapozó felróhatóságot a jog
szabály a vadászatra jogosult magatar
tásához (1. fent leírt Vhr. 58. §-a!) és 
nem a vad bármilyen közúton való fel
bukkanásához köti.

Viszont az nagyon fontos, hogy a 
vadászatra jogosítottnak be kell tarta
nia a Vhr. 58. §-a által meghatározotta
kat. Nevezetesen, hogy a vadászatra jo
gosult felróható magatartásának az mi
nősül, ha a vad gépjárművel közúton 
történő ütközése, közvetlenül vadászat 
miatt következett be, vagy például, 
azért, mert a vadászatra jogosult a kö
zút 100 méteres körzetében telepített 
etetővel, sózóval, mesterséges itatóval 
vagy dagonyával a vadat odaszoktatta.

Ez azt jelenti, hogy mindenfajta úttí
pusra, közútra vonatkozik ez az általá
nos szabály. Ezt bizony szigorúan be 
kell tartani.

Nyílván még foglalkozni kellene a 
vadváltó meglétével is, de ez nem iga
zán az autópályák esetében érdemleges 
téma, bár a vad a megszokott váltóit 
nehezen hagyja el, változtatja meg, pe
dig az autópálya kerítése erre készteti. 
Viszont az autópályán a vadvédelmi 
kerítést olyan módon kell kivitelezni, 
hogy alkalmas legyen a vad vagy kó
bor állatok távoltartására és olyan le
gyen, hogy az autópályán közlekedő 
gépjármű vezetője számára teremtse 
meg azt a szituációt, hogy mint a 
gyorsforgalmi úton haladóknak nem 
kell többek közölt vad és egyéb kó
bor állat felbukkanásával számolni. A 
Legfelsőbb Bíróságnak van egy egyedi 
eseti ügyre vonatkozó. Bírósági Hatá
rozatok 2000.09.402. szám alatti dön
tése, amelynek lényege: „A vadnak 
gyorsforgalmi utakon való hirtelen fel
bukkanása, a vadászatra jogosult foko
zott veszéllyel járó tevékenysége köré
ben bekövetkezett elháríthatatlan ok
nak (rendellenességnek) minősül!". 
Eddig erre az eseti döntésre a bírósá
gok több esetben hivatkoztak. A fenti
ekben leírták ezt a döntést, -  amely 
nem a Legfelsőbb Bíróság kötelező ál
lásfoglalása -  teljes mértékben vitatják 
és az ellenkezőjét magyarázzák. Végre 
már született, olyan jogerős megyei bí
rósági döntés, amely az autópálya mel
letti vadásztársasággal szemben be
nyújtott keresetet a bíróság elutasította, 
és az autópálya létesítőjét és fenntartó
ját kötelezte a gépjárműben keletkezett 
kár megfizetésére. Ezzel a jogerős dön
téssel ért egyet több megkérdezett, ha
sonló ügyben eljárt igazságügyi sza
kértő is.

Dr. B. I,

MOTORCSÓNAK A TISZA-TAVON
Hatalmas felháborodást keltett a Tisza-tó 
környéki lakosság, az üdülőtulajdonosok, 
horgászok és vadászok körében a kor
mány rendelete, amely aTisza-tóról telje
sen kitiltotta a motorcsónakokat. A hely
béliek véleménye szerint ez nagyobb kárt 
okozott volna a térség lakosságának és 
vállalkozóinak, mint a világraszóló bot
rányt okozó ciánszennyezés, hiszen a te
rület első számú vonzereje a vadregényes 
víziturizmus lehetősége. A felzúdulás ha
tására, valamint a reálisan gondolkodó, a 
térséget ismerő politikusok hatásos lobbi
zásának eredményeképpen -  ritka, de re
méljük nem egyedi esetként -  a kor
mányzat április 29-én módosította a meg

gondolatlanul hozott, elhibázott döntést. 
Az újrafogalmazott rendelet értelmében 
a 4 Kw teljesítményt meg nem haladó 
motorcsónakok közlekedése nem kor
látozott a HNP által kijelölt vízi útvon
alakon. az ennél nagyobb motorok hasz
nálata csak külön egyedi engedély alap
ján lehetséges. Így megvan annak az esé
lye. hogy nem pusztul tovább az erős. 
gyors hajók keltette hullámverés miatt a 
tó tündérrózsa állománya (bár sokak sze
rint ennek oka sokkal inkább a hihetetlen 
mértékben elszaporodott súlyom, ami el
len nem elég csak rendeletekkel védekez
ni). ugyanakkor egy hirtelen jövő vihar 
elől ki tudnak menekülni a vízen lévők.

ami a sekély átlagmélység miatt hamar 
felhullámzó vízben evezős csónakkal 
szinte lehetetlen. (Volt már ilyen okból 
több vadásztragédia a Fenő tavon.)

Tanulságos volt a Poroszlón április 
30-ra összehívott térségi, lakossági és 
vállalkozói fórum. Annak ellenére, hogy 
a beharangozott államtitkári részvétel -  
az előző napon meghozott döntés miatt -  
elmaradt, mégis három kormánypárti or
szággyűlési képviselő (Godó Lajos, Gu
lyás László. Herbály Imre) és Nemcsók 
János, az Alföld kormánybiztosa megje
lent, s a Tisza-tó környékének nagysza
bású, -  90 százalékban állami, pályázati 
pénzekből történő -  több milliárdos fej

lesztésének lehetőségeiről beszéltek. 
(Senki nem képviselte viszont a termé
szetvédelmi hatóságot, ahonnan a tiltó 
rendelet kezdeményezése történt.) A kö
zel száz szétküldött meghívó és a több 
százra taksált várható érdeklődő ellenére 
mindössze tizenöten voltak jelen, még a 
térségben érintett önkormányzatok is alig 
képviseltették magukat. Lehet, hogy iga
za volt annak a felszólalónak, aki azt 
mondta, hogy a környékbeli emberek el
fásultak, érdektelenné váltak, hiszen az 
őket érintő döntéseket felülről, megkér
dezésük és beleszólási lehetőségük nél
kül hozzák.

S.E.



1., 2. Átjáró a pálya felett. A kerítés ugyan felmegy a terelőkorlátig, de mindkét oldalon jó 2 méter hosszan kimaradt egy szakasz 
a hídpillér és az utolsó kerítésoszlop között, ahol a vad a felső útról be tud jutni a „zárt" területre.

VADVESZÉLY ELHÁRÍTÁS AZ M3-ON
A vad rövid idő alatt megszokja az autóuta- 
kat, autópályákat, s ügyet sem vetve a szá
guldó járművekre, ott legel az út szélén, sőt 
akár a két pályatestet elválasztó sávban is. 
Ráadásul az utat szegélyező zöld felület

rendszeresen kaszálva van. így a szép. nyí
rott „legelő" csábításként hat a vadra, külö
nösen, ha a környező növényzet már elgazo
sodott, kiszáradt. A baj akkor van, ha át akar 
menni az úton...

Nyugat-európai gyakorlat alapján hazánkban 
is bevezették az autópályák kötelező lekerítését. 
megakadályozandó a vad áthaladását, az útfelü
letre kerülést. A jól és a rosszul sikerült megoldá
sokból mutat be néhányat képösszeállításunk.

3. Partvédő és sodráslassító fonattal „komfor- 
tosított" patak az autópálya alatt. A bemosó- 
dás ellen így megóvott patakparton -  a nyo
mok tanúsága szerint -  folyamatos a vad biz

tonságos átjárása mindkét irányban.

►
4. Teljesen körülkerített átjáró a pályatest alatt, 
jól megépített kényszerváltó. Fontos, hogy kel
lő nagyságú legyen a belméret, hiszen ha a vad 
nem látja a túloldalon „az alagút végét”, nem 

mer belemenni.

5. Alsó átjáró, patakmedret átívelő híd szélének hiányos lezárása. Az itt 
átbújó vadnak esélye sincs az alig 2 méterre „ezerrel" haladó autókkal 
szemben. Az autósnak sincs módja a rézsű alatt álló vadat észlelni -  fő
leg féktávolságon belül. Egy oszlop és két méter drót keresztbe építésé

vel korrekt lezárást lehetne még utólag is kialakítani.

6. Békaterelők a vadvédő kerítésen belül. Az út közelében lévő tavakra, 
nádas, mocsaras területekre tavasszal ezrével vonulnak a békák, hogy pe
téiket a vizbe lerakják. A háló az úttest alatt kiépített átereszbe tereli a víz
hez igyekvőket. A mindkét oldalon kiépített terelők az állatok elpusztulásá
nak megakadályozásán kívül jelentős baleseti forrást is kiküszöbölnek, mi
vel az elgázolt békák tömege veszélyesen csúszóssá tehetné az utat.



A felvétel a legutóbbi szilveszteri vadászaton készült

Nem a húsért vadásznak
A  kompolti Széchenyi Zsigmond Vadásztársa

ságra a legrosszabb akarattal sem lehel ráfogni, 

hogy húsvadászok lennének, merthogy náluk 
általában addig tan a vadászat, míg cl nem érik 
az egy nyúlás vagy résztvevőnként egy fácános 

kompetenciát. Kivétel ez alól a külföldiek va
dásztatása. illetőleg a vendégkártyás szilveszte
ri vadászat, ahol a fácánt és a nyulat is engedik 

lőni. különben csak az egyik vadfajra folyhat 
vadászat. A  fő szám a vadászatokon -  mondja

rokat tud okozni. Hiába van a kerítés, a vad 
bejut az út mellé, vonzza őt a kerítés belső 

oldalára ültetett sok zöld ..csemege*’ ... és 
utána nem tud kijönni, kizavarni sem lehet így 
menekülés közben okoz gondot az autópá

lyán közlekedő autósoknak. A  téli nagy hó 
idején, a nyulak és az őzek ki-be közlekedtek 

a kerítésen, állandó stresszben tartva ezzel a 
vadásztársaságot, hiszen ha baleset történik, 
kezdődik a vita. a pereskedés. Ahogy a

Apropó tél. Az idei hosszú és kemény tél 
alatt a kompolti vadásztársaság többet etetett, 
mint a megelőző öt évben összesen, több mint 
40 tonna takarmányt hordtak ki az etetőhelyek* 
re. miután a 30-40 centis hóban megpróbáltak 
utat vágni a vad számára.

A  hét településsel tarkított terület nagy elő
nye. hogy vízben gazdag, átfolyik rajta a Tarna 
folyó, a Benc patak és a Tamóca patak, amely
nek van egy melegvizű forrása is. így télen sem

50-60 grammal könnyebbek az idei őzbakok A tavalyi -  kiskörei -  vadásznapon első helyen végzett 
lövészcsapat: (balról jobbra) Szabó János, Bernáth 
József és Nagy István. Mellettük áll Sipos István, aki 

tejfölös nyúlpaprikásával a fözőverseny győztese lett.

Tamai Alajos elnök, ha valakinek dúvadat sike
rül elejtenie. Tavaly 87 róka. 64 kóbor kutya. 
72 macska. 306 szarka, 32 szajkó és 19 dolmá
nyos varjú került terítékre... igaz havonta kü
lön dúvadvadászatokat is rendeznek.

Az 57 tagú, többségében helybeli lakosok
ból álló egyesület 12.600 hektáron jogosult a 
vadászatra, a vadászok 60 százaléka földtulaj
donos. Az 50-es években alakult vadásztársa
ságban már a harmadik generáció vadászik, ifj. 
Udvari István vadászmester például az édesap
jától vette át ezt a tisztséget. A  társaság legré
gebbi tagja a hatvani Somogyi István, aki 1958- 
ban váltott először vadászjegyet.

Bányay László fővadász eredeti foglalkozá
sát tekintve borász, nyugdíjasként vállalta cl a 
tisztséget. így legalább a vadászattal töltött 
költségei megtérülnek, ha megtérülnek.

A  kompoltiaknak két nagy gondjuk van, 
az M  3-as autópálya, amely 17 kilométeres 
hosszban szeli ketté a területet és a dinnye, 
amelyben egy-egy nyúl vagy őz jelentős ká-

dinnyésckkcl is. Az új dinnyeföldeket csak 
akkor kezdik el bekeríteni, amikor már baj 
van. hiába figyelmeztetik őket előre a vadá
szok. a károkozás ellen a termelőknek is vé
dekezniük kell.

Zokni, a „mindenes" magyar vizsla 
... az elnök kutyája

fagy be... pihenő és táplálkozási helyet biztosít 
az áttclclő vizivadnak.

A  gödöllői Szent István Egyetem vadgazdál
kodási tanszékével együttműködve több éve fo
lyik a mezei nyúl táplálkozásáról vizsgálat a 
kompolti társaságnál. Mivel a területen újra „di
vatba jöttek" a nagy mezőgazdasági táblák, ara
tás után -  tetszik, nem tetszik -  a vadásztársa
ságnak etetni kell a vadállományát, elsősorban a 

mezei nyúl törzsállományát és szaporulatát, ha 
nem akarják, hogy éhen vesszen. Ilyenkor 
ugyanis alig talál magának természetes táplálé
kot. rászorul az emberi segítségre. Ez persze je
lentős költség a gazdálkodásban, amit korábban 
az élő nyúl befogásával és eladásával kompen
záltak ... az elmúlt két évben -  a piac változása 
miatt -  ez elmaradt, évente több mint 2 millió 
forint veszteséget okozva a vadásztársaságnak.

Ezért arra a kérdésre, hogy állnak anyagilag 
? -  az elnök lakonikus rövidséggel válaszolt: 
bankszámlánk van. de pénzünk nincs.

ess

Jászberényben 
már bizonyított
A jászberényi Lehel Vadásztársa
ság fővadászát két éve választot
ták meg a Jász-Nagykun-Szolnok 
megyei vadgazdálkodási szakbi
zottság elnökévé. A hivatása mel
lett nagy elkötelezettséget érző 28 
éves fiatalember a magyar vadá
szat átalakulásának korszakában 
került ebbe a nagyon fontos tiszt
ségbe. Maga is érzi. hogy mély
vízbe került. Ám mindig is szeret
te a kihívásokat, és tapasztalatai 
megnyugtatják. Nap mint nap ész
reveszi, hogy számíthat bizottsági 
társaira, a megye leghozzáértőbb 
vadgazdálkodási szakembereiből 
válogatott csapat segítségére.

György Imrére, a bizottság tag
jaira és a megye egész vadásztábo
rára elodázhatatlan feladatok meg
oldása vár. Mindenekelőtt, kezdte 
a teendők felsorolását az elnök, pi
acot kell találni az apróvadas vidé
kek legfőbb bevételi forrása, a va
dászat itteni szervezetét fenntartó 
élő és a lőtt nyúlnak. Egy-egy me
gye ebben egyedül keveset tehet, 
összefogásuk is csak akkor vezet
het eredményre, ha a kormányzat 
figyelmét sikerül felhívniuk gond
jaik súlyosságára. Véleménye sze
rint az EU-csatlakozásra történő 
felkészülésben már előrébb kelle
ne tartaniuk. Végzetes lépéshát
rányba csak akkor nem kerülnek, 
ha minél előbb be tudják szerezni 
a vadgazdálkodás Unióban érvé
nyes szabványait és szabályait 
összefoglaló tájékoztatót.

A megyei kamara és a szövetség 
vezetői nem véletlenül bízták épp 
György Imrére az egyik legfonto
sabb szakbizottság vezetését. Va
dásztársaságánál négy éve nevezték 
ki fővadásznak, és az azóta eltelt 
idő alatt munkatársaival sikerült az 
ottani igen közepes őzállományt 
olyan szintre feljavítani, hogy Jász
berényben ma már minden évben 
kerül terítékre aranyérmes bak.

V.SzJ.
A fővadász egy szép 

jászberényi bakkal



VADASZKUTYA

EB A VADASZ.
A vadászok, ha beszélgetnek, csak idő kérdé
se, hogy azt halljuk: .eb a vadász kutya nél
kül". vagy. hogy: „kutya nélkül vadászni lehet, 
de nem érdemes", máskor: „többet ér egy jó 
kutya, mint két rossz vadász." Az ilyen és ha
sonló szállóigék nem véletlenül forognak köz
szájon. Aki látott már -  reménytelennek tűnő 
várakozás után -  szájában az elveszettnek hitt 
vaddal megérkező vizslát, annak nem kell ma
gyarázni a vadászkutyázás szépségeit és 
hasznosságát. Azonnal megérti, hogy a szép 
stílusban kereső, a vadat szoborként „álló” , a 
lőtt vadat a legsűrűbb nádasban is megtaláló 
kutyában igazán lehet gyönyörködni. Az évti
zedeken át jó vizslákkal vadászó vadász pus
kát se fog kezébe, ha éppen nincs jól dolgozó 
kutyája.

Vizsláinkhoz -  természetesen -  nemcsak a 
szép látványért ragaszkodunk. Érdemes fi
gyelni azokra a statisztikákra, amelyek annak 
a zsákmánynak a nagyságát próbálják meg
becsülni, amiről vadász már lemondott, de a 
vizslák, pointerek, retrieverek mégis megtalál
ták. Adatok szerint nélkülük a meglőtt fácánok, 
foglyok és nyulak 30, a vadréce 50 -  60 szá
zaléka veszne el! És arról még nem is szóltunk, 
hogy hűséges társaink nélkül mennyivel több 
vad rejtőzne el a vadászok és hajtók elől.

Megyénkre elsősorban az apróvadfajok a jel
lemzők: a fácán.a fogoly, a mezei nyúl és a 
vadréce. Ezért döntően vizslákkal, pointerekkel 
és retrieverekkel vadászunk. Apróvadas kutyák 
dolgában nem állunk rosszul, szánalmas azon
ban a helyzetünk, ha az ország -  mennyiség és 
minőség tekintetében is -  egyik legjobb őzállo
mányának vadászatát a „kutyahasználat"

szempontjából vizsgáljuk. Vadászainknak alig 
van utánkeresésre alkalmas kutyájuk. Sok kivá
ló bak és suta vész el sebzetten. Egy-két kivé
teltől eltekintve a vizslák nem igazán alkalma
sak a vércsapa-munkára. Örömteli viszont az a 
törekvés, melyet az utóbbi években tapaszta
lunk: mind több sport- és hivatásos vadász tart 
kotorékebeket. A mérgezett tojások kihelyezé
sének tilalma óta elévülhetetlen érdemük van a 
dúvad számának csökkentésében.

Vadállományunk nagyságához és a vadá
szok számához viszonyítva azonban még 
mindig kevés a vizsgázott, jól dolgozó va
dászkutya. Társas vadászatainkon csak vadá
szati alkalmassági vizsgával rendelkező ku
tyák vehetnek részt. A vizsgákat a Kynológiai 
Bizottság szervezi, és elvégzi a bírálatokat 
is.A bizottság tagjai: Bozsó Béla. Kerepesi Jó
zsef. Kiss József és Kocsmár Gyula. Köszönet

illeti a vizsgáknak helyt adó, és a megrende
zéshez szükséges feltételeket biztosító va
dászterületek vezetőségeit, tagjait.

Az első vizsgát 1972-ben tartottuk. Azóta -
2 év kivételével -  minden évben egy, vagy 
több alkalommal is megrendeztük. A vizsgák 
eredményéről több, mint három évtizede fo
lyamatosan főkönyvet vezetünk, amelyben a 
vizsgázott kutyák és tulajdonosaik adatait tart
juk nyilván. Eddig 1083 kutya tett sikeres vizs
gát megyénkben. Az utóbbi két évben jelentő
sen növekedett a vizsgázó kutyák száma, ta
valyelőtt 123-. tavaly 142 kutyánk vizsgázott.

Vadászaink és kutyáik számos versenyen 
szerepeltek kiemelkedő eredménnyel. Orszá
gos- és nemzetközi versenyeken gyakran köz
reműködnek a megye vadászkutya teljesít
ménybírói: Baranyi László. Bozsó Béla. Kiss 
József. Kocsmár Gyula és Kovács József.

Végezetül meg kell említeni, hogy a vadá
szok szemlélete sokat változott az utóbbi évek
ben. Egyre ritkábban hangzik el olyasmi, hogy 
„ne töltsd az időt a sebzett keresgélésével, 
majd lövünk helyette másikat!". Régen gyakran 
hallottunk olyasmit is. amely szerint: »a kutyád 
ne vegye föl az én vadamat, mert összerágja, 
össze nyálazza!" és hasonlókat. Mégis sokszor 
aztán, ha a lőtt kakas a sűrűbe, vagy a nádas
ba esett, netán szárny azva el lábalt, a „viszoly- 
gók" rögvest vizslás társaikhoz kiabáltak segít
ségért. Ma már mindenhol megbecsülik a jó 
kutyákat, s egyre több a jól dolgozó, fegyelme
zett vadászeb. A vadászkutyázásnak ennél 
jobb reklámot talán nem is lehet elképzelni.

Kiss József 
kynológus

A körzet -  szűkebben Dél-Heves megye -  ap
róvadas területein nagy hagyománya van a 
vizslázásnak. Elsősorban a magyar és német 
vizslák voltak népszerűek és kedveltek, kevés 
számban használták az angol vizslákat, ezek 
közül is a pointert, míg a szetterek szinte telje
sen kiszorultak a vadászterületekről. Me
gyénkben 1999 és 2001 között 73 vizsla tett 
eredményes alkalmassági vizsgát, zömében 
szintén magyar és német fajták. Miután tavaly 
márciustól társas vadászaton csak a munka
vizsgát eredményesen teljesített kutya vehet 
részt egyre több vadász vizsgáztatja le a ku
tyáját. Tíz vadásztársaságnál 166 vizsla vizs
gázott eredményesen 92 (55 %) magyar-, 46 
német vizsla (28 %), 12 labrador retriever, 14 
cseh vizsla, 2 írszetter. A vizslák közül 43- nak 
volt törzskönyve (26 %), a többi nem hivatalos 
pároztatásból származott.

Az átlagteljesítményeket vizsgálva a meg
szerezhető 180 pontból 128-at értek el, amely
70 százalékosnak, és jónak mondható. Fe
gyelmezettségük megfelelő, a vad iránt érdek
lődők, és valamennyi meghozta a vadat gaz
dája elégedettségére. Ennek ellenére a telje
sítményből látható, hogy bőven van még javí
tani való. Jól látszott, hogy legtöbbjükkel gaz
dája rendszeresen vadászik, mégis a legtöbb 
kutya a leeső vadat figyelve „szemre" kereste

..HEVESEN

meg. Rögvest futott a vadért, ha azonban a fe
dettség miatt szemmel nem volt követhető, 
esetleg sebzetten tovább lábalt, már gyakran 
nem követték, mert erre már -  sajnos -  nem 
voltak kiképezve.Többnyire a kitett vad meg
keresése /utánkeresés/ is gondokat okozott, 
márpedig egxy átlagos képességű vizsla 
megfelelő tanítással, nagy biztonsággal képes 
a vad nyomát követni 300 méteren át is. Jól ta
níthatók volnának a sebzett őz vércsapájának 
követésére is. A vizsgáztatások során láttunk 
kiváló képességű vizslákat is rutinosan dol

gozni, amelyek szakszerű foglalkozással na
gyobb teljesítményekre is képesek volnának. 
Sajnos, alkatilag, testi felépítésben, izmoltsá- 
got tekintve rendkívül vegyes az állományunk, 
pedig a jól izmoltság, az arányos testalkat na
gyon fontos eleme a munkateljesítménynek. A 
vadászok -  ha tenyésztenek -  a munka telje
sítményre szelektálnak, de a küllem sem elha-* 
nyagolható szempont, a szakszerű tenyész
tésnek pedig alapfeltétele.

Heves megyében jelenleg 239 vizsgázott 
vizsla segíti a vadászatokat, teljesítmény szint
jük elfogadható. Társaságonként számuk tíz 
körül lehet, akad ahol ennél több.3000 hektá
ros vadászterületre legalább tíz jól dolgozó 
vizsla kellene úgy, hogy 4 - 5  vadászra jusson 
egy. Ez volna a célunk, de addig még sokat 
kell tennünk, hogy ezt elérjük. Tanítással, kép
zéssel -  amelyre minden lehetőség adott -J le
het csak a munkateljesítményeket növelni. 
Ehhez azonban jóval nagyobb igényességet 
kell tanúsítani a póráz másik végének irányá
ból. Az azonban minden vitán felülálló, hogy
ha valaki rájön az „ízére", vizslájával sikeressé 
válik a vadászatokon, nem csupán szükséges 
rossznak tartja a vizsgáztatást, hanem már 
hozzáértőként érzi át a vadászati kynológia 
fontosságát.

Dr. Harangozó Imre



APRÓHIRDETÉS

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további szó 
100-100 Ft ♦ 25 % áfa. A hirdetéseket 
levélben, faxon, e-mailen vagy szemé
lyesen, minden hónap 10-éig szíves
kedjenek leadni. A Vadászati Kulturá
lis Egyesület tagjainak a nem keres
kedelmi jellegű apróhirdetések egy 
megjelentetése ingyenes.

F E G Y V E R

Steyr Mannlicher luxus, 300-as Win, 
Mag. kaliberű. 8x56-os Schmidt & Ben- 
der céltávcsővel. Steyr szerelékkel, meg
kímélt állapotban eladó. Telefonszám: 
06/20/9539-285.
Eladó 1 db alig használt (20 lövés). 
7x64-es. FÉG GV.. 6x42-es MOM céltáv
csővel. műszaki 2011-ig. Telefonszám: 
06/30/350-80-38.
.30-06-os, FÉG 6x42-es MOM céltávcső
vel szerelve, eladó. Érdeklődni lehet 15 óra 
után a 06/27/325-595-ós telefonszámon.
Eladók: 16 kai. dupla Herstal-Browning 
oldalleniezes. eredeti állapotú, sörétes 
fegyver. 16 kai. Egyedi kézműves, erede
ti állapotú, mélyvésett, dupla sörétes 
puska 06/30/933-17-14.
ELADÓ: Steyr Mannlicher 7x64-es va
dászfegyver. kitűnő állapotban, egyedi 
gyönyörű diöla ágyazással, gyári távcső- 
szereléssel. Céttávcső: Kahles Helia Super 
3-9 x 42 A-1. Érdeklődni: 06/30/9689-477.
BÜHAG-12-es sörétes vadászfegyver, 
balos, újszerű állapotban, lemezszek
rénnyel, lőszerrel és tartozékokkal együtt 
eladó. Telefonszám: 06/56/355-173.
Brno Super 12x70-es vadászfegyver és 
Zeiss 3-12x56-os céltávcső eladó. Ér
deklődni: 06/30/9396-672.
SAKO, 7 mm-es. Rém. Magnum, 8x56- 
os. Schmidt& Bender. 4 éves fegyver 
megkímélt állapotban eladó. Telefon
szám: 06/30/9472-650.
Eladó keveset használt Krieghoff ultra 
bock 30.06-os és 12-es. vegyescsövű, 
mélyvésett. 1996-os gyártmányú. Új. vas
tag szálkeresztes. Zeiss 6x42-es távcső
vel szeretve. Ára: 650.000.- Ft. Érdeklőd
ni: 06/20/453-7602.
Új CZ-527. 222 golyós vadászfegyver,
6x40-es céltávcsővel, valamint Tasco So- 
noma 7x50-es keresőtávcső eladó. Tele
fonszám: 06/20/9722-573.

K U T Y A

Kitűnő küllemű és munkateljesítmé
nyű szálkás szőrű tacskók előjegyezhe- 
tők a Von Alltenburger kennelből. Maros- 
menti-Rudifogó Miku Soma 2 x HPJ fiatal 
klubgyőztes. 2 x R. CAC, 5 x CAC. 2x 
CACIB. 2 x HFGV BOB O.K. Európa Ku
pa győztes, tenyésztésre javasolt kannal 
fedeztetünk. Telefon: Szarka:
06/30/9619-481.
Rövidszőrü magyar vizsla kiskutyák el
adók. etöjegyezhetők. Többszörösen 
győztes, aktívan vadászó szülőpártól. Ér
deklődni: 06/36/341-683; 06/30/465-23-27.
Weimari vizslák, telefonszám: 
06/30/4836371.
Német vizsla, bevadászott eladó 
06/30/6500-448.
Törzskönyvezett, vadászvizsgás, drót
szőrű. magyar vizsla szülőktől, kölykök 
eladók. 06/30/933-17-14.
Vadászó pointer szülők kölykei eladók. 
Telefonszám: 06/30/532-1913. Baukóné. 
Magyar vizsla kölykök és bevadászott, 
munkavizsgás német vizsla eladó vagy 
cserélhető vadászfegyverre, cél vagy ke
resőtávcsőre. Telefonszám 06/20/456- 
81-54.
Welsh-terrier kölykök, aktivan vadászó, 
kiváló küllemeredményekkel és munka
vizsgákkal rendelkező szülőktől eladók. 
Ugyanitt szülőpár kanját fedeztetésre 
ajánlom. Telefonszám: 06/30/317-8226. 
este: 06/84/348-247.

Bevadászott, szálkásszörű tacskók el
adók. Munkagyőztes szülőktől, törzs
könyvvel. tenyész-szemlézve. Telefon
szám: 06/20/9721-936.

3 éves, drótszőrű, magyar vizsla kan. 
bevadászva, vízparton és puska mellett 
nőtt fel. munkahely változás miatt. Nagy
atádon eladó. Telefonszám: 06/30/346- 
2045.

Rövidszőrű, német vizsla, a világ egyik 
legeredményesebb kanja után Dogubert 
von Hege-Haus, egyszínű, barna kan: 
IKP, Klemann kitűnő I.. KV.. ÖTV. VGV. 
Nehezített vércsapa vizsga I. dij. HD-O.. 
CAC.. CACIB eredményekkel és Visnyei 
Vadász Jelly spriccelt barna foltos szuka: 
Fő tenyész-szemle kitűnő I.. CAC.. KV.. 
ÖTV. I. díj. HD-0 után kölykök kaphatók 
június végi elvitellel. Telefonszám: 
06/74/496-608 vagy 06/74/510-125. Ép
pel János.

V E G Y E S

Trófeatáblák nagy választékban, készí
tőtől. Hazai, afrikai, hal, stb. Kérésére ter
mékismertetőt küldök. Fűzi Gábor fa
szobrász. Tet/fax: 318-92-50. Telephely: 
1116 Budapest. Talpas u. 4

Az állami vadászvizsga kidolgozott 50 
db szóbeli tétele (350 kérdés) megren
delhető a 06/75/313-271 vagy 06/20/333- 
28-34-es telefonszámon.

Egyesületi zászlók és kitűzök készítése 
róvid határidővel. Telefonszám: 315-1102.

Vadkárelhárító vadászatokra várjuk az 
érdeklődő vadászok jelentkezéseit. A 
vaddisznó elejtése ingyenes, fizetni csak 
a részvételi díjért, a szállásért, valamint a 
terepjáró használatáért kell. Telefon: 
06^30/370-9476.

Somogy megyében nagyvadas tagság 
átadó. Telefonszám: 06/30/9351-895.

Vásároljon vadászkönyvet nyáron is! A 
Diana Vadász-Horgász Antikvárium in
gyenes árjegyzéket küld! 6900 Makó. 
Zrínyi u. 34. Telefonszám: 06/62/211-561.

Diósjenön, Börzsöny lábánál, vadász- 
környezetben. nyaralófaluban, turizmus
ra. mezőgazdálkodásra, állattartásra al
kalmas. 2400 rrt-es telken. 110 m?-es 
családi ház eladó, melléképületekkel, 
pincével. Irányár: 14.9 millió Ft. Telefon
szám: 06/70/311-8421.

Azoknak a magyar hivatásos vadá
szoknak a jelentkezését várjuk, akik 
három hónapot vadászattal-vadgaz- 
dálkodással szeretnének eltölteni Afri
kában. a szervezett vadászatot most 
kezdő Guineában. Részletes tájékoz
tatást a 30/397-56-51-es telefonon le
het kapni.

Automata és kézi korongdobók, 
könnyű, hordozható magaslesek, be
fogó csapdák, puska belövő állvány, 
hazai áron. két év garanciával az IN- 
TERMAS Kft-től.
Helyszíni verseny rendezése automata 
gépekkel, lőtér tervezés, kivitelezés. 

Yww.mtef.mas.iniiiu 
Fax: 06/66/450-538.
Tel: 06/20/945-0764.

Fegyverjavítás:

Minden típusú lőfegyver javítása, 
felújítása, agyazása, céltávcső 

szerelése, vizsgáztatása, 
hatástalanítása, értékbecslése. 

Régi fegyverek restaurálása. 
Nagy Ferenc fegyverműves. 4034 

Debrecen. Tengerész u. 4.. 
telefon: 06/52/423-176.

NIVA (1,7.i ). TATA (1.9.TDI) GAZella 
(2,2 TD) megbízható, olcsó, új 

terepjárók teljes típusválasztékát 
kínáljuk! Kedvező árakkal és 

hitelekkel, várjuk önt 
márkakereskedésünkben!

VERDA Kkt. KALOCSA

Cím: Kalocsa-Dunapataj között az 51- 
es főút mellett, Kisfoktö 1/a. 

Telefonszám: 06/30/9583-326. 
06/78/463-862.

H A L O T T A IN K

Megrendülten. mély fájdalommal tudat
juk. hogy Kovács József, aki 10 éve va
dászmesterünk volt. életének 71-ik évé
ben. váratlanul elhunyt. Emlékét kegye
lettel és tisztelettel megőrizzük. Jóska 
barátunk nyugodj békében1

Csepel-sziget Nimród Vt.

Vén Palócfold KFT.

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:
06/30-626-0152

info@palocfold.hu

www.palocfold.hu

Csontfaragások
• fűszerfarmok
• nyakkendők
• gombok
• kifüzők
• faliképek
• órák

Agancsbó l 

készült d ísztá rgyak  

az Őri k ívánsága  szerint.

Wagner Kólmón Ágfalva, Határőr u. 7. 

Tel: 99 /330-398, 20/804-5598

mailto:info@palocfold.hu
http://www.palocfold.hu


LAPZÁRTA UTÁN

A LEGJOBBAK KÖZÜL
Az idei őzbakidény jócskán alulmúlta a 
várakozásokat, igazán magas, 200 
pont feletti őztrófea nem került a bíráló 
bizottságok elé. Általánosságban el
mondható, hogy a bakok agancsa jó
val többet mutatott, mint később a va

lóságban, a mérlegen, így alacsonyak 
voltak a fajsúlyok, hiányzott az 
„anyag", amit elvitt a téli megpróbálta
tás. Ez már csak egy ilyen évjárat -  
mondogatták a vadászok egymásnak 
vigasztalásul -  hiszen egyhamar ha

sonló természeti csapásszerű tél bizo
nyára nem várható. Egyedül a külföldi
ek nem panaszkodtak, hiszen a szebb
nél szebb őzagancsokért jóval keve
sebbet kellett fizetniük, mint más, „nor
mális" években.

Kittenberger Vt., Békés, 
646 gramm, 176,82 IP

Báthory Vt., Nyírbátor, 
756 gramm, 175,97 IP

ÖSB Vt., Cegléd. 
620 gramm, 164 IP

Földtulajdonosi közösség Vt. 
Mocsa 638 gramm, 163,5 IP

A  V  K  E
V ad ásze tik e tt

A  természet közeiről /videó kazetta/

területen (vadgazdálkodás II.) /videó kazetta/ 
Annü a nagyvadról tudni ifik (videó kazetta)
A  vadászat gyakorlata /videó kazetta/
Ambrózy Árpád Eg y vadász^ász kalandozásai 

a Kárpátoktól Kanadáig 
A m i a fegyverismereti wzsgáról tudni kel 
Állami vadászvizsga tesztkérdései

Bársony István: Csend 
Békés Sándor: A  természet bűvöletében 
Békés Sándor: Imádkoznak a iák 
Bernd Krewer. Acsűkós vad utánkeresése 
BerlóíJ István: Bakot is Jöttem 
Bíró Andor-Szinák János: A z  ezerarcú német juhászkutya 
Bíró Andor Kutyakiképzők kézikönyve 
Bíró Andor: Régi magyar kutyaíaiták 
Bófm  István: A  hannoveri véreb 
Dr. Cári Tabet: A  mindenes vadászkutya 
D r Faragó Sándor: Vadászat) állattan 
Dr. Fátxán Gyula Widtegerek rvadéka válogatás 

Síorcz Mátyás magyar királyi vadászati tszt írásaiból 
Dr. Koncz István: LibagMór

1 0 %  K E D V E Z M É N Y  A  V K E  T A G J A IN A K

K Ö N Y V A J Á N L A T A
700,-

3.500.- 
2.300.-

3 8 0 0 -

3500.-
3.500.- 
2.800.-

1.6 00- 
1.1 00 -

3.000.-
2.000.- 

2.100-  

1.590- 
1.9 4 0-
1.48 0 -
2.500.- 
220 0 -  

2.800,- 
3500.-
1.48 0 - 
2 2 4 0 - 
4.800-

2.700.-
1.500.-

D r.Vé gh Endre: Murphy és a beteg vadász Ú J ! 1 5 7 0 ,- Kőhalmy Tamás: Vadászati encikJopéda 5.9 00-
Dr. Végh Endre: Tubák, bátyó és a Ififcbiek 2 .10 0 - Merán FCíöp: Vadászemlékek, gondolatok 2.500-
Dúcz László: Csillagfényten 1.500.- Mészáros Káflmán: Abesszirta a vadászok paratfcsoma 1.4 0 0 -
Dúcz László: A  közöttünk élő turulmadár Ú J! 1.980,- Nadler Berbert: A  keleti és dé* Kárpátokban 2.500-
Faragó Sándor: Vadászati állattan 4 .800- Nagy Domonkos Imre-Nagyné Lendvay Gabriela:
Faikas Zotán: Bográcsszéli történetek 1 .9 7 0 - Vadászatok és vadételek 1.400.-
Farkas Zoltán: A  csuka és a mezleien nő Ú J! 1.000,- Nemeskén Kiss G é za  Vadudak 9 00-
Ferenczy Ferenc: Magaslesek holdfényben 1 4 0 0 - Nemzetközi Vadászjász Oktatási Program 1.100 ,-
Fökíi László: Végtisztesség 2 2 0 0 .- CHáh Zoltán-Otáh Armand: Hágnátok és alkonyok 2 5 0 0 -
Fndél Lajos: Búkkaljai ösvényeken 2 2 0 0 - Páll Endre: Mozaikok vadászétetemből 2 2 0 0 -
Fúlóp Gyula: A  vadász és a nők 2 .500 - Pán Endre: Eg y lövéssel kettő 1.4 0 0 -
Gyimesi György Bedrótozott Afrika 1.600.- Rácz Sánda: A  vadászt a z  árnyéka kíséri 220 0.-
Gyenes István: Rónákon át Ú J! 1.450,- Scheli József. M egnt ősz lesz 4 .60 0-
Hangay György: A  kacagó koponyák Wdjén 2.400.- Schmidt Eg o n : Varangy a papucsomban Ú J! 2.300,-
Hargitai György: Hal- és vadételek Ú J! 6 0 0 - Snapwjs János: Kis vadászerdő 12 0 0 .-
Hettay István: Vadászskoö 7 .18 8 .- Sípos Endre: Erdei barangolások Ú J ! 1.860,-
Hoíler László: Rajzok. írások (vadászelbeszélések Sugár László: Vadbeiegségek 3 .200-

kézzel írva, saját grafikával) 2.500.- Studinka László: Minden nap vadász nap 2.500-
Ignácz Magdolna-Berdár Béla Négyszemközt a természettel 5.800.- Sterbetz István: Természetvédő ösvényeken Ú J! 2.220-
K Ó O -E X 2.500.- Bicsérdy-Égri-Sugár Vadbetegségek 3.200.-
Kopa János: Magyar vadászati szó- és szckásgyűjtemény 1.480.- Szabó József: Taltán Em i a világutazó vadász 2.500.-
Kovács Dénes: Vadászfegyverekről nem csak vadászoknak 3.5 00- Szabó Péter: Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata 1.4 0 0 -
Kovács László: Puskák és töltények 1.2 0 0 - Thum-Rumbacíi István Erdéíyi szarvasok és medvék nyomában 2.600.-
Kovács László: Tucatnyi töltény 1 .1 0 0 - Ugray Tamás: Kosok/a vadászva a selyemé végén 2 5 0 0 -
Kovács László: Töltényportrék 9 0 0 - Vadász-Zene C D 2.500.-
Kovács László: Puskák és vadászok 1.000 - Vérebkrónika 6.5 00-
Kovács Lászíó: Skandináv 70 0 .- Vérebkrónika számozott 7 .5 0 0 -
Kovács László: Amdtor kevés a 1.800 - Zentai Béla: Vadászfegyverek és lószerek 2.800.-
Kovács László: Tizenhárom töltény 9 0 0 - Zsindely Ferenc: isten szabad ege alatt 2.500.-

A könyvek utánvéttel megrendelhetők a szerkesztőség címén, 1038 Budapest, Hepesztő u. 4. telefon: 242-00-42 
vagy e-mail-ban: vke@vadaszlap.hu Elek Ferencnénel

mailto:vke@vadaszlap.hu


VADASZATI GYAKORLAT

A körzettervek jóváhagyása
A vadgazdálkodási tevékenység terv- 
szerűségét a vadászatra jogosítottak 
által készített éves vadgazdálkodási 
terv, a hosszú távú (10 éves) vadgaz
dálkodási terv és a legmagasabb szin
tű, a körzeti vadgazdálkodási terv 
összessége adja. Az utóbbi egy évti
zedre szóló hosszú távú vadgazdálko
dási előírás.

A körzettervek elkészíttetése, a vad
gazdálkodási körzetek kijelölése az or
szág területén a földművelésügyi és vi
dékfejlesztési miniszter, illetőleg a mi
nisztérium állami feladata. A 24 körzet 
kijelölése, területi meghatározása meg 
is történt és a 24 körzeti vadgazdálko
dási terv elkészítését a vadászati tör
vény előírásától számítva késve, csak

2002-ben elrendelte a főhatóság. Tudo
másunk szerint felsőfokú szakintézmé
nyek közreműködésével és az Országos 
Vadgazdálkodási Adattár adatainak kö
telező felhasználásával azok el is ké
szültek.

A vadászokat -  természetesen -  legin
kább az érdekeli, hogy ez az egész 
hosszadalmas folyamat hogyan történt.

miképp megy végbe, mivel a huszon
négy körzeti vadgazdálkodási terv még 
ma sincs mindenütt jóváhagyva, érvé
nyesítve, illetve a törvény szerinti kifeje
zéssel élve „  közzétéve".

A körzetek már véleményezésre meg
kapták amit a törvény előír és a kiadás 
előtt a javaslatokat ki kell kérniük a terv
készítőknek.

A FŐBB SZEMPONTOK
A vadászati törvény szerint a termé
szetvédelmi területekre vonatkozó 
részre és a fenntartandó legkisebb vad
létszámra. a törzsállományra, valamint 
a fenntartható legnagyobb létszámra 
vonatkozóan a természetvédelmi ható
ság egyetértése szükséges. Az erdőre 
vonatkozó egyes adatokat a körzeti er
dőterv alapján kell megállapítani. Ezen 
felül a körzeti vadgazdálkodási terv és 
a körzeti erdőterv közötti összhang 
megteremtéséről a miniszter közvetle
nül az érintett vadászati és erdészeti ha
tóságok útján gondoskodik.

Az FVM Vadgazdálkodási és Halá
szati főosztálya a 24 körzeti vadgazdál
kodási terv elkészítésére intézkedett. A 
kész tervezetek minisztériumokon belüli 
egyeztetése megtörtént. Ebben a kérdés
ben legfontosabb az, hogy az erdészeti 
szakhatóság, az FVM Erdészeti Hivatala 
a tervekre vonatkozó szakhatósági véle
ményét egyeztette és a körzeti erdőter
vekkel történő összhangba hozását a te
rületileg illetékes Állami Erdészeti Szol
gálat területi igazgatóságainak közremű
ködésével végre is hajtotta.

Ezután a körzeti vadgazdálkodási ter
veket a megyei (területi) vadgazdálkodá
si tanácsok kapták meg azzal, hogy is
mertessék a körzethez tartozó vadászatra 
jogosultakkal a tüzetes megismerés és 
esetleg további javaslatok adása céljá
ból. Ez megtörtént az I/l-es körzet eseté
ben is. A legnagyobb vitát a trófeabírálat 
körzeti irányelvei és a szakszerűtlen elej

tés megítélésének szempontjai, valamint 
az állomány csökkentésének mértéke, il
letőleg annak időtartama váltotta ki.

A körzeti vadgazdálkodási terveket -  
mindezek után -  az FVM még a múlt év
ben eljuttatta a Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Minisztériumba, a tör
vényi felhatalmazás szerinti véleménye
zési, egyetértési és vadállomány mini
mum -  maximum meghatározásának ér
dekében.

Csak mindezeket követően és a termé
szetvédelemért felelős miniszter egyetér
tésében adja ki azokat a földművelésügyi 
és vidékfejlesztési miniszter, majd pedig 
az Országos Vadgazdálkodási Adattár út
ján gondoskodik azok közzétételéről.

Sikerült azt is megtudnunk, hogy mi
lyen szempontok alapján véleményezték 
a szakhatóságok a körzeti vadgazdálko
dási terveket. Az erdészeti szakhatóságok 
a nagymértékben megnövekedett erdei 
vadkárok miatt mindenütt az elszaporo
dott vaddisznó- és gímszarvasállomány 
erőteljes csökkentését, valamint a foko
zottabb takarmányozást, a vadvédelmi 
kerítések és berendezések építését szor
galmazták. Az Állami Erdészeti Szolgá
lat kiadta a területi igazgatóságai részére 
a körzetenkénti és az általános szempon
tokat, amelyeket a véleményezés során 
figyelembe kellett venni. Ebben az erdei 
vadkárok csökkentésének szükségessége 
mellett kiemelt szempontként szerepelt -  
és ahol az erdészeti szakmai ismeretek

szerint lehetséges volt - , hogy a termé
szetes felújítások végrehajtásának feltéte
leit kell megteremteni. Ilyen például a 
makktermések megóvása, a károsításnak 
kitett területeken vadkárelhárítási felada
tok hatékony végrehajtása, a tilalmi idő
ben külön engedéllyel szervezett vadá
szatok, a tízéves, valamint éves vadgaz
dálkodási tervek lelövési tervszámainak 
maradéktalan teljesítése.

A természetvédelmi szakhatóság a 
nagyvadlétszám nagymértékű csökken 
tése mellett -  ismerve a jelenlegi létszá 
mokat -  igényli, hogy a korábban orszá 
gosan meghatározott, és évekkel ezelőt 
elfogadott maximálisan fenntartható 
nagyvadlétszám (például a gímszarvas 
esetében 55 000) a ciklus végére legyen 
elérhető. Ehhez indokolt lenne a korábbi 
tízéves vadgazdálkodási len ekben és or
szágosan elfogadott fenntartható nagy
vadlétszám ötéves felülvizsgálata. Az 
említett három szakterület által köztudott 
és ezt a természetvédelmi hatóság hang
súlyozta is. hogy a korában megállapított 
nagyvadlétszámoktól eltérően jelenleg 
háromszoros a nagyvad mennyisége. Ez 
azt jelenti, hogy az előírt és folyamatos 
létszámcsökkentés valójában nem történt 
meg. Most már az lenne fontos, hogy a 
körzeti vadgazdálkodási tervek körze
tenként éves bontásban határozzák meg 
a csökkentés mértékét. Erre azonban 
nem igen adnak lehetőséget a körzeti 
vadgazdálkodási tervminták. Kell -  vagy 
inkább kellene -  szerepeltetni a róka és

egyéb vadászható ragadozó vadfajok 
csökkentését elősegítő intézkedéseket. 
Ilyen adatokat találtunk az I/l-es körzet
ben, amely szerint a 2002-ben 1,15 
db/100 hektár elejtése volt az előírás. 
Ezentúl minden évben az elért körzeti át
lag értéke lesz a következő évi kötelező
en elejtendő rókák száma. Egyéb raga
dozók (borz, dolmányos varjú, szarka) 
hatékony apasztásának. gyérítésének 
fontosságát -  általánosságban említi meg 
az I/l-es körzeti terv. A vízivad vadászat 
terítékadatait is szerepeltetni kell a kör
zettervben.

Mi nem tudjuk megítélni, hogy a kör
zeti vadgazdálkodási tervek leírás jelle
gűek, vagy pontos létszámokat jelölnek 
meg, mert ezek hatósági feladatok, és in
tézkedési jogosultságok. Az azonban 
tény, hogy közzétételük után a tízéves 
vadgazdálkodási terveknek -  amelyeket 
már korábban elkészítettek és jóvá is 
hagytak az arra illetékesek -  szükségsze
rűen figyelembe kellene venniük a ké
sőbb készült körzeti vadgazdálkodási ter
vek előírásait is. Vonatkozik ez az éves 
tervekre is. Különösen jelentős szerepük 
lehet továbbá a trófeabírálat körzeti 
irányelveinek és az esetleges szakszerűt
len elejtések megítélési szempontjainak. 
Ez igazán örökzöld téma, s mindig rend
kívül foglalkoztatja a vadászokat. Az I/l- 
es körzetre vonatkozóan már elkészültek 
a bírálat pontosított szempontjai. A többi 
már magán az alkalmazáson múlik.

dr. B.I.

GÍMSZARVAS, DÁM ÉS VADDISZNÓ 
VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK 
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Orvosi székfü

virág gyűjtése.Fontos a gyűjtés pontos 
idejének megválasztása, amikor már a 
virágok sárgák. Közismert, hagyomá
nyos népi gyógyszer, a kamillavirág vi
lágszerte a legismertebb házi szerünk, 
és a legtöbb országban ismert. Forrá
zással készült teája nyugtató, görcsoldó, 
szélhajtó, gyomorerősítő, emésztést elő
segítő. izzasztó, fertőtlenítő, gyomor- és 
bélbajokat megszüntető hatású. Külső
leg szemborogató, toroköblítő, foghús- 
erősítő. Sokaknak mindennapi italuk is, 
mert íze kellemes és jó közérzetet nyújt.

MÁLNA (RUBUS IDEUS.L.) Ember
magasságú vadontermő cserje. Teapótló
nak használatos levelei fonákjukon fehé-

Hamvas szeder

rek. Piros terméséből szörp készül. A 
drog cukorbaj, vese.- és hólyagbántal- 
mak elleni, valamint izzasztó teakeveré
kek alkotórésze.

HAMVAS SZEDER (RUBUS CAESIUS
L.) Alacsony, tüskés cserje. A növényzet 
levélzetét kell gyűjteni júniusban. Közis
mert, széles körben elterjedt faj. Teáját

lésre izzasztásra, köhögéscsillapításra, 
idegerősítőnek, vértisztítónak, enyhe 
szívműködést serkentőnek; külsőleg bőr
ápoló kozmetikai szernek, toroköblítőnek, 
fürdőnek használható. Sokaknak a hárs
favirágtea mindennapi, reggeli vagy üdítő 
itala. A tea melegítő hatása különösen té
len -  egy kis rummal „feljavítva" -  érvé
nyesül igazán.

GYEPÜ RÓZSA (ROSA CANINA) Más
néven: vadrózsa, közismert tüskés cser
je. Magas „C" vitamin tartalmú, roboráló 
hatású skarlátpiros áltermését, a csip
kebogyót (néi nevén „csitkét") nagy 
mennyiségben gyűjtik. Gyógytea, 
szörp, lekvár készül belőle. Májusban, 
júniusban virágzik. Heves megyében 
igen nagy a kultusza, főként lekvárt -  
hecsedlit -  készítenek belőle.

ORVOSI SZÉKFŰ VAGY KAMILLA  
(MATRICARIA CHAMOMILLA L.) Né
pies nevei: bubulyka, katóka. pipiske. 
Az Alföldön április végétől május végéig, 
más vidékeken június-júliusban is virág
zik. A térségben, s a Tiszántúlon minden 
évben nagy tavaszi esemény a kamilla

sárga nőszirom

sére használják. A virágos ürmöt a likőr- és 
borászati ipar alkalmazza ürmösborok és 
keserű likőrök készítésére. Ugyanebből a 
vízgőzzel előállított illóolajat erősítő, 
görcs-csillapító, bélféregűző gyógyszerek 
készítésnél alkalmazzák. Reuma elleni be- 
dörzsöléshez is adják.

KÖZÖNSÉGES CICKAFARK (ACHIL- 
LEA COLLINA. L.) A cickafark virágátt 
üde nyílásban kell gyűjteni. Júniustól vi
rágzik. Használható még a fű és a levél is. 
Teái étvágyjavítók, emésztést serkentők, 
görcsoldók, epe- és májműködést elősegí- 
tők, menstruációs zavarokat megszünte- 
tők. vérnyomáscsökkentők. Hurut ellen és 
vérzéscsillapítónak is használják. Hevesi 
füves puszták tájvédelmi körzetben a szi
kes puszták, az ürmös és cickafarkos 
pusztai gyepek értékes növénye.

SÁRGA NŐSZIROM (IRIS PRENDA- 
COUS) Amikor még gyűjtötték, a gyökér
törzs adta a hatóanyagot. A közép- tiszai 
tájvédelmi körzet hullámtéri rétjein a 100- 
140 növényfajt számláló növénytársulá
sok védett növényfaja..

Dr. B.l.

TERMESZETPATIKA
A térségben -  Heves megyében és 
Jász-Nagykun-Szolnok megyében is 
találhatunk olyan a megyére, az 1/1-es 
körzet területére jellemző növényfajokat, 
amelyek gyógyhatással rendelkeznek, és 
június a hónapjuk.

hasmenés ellen, valamint izzasztóul, vize- 
lethajtóul fogyasztják. Cukorbaj elleni tea
keverékek alkotórészeként is használják.

JÁSZ-NAGYKUN 
-SZOLNOK MEGYE

HEVES MEGYE

KISLEVELÜ HÁRS (TILIA  CORDA-
TA) Virágzata 5-11 és több virágú, június 
második felétől nyílnak. A hársfavirágot 
kell gyűjteni, amelyet nagyon jól meg kell 
választani. Az orvosi hársfavirágot a kis- 
levelű hárs adja. Teája a kamillavirág után 
a legnépszerűbb házi patikaszer, meghű-

FEHÉR ÜRÖM (ARTEMISIA ABSINT- 
HIUM L.) Nyúlánk, ezüstösen molyhos, 
kellemes illatú, kesernyés ízű fészkes nö
vény. Legelőkön, parlagokon közönsé
ges. Tőlevelekből, szárakból lefosztott le
velekből és virágából (júniusban) maguk
ból. vagy teakeverékekben étvágygerjesz
tő, emésztést serkentő, szélhajtó, bélfére
gűző, epeműködést serkentő teák készíté-

Gyepű rózsa



VADÁSZRUHA

SZAKÜZLETEK
A HIVATÁSOS VADÁSZOKNAK

AZ 1/1-ES KÖRZET TERÜLETÉN A HIVATÁSOS VADÁSZOK SZAKÜZLETE BOLTHÁLÓZATNAK KÉT BOLTJA MŰKÖDIK.
MINDKETTŐ A KISEBB ALAPTERÜLETŰ. KÖZEPES FORGALMÚ KATEGÓRIÁBA TARTOZIK. VONZÁSKÖRZETÜKBEN TÖBB 
VADÁSZBOLT IS MŰKÖDIK. AMI ERŐS KONKURENCIÁT JELENT AZ AMÚGY SEM TÚL NAGY LÉTSZÁMÚ „CIVIL VADÁSZ-

VEVŐKÖR ..MEGFOGÁSÁBAN" EZEN A SPECIÁLIS PIACON

IDEÁL VADÁSZBOLT (SZOLNOK) TRÚFEA VADÁSZDOLT (HATVAN)
A megyeszékhelyen „ideális" 
helyen, a város főutcáján talál
ható üzlet egy kiterjedt kereske
delmi tevékenységet folytató 
vállalkozás egyik szegmense. 
Az anyacég az 50-es években 
alakult, mint állami szövetkezet, 
majd ...

Az üzlet 10 éve működik itt 
önálló vadász-horgász boltként, 
azelőtt sport-játék-vadász áru
házként közös elhelyezésben 
működött a cég többi részlegé
vel. Régen összeszokott ..törzs
gárda" fogadja a vevőket. Lóczi 
Judit üzletvezető, Veres Róbert- 
né és Lengyel Béla eladók egyi
ke sem vadászik, mégis nagy 
szakmai hozzáértéssel tudják a 
vásárlók majd minden óhaját 
teljesíteni.

A vevők aránya 80-20 száza
lék a vadászok javára, termé

szetesen ez a szezonnak meg
felelően nagy szóródást mutat, 
a nyár inkább a horgászoké. Itt 
is azt mutatják a tapasztalatok, 
hogy a középső vásárló réteg 
hiányzik, vagy az alsó. vagy a 
legfelső árkategóriájú árut kere
sik a vadászok. Fő erőssége az 
üzletnek a mindig nagy válasz
tékot biztosító lőszerkínálat, az 
erős anyagi háttér okán mindig 
komoly készlettel rendelkeznek, 
s az extra igényeket is gyorsan 
megoldják. Nem kötöttek kizáró
lagos szerződést egyetlen im
portőrrel sem. mindenhonnan 
igény szerint vásárolnak. Fegy
verekből nem tartanak nagy 
készletet, sokkal inkább az 
egyedi elképzelések szerinti tí
pusokat. kalibereket szerzik be 
a vevő egyedi elképzeléséhez 
igazítva.

1992-ben nyitotta családi vállalko
zásként az első. 24 nV alapterüle
tű vadászati szaküzletét Ördög 
Ákos. a bolt tulajdonosa. A bolt 
forgalma -  annak ellenére, hogy 
földrajzilag „mostoha" helyen van
-  rövidesen bővítést tett szüksé
gessé. s nem sok idő múltán már 
40 nf'-re bővült, s a folyamatnak 
még nincs vége... A huszonöte
zer lakosú városban nem lakik 
annyi vadász, hogy eltarthatna 
egy ilyen üzletet. így aztán -  mivel 
három megye határa van húsz ki
lométeren belül -  a vásárlók 
összetétele igen tarka, mind a 
négy megyéből vannak alkalmi és 
törzsvevők. A bolt eddigi profilja 
kizárólag a vadászati felszerelé
sek forgalmazására korlátozódott, 
ám tervben van más tevékenység 
elindítása is. elsősorban a vadá
szati forgalom erős idényhez kö
töttsége miatt. Tudatosan nem kö
telezte el magát egyetlen nagyke

reskedelmi hálózathoz sem, elve 
az. hogy a hazai kínálatból mindig 
a legjobb árut szerezze be. s tart
sa a boltjában, s megold minden 
egyéni igényt, bármilyen különle
ges kaliberről, márkáról is legyen 
szó. Ennek jegyében sok használt 
fegyvert forgalmaz, mindig lehet 
nála találni egy-két „finom úri hol
mit" (legutóbb is néhány remek 
mívű angol agyas belga puskát 
„próbálhattam fel", bármelyiket 
szívesen tartanám a fegyverszek
rényemben...) Ördög Ákos 1988 
óta vadászik, az egyik legak
tívabb. szinte „gyihos" szalonká- 
zója a környéknek, sokszor előfor
dult. hogy barátaival végig „kísér
te" a szalonka vonulását Sellyétől 
Lónyáig Apróvadas tagsága a 
helyi Aranyfácán Vt.-nél van 1992 
óta, míg nagyvadra a Domoszlói 
Bányász Vadásztársaság tagja
ként vadászik.

Som falv i



VADAS
■

ifj. Marék József ötvösmester
2000 Szentendre, Előd u. 11.

Tel ./fax: 36 26 311 342, Mobil: 36 30 9130 378

MEGRENDELÉSÉT POSTÁN IS FELADHATJA!

H-8314 Vonyarcvashegy. Arany J. u. 9. • Tetefon/fax; (36-63) 2 

Telefon (36-83) 348-036. 348-037 - Mobil 06-30/947-<

ÁRAJÁNLAT
Belföldi családok részére üdülés a 
HOTEL LIDO-ban a 2003-as szezonban
1 hetes üdülés 7 éjszaka (szombattól-szombatig)

2 ágyas szoba reggelivel 8 500 Fi/nap (2 fó) 59
3 ágyas szoba reggelivel 9 700 Fi/nap (3 fö) 67 900 Ft/hét (3ÍÖ)
4 ágyas szoba reggelivel 11 600 Ft/nap (4 fö) 81 200 Ft'hét (4fö)

Kütón reggeli: 750 Fttfö. félpanzió 1 500 Ftrtö
u Műkitometefretíeszafc partján. Keszthelyt  ̂6, Hévíztől 10 kik 

Ketcsflagos ŝ afloda 39 szobavai, melyekhez fürdoszcba «  ba
s programokkal színes TV, telefon van igény szerint hútőszekre 

Orron gépkocsi parkdas az udvarban
A szaiioúaban sorcco bibárd és láieMerem valamint kondicwnákJterem várja vendegeinket 
A száfló kert/éten fútott fürdőmedence áll vendégeink rendelkezésére 
A Baíatcrtd 200 meterre fekszik, jd felszere* es resten hcmckos strandja igen kedve#
A környék számtalan kirándulási tehetséget kínál: Afrika múzeum • Sümegi vár - Badacsony 
- Szigliget - Hévízi tőfürdö 
Sportolási lehetőségek:
Tenisz - Szörfözés - Vízimctor - Strand röplabda - Lcvaglas - Sportlövészét - Asztalitenisz
KEDVEZMÉNYEINK, SZOLGÁLTATÁSAINK:
• 4 éves kong minden ingyenes
• 4-12 éves korig 20 százalék kedvezményt adunk a ráeső részből,
• Előzetes egyeztetés után vadászati lehetőséget biztosítunk
• A HÉVÍZI fOFÜRDÓBE a szálloda autóbuszán ingyen szállítjuk vendégeinket. 

Konferencia szervedével állunk rendelkezésre 1 0 0 -1 2 0  személy részére
a iA iA s
• büféasztalos réggé* 

három fogásos vacsora (leves, fócfcczcs, súlemcny
vagyoyémötcs)

• a szobák érkézé!< érkezéskor 14 órától, távozáskor 10 óráig 
állnak rende kezesre

Jelentkezni lehet: a HOTEL számain 
ille tve a 06 30 947-0649-es m obiltelefonon.

*

TRADE rm
- m — 1 

FEGYVERÜZLET

1077 Budapest. Wesselényi u. 74. Tel.: 322-4002 Fax: 342-2753 
Nyitva: H Cs 8.30-17.00, P 8.30-14.30

A  ném e t I14-.IJI14-.1-U  távcsövek 
m agyarországi képviselete. 

Bevezető árak, kivá ló  m inőség, 
30 év garancia!

Beretta budapesti m árkabo lt. 
A kc iós  árak!

M agyar sörétes lőszervásár: 
vadászlőszerek: 40 Ft/db 

e x tra  vadászlőszerek: 48 Ft/db

Ú j és b izom ányos fegyverek széles választéka

■
30 éve a vadászok szolgálatában!

m u w if c n r t M i iD
HA ÖN AZ AUTÓ GÖBÖLÖS-NÉL VÁSÁROLJA MEG 

TOYOTÁJÁT, ÚGY EGY ÉVRE SZÓLÓ NAGYVAD

VADÁSZATI LEHETŐSÉGET ADUNK ÚJ AUTÓJA MELLÉ 

AJÁNDÉKBA A VÉRTESBEN. A RÉSZLETEKRŐL ÉR

DEKLŐDJÖN SZALONJAINKBAN VAGY TELEFONON

B e m u ta tó te re m  é s  m á rk a sz e rv iz :
2800 Tatabánya, Környei út 33.

Tel.: 34/512-870, fax: 34/512-878.
2900 Komárom, Igmándi út 63.

Tel.: 34/540-303 30 éve a vadászok  szo lgálatában



AKADALYA!
Ha a NISSAN jól bevált TERRANO, X-TRAIL, PATROL vagy 
PICKUP terepjárói közül az Önnek leginkább megfelelőt 
kiválasztva azt nálunk november végéig megvásárolja, vendégül 
látjuk egy remek hangulatú vaddisznóhajtáson! Keressen fel 
minket, szívesen tájékoztatjuk minden részletről!

Ajánlott kenőanyagok:

M©bi
SUMMIT AUTÓ RT.
Budapest IX.. Máriássy u. 5. • Telefon: (1) 455-1111


