




használható bőr víztaszító bevonattal ellátott 
választékával várjuk Tisztelt Vásárlóink jelentkezését 

a gödöllői Isaszegi úti nagykereskedelmi raktárunkban.
POSTACÍM: 2101 GÜDÜLLÖ, Pf. 176. TELEFON: 06-20/9420-760 TELEFAX: 06-20/9422-181 e m a il:  trofea@ mail.digitel2002.hu  

NYITVA TARTÁS: HÉTFŰ. KEDD. CSÜTÖRTÖK: 7 .30 -1 6  ÓRÁIG, SZERDA: 7 .30 -18  ÓRÁIG, P.: 7 .30 -1 3  ÓRÁIG

FEHA
Fegyverjavító, 

Hatástalanító és 
Szolgáltató Kft.

FEgyverjavitás, HAtástalanitas MESTERFOKOD
G yakorlo tt fegyverm este re inkkel, m agas színvonalon 
vá lla ljuk m inden típusú vadász é s  sportfegyver, pisztoly, 
revolver, gáz- é s  riasztófegyver, légfegyver:

szakszerű javítását, fe lú jítását, bam itásá t. 
agy  ázását, fa része inek cseré jét

távcsövek, fegyverlám pák és cé lzó berendezések 
szere lését egyén i igények szerin t

vizsgára  va ló  fe lkészítését

hatastalam tasát

Budapest IX. kerület, 
Soroksári út 158.

Levélcím: 1453 Budapest 92 
Pf: 15.

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

Fitsór Autóház Kft.

Budapest, 1 1 0 6  Fehér ú t 7. 
Tel.: 2 6 0 -1 1 2 2 ,2 6 1 - 1 1 2 2  

Fax: 2 6 2 -6 6 1 0  W E B :w w w . ficsor.hu  
E -m a il: in fo@ ficsor.hu

VADÁSZTÓL 
VADÁSZOKNAK!

Ahol eddig elakodtatak, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkon futó, terepversenyoken 
győztes gumik!
Európában ti 
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.

A legjobbat a legolcsób
ban a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszái* 1 g

Cumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Cumiszerviz
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Ez egy más világ.



EZ EGY MAS VILÁG...
... megismeréséhez a kulcs: a Magyar VADÁSZLAP, amely 
előfizethető a Vadászati Kulturális Egyesületnél.
Levelezési cím: 1038 Budapest, Hegesztő u. 4.
Telefon és fax: 06-1-242-00-42 E-mail cím: vke@vadaszlap.hu

Az éves előfizetés díja 2004-ben: 4200 Ft

Az e-mailen előfizető Olvasóinknak - a jövő évre szóló befize
tésük beérkezésétől számítva - az idei évben megjelenő lap
számokat ingyenesen küldjük meg lakcímükre.
Az előfizetési díjat „Belföldi postautalványon" kérjük a VKE cí
mére föladni, kérésre csekket küldünk vagy az összeg átutal
ható a 65100149-10004115 számú bankszámlára.

További előfizetői kedvezmények:

• a Magyar VADÁSZLAP az újságárusoknál 2004-ben lapszá
monként 400 forint lesz, az előfizetőknek ez csak 350 forint
ba kerül.

• Hivatásos vadászoknak, diákigazolvánnyal rendelkezőknek, 
valamint a nyugdíjasoknak a lap előfizetése egész évre 
3850 forint.

• Azok a hivatásos vadászok, akik legalább 50 ezer forint ér
tékben a szakboltjainkban megvásárolják egyenruhájuk 
bármely darabját - az üzlet jelzését követően - az év végéig 
ingyenesen kapják meg lakcímükre a VADÁSZLAP-ot.

A Vadászati Kulturális Egyesület rendkívül fontosnak tartja, 
hogy javuljon a vadászat belső - vadász és vadász közötti -. 
valamint külső - a vadászok és a nem vadászok közötti kom
munikációja: kialakuljon a párbeszéd és az információk cseré
je. Ezért - mint a Magyar VADÁSZLAP kiadója - vállalván a 
több mint öt millió forintos többletköltséget. 2004-ben minden 
vadásztársasági elnöknek ingyenesen megküldi a VADÁSZ
LAP-ot, cserébe csak azt kéri, a vadásztársaságok legalább 
egy VADÁSZLAP-ra fizessenek elő és egyben javasolja, hogy 
a vadászatért, a vadgazdálkodásért, a vadásztársaságért, a 
vadászati kultúráért sokat fáradozó vadászokat a Magyar VA
DÁSZLAP előfizetésével jutalmazzák.

LŐJE MEG A VADÁSZLAP FÁCÁNJÁT!

Egy reméljük izgalmas, országos játékot 
hirdetünk, amelyben azok a vadászok 
vehetnek részt, akik az idei vadászati 
idényben számozott, mustársárga gumi
gyűrűvel megjelölt fácánkakast lőnek, 
előfizetői a Magyar VADÁSZLAP-nak és 
címünkre - legkésőbb 2004. március 5- 
éig - beküldik nevüket, címüket és az el
ejtést igazoló gyűrűt.

Idén közel egymillió vadászfácánt he
lyeztek ki a vadászterületek, amelyből 

130 helyen 3 ezer kakas viseli a VADÁSZLAP gumigyűrűjét ... 
tehát különleges szerencse is kell a megjelölt kakasok elejté
séhez. (Bízunk benne, hogy minden fácánvadászat előtt a va
dászatvezetők tájékoztatják majd a vadászokat, az adott terü
leten hány megjelölt kakast helyeztek ki és ezekből mennyi ke
rült terítékre.)
A sikeres és pályázó vadászok között a VKE majálisán

- egy sellyei gímszarvas bika,
- egy gyulai dámbika.
- és egy alföldi őzbak

ingyenes elejtését sorsoljuk ki, melyeket vendégünkként, a 
2004-es vadászati idényben lőhetnek majd meg.
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Könyvkritika 25
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Karácsonyi könyvajánlatunk 31

CÍMLAPUNKHOZ
Október 16-án hajnalban a Nyírerdő Rt. Guthteleki kerületében 
Ralf Spitzer - a tavalyi világrekord dámbika elejtőjének kisebbik fia
- egy öreg tölgyes erdőben, cserkelve - Megyesi Ferenc segítsé
gével - ejtette el lapzártánkig az idei legnagyobb tömegű dám- 
bikát. (A terítékfotón Megyesi Ferenc, frau Spitzer és az elejtő.)

A tömeg koponyával: 5.90 kg 
A tömeg kiskoponyával: 5.50 kg 
Szárhossz: bal - 78,8 cm. jobb - 78.00 cm 
A lapát hossza: bal - 47,7 cm. jobb - 47.3 cm 
A lapát szélessége: bal - 17.2 cm. jobb - 17.3 cm 
A rózsa körmérete: bal - 22.3 cm. jobb - 23,4 cm 
A szárak körmérete a szem ág és a középág közö tt: 

bal - 12,4 cm. jobb - 12,4 cm 
A szárak körmérete a középág és a lapát között: 

bal - 13,8 cm. jobb - 13,5 cm 
Kor: 12 év (érett)
Pontszám: 211.11 IP

JADÁSllAPs
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Ktaői-lőszerkesztö: C s e k ö  S ánd or  
Felelős szerkesztő H o m o n n ay  Z som bor  
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Kiad,3 a Vadászati Kuturáks Egyesület 

K Ö Z P O N T I T E L E F O N  É S  FAX: 242-0042  
A Magyar VADÁSZLAP előfizethető .BeHök* postautalványon' a szerkesztőség cimén. átutalással a Monor és 
vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számlára, vagy a hírlapkézbesít&néi. 
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HÍREK - TUDÓSÍTÁSOK

Tiltakozó erdészek

A KöM Természetvédelmi Hivatala 
a nemzeti parkok kezelésébe akar 
adni országszerte összesen 58 
ezer hektár kincstári erdőt. Ez a 
Szombathelyi Erdészeti Rt-ét - 
mondják - el lehetetleníti, mert a 
területük 30 százalékát érinti a Kő- 
szegi-hegységben és az Őrség
ben. Amint Pető József vezérigaz
gató elmondta, semmi nem indo
kolja ezt a tervet, és különösen 
nem Vas megyében, ahol évszá
zadok óta ökológiai szemléletű er
dőgazdálkodás folyt, rá a d á su l 
400 ember munkahelyét, megél
hetését teszik így kockára. Ezzel 
szemben Markovics Tibor, az őr
ségi Nemzeti Park igazgatója sze
rint társadalmi igény, hogy olyan 
erdőgazdálkodás alakuljon ki Ma
gyarországon, amely nem a tarvá
gásra, hanem szálaló, illetve .pro 
silva" gazdálkodásra alapoz, és 
ez sokkal inkább megfelel a ter
mészetvédelem elvárásainak is. 
Ennek üzemi szintű kipróbálására 
lenne alkalmas az őrségi terület. 
Véleménye szerint túlzóak az er
dészek aggodalmai. A Szombat- 
helyi Erdészeti Rt. ígérete szerint 
mindent megtesz azért, hogy a 
tervezet ne valósulhasson meg. 
mert szakmai indokok híján min
den eddiginél nagyobb gazdasá
gi és politikai károkat szenvedhet 
el a hazai erdőgazdálkodás. És 
még - tegyük hozzá - eddig se
hol nem hangzott el. hogy mit 
szólnak mindezekhez a térség
ben élők. a helyi lakosok, azok az 
adófizető állampolgárok, akik 
végső soron eltartják a döntésho
zókat. Vajon hallottak'-e már egy
általán a környezetüket közvetle
nül érintő új „társadalmi igények
ről”. az „elvárásokról”, vagyis a 
fejük feletti döntögetésekről?

Az Erdők Hete

Hasonló gondolatok jegyében zaj
lott az .Erdők Hete’ című program 
a parlament felsőházi termében, 
október első hetében. A nyílt na
pokat az országgyűlés mezőgaz
dasági bizottsága, annak erdé
szeti albizottsága és az Országos 
Erdészeti Egyesület szervezte az 
erdészek igazán rendkívülinek 
mondható érdeklődése mellett. A 
rendezvény vezetője, dr. Magda 
Sándor, az országgyűlés mező- 
gazdasági bizottságának elnöke, 
egyebek között leszögezte: amely 
társadalom az erdőről szól. az a 
gazdaságáról beszél! Benedek 
Fülöp. az FVM közigazgatási ál
lamtitkára a továbbfejlesztett Vá
sárhelyi Tervet ismertette. A Tisza 
áldásossá tételében 80 000 hek
tár elárasztható területen erdő-, 
erdősáv telepítések mellett ha
gyományos állattartást, erdő és 
vadgazdálkodást lehet és kell a 
jövőben folytatni. Holdampf Gyu
la az EU csatlakozás erdészeti vo
natkozású előadásában egyebek 
mellett megállapította, hogy az er

dőgazdálkodás a hozzákapcsoló
dó fafeldolgozó ágazatokkal - 
egészen a nyomdaiparig - fontos 
húzóágazattá válik, és emellett az 
erdők rekreációs jelentősége is 
rendkívüli mértékben megnő. Dr. 
Orosz Sándor a több száz jelenlé
vőt helyükről felállítva eskette fel 
az általa ismertetett „Nemzeti Er
dőnyilatkozatra". Ormos Balázs, 
az Országos Erdészeti Egyesület 
főtitkára, igen határozott hangvé
telű előadásában arról szólt, hogy 
nem kell félteni a magyar erdőket 
az erdészektől, mint ahogy ezt a 
természetvédők állítják, mert a ha
zai erdészeti részvénytársaságok 
és az erdészeti szakembereik 
már bizonyították, hogy igen is al
kalmasak a magyar erdők megvé
désére. és szakszerű kezelésére. 
Végezetül a jelenlévők az erdész 
himnusz közős eléneklésével tet
tek hitet elhivatottsággal végzett 
tenni akarásuk mellett. Dr. B. I.

Őrségben, az őrséggel

Az ország minden tájáról jöttek 
össze a természetvédelmi őrök 
országos értekezletére, az Őrségi 
Nemzeti Park központjába óri- 
szentpéterre. szeptember 26-27- 
én. Az értekezletre meghívást ka
pott a Vadászati Kulturális Egye
sület is egyfelől tevékenységének 
ismertetésére, másfelől a termé
szetvédelem és a vadászok kö
zötti nézetkülönbségek megvita
tására. Természetesen egyetlen 
ilyen lehetőség kevés minden 
probléma orvoslására, és nem is 
ez volt a szándék, de ú g y  gondol
juk, több mindenben közeledtek a 
nézetek. Egymás jobb megisme
rése mindkét félnek csak a hasz
nára válhat. Az anomáliák orvo
solhatók. és abban máris egyetér
tettek a jelenlévők, hogy a törvé
nyekben, jogszabályokban a ta
pasztalatok alapján jelentős diffe
renciálásra volna szükség. A hiva
talos szakmai egyeztetéseken kí
vül mindenképpen szükség volna 
rendszeres kötetlen formájú meg
beszélésekre is, hiszen emberi 
kapcsolatok, azok kiépítése és 
ápolása nélkül nehezen képzelhe
tők el mindkét fél számára elfo
gadható. erőszak mentes megol
dások. Egy polgári demokráciá
ban mindenki számára kötelező 
elvárás a „másság" tisztelete, a 
„meg-" és nem a „legyőzés" csak 
az elfogadható közelítési mód
szer. A párbeszéd megkezdődött, 
és bízvást állítható, hogy eddig 
ilyen jellegű tanácskozásra még 
nem került sor. Úgy gondoljuk, 
hogy a „lövészárkok” korántsem 
olyan mélyek, mint ahogy egye
sek gondolják, és a legnagyobb 
gond talán inkább az egymás 
melletti .elbeszélés", a kommuni
kációs hiányosságok. Talán egy
fajta gyerekbetegségek ezek. 
amelyek egy jelentős része az 
egymástól átvett „ex katedra" ki
jelentéseken alapulnak, a tudo

mányos igényű vizsgálatok tény
megállapításai helyetf. Bízunk ab
ban - és ezzel búcsúztunk - hogy 
nem marad el a folytatás.

- h -

A tenyészetett vadréce

A hazai vadréce-tenyésztés hely
zetét vitatták meg a résztvevők az 
OM W  Vadgazdálkodási Bizottsá
gának rendezésében. Gyoma- 
endrődön szeptember 25-ikén, a 
Csejti Vadásztársaság önzetlen 
házigazdaságával.

Dr.Nagy Emil professzor adott 
részletes áttekintést a vízivad-te- 
nyésztés hazai helyzetéről a so- 
ponyai kezdetektől, a jelenen át, 
egészen a jövőképig. Ezen belül 
a tőkés réce mesterséges te
nyésztéséről. a fél vad. a trambuli- 
nos. és a csalogató etetéses 
módszerekről, valamint a vizivad 
vadászat lehetőségeinek csökke
nését ismertette. Ehhez hozzájá
rult az is. hogy a horgászok szá
ma például 21 000-ről 340 000-re 
emelkedett. A récetenyésztésben 
elsősorban a szemléletváltás 
szükségességét szorgalmazta, hi
szen a tényszámok magukért be
szélnek. Ma a hazai réceteríték 
71 százaléka röptetett réce. (Bár 
a sorok írójának véleménye sze
rint a statisztika ehelyütt is sántít
hat. a vadászok vízivad elejtése, s 
annak leadminisztrálása miatt.) A 
terítékre kerülés százalékos kifeje
zése a tevékenység gazdaságos
ságát bizonyítja annak ellenére, 
hogy a lőtt kacsa felvásárlási ára 
még a napos kacsa árát sem ké
pes fedezni, ha egyáltalán sikerül 
vevőt találni. A magántőke bevo
nása és az EU támogatással fej
lesztett vizes élőhelyek várhatóan 
pozitív változásokat hoznak, és 
így a récetenyésztés jelentősége 
a jövőben nőhet.

Vaszkó Imre fővadász a gyo- 
maendrődi tapasztalatokat osztot
ta meg a hallgatósággal, a kezde
tektől. a mai gyakorlatig. A röpte
tett récevadászat a rosszul előké
szített vadászatokkal, a madarak 
szakszerűtlen kezelésével lett le
járatva. ma már nem csak a kül
földi. hanem a hazai vadászok is 
sokszor becsmérlően legyintenek 
ilyenek hallatán. Az elsődleges 
gondot pedig a vizes élőhelyek 
beszűkülése, kiszáradása, elve
szítése okozza. Ha az akarat meg
van. szinte minden vadászterüle
ten akadna megfelelő területrész, 
amelyet el lehetne árasztani, és 
ott kacsát nevelni. Üzleti filozófiá
juk: Megfelelő áruminőség - meg
felelő áron! Kiemelte az előneve
lés döntő szerepét, a 18-20 hetes 
kortól a szakszerű vadásztatást, a 
lőállások kijelölésének fontossá
gát. a környezeti követelménye
ket. és a vadszedő kutyák munká
jának megbecsülését. Mélyreható 
gazdasági elemzésekbe nem bo
csátkozott, de akár a helyszínre 
utazással is felajánlotta segítsé

gét. tapasztalatait. Nagyvadas te
rületeken ís új színfolt lehet. A jö
vővel kapcsolatban csak annyit 
árult el, hogy 3000-ről 4000-re 
emeli a vadréce törzsállományát. 
Dr Sztojkov Vladov a tenyésztés 
állategészségügyi problémáira 
hívta fel a figyelmet. Külön kiemel
te a piaci követelményeknek meg
felelő kromoszóma szám eredeti
ségének fontosságát, a tojások 
fertőtlenítésének szükségességét, 
a szállítás, a napos kacsák fog
adásának szigorú feltételeit, a fer- 
tőzőttség. az ólomsörét elfogyasz
tásával bekövetkező mérgezések 
kérdéseit. A figyelmes házigaz
dák a gyakorlatban mutatták be a 
tenyésztavakat. a tárolókat, esz
közöket. A vadászati bemutató 
során egyfajta „Ízelítőt" kaphattak 
ennek a sokak által nem becsült 
vadászati módnak a hangulatá
ból. milyen az. ha igazán profi mó
don szervezik. A terítékkészítés 
és kompetenciaosztás után szinte 
„megtelt a levegő". Mindenki na
gyobb tudásanyaggal, tapaszta
latokkal távozhatott. Köszönet ér
te mind a továbbképzés rendezői
nek. mind a - szinte a szívét is ki
tevő - Vaszkó Imrének és a többi 
jeles házigazdánknak.

Mészáros György

Az európai vadábrázolás

és vadászat a képző- és iparmű
vészetben - címmel rendezett ki
állítást az Országos Mezőgazda- 
sági Könyvtár és Dokumentációs 
Központ október 8-31. között A 
megnyitón Szanyi Tibor, az FVM 
politikai államtitkára elmondta, 
hogy először fordul elő a miniszté
rium történetében az a „botrá
nyos" eset. hogy a miniszter és az 
egyik államtitkár nem vadász. En
nek ellenére teljes szimpátiájukról 
biztosította a vadászokat, különö
sen azokat, akik a magyar vadá
szat hagyományainak, kultúrájá
nak megőrzésében, továbbvitelé
ben. gyarapításában tevékenyen 
részt vesznek. ígérete szerint a jö
vőben a tárca nagyobb hangsúlyt

kíván fektetni a vadászati kultúra 
támogatására, ezt bizonyítja ez a 
kiállítás is. Példaként hozta fel azt 
a néhai minisztert, aki a század- 
forduló után minden vidéki útjára 
látványosan magával vitt egy 
nagy láda könyvet, s azt szétosz
totta a meglátogatott térségben 
élők között.

t m -  6
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A kő/el száz festmény, művészi 
•/Miien elkészített kézműves mun
ka - kések, csontmetszetek és fa
nig, isok. üvegcsiszolatok - nívós 
Kiállításon bizonyítják a hazai al
kotók tehetségét, több .új" név is 
megjelent, akik eddig, mint vadá
szati témákat is feldolgozók, nem 
voltak ismertek. Néhány szlovák 
és német festő mestermunkái is 
falra kerültek, s Magyarovits Ká
roly preparátumaiból szépen be
rendezett dioráma gyönyörködtet
te a látogatókat.

Nem kell félni 
a bemutatástól

Személyes tapasztalataink alapján 
.1 vadászok birtokában lévő védett 
Állatok preparátumaival kapcsola
tos ügyintézés korrektül és zökke
nőmentesen zajlik a Duna-lpoly 
Nemzeti Park Igazgatóságánál. 
Bár a határidő már rég lejárt, még
sem hallottunk olyat, hogy a tartási 
ongedélyt kérő vadász ne kapta 
volna meg az engedélyt, ha azt 
szabályosan (dokumentumokkal, 
vagy két tanú aláírásával igazoltan 
alátámasztva) kérte a lakhelye 
szerint illetékes Igazgatóságtól. 
Sokan ok nélkül félnek bejelenteni 
a birtokukban lévő preparátumo
kat. a természetvédők arra biztat
nak mindenkit, hogy legalizálják - 
és egyúttal regisztráltassák - gyűj
teményüket. Célszerű telefonon 
időpontot kérni, nagyobb (nem 
mozgatható) gyűjtemény esetén a 
helyszínre is kimennek a munka
társak.

A Nemzeti Parkok listája és el
érhetősége megtalálható a min
den vadásznak megküldött kama
rai Vadászévkönyvben.

S.E.

Címlapbotrány

Az olvasók nagy örömére ez év
ben megjelent a népszerű Natio
nal Geographic magyar nyelvű ki
adása. A második „magyar 
szám" címlapján Tisza címmel 
magyar fotós bravúrosnak tűnő) 
felvétele látható, amint egy repülő 
jégmadár éppen elkapni készül 
egy tiszavirágot. A naturArt Ma
gyar Természetfotósok Szövetsé
ge a hazai természetfényképezők 
nevében elhatárolták magukat a 
szerzőtől, mivel bebizonyították, 
hogy a kép hamisítvány, amely 
műteremben, kitömött madárpre
parátumról készült, s akit egyéb
ként hasonló kép-manipuláció mi
att a Szövetség korábban már ki
zárt tagjai közül. Megalapozott 
Qyanújukat a Duna tv stúdióműso
rában nyilvános vitára bocsátot
ták. valamint minden szempontból 
részletezett írásos anyagban 
megküldték a lap budapesti és 
angliai szerkesztőinek. Ennek tel
jesen meglepő reakció lett a vé
ge: helyreigazítás nem történt, vi
szont az amerikai kiadás a bot
rány miatt nem veszi át a magyar

anyagokat, jelentős anyagi vesz
teséget okozva ezzel a hazai 
szerzőknek

Lám nem csak a vadászatban, 
de a természetfotózásban (sőt, a 
lapkiadásban) is akadnak súlyos 
etikai problémák, amelyek megsér
tik az elfogadott etikai kódexeket...

Hubertus-nap 
Cegléden

Sós János polgármester megnyi
tója után a Fux kürtegyüttes szóla
mai színesítésével, és a Szent 
Hubertus misével kezdődött az 
egész napos rendezvény Ceglé
den. szeptember 27-ikén. Ezt kö
vetően a gyerekek madáretetők 
készítésével szorgoskodtak és re
mekeltek. amelyeket este haza is 
vihettek. Az állatok világnapja kö
zeledtével egy Kutya - kopjafát 
avattunk és szenteltünk fel. ame
lyet Újházy György készített. A ku
tyák szomorú sorsát a kutyamen- 
hely vezetője ismertette, majd a 
VKE részéről e sorok írója tartott 
előadást a munkakutyák szerepé
ről. a vadászkutyákról, az ember 
leghűségesebb társáról. Ezután a 
hagyományoknak megfelelően az 
ezredfordulótól az év fáit ültettük 
el: bakóca berkenye 2000, bibir
cses nyír 2001, molyhos tölgy
2002,hegyi juhar a 2003-as évet 
jelzi. A facsemeték Czeróczky 
András erdész barátunk díszfais
kolájának ajándékai. A jeles ün
nep alkalmából a Hubertus Ke
reszt bronz fokozatával tüntették 
ki Imre Jánost és Hajdú Lászlót. A 
Matula program rendezvénye 
több mint háromszáz gyermek 
részvételével zajlott, érdekes és 
izgalmas vetélkedőkkel, termé
szetes anyagokból készült alkotá
sokkal. pályázatok eredményhir
detésével. Szabó László a soly- 
mászatröl. Bobály Csaba vadász
ebekről tartott előadása és bemu
tatója valósággal elbűvölte a hall
gatóságot.

De nem unatkoztak a felnőttek 
sem. mert 6 kategóriában 19 főző
helyen mérték össze gasztronómi
ai tudásukat az izgalmas vetélke
dő során. Mindenki jól érezte ma
gát, jól szórakozott, s várják is a 
folytatást. Nem is marad el. mert 
tovább fejlesztve és bővítve foly
tatjuk a népszerű Matula progra
munkat, és hasonló lelkesedéssel 
készülünk a Takarítási- és a Föl
dünk Világnapjára, valamint új öt
letekkel készülünk a hagyomá
nyos „Állatok Karácsonya" című 
és a gyerekek körében igen nép
szerű rendezvényünkre is.

Mészáros Iván 
A VKE a le lnöke.

oktatási és ifjúsági ügyvivő

Diana napi 
vadászvigadalom

A címben szereplő vadásznapot 
hagyományteremtő szándékkal in
dította el a Tolna megyei Kölesd

község szeptember 20-ikán. Iga
zán patinás helyszínt választott 
Kocsis György polgármester, aki 
egyben a Kölesd - Dalmandi Va
dásztársaság elnöke is. A vadász
kürtösök megnyitó hangjai után dr. 
Solymosi József országgyűlési 
képviselő köszöntötte az egybe
gyűlteket. majd Wigand István, 
mecseknádasdi plébános celeb
rálta a Szent Hubertus misét a 
borkúti részen, ahol vaddisznó, 
őzbak,dám- és gímszarvas bika 
feküdt a fenyőágakkal díszített ra
vatalon. A nagyvadfajok nem csak 
a megyei, hanem a helyi vadász- 
társaság területének is jellemző 
vadfajai. Zenészek, kórusok szó
rakoztatták a közönséget, bemu
tatkozott a Tolnai Borút, hiszen 
egyik állomása Kölesd. amelynek 
igen jófajta nedűit őrzik a község 
pincéi. Volt még trófea- és képző- 
művészeti kiállítás, és aki elfáradt, 
azt egy kis meghitt, baráti megbe
szélésre. poharazgatásra invitál
ták. A családias hangulatú rendez
vényen mindenki azzal búcsúzott, 
hogy jövőre ugyanitt találkoznak.

Bischof Ferenc

Maderspach emlékére

A híres vadásziró Maderspach 
Viktor emlékkiállítását tekinthették 
meg az érdeklődők a Honvéd ét
teremben október 18-ikán. A be
mutatón az író személyes vadá
szeszközei. tárgyai mellett megis
merkedhettek a teljes írói munkás
ságával. az emlékét ápoló és a ki
állítást rendező Maderspach Va
dászklubbal. A klub elnöke, 
Ádám Jenő, méltató beszédében 
részletesen ismertette azt a kalan
dos és a mai kor embere számára 
szinte hihetetlen életutat. amely 
Maderspach Viktort a legkiválób
bak sorába emelte. A kiállítást 
hangulatos vadászbál zárta.

Vadászok a Falunapon
A Lévés-Farm Vadásztársaság tró
feakiállítását megtekintve ismer
kedhetett a népes nagyközönség 
a vadászattal a hagyományterem
tő szándékkal rendezett első Ven
dégváró Falunapon. Dombegyhá
zán. Varga Sándor vadászmester 
a színpadról tájékoztatta az érdek
lődőket (és érdekelteket) a kör
nyékbeli földeken gazdálkodó tár
saság örömeiről, gondjairól. A ro
mán határ melletti nagyközség ap
raja nagyja kivonult az egész na
pos rendezvényre, több ezer (!) 
ember volt kíváncsi a színvonalas 
műsorra, ahol a malacfogó ver
senytől a női* fehérnemű-bemuta
tón át a színpadon egész nap mű
sort vezető Forgács Gábor szár
nyai alatt szálldosó Füsti Fecské
kig mindenki megtalálta a kedvére 
való szórakozást. Jó  példát mu
tatva a környékbelieknek, magyar
román testvértelepülések foci
meccse borzolta a sportrajongók 
kedélyeit, mazsorett- és tornász

bemutató. a helybéli Május nép
tánccsoport előadása és Koltai 
Zoltán magyarnóta énekes szóra
koztatta a hölgyeket és az időseb
beket. Nagy sikere volt a kinek van 
a legnagyobb... takarmánytöke. 
és a leghosszabb. . . kukoricacsö
ve címmel rendezett „őstermelő- 
vetélkedőnek”. a sörivó-verseny
nek. és Hárosi Jenő Guinness-re- 
kord kísérletének, aki fejen állva (!) 
ivott meg egy üveg sört.

Alig lehetett helyet csinálni a fő
utcán kíváncsiskodó tömeg között 
Erdős Csaba kaszkadőrmotoros 
attrakciójához, melyet látványos - 
és büdös - , teljes gázzal egy 
helyben pörgetett kerékkel történő 
„gumiégetés" zárt. Fazekasok, 
kézművesek, bazárosok. édesség- 
és italárusok tették teljessé a bú
csúi hangulatot, több zenekar 
koncertje, majd látványos tűzijá
ték tette fel a koronát a napra - 
melynek látogatottságát orszá
gosnak kikiáltott rendezvények is 
megirigyelhetnék.

„Tarzanék”, Trabantban

Hajnalban egy Trabantban három 
férfi és egy nő tartott hazafelé egy 
bálból október 12-ikén. Letenye 
közelében egy gímszarvasbika 
ugrott a motorháztetőre, és a 
bennülők késszúrásokkal próbál
ták leteríteni. Sikerült is az egyi
küknek jó helyen megszúrni a ka- 
pálódzó bikát, de az még sebzet
ten el tudott menekülni. Ezért az
tán a - minden bizonnyal túl sok 
Tarzan regényt olvasott különít
mény - visszatért akciójuk hely
színére és két óra tájban meg is  
találták az addigra elpusztult bi
kát. Annak rendje módja szerint 
megnyúzták, és már csak a hen
tesmunka volt hátra, amikor a hi
vatásos vadász segítségével a 
rendőr járőr rajtuk ütött. A bizonyí
tékok alapján a tetteseket előállí
tották és a büntetőeljárás a va
dászok több mint félmiliió forintos
ra becsült kárértéke ügyében 
megindult.

A fegyvertolvaj 
kalandjai

Nem jártak sokkal jobban azok a 
autósok sem. akiket a magyar
szerdahelyi erdőben (Zala me
gye) tartóztattak fel október I l 
ikén. hajnalban. A Kürtösmenti 
Vadászklub hivatásos vadásza és 
vendége lövésekre lett figyelmes, 
és mivel más a területre nem volt 
beírva, arra felé indultak. Messzi
ről meglátták, hogy valamit a ko
csiból kidobnak. Megállították 
Őket. s a négy utasnál puskát 
nem. de más vadász felszerelése
ket találtak. Azonnal hívták a 
rendőrséget, de ezt már a tűre! 
metlen rabsicok nem várták meg 
hanem gyorsan elfüstöltek. Köz 
ben megjött a vadászklub elnöke 
és tüzetesen átnézték a helyszínt
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amíg a rendőrök megjöttek. Meg
találták a kidobott, töltött puská
kat, amelyek egyikéről, a 7 mm-es 
Remington Magnumról kiderült, 
hogy tavaly szeptemberben lop
ták el egy vadász házából. A ko
csi rendszáma alapján hamar 
megtalálták a magyarszerdahelyi 
férfit, aki benn ült a rejtélyes autó
ban. Az elmúlt év folyamán szám
talanszor jelentették, hogy idegen 
lövéseket hallottak a területen, de 
vizsgálat nem indult. A gyanúsí
tottat előzetes letartóztatásba he
lyezték. társai ügyében «folyik a 
nyomozás.

P.G.

Madarak a falon

Madarak címmel október végéig 
volt látogatható a naturArt Magyar 
Természetfotósok Szövetsége 
tagjainak anyagából rendezett vá
logatott. csak madárfotókat be
mutató kiállítás. A hazai madárfo
tózás mai művelőinek legjobb ké
pei kerültek falra, precízen kidol
gozott technikával, kifogástalan 
installációval. Sajátosan rendező
dött át ez a speciális terület az 
utóbbi két évtizedben. Azok a 
technikailag briliáns .hagyomá
nyos" madárfotók, amivel valaha 
garantáltan díjakat lehetett nyerni, 
ma már a tizenkettő-egy tucat ka
tegóriába kerültek (lassan már 
minden kiállító csúcsminőségű 
felszereléssel dolgozik), s meg
szaporodtak azok a technikailag 
.selejt" képek, amelyek életlenek, 
bemozdultak, valaha a szemétko
sárba kerültek volna. Ezek az el
mosódott. sejtelmes, sokszor 
csak folthatásával impressziókat 
közvetítő fotók egy olyan sajátos 
hangulatot, a színek, fények, moz
gások izgalmas együttesét jelení
tik meg - véletlenszerűen - ami 
méltóvá teszi őket a falra kerülés
hez. Természetesen jelen vannak 
a gondosan megtervezett, bravú
ros tudással előre „felépített” ké
pek is. amelyek méltán váltják ki a 
néző elismerő csettintését.

A tilosban járó ítélete

Nyolc hónap börtönbüntetésre 
ugyan, de a végrehajtást három 
évre felfüggesztve ítélte el a

Szekszárdi Bíróság Staudt Jenő 
vadászt, aki a kurdi szőlőhegyen 
tavaly a társát halálosan megse
bezte. Amiről viszont nem szólt 
eddig a fáma. a két vadász 
együtt vadászgatott jogosulatla
nul a Gyulaj Rt. vadászterületén, 
amelyért a Tolna megyei vadá
szati hatóság - természetesen - 
külön eljárást indított, ám azt a bí
róság jogerős ítéletéig felfüg
gesztette.

Amiht annak idején arról a la
pok is beszámoltak, az elítélt va
dász őzre lőtt, de az a lövés után 
eltűnt a bokrok között. Társa utá
na eredt, majd az őt követő, és 
előtte a lövést leadó vadász - 
többször megváltoztatott vallo
mása szerint - elbotlott, fegyve
re véletlenül elsült és társát 
agyonlőtte. A kiszabott határidőig 
fellebbezés nem érkezett a bíró
ságra. ezért az ítélet jogerős, és 
így újra indulhat a jogosulatlan 
vadászatért is a vadászati ható
ság eljárása.

Kaszói vérebverseny

A 28. Nemzetközi Vérebversenyt 
a Magyar Véreb Egylet és a Ka
szó Rt. rendezi a híres Kaszó
pusztán. november 6-8-ikán.
Idén 13 ország jeles vérebei és 
vezetői mérik össze a tudásukat, 
és a látványos versenyre több 
száz hazai és külföldi érdeklődőt 
várnak.

Gemenc, képekben

Képzőművészeti és fotókiállítás 
nyílt a Szépvölgyi úti Business 
Parkban szeptember 30-ikán, 
amelyet a látogatók november vé
géig tekinthetnek meg. A kiállítást 
a Kommunikáció - Natura Bt. ren
dezte Pétervári Gábor szenzációs 
gemenci fényképeiből és a Ge
menc Rt. által támogatott festő
művész alkotótábor művészeinek 
alkotásaiból. Ambrus Lajos, Bene 
János, Mráz János, Simon Fe
renc. Nemes István. Szurcsik Já 
nos. Meszlényi Attila.. Bozsó Já 
nos. Muray Róbert. Valaczkai Er
zsébet. Kalas András, Gyalai Bé
la. Prihoda Judit, és Szarvas 
Pongrác képeinek hangulata ad 
ízelítőt abból a varázsból, ame

lyet Gemenc jelent a vadászok
nak. természetbarátoknak.

Témám a természet

...címmel nyílt kiállítás Muray Ró
bert festményeiből a Dunakeszi 
Iskola Galériában szeptember 19- 
ikén

Sajtóközlemény

A Vadászati Kulturális Egyesület 
(továbbiakban VKE) a többször 
módosított 1996. évi CXXVI. Tör
vény 6.§.(3) bekezdésére való hi
vatkozással jelen sajtóközlemény
ben hozza nyilvánosságra, hogy a
2002. évi a VKE részére átutalt, az 
adózó állampolgárok által felajánlott 
1 százaléknak megfelelő összeget:

914.376,- Ft-ot.

a Vadászati Kulturális Egyesület 
működésére, valamint a VKE által 
kiadott Magyar Vadászlap megje
lentetésére (nyomdaköltség, re
zsi. stb.) használta fel. A felhasz
nálás tényét a könyvelésben sze
replő számlák igazolják.

Nagy Sándor 
hetven éves

Október 11-én töltötte be Nagy 
Sándor. Békés megye fővadásza, 
kamarai titkár a hetvenedik élet
évét. A megyében. Nagyszéná
son. 1933-ban született, és nem 
kevesebb, mint 51 évet dolgozott 
a köz szolgálatában. Ebből a gaz
dag vadász-életútból több mint 
három évtizedet a megyeházán, 
13 évet pedig a megyei vadász 
szövetségnél és megalakulása

óta a kamaránál töltött. Békés me
gye - jelentős létszámú - két és 
félezer vadászának ügyes-bajos 
dolgait intézte, és intézi ma is tö
retlen szorgalommal. Intézkedik, 
szervez, ott van mindenütt, ahol 
segíteni kell. A mai helyzetben - 
sajnos - Békés megye vadgaz
dálkodása sem egy fáklyásmenet, 
számtalan nehézséggel, megol
dandó gondokkal jár. Elég. ha 
csak az év eleji rettenetes télre 
gondolunk, amely talán éppen 
ebben a társégben szedte a vad
állományból a legtöbb áldozatot. 
Széles körű. gyors és szervezett 
vadász-összefogás volt erre a 
nagy kihívásra a válasz. Mindeze
ken kívül - és engedtessék meg 
talán ennyi szubjektivitás - Nagy 
Sándor több évtizedes segítségé
re mindig is bízvást számíthat
tunk a lapkészítés során és a leg
jobb tudása szerint segítette szer
kesztőségünk munkáját, ezáltal 
pedig a Tisztelt Olvasóink hiteles 
tájékoztatását.

Ezúton köszönjük meg Nagy 
Sándor jószándékát, és sok sze
retettel köszöntjük hetvenedik 
születésnapja alkalmából. Kíván
juk. hogy még sok-sok éven át 
végezze munkáját, és így minél 
többet .zavarhassuk" egymást. A 
következő évekhez pedig tiszta 
szívből számtalan felejthetetlen 
vadászélményt, jó erőt és egész
séget kíván:

a Szerkesztőség

Helyreigazítás

Lapunk múlt havi számának 7. 
oldalán a Csorváson kitünte
tett művész neve helyesen. 
Szamosközi Antal, a 13. ol
dalon a túrkevei polgármester 
neve is hibásan jelent meg. 
Helyesen: dr. Szabó Zoltán 
Az érintettek szíves elnézését 
kérjük. A Baranya megyei va
dásznapi beszámolónkból 
(12.oldal) a Nimród éremmel 
kitüntetettek beküldött listájá
ból sajnálatos módon kima
radt Jung Jenő fővadász ne
ve. akinek - ha így megkésve 
is - ezúton gratulálunk.

Az idei bőgés legjobbjai
A nagy meleg és aszály miatt meglehetősen nehezen, döcögősen 
induló bőgés a szokottnál hamarabb véget is ért. Általános véle
mény szerint a legfelejthetetlenebb napok a szeptember közepét • 
követöek voltak. Természetesen jöttek mindenféle „nagy bikákról' a 
rémhírek esőstől, de aztán amikor a fővárosba kerültek a hivatalos 
bírálatra, pontszámaik - szokás szerint - jócskán .összementek* a 
jóslatokhoz képest. így aztán a bűvös 250 pont felettinek végül csu
pán egyetlen agancs bizonyult. Baranya-. Zala-, Somogy megye pe
dig idén is .hozta*, amit hoznia kellett.
2003. évi bőgés rangsorrendje az alábbiak szerint alakult:
1. MEFA Rt.. Vajszló 13.25 kilogramm, 255.27 IP
2. Zalaerdő Rt.. Szentpéterfólde 13.22 kilogramm, 247,04 IP
3. Új Élet Vt„ Darány 12,70 kilogramm. 245,99 IP
(Az első két helyezett teritékfotóit előző, októberi számunkban közöttük.)



FÁCÁNHAJTÁSOK ELŐTT
Ahogy a nagyvadas területeken a bőgés időszaka, úgy az apróvadas területeken a téli fácánhajtások a vadászok piros 

betűs ünnepnapjai. így aztán -  m aradva a hasonlatnál -  szinte m indenki találkozott „jószándékú” ünneprontókkal, átélt 
m ár rosszul szervezett hajtásokat akkor is, ha egyébként szépen volt madár. Balogh G yulával, Fehér Józseffel, Janovics  

Tiborral, az A nas Kft. szakem bereivel ezért igyekeztünk a legfontosabb kérdéseket segítő szándékkal tisztázni. Több  
évtizedes tapasztalataikat professzionális vállalkozókként hasznosítják. H ajtásaikon való részvételi lehetőségért -  pedig  

igazán nem olcsók - a külföldiek szinte sorba állnak, előre eladják a vadászataikat, és nem ők m aguk reklám célokból, 
hanem  a visszajáró törzsvendégek nyilatkoznak a legm agasabb elism eréssel az elért eredm ényeikről.

Természetesen mindennek az alapja, hogy le
gyen elegendő fácán a területen, mert a vadá
szatok előkészítése már a nevelés során el
kezdődik. és tart végig az idény végéig. Ala
posan meg kell ismerni a fácánok szokásait, 
szinte együtt kell élni velük, hogy sikerüljön ha
sonlóan. az „Ö” fejük szerint gondolkodni Ezt 
a nevelés során a naponta többszöri beterelé- 
sekkel. állandó megfigyelésekkel érjük el. s így 
a végére számunkra már - ha esik. ha fúj - 
semmi újat nem tudnak „mondani". A fácánnál 
is igaz - pedig sokan nem tartják ezt fontosnak 
- akárcsak a vaddisznónál, hogy jól hajtani 
csak arra lehet, amerre maguk is szívesen 
húznak. Oda. ahol a szerzett tapasztalataik 
szerint viszonylagos biztonságban érzik ma
gukat. A részletekbe ehelyütt és novemberben 
már nem mennénk bele. de alapfeltétel, hogy 
legyen ott erdő, ami a madarakat ..megemeli"
.vadföld . azaz „leszállópálya', mert ezek alap- 
feltételek. Ha valaki veszi a fáradságot és ma
darait igyekszik alaposan kiismerni, ekkorra 
már tudnia kell a napszaknak megfelelő szárít- 
kozó. táplálkozó, gallyazó helyeket, az úgyne
vezett szűkebb ..otthonukat’ . Oda mennek a 
fácánok és elsősorban ott kell etetni őket. ahol 
kibocsátották, mert itt érzik magukat bizton
ságban. Ezért ezt a helyet az idény legvégén 
szabad csak veretni. Ebben hibáznak nagyon 
sokan, az eredmény az alacsony visszakerülé- 
si százalék. Mindig kívülről befelé, a kibocsátó 
hely felé. kell a hajtásokat is szervezni. Csak 
egy vadászatvezető lehet, akinek minden irá
nyítás a kezébe összpontosul, senki abba bele 
nem szólhat, más ..javaslata" nem lehet, a töb
biek feladata a végrehajtás. Persze minden in
formációval is rendelkeznie kell a vadászatve
zetőnek. és legalább két héttel a tervezett va
dászat előtt már mindenről tudnia kell. Ez szi
gorúan szakmai és nem pedig protokolláris 
feladat. Ha például a hajtóvadászat 9 órakor 
kezdődik, akkor már negyed kilenckor a mada
rakat ki kell terelni a behajtandó területre úgy. 

eVrhogy erről nem kell tudnia senkinek. Strázsákat 
kell elhelyezni a megfelelő pontokra a későbbi 

eglepetések'elkerülése Erdőkében. Mi, va
rratonként'kettő 10 -15 fŐ£ hajtó csoporttal 
flgozunk. mert amíg az egyik csoport hajt, a 

rr^ik yxrfár feláll a* következő hajtásra és a 
JktrázsaKaSsal" biztosítja az eredményességet.

*  vv >  v -  '

zés, az előre megbeszéltek be nem tartása. 
Ezért a legfontosabb a vadászati fegyelem, 
ekörül van manapság a legtöbb gond. Itt nincs 
semmiféle rosszul értelmezett „demokrácia". A 
sikeres fácánhajtás titka az összehangolt, 
együttes munka, akárcsak egy zenekaré, ahol 
a karmester egyszemélyben vezényel, egyéni 
elképzeléseknek, ötleteknek bármilyen jónak 
tűnhetnek is, itt már semmiféle helye nincs. Az 
elmúlt években - tapasztalhatjuk - jócskán 
csökkent a nevelési kedv, de főként inkább az 
anyagi erő. Pár ezer fácán kibocsátó helyének 
előkészítési és utógondozási költségei ugyany- 
nyit tesznek ki, mint tízezer madár esetében, 
de befektetés nélkül nincs üzlet. Véleményünk, 
és tapasztalataink szerint hatezer alatt egysze
rűen nem térülhet meg a ráfordítás. Az idei ter
mészetes szaporulattal sokat kezdeni nem le
het. ezért nem nagyon nyílik más alternatíva, 
ha vadászni akarunk és ebből valami nyeresé
get. vagy költségcsökkentő bevételt is szeret
nénk kihozni. Az azonban bizonyos, hogy csak 
minőségi madarakra, vadászatokra lesz igény 
a jövőben és aki talpon szeretne maradni, an
nak az idényt megelőző időszakban a célirá
nyos munkáját igen alaposan újra kell gondol
nia. Csak az tud aratni, aki a „veteményót" 
mindvégig rendkívüli odafigyeléssel, felelős
ségtudattal és áldozatos munkával 
Ha pedig nem így teszi, akkor 

fogjon.

megakadályozva a hajtásból átrepültek csen
des ellábalását. Általában egy puskás mellett 
egy kutyás vadszedő áll. de ha ikerpuskával 
jön a vendég, akkor igény szerint kiegészül a 
segédszemélyzet egy-egy töltögetővei is A 
puskások eligazítását, a puskások helyét előre 
jól ismerő felvezető végzi. A hajtásvezető CB 
rádióval a hajtóvonal közepén megy. A mobil- 
telefon azért nem jó, mert térerő gondok lehet
nek. Ezért CB rádióval el kell látni a vadászat
vezetőt. a hajtásvezetőt, a két szárnyvezetőt 
és a puskásvonal felvezetőjét. A hajtásvezető 
munkáját a két szárnyvezető segíti, akik a ka
pott utasítások szerint irányítják a hajtókat. 
Szükség szerint lassítják, vagy sürgetik a tem
pót. ahogy azt a vadászatvezető - és nem más 
/!/- parancsolja. Nagyon kell vigyázni arra. 
hogy a fácánok csak olyan ritmusban és 
mennyiségben keljenek, hogy azt a puskások 
felkészülve fogadhassák. Számukra külön 
szállító járműre van szükség, ugyanúgy mint a 
lőtt fácánok felkötözésére, szállítására is. Egy 
területrészen, egy egész napos vadászat ren
dezhető, utána a nyugalmat és védelmet kell 
biztosítani a fácánoknak. Általában három haj
tást tervezünk ebéd előtt, ugyanennyit ebéd 
után. Induláskor tízórai gyanánt pogácsát, rág
csálni valót, kenyeret, szalámit, és teát adunk. 
Egy óra körül külön két személy az előre elké
szített. eső elől féltetővel ellátott helyen teher
autóval kiszállított hordozható sörasztalokon 
terít meg. és tálalja a hőtárolós edények
ből a forró babgulyást, vagy más me
legételt. Az ebéd utáni hajtá
sokat azonban már úgy kell 
szervezni, hogy időben vé
gezzenek, mert a rövid nap
palok miatt a teriték közös megte
kintésekor már többnyire erősen 
szürkül. A két sarkon égő mág
lyák különös hangulatot ad
nak...

Könnyebb volna persze a 
leggyakoribb „rontásokat" is 
külön megbeszélni. Ám. 
ezek mindegyikében a i  
k^s^vonás a rögtön-



VADASZATI GYAKORLAT

BARKÁCSOLÁS
Ha létezik igazán szép vadászat, az lovas fo
gattal. vagy szánnal történik, szinte mindegy, 
hogy a susogó lombok alatt, vagy selymesen 
friss havon, vitathatatlanul az egyik legnagyobb 
é lm é n y t a d ó  módja a vad megkeresésének, el
ejtésének. Ezt a vadászati módot a vadász
nyelv sajátos módon barkácsolásnak nevezi, ki 
tudja milyen összefüggés kapcsán lett a fúrás
faragásra utaló kifejezés szinonimája. Sajnos, a 
rohanó világ „hozadékaként" ez is az egyre rit
kuló vadászati módok közé tartozik, mind ke
vesebb vadászterületen vállalkoznak arra - 
vagy engedhetik meg maguknak - hogy lova
kat tartsanak. Ráadásul olyat, ami vadászkocsi
ba. szánba is befogható. Mert bizony a vadász
ló, az egy külön „állatfajta", nem lehet egy na
pon sem emlegetni közönséges fajtársaival. 
Erre a fe la d a tra  c s a k  n y u g o d t, jól irányítható, a 
gazdájának, kocsisának mindenben engedel
meskedő. legyet, böglyöt, szúnyogot, az élő és 
a lőtt vad szagát, a lövés durranását ijedezés 
nélkül eltűrő lovak felelnek meg. ráadásul hó- 
ban-fagyban, sárban-esőben egyaránt húzniuk 
kell, sokszor egész napon át. Persze, lehet pró
bálkozni könnyű homokfutó előtti tüzesvérű pa
ripákkal is. de lehet, hogy a vadász vendég 
többet lesz a levegőben, mint az ülésen, s a lö
véstől megbokrosodott jószágok csak a hetedik 
határban állnak meg. A másik véglet a faküllős 
lőcsös kocsin való derékfájdító zötykölődés, 
ahol a mélabúsan vánszorgó „gebéket" vadá
szathoz nem szokott gazdájuk hangos szóval 
biztatja gyorsabb haladásra, vagy ami még 
rosszabb, megállásra a vad megpillantásakor, 
egyúttal garantálva ezzel annak azonnali meg
ugrását. Ebből is látszik, hogy nem elég a jó va
dászié. a barkácsoláshoz speciális vadászko
csit célszerű használni, amely biztonságos és 
kényelmes ülést biztosít elől-hátul. nem zörög, 
megfelelő rugózású és nem „közvetíti" a talaj 
egyenetlenségeit. Elfér benne a felszerelés és 
lehetőleg az elejtett vad is. Sok típust gyártottak 
az elmúlt évszázadok során a felcicomázott. fa
ragott királyi vadászhintótól az egyszerű „gumi- 
rádlis". kasos vadászkocsiig, amely fenti kritéri
umoknak megfelelt, a különbség főleg az előál
lítási költségben, s az ezt megtestesítő komfort
ban is érzékelhető. Mindenképpen praktikus, 
ha körben palánkos, vagy legalább peremes, 
mert a lapos platóról könnyű elhagyni bármit.

Praktikus megoldás, ha az ülésnek kiemelhető 
része, „fészke" van, így a nagyobb testű vad 
hosszában végigfektethető, s az ülést fölé 
vissza lehet helyezni. A szállításkor már nem 
tiltja az etikett a vad átlépését, vagy a láb ráhe- 
lyezését. Fontos tehát a megfelelő rugózás, 
amely a gödrökben, köveken áthaladáskor 
tompítja az ebből adódó ütéseket, de nem jó vi
szont a -túlrugózott" kocsi sem. amely minden 
mozdulatra ringani kezd. s a rajta ülők rövide
sen tengeribeteggé válhatnak. Ma már a jó va
dászkocsikra tárcsafékeket szerelnek. A külföl
di va d á sz a ti k iá llítá sokon  egy-egy ilyen vadász
ható és szerszám ára a luxusautókéval is ve
tekszik. kapható hozzá külön tréler és mellé ló
szállító utánfutó is A függesztékeket, kötése
ket lehetőség szerint erős. rendszeresen ápolt 
bőrszíjjal, kötéllel kell megoldani. Az egymással 
összekoccanó fémek helyett, minél kevesebb 
csörgő-zörgő alkatrész csap zajt menet köz
ben, annál jobbak az esélyeink, s ez fokozottan 
érvényes a csendben sikló szán esetén. Ha 
van jó lovunk, jó kocsink, akkor már csak egy 
neuralgikus pont van: a jó kocsis. A terepi fo

gathajtás ugyanis külön „tudomány". Egyszerű 
a történet, ha a kísérő hivatásos vadász hajtja a 
lovakat - de jobb és ez az igazi - a kísérő va
dász elöl ül a bakon a hajtó mellett, akiből szin
tén nem hiányozhat a vadászszenvedély. Fon
tos, hogy halkan tudja a lovait irányítani, és ab
ban a pozícióban állítsa meg a fogatot, ahogy a 
vendégnek jó. nem pedig neki. Legyen gondos 
a barkácsolásra való felkészülésben. Indulás 
előtt időben egy- másfél órával előbb meg kell 
etetni, itatni a lovakat. Nincs kellemetlenebb, 
mint az éhes jószág, amely minden belógó le
velet megpróbál lehúzni, s a visszacsapódó 
gallyak a vendégeket csapják arcul. Legyen 
bekészítve az ivóvíz, üdítő, télen a teás ter
mosz. és a kézmosó víz. kötél, kisbalta. fűrész 
és jó kés a zsigereléshez. Nem árt. ha ott a mo
torfűrész, m e rt ta lá lha tunk  a z  ú tra  b e d ő lt fákat. 
Legyen a lovakra és az ülésre száraz pokróc, 
hideg idő esetén szalma a lábak alá és takaró a 
vendégeknek. Maga a lövés - az etika és a tör
vény szerint - nem történhet a fogatról. Ha az 
elejteni kívánt vad már figyel, akkor ajánlatos a 
lassan haladó fogatról, szánról a vaddal ellen
kező oldalon óvatosan lelépni, s egy fa mögé 
húzódni. így a vad a távolodó fogatot figyeli, 
ezért igen jó esély kínálkozik az alapos elbírá
lásra. feltámasztott célzásra és így a biztos elej
tésre. Másik lehetőség, hogy a vadász a kísérő
vel együtt száll le a fogatról. Megfelelő takarást 
keresve megállnak, s a fogat m e g y  o ly a n  irány 
b a n  tovább, hogy a távolabb álló vadat feléjük 
tereljék. Mint mindenhol, ebben is tanúsítsunk 
kellő önmérsékletet, ne hajszoljuk sötéttől, sö
tétig a lovakat, csak, azért, hogy több lövési le
hetőséghez jussunk. Ha vendég jól érezte ma
gát. akadt elegendő esélye, a szerzett élmé
nyek jóleső fáradtságával hazatér. A személy
zetnek azonban sokszor a kővetkező napokon 
is helyt kell állniuk, hasonló módon kell teljesíte
niük. mert jöhet a következő hasonló élmények
re áhítozó vendég. Soha nem kell a vendégnek 
tudnia „elődjének" kalandjairól, méginkább az 
előző vadászat maradandó nyomairól - sárról, 
vérről, egyebekről - sem. Ez a legelemibb el
várható vadászias udvariasság, mert mindenki
nek elsősorban a saját szerzett élményei a fon
tosak. az egyszerit, a megismételhetetlent, az 
egyedit keresi.

Somfalvi Ervin

1 0 * 1 *



KULFOLDROL

ZELTWEG
Ausztriában, a Steier tartomány
ban. a Mur völgyében, hegyek 
koronázta fennsíkon található kis 
,vóros egyik magaslati pontján áll 
n Schloss Farrah kastély, amely 
az 5-6 ezer lakosú település ..mű
velődési’ házának tekinthető.
Évente húsvétkor és az adventi 
ünnepek keretében több ezer lá
togató fordul meg az itteni ren
dezvényeken. Az osztrák-magyar 
alapítású „Vívat Európa" Egyesü
let az EU csatlakozás jegyében 
úgy gondolta, talán nem lenne 
baj. ha a közvetlen szomszédaink 
többet tudnának rólunk. Magyar- 
országról. A „Hilfe. die Ungarn 
kommen!" (Segítség, jönnek a 
magyarok!) szlogennel, amely a magyarok kö
zel ezer évvel ezelőtti kalandozására utal, több 
napos rendezvényt szervezett, amely a hon
foglalástól kezdődően a reneszánszon, a Rá- 
kóczy szabadságharcon, gróf Széchenyi Istvá
non és az autentikus folklóron keresztül a No* 
bel-díjasainkig igyekezett bemutatni mindazt, 
ami a csikóson, a gulyáson, a paprikán ... és a 
Balatonon túl hazánk kulturális értékei közé

A legtöbben majdnem mindig a térkép előtt álltak és elmondták merrefelé 
vadásztak Magyarországon

tartozik. Ebben a sorban kapott helyet az a va
dászati kamara-kiállítás, amelyre a Vadászati 
Kulturális Egyesület kapott megbízást.

A gím-, az őz és a legfrissebb dám világre
kord trófeák. Csergezán Pál. Németh János.
Valaczkai Erzsébet és Boros Zoltán alkotásai
ból összeállított kiállítás - Buzgó József, kama
rai alelnök. a hazai és nemzetközi vérebszö
vetség elnöke. Bán Beatrix, a Diana Hölgyva

dász Klub elnöke és Csekő Sán
dor, a VKE elnökének közreműkö
dése - méltóan reprezentálta a 
magyar vadászatot, vadgazdál
kodást és kultúrát.

Sajnos mind a kiállításokat, 
mind a fesztivált meglehetősen 
kevés látogató kereste fel, ennek 
ellenére mi vadászok elmondhat
juk, sikeres volt a .kalandunk", 
ugyanis egy  közös vacsorán köz
vetlen kapcsolatot alapozhattunk 
meg a 22 ezer osztrák vadászt 
képviselő Steier tartomány vadá
szati vezetőivel. Heinz A. Gach 
elnök úr ismertette a szövetség 
munkáját és azt a stratégiát, 
amellyel a vadászat gondjait és 

problémáit kezelik. A tartományi szövetség jel
vényén is megjelenített stratégiájuknak három 
alappillére van. Egyformán fontosnak tartják a 
vadfajokkal, az élőhelyükkel való foglalkozást, 
valamint azt a kommunikációt, amellyel a tár
sadalmat kívánják meggyőzni a vadászat lé
nyegéről, mibenlétéről. (A stratégiáról, ennek 
részleteiről Gach úr cikkét rövidesen közöljük 
lapunkban.)

A Vadbiológusok Nemzetközi Uniója 
(International Union of Game Biolo- 
gists. IUGB) a portugáliai Bragában 
tartotta 26. kongresszusát, szeptember 
első hetében. A kongresszus kísérő ren
dezvénye volt a tizedik nemzetközi 
„PERDIX" szimpózium, amelyen a fá
cán- és fogolyfélékkel kapcsolatos 
eredményeket mutatta be. Az IUGB el
ső konresszusára 1954-ben, Düssel
dorfban, a Vadászati és Halászati Kiállí
tás alkalmával került sor. Az unió 1955 
óta kétévente rendezi meg kongresszu
sait, főleg európai színhelyeken. Az 
IUGB a vadgazdálkodás, vadászat és 
vadbiológia területén dolgozó gyakor
lati szakemberek és kutatók számára 
kíván fórumot biztosítani az új eredmé
nyek bemutatására és megismertetésé
re. A szervezet szerepe a nyolcvanas 
évek végéig különösen nagy volt a ke
leti és nyugati szakemberek közötti 
kapcsolatok építésében és ebben, sem
leges szervezetként nagy sikereket ért 
cl. A Vadbiológusok Nemzetközi Unió
jának 20. Kongresszusára 1991-ben 
Gödöllőn került sor a Gödöllői Agrár- 
tudományi Egyetem Vadbiológiai Állo
másának szervezésében.

A most rendezett kongresszus mottó
ja :,A vadvilág és a : emberiség integrá
lása" volt, de a szokásoknak megfelelő
en itt is igen változatos és szerteágazó 
eredmények megismerésére volt lehető
ség. A résztvevők száma mintegy 250
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volt, akik 39 országból érkeztek. Szá
mos közismert, nagy tekintélyű szak
ember is eljött, de elsősorban a fiatalok, 
az új nemzedék megjelenése volt öröm
teli. A vadászat körüli viták, kampányok 
ellenére is sok fiatalt érdekel ez a szak
terület és nem kell a vadbiológia és a 
vadgazdálkodás tudományának a kiha
lásától tartani.

A kongresszus munkája az öt nap so
rán 16 szekcióban folyt, mint például a 
vadfajok élettana, a vadgazdálkodás és a 
fenntartható fejlődés, a vadfajok visel
kedése, a létszámbecslési módszerek, a 
populációdinamika, az ember és a vad 
közötti konfliktusok, a ragadozók és 
vadgazdálkodás, a vadfajok gentikája, a 
vadgazdálkodás és természet megőrzé
se, a vadbetegségek és a paraziták. A 
konferencián 16 magyar kutató és gya
korlati szakember vett részt. Képvisel
tette magát a Debreceni a Nyugat-Ma
gyarországi Egyetem Vadgazdálkodási 
Intézete, a Szent István Egyetem Vadbi-

és Vadgazdálkodási Tanszéke, 
valamint a Kaposvári Egyelem is.

A magyar résztvevők közül előadást 
tartott Bartucz Péter. Prof.Dr. Csányi 
Sándor és Prof. Dr. Náhlik András. A 
többi magyar résztvevő eredményeit a 
posztcrszekcióban mutatta be. A kuta
tók számára külön öröm volt, hogy ezen 
a kongresszuson nem csak a tudo
mánnyal foglalkozók, hanem Bartucz 
Péter, Dufla Ferenc (Nyírerdő Rt.), Var
ga Gyula (SEFAG Rt.) és a Földműve
lésügyi és Vidékfejlesztési Minisztért— 
um két munkatársának személyében 
gyakorlati és a vadgazdálkodás irányítá
sában résztvevő szakemberek is ott 
voltak a kongresszuson. Bartucz Péter 
erdészeti igazgató ,A világhíres gulhi 
dámállomány" címmel, angol nyelven 
tartott előadást. A konferencia zárónap
ján az érdeklődők a Peneda Nemzeti 
Parkba tettek szakmai tanulmányutat.

Szintén magyarvonatkozású ese
mény volt, hogy Prof. Dr. Csányi Sán

dor kezdeményezésére és vezetésével 
újjáalakult az IUGB Vadstatisztikai 
Munkacsoportja. Az ebben érdekelt 
résztvevők megállapodtak, hogy a mun
kacsoport megkísérel létrehozni egy 
Európai Vadgazdálkodási Adatbázist, 
amely nagy segítség lehet a vadgazdál
kodás és vadászat érdekeinek képvisele
tében. és az ágazat értékeinek hiteles 
bemutatásában is. A nemzeti összekötők 
megbeszélésén véglegesítésre került az 
IUGB alapszabálya és a szervezet Cip
ruson kerül cégbírósági bejegyzésre. 
Ezzel megnyílik az út ahhoz, hogy ez a 
nagy hagyományú szervezet tagságot 
toborozzon és az eddiginél jóval haté
konyabban képviselje az európai vadbi
ológusokat és vadgazdálkodási szakem
bereket. A konferencia kisebb zökke
nőktől eltekintve gördülékenyen folyt, a 
portugál vendéglátók kedvesek és segí
tőkészek voltak. Összességében sikeres 
és szakmailag értékes kongresszuson 
vehettünk részt.

A következő, az IUGB 27. kong
resszusát Németországban, Hannover
ben két év múlva, 2005 augusztusának 
utolsó hetében rendezik. Előzetes dön
tés született arról is, hogy a 28. kong
resszus vendéglátója Svédország lesz.

Prof. I)r. Csányi Sándor,
tanszékvezető 

SZIE, Vadbiológiai 
és Vadgazdálkodási Tanszék



VADÁSZATI KÖZÉLET

A vadászatra jogosultak első konferenciája
A magyar vadgazdálkodás-vadászat válságá
ról. az EU csatlakozással kapcsolatos kérdé
sekről rendezett országos konferenciát a Véd
egylet és az Országos Magyar Vadászkamara 
a gödöllői Szent István Egyetemen október 18- 
án. Az ország minden részéből eljöttek a hazai 
vadgazdálkodás prominens személyiségei, 
vezetői, irányítói.

Dr. Székely László a Védegylet választmá
nya elnökének megnyitó szavai után Pechtol 
János, ügyvezető elnök részletesen és kendő
zetlenül elemezte a hazai vadgazdálkodás 
válságos állapotát, az okok feltárásával együtt. 
Elöljáróban leszögezte: az ágazat ma ezer 
sebből vérzik, a tartalékait pedig már felélte. 
Csak összefogással húzható ki a szekér a ká
tyúból.

Az anyagi források hiányában egyre jobban 
csökken a kibocsátás mértéke, az apróvad törzs- 
állománya. Az egykori országos két milliós fá
cánkibocsátás mára 600 ezer körüli, amelynek 
egyharmada az erre szakosodott vállalkozáso
ké. Az egy vadászra jutó lőtt apróvad mind
össze tizenkettő!

A nagyvadas területek esetében sem sokkal 
rózsásabb a helyezet. Nem mindenütt szapo
rodott túl a szarvas és a vaddisznó. Egyes te
rületeken ez kétségkívül igaz. de ebből nem 
lehet általánosítani. Jelentősen csökkent a kül
földiek érdeklődése, romlott a minőség is, ez
zel szemben jelentősen nőtt a vadkár, s van 
már olyan társaság, amelytől tízmilliós vadkárt 
követelnek.

A klasszikus gazdálkodási elvek - a bevéte
lek növelése, a költségek csökkentése - rend
kívül nehezen valósítható meg ilyen körülmé
nyek között. Sokan az egyesületek, az egyesü
leti élet létjogosultságát is megkérdőjelezik. 
Alapvető kérdés, hogy a vadászok a szakmai 
alapelvek megtartásával tudnak-e együttgon
dolkodni a földtulajdonosokkal, megnyugtató 
módon egyeztetni a természetvédelmi elvárá
sokkal?

Nem dicsekedhetünk a vadászetika javulá
sával. az új vadászoknál elmaradnak a hagyo
mányos .tanulóévek’ . Csak széles körű össze
fogással lehetünk képesek úrrá lenni a gondo
kon. A legfontosabb kérdés, hogy megmarad
janak a törvény sarokpontjai, az élőhelyfejlesz- 
tési munkában támogatott legyen a törzsállo
mány pótlása is. tudjunk együttgondolkodni a 
földtulajdonosokkal, a nagyvadállományt csak 
ott csökkentsük, ahol kell. Az egységes és ob
jektív vadkárbecslés érdekében a becslést 
végzők részére továbbképzést kell szervezni. 
Az EU lőtt vad előírásait újra kell szabályozni. 
Jelentős mértékben javítani kell a vadászetika 
helyzetét, a kezdő vadászok etikai ismereteit.

Pintér István, a szaktárca főosztályvezetője 
előadását azzal kezdte, hogy az EU országok
ban Magyarországot „vadász - országnak" ne
vezik és ez az itt megjelenteknek köszönhető. 
Az idei vadászidény után bent találjuk magun
kat az únióban. A vadászatot illetően külön elő
írások nincsenek, azaz nemzeti ügy. a szabá
lyozás minden ország belügye. Ennek ellenére 
akadnak jogszabályok, amelyek érintik, illetve 
befolyásolják a vadászatot. Ilyenek a madár- 
és élőhelyvédelmi direktívák, valamint az ál
lat- és növényfajok kereskedelmének szabá
lyozása.

A hazai vadászati törvénybe már 1996-ban 
zömmel minden lényeges EU-norma bekerült, 
mégis még a csatlakozás előtt módosítani kell 
a vadászjegy kiváltásának, valamint a vadász- 
területek bérlésének meghatározását. Megha- 
tározandók továbbá a prioritások, a vad- és 
élőhelyvédelem, az etikus vadászat, a .mit. 
mennyit, hogyan" kérdései. A vadászati turiz
mus kérdésében alapvető, hogy csökkent az 
árualap, kevés a fejlesztés az infrastruktúrá
ban. s emelni kell a szolgáltatások színvonalát.

Az apróvadállomány másfél évtizede folya
matosan csökkenő tendenciát mutat. Az élő 
nyúl esetében a hiedelemmel ellentétben nem 
az exporttal van a baj. hanem az olasz hatósá
gok rendeltek el állat-egészségügyi okokból 
import tilalmat. Folyamatos tárgyalások, 
egyeztetések ellenére a feloldás esélye még 
sem több 50 százaléknál.

A nagyvadállomány esetében az erdei kár 
csökkent, a mezőgazdasági kár viszont jelen
tősen növekedett. Ez azonban a forint értéké
nek csökkenéséből következett be. Helyes ál
lománygazdálkodással. nem kampányszerű 
létszámszabályozással a kérdés kezelhető.

Jelentősen nőttek a vadgazdálkodás költsé
gei. ugyanakkor csökkent a bevétel, és ez 
hosszabb távon jelentős gondokat jelent a 
vadgazdáknak. A vadászati turizmus minde
zek ellenére a jövőben is segíti a vidék jövede
lemszerzési lehetőségeit, munkahely teremtés
sel növeli a foglalkoztatást, és ösztönzi a vál
lalkozásokat annak ellenére, hogy külön EU 
forrásokat mindezekre fölvenni nem lehet. Az 
élőhelyfejlesztés nemzeti körben marad. A vi
dékfejlesztésnek újabb lehetőségeket nyit az 
ökoturizmus, amelyből a vadászatra jogosultak 
is kivehetik a részüket, összességében tehát - 
szögezte le a főosztályvezető - pesszimizmus
ra nincs ok.

Prof.dr. Csányl Sándor előadásában ismer
tette az EU tagországok vadgazdálkodási és 
vadászati gyakorlatát, törvényeik sarokpontjait, 
ismertetve a sokat emlegetett direktívákat is. 
/Miután előadásának anyaga több helyütt is 
részletesen megjelent, külön kiadvány formájá
ban is hozzáférhető, terjedelmi okok miatt rész
leteit ehelyütt külön nem ismertetjük./

A vitában elsőként Csekő Sándor, a VKE elnö
ke kapott szót. aki a kommunikáció - amely 
nélkül nincs élet - fontosságáról szólt. A vadá
szatnak erre céltudatosan kell építkeznie, ki 
kell dolgoznia a stratégiáját és a taktikáját, 
amelyben mindenkinek van feladata. Szólt ar
ról. hogy ebben a kérdésben eddig mit tett. és 
a közeljövőben mit tervez a VKE. Hangsúlyoz
ta. hogy a vadászati kommunikáció hosszú tá
von csak akkor lehet eredményes, ha a vadá
szati civil szervezetek, az érdekvédelem - a fő
hatóság támogatásával - összefogva valósítja 
meg a kidolgozott stratégiát.

Orbán Attila. Vas megyei vadászmester a 
külföldi vadászok, földtulajdonosok és bérlők 
erőteljes „nyomulásáról" szólt.

Dr. Sugár László a kampányszerű és radi
kális nagyvadállomány csökkentés ellen emel
te fel a hangját. A minőségi nagyvadállomány 
fenntartása és megőrzése a cél, de nem mind
egy milyen eszközökkel, és mennyi idő alatt 
történik mindez. A szarvas- és vaddisznóállo

mány nem egyformán „terjed", térben és idő
ben is más. nem lehet egy kalap alá venni. 
Alapvető gond. hogy a becslésekben 
mennyire lehet megbízni, dönteni viszont csak 
megbízható adatok alapján volna szabad.

Mosonyi Sándor, alattyáni vadászati vezető 
szerint az apróvadas társaságok helyzete ta
lán még rosszabb, mint ahogy az előadásban 
elhangzott. Lobbizzon az érdekvédelem ab
ban az irányban, hogy a vadgazdálkodás - 
mint a mezőgazdaság része - hosszú távon 
rendkívül alacsony jövedelmezőségű ágazat, 
a 15 százalékos ÁFA körbe kerüljön, a terve
zett 25 százalék helyett. Véleménye szerint 
csak a Magyar VADÁSZLAP érzékeny a vadá
szokat érintő problémákra, nem hallgatja el a 
történéseket és van a kérdésekről véleménye. 
Válsághelyzetben a szókimondás, a feltárás az 
egyetlen megoldás.

Dr. Ignácz Magdolna szintén a kommuniká
ció fontosságát emelte ki. Ma már - mondotta
- maga a vadászat szó sem „szalonképes" . 
ha valamilyen szervezet nevében szerepel, 
már esélytelen a pályázatok elbírálásánál, tá
mogatásoknál. Egyebek között ezért is változ
tatott nevet a vállalkozása.

Homonnay Zsombor az esélyegyenlőség
re. a nemzeti érdekeink védelmére hívta fel a 
jogszabályalkotók figyelmét. Miután a vadá
szat szabályozása minden ország belügye. té
telesen is tiltsák meg a külföldiek tolmács útján 
történő vizsgáztatásának már kialakult gyakor
latát. A magyar vadászok nyelvkincse leg
alább olyan erős fék lehet, mint a németek „já- 
ger-latein"-je. és ahogy a német vadászati tör
vény is rendelkezik, területbérlő csak az lehet, 
akinek állandó lakása nincs messzebb ötven 
kilométerre a vadászterülettől. Ellenkező eset
ben - ahogy erre már példák sorát lehet hozni
- szép lassan elveszítjük a vadászterületein
ket. Nonszensz továbbá az is. hogy a vadá
szatra jogosultaknak minden vadfajra pontos 
adatokat kell szolgáltatnia, ugyanakkor az 
ezekből élő predátor vadfajokra semmiféle 
korlátozás, vagy számon kérhető adatközlési 
kötelezettség nincs. A stratégiánkban forinto
sítva - és ez is része a kommunikációs „töl
ténycsomagnak" - pontosan kigyűjtött, és 
számlákkal igazolt módon össze kellene gyűj
teni azokat a milliárdokat, amelyeket a 70-es 
évek óta az élőhelyfejlesztésre költöttünk. A mi 
hibánk, hogy mindezeket nem írtuk össze, 
nem adtunk róla rendszeresen híreket, tudósí
tásokat, ezért nem csodálkozhatunk, ha a tár
sadalmi megítélés negatív, és elmarasztaló.

Végezetül dr. Székely László összegezte 
az elhangzottakat, s Pintér Istvánnal együtt 
megköszönték a hasznos javaslatokat, ame
lyeket a későbbiekben felhasználnak a munká
jukban. Átérezve az ügy fontosságát, mindket
ten ígéretet tettek arra. hogy a maguk eszköz- 
rendszerével és lehetőségeivel a jövőben ja
vítanak a vadászat - külső és belső - kommu
nikációjának helyzetén. Szükség van a párbe
szédre. a problémák felvetésére, a megértés
re. a gazdálkodók gondjainak megismerésére 
és ez az első országos találkozó ezzel elérte 
célját. Feltérképezte a lehetőségeket és fóru
mot tudott adni. Közösen kell azután gondol
kodni a folytatáson, csak így nyílik lehetőség 
az ágazatot sújtó nehézségek felszámolására.



VADTAKARMÁNYOZÁS

KOMOLYAN VICCES
Környezetvédelmi okokból betiltották az almatörköly etetését!

Az almaié üzemek vezetőit bírságokkal fenyegették meg, ha ezt a kiváló 
és olcsó vadtakarmányt odaadják nekünk, vadászoknak. Mivel errefelé 
évtizedek óta etetjük, gondolhatja mit jelent ez a számunkra. Különösen 
most, egy ilyen aszályos évben, amikor a takarmányárak az egeket verik!

- dörmögte egy izgatott vadász szerkesztőségünk telefonjába, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből.

A meghökkentő hír nyomán a Felső-Ti- 
u j vidéki Környezetvédelmi Felügyelő
d tő l kénünk és kaptunk tájékoztatást. 
A/ almatörkölyt - sok más egyéb, a vad- 
takarmányozásra használatos mezőgazdá
iig! és élelmiszeripari melléktermékhez 
hasonlóan - a környezetvédelmi miniszter 
a I6/2001/VII.187 számú rendeletében 
ipari hulladéknak minősítette. A hulladé
kok listáján minden termékcsoportnak van 
úgynevezett „európai", azaz ,,EWC’ kód- 
\/ima. Az almatörkölyé jelesül: EWC 
020701.

A 2000. évi XLIII. törvény 14.0. (2) 
bekezdése alapján a hulladékkezelési te
vékenység - ha a törvény, a kormányren
delet. vagy a miniszteri rendelet erről elté
rően nem rendelkezik - kizárólag a kör
nyezetvédelmi hatóság engedélyével vé
gezhető.

Ezek a tények. Más kérdés, hogy vajon 
esetünkben mién nem ..rendelkezik" a 
miniszter például „másként”? Egyebek 
között minden bizonnyal azért, mert szo
kás szerint sem a „szakma”, sem az érdek
védelem nem lobbizott érte. Lehetne per
sze vitatni az almatörköly, a répafarok, a 
malomipari-, vagy a szárítóüzemek igen 
jól hasznosítható termékeinek „megsem
misítendő" voltát. Nálunk sokkal gazda
gabb országokban az almatörköly például 
a pektingyártás alapanyaga, de etetik a 
szarvasmarha telepeken is.

A szabályozás - csupán számunkra új - 
alapelve. hogy még mielőtt a gyártótól a 
hulladék ismeretlen helyekre kikerülhet
ne. az előállítót szigorú elszámoltatási kö
telezettség terheli, súlyos bírságok fenye
getettsége mellett. Ezért a gyártók csak 
olyan magánszemélyeknek, gazdasági tár
saságoknak adhatják át a feldolgozás so
rán keletkező hulladékokat, amelyek ren
delkeznek úgynevezett felhasználói en
gedéllyel. így - legalábbis elvileg - nem 
kerülhet ki a gyártótól illegális, veszélyes, 
de még a veszélytelen hulladék sem. és 
főképp nem a szabad természetbe.

A lényeg: a felhasználói engedély bir
tokos;! a gyártótól elszállíthatja a hulladé
kot. ha a környezetvédelmi felügyelőség 
megnyugtató módon meggyőződött a fel- 
használás veszélytelen voltáról. Ezzel - 
úgy gondoljuk minden jóérzésű ember

bízvást egyetérthet, és végső soron igen
csak tisztelendő közügyet szolgál.

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédel
mi Felügyelőség vezetője. Dr.Novákné. 
Utas Zsuzsanna lapunknak elmondta, az 
almatörköly etetésének ügyében eddig 
senki - sem tehenész gazda, sem vadá
szatra jogosult - nem kért felhasználói 
engedélyt, pedig azt - akár soron kívül is 
- kiadták volna. (Persze az ötezer forintos 
eljárási illeték leróvása után.)

Mi lehet az oka. hogy senki nem kért 
ilyen engedélyt? Nos, nem kell túl mélyre 
ásni az okokért. A környezetvédelmi fel
ügyelőség ugyanis az érintettek körének 
megküldött egy egész oldalas tájékozta
tót. amely tartalmazza az engedély kiadá
sának feltételeit. A tájékoztató érthetetlen, 
nyakatekert „hivatali bikkfa" nyelvezete, 
bürokratikus és fennhéjázó stílusa, hang
vétele. egész egyszerűen szinte lenyűgö
ző. Helyhiány miatt teljes terjedelmében 
ezt a „vadász-ijesztgetőt” sajnos, nem kö
zölhetjük, csak a „gyöngyszemeiből” 
mazsolázgathatunk.

A kérelemhez ..mellékelendő”  (sic!) 
műszaki dokumentációnak az összes azo
nosító számon, kódon, igazoláson kívül - 
egyebek között - tartalmaznia kell:

- a tevékenység műszaki és környe
zetvédelmi szempontból lényeges leírását.

- a kezelési technológia műszaki és 
környezetvédelmi jellemzőit,

- a kezelés telephelyére vonatkozó in
formációkat és szükség esetén a jogerős 
építésügyi hatósági engedélyt.

- a létesítmény várható kibocsátásá
nak összetételét és becsült mennyiségét (a 
levegőbe, a vizekbe, a talajba történő ki
bocsátások figyelembevételével).

- a környezetbiztonságra vonatkozó 
terveket,

- az engedélyt kérőnek a hulladékke 
zelést szolgáló műszaki eszközeit, szemé
lyi feltételeit ... és így tovább, benne a

hulladékkezelési tevékenységre vonatko
zó környezetvédelmi és más hatósági en
gedélyekkel Hl Az ügyintézési határidő - 
a tájékoztató szerint - 90 nap /!/.

Meg lehet ugyan próbálni, de általában a 
hülye kérdésekre nagyon nehéz, vagy ta
lán kár is okos válaszokat adni. A teljesség 
igényére való törekvés nélkül, az alábbi
akban kísérletet teszünk a disszertációs 
követelményrendszcrű szakdolgozat le
hetséges megoldására. Mindenekelőtt, je
löljük ki a célirányt: magyar földön, ma
gyar őzeket magyar almatörköllyel aka
runk a nagy magyar télen etetni.

Özetetési műszaki tervdokumentáció
tervezet és agyrém

Alulírott, mint a Citrom Héja Vt. jogszerű 
és bejegyzett képviselője, almatörköllyel
- leánykori nevén EWC 020701 - szeret
nénk a vadállományunkat etetni, amint azt 
már - a természetvédelmi hatósággal is az 
előzetesen jóváhagyatott éves vadgazdál
kodási tervünkben előre jeleztük, és az el
len eddig semmiféle kifogásról nem tájé
koztattak bennünket. Ezt az évtizedek óta 
bevált takarmányféleséget a szakiroda- 
lom ajánlja - a felsőfokú képzésben is ta
nítják - ezért mi is szeretnénk a Magyar 
Köztársaság tulajdonában lévő. általunk 
csak lízingelt ózállományunkkal - amely 
főként és elsődlegesen Capreolus capreo- 
lus fajokból verődik csapatokba télen - 
rendszeresen megetetni az év utolsó és a 
jövő év első negyedévében.

Az állatok származását, anyjuk leány
kori nevét, tulajdonjogát külön pecsétes 
papírral igazolni nem tudjuk, sőt Önöktől 
külön tenyésztési engedélyünk sincs. Ehe
lyütt valljuk be. hogy sem azonosító kro- 
táliával. sem testtájékba beültetett „chip”- 
ekkel egyedileg nem jelöltük őket be. Szá

mukat hasraütésszerű becsléssel állapítot
tuk meg.

A fóltulajdonos Füstös Balogh Józsi bá
csi. mint elsőfokú építészeti hatóság által 
többször elutasított, de feleségéhez, a csi- 
pásszemű Mari nénihez megfellebbezett, 
majd így végül nagy nehezen engedélye
zett, általunk épített fedett etetőkbe tervez
zük elhelyezni az almatörköly hulladékot.

Az etetőt - a százas szög kivételével - 
főként környezetbarát anyagokból építet
tük. Az agrometeorológiai előrejelzések 
szerint télen hidegre és hóra alkotmányos 
joggal lehet számítani, ennek okán kíván
juk feletetni a nevezett. Önök által szub- 
jektive hulladéknak nyilvánított, de attól 
még az őzek szerint kívánatos csemegé
nek nevezett, szermaradvány nélkül le- 
bomló szerves anyagokat.

Felelősségünk teljes tudatában jelent
jük ki, hogy az EWC 020701 kódszámú 
alapanyagból, az őzek a bizonyíthatóan 
környezetkímélő anyagcsere tevékenysé
ge folytán a csokis pralinéhoz hasonló, 
granulált bogyókat gyártanak. Ezek eddig 
környezetbarátnak bizonyultak, mén pél
dául az őzbogyók a védett galacsinhajtó 
bogarak ivadékgondozó tevékenységében 
is oroszlánrészt vállalhatnak. Bár az utób
bi szóból az „oroszlán” tájidegen, a szó
nak ezt a részét ígérjük addigra valami ha
sonló hazai predátor fajjal fogjuk helyette
síteni, ha ehhez - a mellékelt tértivevé- 
nyes kérvényünk értelmében - a Magyar 
Nyelvtudományi Intézet Környezetvédel
mi Kutatóintézete is hozzájárul.

Az almatörköly alapanyaga, maga az 
alma, környezetbarát termek. Belekötni 
talán az intenzív fajták tájidegen voltába 
lehetne, de hosszú távon kiválthatjuk eset
leg valami neandervölgyi bio-vadalma 
fajtával. Eddig a szarmaradványokból ne
hézfémeket nem mutattak ki. még a legsö
tétzöldebb vizsgálók sem. Ha csak nem 
tekintjük egyfajta történelmi korokon átí
velő módon jelzésértékűnek a „Hófehérke 
és a hét kisebbségi" című közismert clla- 
borátumot. Ebben az irodalmi hivatkozás
ban ugyanis a vadász bácsi által megmen
tett címszereplőnek a gonosz mostohája, 
személyes felelősségvállalással, önálló 
beavatkozó félként, kimondottan magas

(Folytatás a 22. oldalon)

Vaddisznó hajtóvadászatok 
pannonvad Romániában
Október végétól január végéig szervezünk 
hajtóvadászatokat Arad, Krassó-Szörény 

és Fehér megyében.
Kitűnő a disznóállomány, sok az erós kan.

3 nap hajtóvadászat 4 nap szállás komfortos 
vadászházban, teljes ellátással, 

személyenként. 980 EUR 
A hajtásokban lőhető még róka. farkas, hiúz és medve is. 

*
3 napos vaddisznó hajtóvadászatok 

Törökországban!
Nagy kanok, kiváló érmes aránnyal 

1500 EUR/3nap
Érdeklődni: Török Antal 06/20 943-5654 

pannonvad@axelero.hu

A z  e t ik u s  v a d a s z a t e r t !
Színvonalas vadászrendezvények kedvelt 

programja megrendelhető !

LÉZERES LÖVÉSZET
Kipróbálható: F.RYA lövészklub 
Budafok. Pannónia u. 1-3.

Lrdeklódni: 
06/30 488-4270

Vadászházban, a Balaton közelében,a somogyi 
dombságban, erdő közepén, szabadidő 

eltöltésére lehetőséget kínálunk egész évben. 
Kitűnő konyha, bográcsos ételek, sültek, flekk erek, büfé. 

Nagyvadra vadászati lehetőség biztosított.

Érdeklődni * 06  85/710-559 vagy a  06  30/38S-1325 
telefonj*  Jm o n  lehe t.
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VADASZEKSZEREK
if j. Marék József ötvösmester
2000 Szentendre, Előd u. 11.

Tel/fax: 36 26/311.342 Mobil: 36 3<y9130 378 
MEGRENDELÉSÉT POSTÁN IS FELADHATJA!
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KÖRNYEZETÜNK

VI MAGYAR ÖKOLOGUS KONFERENCIA
A hatodik alkalommal rendezték meg a ha
zai ökológusok kongresszusát, amelynek 
ezúttal a gödöllői Szent István Egyetem 
adott otthont, augusztus 27-29-ikén. A 
kongresszus fö témája a biológiai sokféle
ség megőrzése volt és a szakterület szinte 
minden részterületét felölelő rendkívül 
sok előadás is ezt célozta. A Biodiverzitás 
Egyezmény 1995 óta a világ legnagyobb 
ilyen jellegű szerződésévé vált, amelyben 
nem kevesebb, mint 187 ország vesz részt. 
A riói (Brazília) megállapodás értelmében 
nem csupán a veszélyeztetett fajokat, ha
nem minden élőlényt meg kell óvni, töre
kedni kell a földi egyensúly megőrzésére 
és az élővilágból származó haszon éssze
rű elosztására. Miután az ökológia tudo
mányát a vadgazdálkodás egyik alaptudo
mányának tekinthetjük, kutatási eredmé
nyeit, ismeretanyagát nem nélkülözhetjük, 
érdemes figyelemmel kísérni, annál is in
kább, mert számos előadás a vadászható 
vadfajokat közvetlenül érintette, a sajátos 
megőrzendő élőhelyek kérdéseit, kezelési 
irányelveit ismertette. Mindezek közül a 
legfontosabb - mivel minden hazai vad
gazdálkodót, vadászatra jogosultat a jövő
ben közvetlenül is érintő téma - a Nemzeti 
Biodiverzitás Stratégia és Akció Program 
(NBSAP) első nyilvános ismertetése és 
megvitatása volt. Több vadgazdálkodást 
is érintő előadás hangzott el, mégis - saj
nos hely hiányában - elsősorban a megvi
tatott stratégiára, lapunk olvasói, a vadá
szok számára legfontosabb kérdések is
mertetésére van csak lehetőségünk.

(Az összes gazdálkodási ágazatot felölelő 
részletes program konkrétan a vadászatot 
érintő része.)

Vadászat
A vadászat, mint a biológiai források egyik 
hasznosítási formája, fontos a Biodiverzitás 
Egyezmény végrehajtásában és fontos szere
pe lehet egyes invázív fajok kezelésében, 
visszaszorításában is.

A stratégiát meghatározó elemek, a beavat
kozások célja.
- csökkenő és/vagy kis létszámú populációk 
esetében a védelem.
- stabil és rendszeres növekedésre képes állo
mányok esetében a hasznosítás.
- gyorsan növekvő és/vagy nagy létszámú ál
lományoknál a szabályozás.

Az NBSAP keretében a következők figye
lembevétele és kidolgozása célszerű:
• Az élőhelyek és a populációk dinamikáját fi
gyelembe vevő kezelési koncepciók kidolgo
zása.
• A nemzetközi és hazai vadgazdálkodási ku
tatásokban és gyakorlatban felhalmozott moni
torozási. élőhely- és állománykezelési módsze
rek. tapasztalatok egységes szemléletű feldol
gozása. különös tekintettel azok természetvé
delmi vonzataira.
• A vadgazdálkodás és vadászat kérdéseivel 
foglalkozó szakemberek szemléletformálása, a 
megfogalmazott elveknek a természetvéde
lemmel összehangolt megvalósítása.

Stratégia
A vadállomány helyzete
• A megőrzés sarokpontjai a tilalmi időszakok, 
az egyes korlátozások szigorú betartása, a vé
dett állatok kímélete, és az emberi jelenlét ká
ros hatásainak minimálisra csökkentése.
• Fontos feladat a muflon természetiig érzé
keny élőhelyeken (középhegységi extrém ter
mőhelyek társulásai) való megjelenésének 
megakadályozása, illetve ezen területekről tör
ténő visszaszorítása.
• A természetes populációkban kedvezőtlen 
változást előidéző jövevény fajok monitorozása 
és létszámuk szabályozása.

Vadgazdálkodási tervezés és fenntartható 
vadgazdálkodás
A vad védelméről, a vadgazdálkodásról és a 
vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény három
szintű tervezési rendszer bevezetését írta elő 
(körzeti terv, tízéves vadgazdálkodási terv. 
éves vadgazdálkodási terv).
Az országban a vadállomány és a környezet 
hasonlóságai alapján 24 vadgazdálkodási kör
zet kijelölése történt meg.
• A törvény alapján létesült Országos Vadgaz
dálkodási Adattár hatékony működéséhez a 
következő elemek fejlesztése szükséges: meg
bízható és ellenőrzött adatok gyűjtése, a szük
séges állománybecslési módszerek kidolgozá
sa, független monitorozó programok indítása.
• A vadgazdálkodás nagy akadálya az egyre 
nagyobb méreteket öltő orvvadászat. Ennek 
visszaszorítására megfelelő intézkedések 
szükségesek.
• A vadgazdálkodási tevékenység egyik sar
kalatos pontja kell, hogy legyen a vadállomány 
térbeli változásának és a vad napi és évszakos 
ritmusának, mozgásának a dokumentálása.
• A Nemzeti ökológiai Hálózat illetve a Natura 
2000 kijelölése során ezek figyelembevétele a 
természetvédelmi érdekekkel együtt.

vidékfejlesztési projektekben a vadászat
turizmus az egyik jelentős terület lehet. Fel kell 
számolni a bérvadásztatások során előfordu
ló. természetvédelmi szabálysértéseket, bűn
tetteket.

Cselekvési terv
• A vadpopulációk kezelését az élőhely és az 
állomány pillanatnyi állapotához igazodva di
namikusan alakítani. A védelmet és a haszná
latot szabályozó rendelkezések az eddigieknél 
rugalmasabban kell kövessék az időről-időre 
adódó változásokat.
• A vadfajok esetében is képesnek kell lenni:
- állományaik és dinamikájuk megbízható 
becslésére;
- állományaikat nem fenyegető hasznosítási 
szintjeik meghatározására;
- túlhasznosításuk megakadályozására;
- az élőhelyek és az azt körülvevő ökológiai fo
lyamatok fenntartására.
• A kutatásoknak és a gyakorlati munkának a 
kővetkező területekre kell irányulnia:
- élőhely térképezés és a GIS alapú szimuláci
ók alkalmazása a vadon élő állatok tér-idő di
namikájának modellezésére és előrejelzésére.

- a nagytestű védett és vadászható fajok moni
torozásának módszerei.
- a védett és a vadászható ragadozók monito
rozása, valamint helyzetüknek és dinamikájuk
nak megfelelő kezelési stratégiáik kidolgozása.
- a Natura 2000 hálózattal kapcsolatos vad
gazdálkodási feladatok és hatások felmérése.
- a mezőgazdasági módszerek és a földhasz
nálat változása következtében jelentkező élő
helyi változások előrejelzése és megfelelő vad
gazdálkodási módszerek kidolgozása (erdőte
lepítések. extenzív művelési rendszerek stb.).
- az erdőgazdasági beavatkozások következ
tében jelentkező élőhelyi folyamatok és hatá
suk a vadállományra.
- természetvédelmi területek vadgazdálkodási 
kezelési stratégiáinak kidolgozása
- élőhelyek jellemzéséhez és térképezéséhez 
GIS módszerek kidolgozása.
- nagyragadozók potenciális élőhelyeinek fel
mérése CORINE és más adatbázisok segítsé
gével,
- vadpopulációk és élőhelyeik monitorozására, 
a vadgazdálkodás tervezésére útmutatók ké
szítése.

Természetesen, és mindenképpen üdvözlendő 
az elkészült program. Nagy kár, hogy - bár 
számtalanszor hiányoltuk, kértük, sürgettük - 
nekünk vadászoknak ilyen, vagy még hasonló 
sincsen, amit egyeztetni lehetne. így - egye
bek között - nem leht a kettőt összehangolni, 
nem tudunk esetleg vitába szállni, bölcs vagy 
elvetendő ötletekkel gazdagítani, mert ha ne
tán létezne is valami hasonló, sajnos nem fo
rog közszájon. Ezzel mindmáig adós a szak
ma. mert nem biztos, hogy az a jó. ha más dol
gozik helyettünk egyfajta .ki- vagy leosztás" 
szerűen. Egy cselekvési programban ugyanis 
éppen az volna a jó, ha több szempontú, és 
mindenki megtalálja a maga feladatát.

Csakhogy ...ehelyütt jut eszembe jeles aka
démikus tudósunk megnyitó példabeszéde, 
amely annyira jó és helyzetjellemző volt, hogy 
szinte kötelező számunkra is .eltulajdonítani”.

Történt, hogy az egerek a macskák ellen 
gyűlést rendeztek, a saját túlélésük érdeké
ben. Jöttek is a jobbnál jobb sziporkázó ka
tasztrófa elhárító ötletek, mígnem egyhangú 
döntés született abban, hogy a macskák nya
kába egy csengőt kell akasztani és így messzi
ről hallható lesz a közeledésük, és időben egé- 
rutat lehet nyerni. Zseniális, kolosszális - ör
vendeztek az egerek a nagy terv hallatán. 
Csupán egy dologban nem tudtak zöldágra 
vergődni. Jelesül abban, hogy melyikük vállal
kozna arra, hogy a macska nyakába akasztja a 
csengőt...

A megszólítható alany nélküli .kell, szüksé
ges, indokolt, és kötelező stb. “ szavak bár
mennyire is hasznosak és okosak, pusztába ki- 
áltók, ha nincsenek nevesítve, konkrétan kinek, 
mi a számon kérhető feladata, ki ellenőrzi a 
végrehajtását, és egy sor más talán prózai, de 
a hatékonyság szempontjából alapvető fontos
ságú kérdés. Nem vitás, hogy együttműködve 
az egész bizonyára még működőképes is le
hetne, mert mindezek hiányában csak .üzenet
értékű’. bármennyire is közős és valóban nem
zeti ügyet célozgat. Az asztalok összetolásá- 
nak semmi akadálya - elvileg - nem volna.

H.Zs.
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A Kés a világ legősibb fegyvere és vadászesz- 
köze. Mindig is létezett és mindig is létezni fog. 
A varázs, amelyet a Kések gyakorolnak rám, 
hihetetlenül erős. és én talán még magam sem 
vagyok képes megérteni teljes mértékben. Az 
viszont hogy meghatározzák az életemet, az 

ténykérdés. Nem tudok lemondani erről a 
■'jteményről. és szinte minden nap szentelek 
c valamennyi időt: kapcsolatokat ápolok a 
"műves mesterekkel, megvitatok velük szak- 
i dolgokat, más hasonlóan szenvedélyes 
űjtőkkel úgyszintén, és kidolgozok valami új 
et. szakcikkeket és jegyzeteimet - miután 
rendszeresen publikálok - megvitatom ve- 

. Ugyanilyen fontos elfoglaltságom, amikor 
egyszerűen csak ellenőrzőm, ápolom, és tisz
togatom a „pengéimet". Természetesen szá
momra fontos tudni és értékelni azt is. hogy 
nem egy „elméleti" tárgyról van szó. hanem in
kább a gyakorlatban alkalmazható eszközről, 
amelyet még ha más célból is vásároltam, 
szükség esetén használható alkalmanként. 
Úgy gondolom, talán épp ez utóbbi meggondo
lás. természetesen a szép. tökéletes és ritka 
dolgok varázsával egyesülve teszi a kést mint 
emberi alkotást, ilyen érdekessé a szememben.

A kés nem „öncélú" eszköz, nem azért 
.születik", hogy szépítse a lakásokat, hanem 
használatra tervezettek, és valóban használják 
is őket. Teljesen más. mint például a festmé
nyek. szobrok esetében. Természetesen nem 
akarom kisebbíteni, vagy kétségbe vonni kü
lönleges értékeiket. Igazi kézműves termékek
ről van esetünkben szó. amelyeket a minden
napi élet szükségleteire alkottak, és amelyek a 
használatban szerzett természetes patinájuk
kal páratlan érzéseket közvetítenek és „illato
kat" árasztanak.

Vonzalmam alapvető oka mégis a gyermek
koromban elkezdődött, s a vadászat iránt ér
zett olthatatlan vonzalmam A késeket a vadá
szok ma sem nélkülözhetik, néhányat magam 
is rendszeresen használok belőlük a vadásza
taim és expedícióim alkalmával. Ezért az emlé
kek sora bukkan elő minden egyes alkalom
mal. ha a kezembe veszem a gyűjteményem 
egy-egy darabját.

A rendelésre készült - custom - kések témá
jának elemzésére áttérve, előre kell bocsáta- 
nom. hogy már gyerekkoromban elkezdtem ér
deklődni a kések iránt. Nyolcévesen már volt 
több különleges késem, persze nem nagyon 
drágák, de mindegyiket ugyanazzal a szen
vedéllyel. „szőrszálhasogató" alapossággal és 
szeretettel válogattam ki. ahogyan manapság 
is teszem a költségesebb custom késekkel. 
Akkor, mint ahogy most is. már megvoltak a 
vadászkéseim, amelyeket nagyon szerettem, 
és rendszeresen használtam is szépemlékű 
Ettore nagyapámmal, a közös vadászataink, 
hajtásaink során.

A hetvenes években aztán elemi erővel ki
tört bennem - elnézést az ide nem illő, de ha
tározottan realisztikus kifejezésért - az igé
nyes, kézműipari kések iránti szenvedély. Az 
elején természetesen nem tudtam sok áhított 
példányt megvásárolni. Gyakran eggyel vagy 
kettővel többet is rendeltem a neves mesterek
től, majd később kellő nyereséggel eladtam.

hogy ..nullára zárjak". így már az én késem is 
ki volt fizetve. Az. hogy akkor egy ismeretlen 
üzletben eredményes voltam, az számomra 
óriási jutalom és sikerélmény volt. Némelyik rit
kább példány eladását ugyan megbántam, de 
tizenöt - húszévesen még nem volt más lehető
ségem az értékesebb kések megszerzésére. 
Az igényesebb késekért ugyanis már abban az 
időben is igen tekintélyes összegeket kértek.

Érdekes megemlíteni, hogy a nyolcvanas 
évek végéig a custom kések megszerzésének 
útja határozottan bonyolultabb és hosszadal
masabb volt a mostaninál. Az olasz kereske
dők nem foglalkoztak ilyen késekkel, mivel jó- 
szerint nem is ismerték. Európában kevés kés- 
show. azaz bemutató volt. és ilyeneket na
gyobbrészt csak az Egyesült Államokban ren
deztek. Akkoriban még sem a fax. sem az in
ternet nem létezett, és mivel minden csupán 
levelezés formájában működött, hónapokba 
tellett. Ma már minden vitathatatlanul gyorsabb 
és egyszerűbb. Manapság pedig már nagyon 
sok kés-show van. és nem csak Amerikában, 
hanem szerte Európában is. így a gyűjtöK szá
mára számtalan új lehetőség nyílt. Személye
sen megismerhetik a leghíresebb késkészitő- 
ket. tárgyalhatnak velük, és híres vadászati-, 
fegyver- és egyéb szakkiállítások kereskedői 
standjain már egyedi késeket is találhatunk.

Be kell ismernem, hogy eleinte bizony meg
fizettem a tapasztalatlanságomért és az 
összes kezdő gyűjtő hibáját elkövettem. Azon
ban korántsem csak az összegyűjtött késekre 
vagyok büszke, hanem talán inkább az ada
tok. könyvek, szakcikkek és katalógusok archí
vumára. amelyet gyűjtői tevékenységem folya
mán módszeresen rendeztem, válogattam, és 
osztályoztam. Azt gondolom, hogy egy ilyen 
adatbanknak igen jelentős történeti, dokumen
tációs és vadászati kulturális értéke is van.

Eleinte csak az agancsból, nemes fákból 
készült markolatú, merev pengéjű, hagyomá
nyos méretű vadászkéseket gyűjtöttem, ma 
már a szokottól eltérő méretű, különleges 
anyagokkal díszített, behajtható pengéjű kése
ket. bicskákat is gyűjtöm. Természetesen csak 
akkor, ha úgy ítélem meg, hogy igényes kidol
gozása miatt érdemes. Korábban a figyelme
met csak az igazán híres kézművesek körére 
koncentráltam. Sikerült néhányukkal fölvenni a 
kapcsolatot még azelőtt, mielőtt mások .felfe
dezték" volna őket. s ez számomra külön 
öröm. Soha nem változtattam meg néhány 
„alapszabályon", amelyeket alapvetőnek és el
választhatatlannak tartok függetlenül a gyűjte
ni kívánt tárgy típusától. Mindenekelőtt a máni
ákus figyelem, amit egy vásárlás vagy meg
rendelés megtétele előtt ráfordítok, minden le
hetséges részletét tüzetesen átvizsgálva. Azo
kat is. amelyek talán első látásra kevésbé je
lentékenynek tűnhetnek. Ez a precízség arra 
késztet, hogy egyre válogatósabb legyek, per
sze csak addig, amíg a késkészítőkkel meg 
nem utáltatnám magam. Végül a folyamatos és 
teljes tanulmányozás és elmélyedés a jellemző 
rám. mindabban, amit gyűjtök. Mindezek nél
kül nem sikerülhet, hogy mások számára is ér
dekes gyűjteményt hozzunk létre. Tesszük ezt 
olyan sajátos gondolkodásmód jegyében, 
amely túlmegy a tárgyak egyszerű felhalmozá
sán. Nem hiányozhat az a szellemi vezérfonál, 
amely megkülönbözteti a tárgyak összességét, 
raktározását, egy igazi gyűjteménytől. Fontos
nak tartom ezenkívül azt a kötelezettséget, 
amelyhez mindig tartottam magam, hogy kizá
rólag csak olyan kézművesek késeit gyűjtsem, 
akik kitűnnek a többiek közül világos, félreért
hetetlen módon, a saját jellegzetességeik, 
gondolatviláguk, és előállítási technikáik 
vannak. Ezért csak azoknak a késkészítőknek 
az alkotásaival foglalkozom behatóan, akiknek 
már sikerült kilépniük a névtelenségből, a má
solók. utánzók, hamisítók és az olyanok töme
géből. akiknek nincs semmi „mondanivalójuk”. 
Azok. akik létre tudtak hozni és ki tudtak fej
leszteni egy személyes stílust, amely összeté
veszthetetlen és igen pontos, olyan műveknek 
adva ..életet", amelyek azonnal és tökéletesen 
csak nekik tulajdoníthatóak Anélkül is felis
merhetők. hogy el kellene olvasni a késeiken 
az ismerős lógót. Nem a névnek, a szignónak, 
a lógónak kell azonosítania a művészi igényű 
készítőt, hanem az alkotásaiknak: és csak ki
zárólag azoknak! Az egyik legfontosabb ered
ményem. amit ennek a szenvedélynek köszön
hetek. hogy rengeteg különböző és rendkívüli 
embert ismerhettem meg. Néhányukkal igaz 
barátságot köthettem, amelyek kiállták az idők 
poróbáját. Természetesen találkoztam sok 
„irigységgel", hamis barátokkal, és néhány el
lenséggel is. de ez az élet rendje Az igazi ba
rátok azonban megmutatták nekem, hogy szin
te mindenben, a kések különleges világában is 
lehet fontos, tartós és igazi emberi kapcsolato
kat kötni, amelyek a határokon átívelő bizalmon 
és tiszteleten alapulnak, és jócskán túlnőnek a 
kések gyűjtésén és kereskedelmén.

Pierliugi Peron!
Olaszország



Mire szabad vadászni?
Novemberben: iöás apncsú girrszarvasbka. tehén. író. booú- dárröka. aehén. ünó.bOf]u- 
ózsüa. gda -  mufonkos. m jlon jA  jerke. bárány -  vaddsznó koca -  sz*a szarvasbka. lehén. 
únd. bo«Tu -  m«e« ny^ -  háo göréry -  nyesi -  borz -  aranysakai -  fácánkakas -  facártyC* -  
veiési W  -  lökés. böjb. csórgó ba'álréce. kefceréce. szárcsa -  bákán gerte -  örvös galamb 
Külön engedéllyel: ttcántyúk -  fogoly
December: tvoás agarcai jmszaivasbka. tehén, únó, borjú -  óarrtAa, tehén. ünö. borjú -  
őzsuta. gtía -mtiflootos. muflorjuh. jerVe. bárány -  vaddtsznó koca -  sska szarvasba teíién. 
linó, borjú -  rezei n>nl -  házi görény -  nyesi -  borz -  ararysakál -  fácánkakas -  facátyuk -  
v e te ljd - t^ .b < ^ c s Ö rg ó . barátréce. kerceréce, szárcsa -  bakám gerte -  örvös galamb 
Kiüön engedéllyel:'acantyik
Egész evben lőhető: a vadászra kan. sűdó. malac {kocán azaz íz  50kgzsgenH$J/t eleró vagy 
ragtaladófövanivadcfcznOTcsakm^usi-e és fa ru á r3 i-e tó t it ts n b a )> z t& i) - je g  
nyúí-rbka -  pezsmapocck -  nyesftutya -  moscrsJve -  dohánya varjú -  szarta -sza fó

NOVEMBER
Őszutó, avagy Szent András hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napp napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Szombat 627 1628 1356 22 53 D 525
2. Vasárnap 629 16 26 14 23
3. Hétfő 630 1625 14 44 007
4. Kedd 632 1623 1502 1 19
5. Szerda 633 16 22 1518 228
6. Csütörtök 635 1620 1533 335
7. Péntek 636 1619 1549 4 41
8. Szombat 638 1618 1607 548
9. Vasárnap 639 1616 1627 655 0 213

10. Hétlő 641 1615 1652 802
11. Kedd 642 1614 1723 908
12. Szerda 644 1612 1803 1011
13. Csütörtök 645 1611 1853 11 06
14. Péntek 647 1610 1952 1153
15. Szombat 648 16 09 20 59 12 32
16. Vasárnap 650 1608 2210 13 02
17. Hétfő 651 1606 23 24 1327 C 515
18. Kedd 653 1605 — 1348
19. Szerda 654 1604 040 14 07
20. Csütörtök 6 55 16 03 158 14 26
21. Péntek 657 1602 318 14 46
22 Szombat 658 1602 4 42 1508
23. Vasárnap 700 1601 610 1536 •  23 59
24. Hétfő 701 1600 739 1612
25. Kedd 702 15 59 904 1701
26 Szerda 704 1558 1017 1804
27. Csütörtök 705 1558 11 14 1918
28 Péntek 706 1557 1156 20 36
29. Szombat 708 1557 1226 21 54
30. Vasárnap 709 1556 1250 23 08 D 1816

DECEMBER
Télelő, avagy Karácsony hava

A hő A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Hétfő 710 1555 1309 _ _ D 525
2. Kedd 711 1555 1325 018
3. Szerda 713 1555 1341 126
4. Csütörtök 714 1554 1356 233
5. Péntek 715 1554 14 13 339
6. Szombat 716 1554 14 32 445
7. Vasárnap 717 1553 1456 552
8. Hétfő 718 1553 1525 6 59 0 21 37
9. Kedd 719 15 53 1602 803

10. Szerda 720 1553 1649 901
11. Csütörtök 721 1553 1745 952
12. Péntek 722 1553 1850 10 32
13. Szombat 723 1553 1959 11 05
14. Vasárnap 7 24 1553 21 11 t1 31
15. Hétfő 725 1553 22 25 11 53
16. Kedd 726 1553 23 39 1212 C 1842
17. Szerda 726 1554 — 1230
18. Csűlödök 727 1554 055 1248
19. Péntek 728 1554 213 1308
20. Szombat 728 1555 336 1332
21. Vasárnap 729 1555 503 1403
22. Hétfő 729 1556 630 14 44
23. Kedd 730 1556 750 1540 • 1043
24. Szerda 730 1557 857 1650
25. Csütörtök 731 1557 947 1809
26 Péntek 731 1558 1024 1930
27. Szombat 731 15 59 10 51 20 49
28 Vasárnap 731 1600 1113 22 03
29. Hétfő 7 32 1600 1130 2314
30. Kedd 732 1601 1147 — 0 1103
31. Szerda 732 1602 1202 022

A tél kezdete 22-én 8 óra 4 perckor (KőzEI)

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:
yÁLOGATÁ§APERONI 

VADÁSZKÉS GYŰJTEMÉNYBŐL

Jürgen Steinau Bob Loveless

Jim Schmidt

Francesco Pachi

Warren Osborne



Mire szabad vadászni?
Novemberben: hibás agancsú gimszarvasbika, tehén, űró, borjú - dámbika, telién, űró, borjú - 
ó'zsuta, gida - muflonkos, muflonjuh, jerke, bárány - vaddisznó koca - szika szarvasbika, tehén, 
üró, borjú - mezei nyúl - házi görény - nyest - borz - aranysakál - fácánkakas - fácántyúk - 
vetési lúd - tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle - örvös galamb. 
Külön engedéllyel: fácántyúk - fogoly
December: hibás agancsú gimszarvasbika, tehén, ünő, borjú - dámbika, tehén, ünő, borjú - 
őzsuta, gida -muflonkos, muflonjuh, jerke, bárány - vaddisznó koca - szika szarvasbika, tehén, 
ünő, borjú - mezei nyúl - házi görény - nyest - borz - aranysakál - fácánkakas - fácántyúk - 
vetési lúd - tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle - örvös galamb. 
Külön engedéllyel: fácántyúk
Egész évben lőhető: a vaddisznó kan, süldő, malac (kocára, azaz a z  50  k iz s ig e re li sú lyt elérő vagy 
meghaladó nőivarú vaddisznóra csak május U  és január 3f-e közölt szabad vadászni) - üregi 
nyúl-róka - pézsmapocok - nyestkutya -mosómedve -dolmányos varjú-szarka - szajkó.

NOVEMBER
Őszutó, avagy Szent András hava

A hó 
napja

A hét 
napja

A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

1. Szombat 6 27 16 28 13 56 22 53 D 525
2. Vasárnap 6 29 16 26 14 23 - -

3. Hétfő 6 30 16 25 14 44 0 07
4. Kedd 6 32 16 23 15 02 1 19
5. Szerda 6 33 16 22 1518 2 28
6. Csütörtök 6 35 16 20 15 33 3 35
7. Péntek 6 36 1619 1549 4 41
8. Szombat 6 38 1618 16 07 5 48
9. Vasárnap 6 39 1616 16 27 6 55 0 213

10. Hétfő 641 1615 16 52 8 02
11. Kedd 642 1614 17 23 9 08
12. Szerda 644 1612 18 03 1011
13. Csütörtök 6 45 1611 18 53 11 06
14. Péntek 6 47 1610 19 52 11 53
15. Szombat 6 48 16 09 20 59 12 32
16. Vasárnap 6 50 16 08 2210 13 02
17. Hétfő 6 51 16 06 23 24 13 27 C 515
18. Kedd 6 53 16 05 13 48
19. Szerda 6 54 16 04 4 14 07
20. Csütörtök 6 55 16 03 1 58 14 26
21. Péntek 6 57 16 02 318 14 46
22. Szombat 658 16 02 4 42 15 08
23. Vasárnap 700 16 01 610 15 36 •  23 59
24. Hétfő 701 16 00 7 39 1612
25. Kedd 7 02 15 59 904 17 01
26. Szerda 7 04 15 58 1017 18 04
27. Csütörtök 705 15 58 11 14 1918
28. Péntek 7 06 15 57 11 56 20 36
29. Szombat 708 15 57 1226 21 54
30. Vasárnap 709 15 56 12 50 23 08 D 1816

Jürgen Steinau Bob Loveless

Je ss Horn Laké Wolf

DECEMBER
Télelő, avagy Karácsony hava

A hó A hét 
napja napja

A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

Fázisa 
h m

1. Héttő 710 15 55 13 09 D 525
2. Kedd 711 15 55 1325 018
3. Szerda 713 15 55 13 41 1 26
4. Csütörtök 714 15 54 13 56 2 33
5. Péntek 715 15 54 1413 3 39
6. Szombat 716 15 54 14 32 4 45
7. Vasárnap 717 15 53 14 56 5 52
8. Hétfő 718 15 53 15 25 6 59 0 21 37
9. Kedd 719 15 53 16 02 8 03

10. Szerda 720 15 53 16 49 9 01
11. Csütörtök 7 21 15 53 1745 9 52
12. Péntek 7 22 15 53 18 50 10 32
13. Szombat 7 23 15 53 19 59 11 05
14. Vasárnap 7 24 1553 21 11 11 31
15. Hétfő 725 15 53 22 25 11 53
16. Kedd 7 26 15 53 23 39 1212 C 18 42
17. Szerda 726 15 54 - - 12 30
18. Csütörtök 727 15 54 0 55 12 48
19. Péntek 7 28 15 54 213 13 08
20. Szombat 7 28 15 55 336 13 32
21. Vasárnap 7 29 15 55 503 14 03
22. Hétfő 7 29 15 56 6 30 14 44
23. Kedd 7 30 15 56 7 50 1540 • 10 43
24. Szerda 7 30 15 57 8 57 16 50
25. Csütörtök 731 15 57 9 47 18 09
26. Péntek 731 15 58 10 24 19 30
27. Szombat 7 31 15 59 1051 20 49
28. Vasárnap 7 31 16 00 11 13 22 03
29. Hétfő 7 32 16 00 11 30 2314
30. Kedd 7 32 16 01 11 47 - - D 11 03
31. Szerda 732 16 02 12 02 0 22

A tél kezdete 22-én 8 óra 4 perckor (KözEI)

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN:
yÁLOGATÁ§APERONI 

VADASZKÉS GYŰJTEMÉNYBŐL

Jam es Schmidt Francesco Pachi

Jim  Schmidt Warren Osborne
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AKTUÁLIS

IDÉNY VÉGI MEGLEPETÉS
B etegségébő l adódóa n  rendkívü l re jle tt é le t
m ódo t élő, e d d ig  soha nem  látott ha ta lm as pa- 
rókás őzbak kerü lt terítékre Baranya m egyé
ben, a  K aras icavö lgye  V adász tá rsaság terü le
tén, szep tem be r 27-ikén. A z e le je te tt őzbakon 
kü lsére lm i nyom ok nem  vo ltak láthatók, de  a 
heréi h iányoztak. A  középkorú  bak b izonyára  
több  éven á t ép íthe tte  ha ta lm as „le jd íszé t", 
am elytő l m ár se nem  látott, se  nem  hallott, nem 
szólva arró l a  ha ta lm as sú lyról, am elye t a  fe jén 
c ipe ln ie  ke llett. Az e le jtése  elótt eg y  levágott 
kukorica  táb la  közepén á llt. s fe jét rázva sem 
m ilyen hangra, va gy  je lre  nem  reagá lt. A  m eg 
vá ltó  go lyó t m in tegy ö tven  m éterrő l kapta, s 
te rm észetesen tűzbe  rogyo tt. A  szerencsés el- 
ejtője, dr. P app  Kornél, szeged i ve n d é g va 
dász, aki m ár hosszú évek  ó ta  eredm ényesen 
vadászik  a tá rsaságunk vadászte rü le tén .

Agyaki Gábor

Számítógépes tanfolyamok 
vadásztársaságoknak

10 órás, alapfokú (abszolút kezdő) számítógép 
ismereti tanfolyamokat szervezünk helyi oktatással.

Tematika:
• ismerkedés a számítógéppel 

(eszközök, operációs rendszer...)
■ számitógép az irodában

(irodai szoftverek használata: szövegszerkesztő,
táblázatkezelő, nyomtatás...)
- elektronikus levelezés, internethasználat 

(információk, képek letöltése, eltárolása...)

A minimális ismeretek elsajátításához 2X5 órás 
tanfolyamokat szervezünk, de felmerülő igény 
esetén a tananyag bővíthető. Célunk, hogy az 
irodákban megjelenő számítógépek valóban 
segítsék és megkönnyítsék a társaságok munkáját.

A tanfolyam dija 1200Ft/fő/óra + áfa + kiszállási díj 
(A gépeket a megrendelő biztosítja)

A tanfolyamok megrendelhetők a VKE-nél.
További információ: 

Hegedüsné Wéber Ildikó 06 201391-7047

■erVadászjelöltek figyelmébe
2004 januárjától ■ majd ezt követően márciusban, májusban, 
szeptemberben és novemberben - 8 x 4  órás, (hetente péntek 

délután sorra kerülő) előkészítő tanfolyamokat indítunk 
az állami vadászvizsgára, illetőleg a fegyverismereti 

vizsgákra készülőknek.* v >A mi ta n f o ly a m u n k o n  neves szakemberek V
t a r t já k  az órákat és vezetik^ a konzultációkat. * * 
Az előirt tananyagot kedvezményes áron lehet 
nálunk megvásárolni.
A tanfolyam végén számitógépes próbavizsgát 
lehet tenni.
A tanfolyam résztvevőinek megszervezzük a 
vizsgalövészetet és a vadászvizsgát.
A felkészítő tanfolyam dija nálunk a legolcsóbb, 
csak 30 ezer forint.
A sikeresen vizsgázóknak terület nélküli vadásztársasági 
ta g s á g o t  és a p ró v a d a s  v a d á s z a t i lehetőségeket

Jelentkezés és további felvilágosítás:
Vadászati Kulturális Egyesület 

IBudapest, III., Hegesztő u. 4.) Tel/fax: 06 1-242 00-42 
vl<e@vadaszlap.hu e-mail címen,illetőleg a 

'tanfolyamok vezetőjénél, dr.Balázs István ügyvezető 
igazgatónál a 30/492-89-62-es telefonszámon.

mailto:e@vadaszlap.hu


INTERJÚ KOLLÁTH JÓZSEFFEL

Világvadász
Hol volt, hol nem volt - mint a mesében - élt egy ifjú ember Dunake
szin, aki ötéves korában elvesztette az édesapját, ráadásul középső 
testvérként kellett megküzdenie az élet megpróbáltatásaival. Az ál
talános iskolai szünetekben korengedménnyel kezdett el dolgozni, 
volt asztalos, lakatos az Újpesti Cérnagyárban, ahol édesanyja dol
gozott, majd elvégezte az Autóközlekedési Technikumot, s mivel 
mindig jó tanuló volt, ösztöndíjas lehetett Leningrádban, a Hajóépí
tő Egyetemen. Gyakornokként fél évig egy hajón szolgált, bejárta a 
Földközi tenger és az Akaba öböl kikötőit, dolgozott darukötöző
ként a Hajógyárban,... és nem sokkal azelőtt, hogy 1977-ben friss 
hajóépítő diplomával a zsebében munkába állt volna, megszűnt 

Magyarországon a hajógyártás.

Kolláth József: - így lettem az ország elsó 
munkanélküli hajómérnöke. Segíteni akartak 
rajtam és kineveztek egy NC vezérelt lángvá
gó gépsorhoz technológusnak. Három évig 
ezt csináltam a Ganz Hajó és Darugyárban. 
közben külker szakon elvégeztem a Közgaz
daságtudományi Egyetemen egy mérnök- 
közgazdász kurzust és felsőfokú angol nyelv
vizsgát szereztem, akkor kineveztek üzletkö
tőnek. Hozzám tartozott a volt Szovjetunió. 
Ázsia. India és Észak-nyugat Afrika.

VADÁSZLAP: A fél világ. Gondolom sokat 
utazott?

Kolláth József: - Hozzátartozott a munkám
hoz, nem volt könnyű feladat eladni a magyar 
úszódarukat. Sok változást nem jelentett az 
életemben, hogy 1986-ban a Tungsram Import 
Osztályának a vezetője lettem... itt is jócskán 
volt részem az utazásokban, mivel a piac az 
Egyesült Államokra, Kanadára is kiterjedt. A 
rendszerváltás előtt áthelyezlek az akkor meg
alakított Tungsram Kereskedőházba, melyet 
vezetésem alatt az ország legjobb száz vállala
ta között jegyezték, s talán ennek is köszön
hettem. hogy 1996-ban. a kanadai kormány 
ösztöndíjasként felső vállalatvezetői tanul
mányokat folytathattam Alberta tartomány
ban. a Sziklás hegység mesébe illő tájain.

VADÁSZI.AP: Ön most 51 éves, több nyel
ven beszél, több diplomával, nagy kapcsolati 
tőkével és vezetői tapasztalattal rendelkezik 
... s ha jól tudom ... ismét munkanélküli. 
Hogy lehet ez ?

Kolláth József: - Ilyen az élet. Amikor a ha
jóépítést választoltam, a hajózás és a vasút 
között kellett döntenem. Amikor a Tungs- 
ramnál voltam, nem gondoltam, hogy 1996- 
ban megszüntetik a kereskedőházat. Két év 
után a koreai Samsungot és újabb három és 
fél év után a Kaposplastol én hagytam ott... 
öregszem, már nem kapkodnak a cégek utá
nam.

VADÁSZLAPrLassao tíz esztendeje ismer
jük egymást, vadásziunk együtt itthon és kül
földön ... de még soha nem beszéltünk arról, 
hogy mi köti a vadászathoz, miért vadászik ?

Kolláth József: - Nem kérdezett.

VADÁSZLAP: Most kérdezem.

Kolláth József: - Én még abban a korban 
nőttem fel. amikor a gyerekek esténként nem 
a tévét nézték, hanem olvastak. Sokat olvas
tam Dékány Andristól a hajózás izgalmairól, 
talán ezért lettem hajóépítő mérnök. Elolvas
tam Kittenbcrger Kálmán. Széchényi Zsig- 
mond. Molnár Gábor írásait és kitaláltam, 
hogy én „világvadász”  leszek, ha megnövök. 
A Szovjetunióban, az egyetemi évek alatt 
kezdtem el vadászni. Húsvadászai volt ez a 
javából, de érdekes és izgalmas is volt. Azlán 
itthon, vadásztársasági ismeretségem nem lé
vén. a Vadcoop Vt. alapító tagja lettem. Nem 
sokáig, mert nem tudtam megbarátkozni az 
általuk szervezett röptetett kacsa vagy fácán
vadászatokkal. a vezetés szervezési stílusá
val. Az etyeki és a mogyoródi terűletes va
dásztársaságokban már jobb volt a helyzet, 
de ezek sajnos megszűntek. 97-től földtulaj
donosi alapon a Nógrádvcrócci Vt-nek va
gyok a tagja.

VADÁSZLAP: És a világvadászat?

Kolláth József: - Eleinte üzleti utak során, 
szabadidőmben vadásztam, később már cél
irányosan, vadászati céllal utaztam. Amit az 
időm és az anyagi helyzetem megengedett, 
azl megpróbáltam vadászattal tölteni. Ha 
még valaha eljutok Dél-Amerikába. nagyjá
ból komplett lehet a ..földrajzi'’ palettám. Azt 
az elvet követem, hogy egy helyre csak egy
szer szeretek elmenni és egy-egy vadfajtából 
is csak egy-egy darabot próbálok elejteni a 
gyűjteményembe.

VADÁSZLAP: Nem vagyok az Ön ellensé
ge. ezért nem kérdezem a gyűjteményéről. 
Ráadásul tudom, hogy rendőrségi eljárás fo
lyik Ön ellen, mert az idei Fe-Ho-Va-n kia- 
kasziott a standjára egy farkasbőrt és egy ki- 
tömetett siketfajdot. amit a természetvédelmi 
őrök lefoglaltak, mert nem volt kéznél a tar
tási engedélyük.

Kolláth József: - Az ügy meglehetősen kel
lemetlen számomra. Mint vadász és vadá
szatszervező. az összes általam ismert sza
bályt és törvényt betartva, több ezer trófeát 
hoztam be az országba és küldtem ki külföld
re. Soha semmilyen gondom eddig nem volt 
a hatóságokkal, mert a számos export és im
port ügylet lebonyolítása során és a vadásza
tok szervezésénél is gondosan ügyeltem arra, 
hogy betartsuk a vám- és természetvédelmi 
törvényeket, a nemzetközi megállapodáso
kat. Az igaz, hangot adtam a véleményem
nek, hogy nem tartom szerencsésnek a termé
szetvédelem szélsőséges megnyilvánulásait, 
hogy egy kézben összpontosul a szakmai, a 
törvényhozó és végrehajtó hatalom is. hogy a 
hazai természetvédelem érthetetlen és indo
kolatlan szigorúsága párját ritkítja a világ

ban. Maximálisan egyetértek a természet vé
delmének fontosságával, minden szinten tá
mogatom az értelmes törekvéseket és 
meggyőződésem, hogy vadászként, vadászat- 
szervezőként szerintem jobban is óvom a ter
mészetet. mint egyes hivatalnokok. A törté
nelem már sokszor bebizonyította, a túlzott 
szigor csak arra jó, hogy a jó szándékúakból 
is törvénysértő magatartást váltson ki. Nem 
hiszem, hogy ez lenne a cél...

VADÁSZLAP: Feltételezi, hogy a rajta
ütésszerű foglalás válasz volt a véleményére?

Kolláth József:-Valószínűleg kiválasztott 
lettem. Bizonyíték rá. hogy az akció március
ban történt, miközben a kormányrendelet, 
amely alapján a foglalást végrehajtották,
2003. júliusáig adott határidőt a birtokban 
tartott trófeák regisztrálására és amelyet az is 
megerősít, hogy a természetvédelmi őröknek 
a Fe-Ho-Va többi standján semmit nem kel
lett észrevenniük. Az ügyet végigcsinálom, 
pereskedem, ha kell... és az egészben az vi
gasztal. hogy a .Jcbukásom" hívta föl a vadá
szok figyelmét a 271/2002 sz. kormányren
deletre.

VADÁSZLAP: Ez így történt. De térjünk 
vissza a világvadászra. Feltételezem, hogy a 
tervei megvalósulásában jelentős szerepet 
játszott és játszik, hogy a feleségével közö
sen egy mindinkább keresett vadászatszerve
ző irodát vezet.

Kolláth József: - A vadászataim és a külföl
di vadászatok szervezése valóban összefüg
genek egymással. Elsősorban olyan speciá
lis, azt is mondhatom hagyományos „háti
zsákos" vadászatokat szervezek, amelyekre 
én is mindig vágytam. így jutottam el az

Uraiba. Kamcsatkára. a Bajkálhoz, Kirgiziá
ba, Dagesztánba, Kubánba ... ahol még fér
fias dolog a vadászat. De kihívásnak érezlem 
a hegyi vadászatokat, a grönlandi kutyaszá- 
nos pézsmatulok vadászatot, az észak-ameri
kai vagy a kanadai hegyi kecske, wapiti, 
grizzly vagy jegesmedve vadászatot is. Ami
kor egy-egy vadászatot eltervezek, három 
szempontot veszek figyelembe. Vannak vad
fajok. amelyek elejtésére áhítozom, és még 
hiányoznak a gyűjteményemből. Ilyenkor 
kapcsolatot keresek azokon a helyeken, ahol 
azok megszerezhetőek. A másik szempont a 
földrajzi jelleghez kötődik. Nyolcszor vol
tam eddig Afrikában, a főbb „vadászorszá
gokban". hogy a vadászható és számomra 
megfizethető vadfajok egy-egy példányát el
ejthessem. de ide sorolhatom Ausztráliái is, 
ahol a vizibivaly, a vaddisznó és a szarvasfé
lék izgattak. A harmadik szempont a barát
ság, ami fontos szerepet játszik a hazai és 
külföldi vadászataimnál, legyen szó egy vaj
dasági fürjészésről vagy egy angliai mun- 
tyák szarvas elejtéséről. Ez utóbbit kimon
dottan a barátságnak, egy dél-afrikai vadász
barátomnak köszönhetem. A világ különbö
ző részein kialakuló barátság, a korrekt üzle
ti kapcsolat azért is fontos, mert egy lehető
ség a vadászatra és néha a vadászat költsége
it is csökkenti.

VADÁSZLAP: Nem adott választ még a 
,jniért?"-re.

Kolláth József: - Ne várjon tőlem nagy sza
vakat. azért vadászom, mert szeretek vadász
ni. Ahogy szeretem az állatokat, a természe
tet, ugyanúgy szeretem a vadászatot is. Kez
detben a vadászat számomra az aktív sporto
lás kiegészítője volt. Eveztem, atletizáltam. 
fociztam ... ma is igazolt versenyző vagyok 
egy öregfiúk focicsapatban ... és ahogy a 
sport fontossága csökkent, úgy erősödött 
bennem a vadászat, a gyűjtés iránti érzés. A 
trófeák gyűjtése ma is főszerepet játszik az 
életemben, bár egyre jobban szűkül a kör, 
amire vadászhatom. Talán ezzel magyarázha
tó, hogy mostanában egyre nagyobb hang
súlyt kap a vadászataimon a fotózás, a filme
zés ... én is nehezen hiszem el magamról, 
hogy egy jól sikerült snitt nagyobb élmény 
lehet, mini a lövés.

VADÁSZLAP: Hülye kérdés, mit vár a jö
vőtől egy munkanélküli világvadász?

Kolláth József: - Nem munka-, csak állás- 
nélküli vagyok, remélem átmenetileg. Nyil
vánvalóan nagyobb figyelmet fogok fordí
tani a vadászati irodánk működésére, a ha
zai és külföldi vadászatok szervezésére, 
hogy a családomnak, a három lányomnak a 
boldogulását segíthessem. Vártam a kér
dést. hogy mennyit költők vadászatra? Mert 
akkor elmondhattam volna, hogy sajnos ke
veset. Az első szempont az életemben min
dig a család boldogulása volt. és mindig 
csak a maradék határozta meg a vadászati 
célok teljesülését. Talán korai lenne még le
írtnak tekinteni magam, vannak elképzelé
seim és van jövőképem. Ha ezt leszűkítem 
a vadászatra, mostanában egyre lényege
sebbnek tartom én is, hogy legyen a magyar 
vadászatnak egy országos múzeuma, ahol 
(alán helyet kaphatna - amiért vadászom - 
az én gyűjteményem is.

Csekő Sándor



FÓRUM

Kalandos természetvédelem
Mi vadászok, úgy tartjuk, a Dunántúli 
Középhegységben különleges helyet fog
lal el a Vértes. A hegyek lábánál jóval 
szárazabb klímaviszonyok alakultak ki. 
mint az erdős régiókban. Sokszor megfi
gyeltük. a Zámolyi- medence külső pere
mén, ha esik vagy havazik, a Foma puszta 
környéki földek szárazak, vagy hótól 
mentesek maradnak. Hortobágyra jellem
ző, hasonlóan szteppei „száraz”  viszo
nyok másutt is vannak, például a Mátra 
lábánál Kál-Kompolt környékén. Ezeken 
a vidékeken a vad leginkább a nádasok
ban, tocsogókban lel vizet és búvóhelyet. 
Foma puszta környékén az ideálishoz kö
zelítő viszonyok alakullak ki, az úgyne
vezett Téglaház vidékén. Téglaház elne
vezés abból az időből származik, amikor 
a nagyhírű Esterházy-család innen ter
meltette és égetette ki az uradalmi épüle
tekhez. az erdészethez, a kastélyhoz, a 
templom felújításához szükséges téglát. A 
község régi házai is zömükben ezekből a 
téglákból épültek fel. Abból is lehet tud
ni, a régi mesterek gondosan ékesítették 
monogramjukkal az általuk készített tég
lákat. Az építőanyaghoz való agyag kiter
melésével felhagytak, napjainkban a ki
bányászott föld helyén a tocsogókban 
megáll a víz és foltokban nád. valamint 
rekettyefüzek borítják e területet. A szára
zabb részeket „utak” hálózzák be. 
amelyek a falu közelében találhatók, azok 
majd szinte megszakítás nélkül a fomai 
nagyrétbe folytatódnak.

A hideg szelekkel szinte együtt jött Já
nos barátom szíves invitálása vadászterü
letünkre: - Jó lenne, ha tagként már Te is 
lőnél végre néhány tarvadat ...így aztán 
több napot töltöttem el vadászházunkban 
Foma-pusztán, a Pechtol-házban. ahol 
igazán vadászias viszonyok között tölt
hettem a napjaimat. Vadásztársam segítő 
tanácsára indulok a „nádország'' felé, 
mert biztatásul mondta, hogy a Téglaház 
környékén szarvascsapatot látott beválta
ni. A tél metsző hidege megtette a hatását 
a nádszálakon, azok egyenletesen szárad
tak, érett világosbarna színűekké váltak. 
Előttem minden keki színű, amerre a te
kintetem esik a nádra, piszkos barna a víz 
színe is. sőt még az árnyékok is. Előttem 
egy folyvást ismétlődő, egyszínű világ 
nyílik meg. Ahogy megyek befelé, jel
legzetes hangulatát adja az elém láruló 
tájképi szépségnek, posványos, olvadt il
lat lengi át a nádast, a rét szélében már a 
hamisítatlan magyar puszta terül el. A kép 
sokszínűségét tovább fokozza a Vértes 
taglalt, erdős kékségbe burkolózó képe. A 
mi generációnknak .jiádországból" muta
tóba csak a Csíkvarsai, Ürgéi és a Tégla
házi mocsarak maradtak. Addig .ameddig 
a klímaváltozás és az emberi kapzsiság ki 
nem szárítja még ezeket is. A Velencei tó 
környéke civilizálttá vált, a Sárrét jósze
rével teljesen kiszáradt. A Balaton és kör
nyéke szintén „elment” a magyar vadász- 
társadalom számára. Hiába.mesélünk va
laha erről unokáinknak. Aki maga nem 
látta, aki ott nem járt. aki nem ismeri a 
nádi világ hangulatát, azzal könnyen úgy

járhatunk, mintha a színvakkal beszélget
nénk a a festészetről. Ezeken töröm a fe
jem, merengek, miközben a nádban halk 
neszezést, majd nádropogást hallok. Kis
vártatva egy sötét foltot pillantok meg. 
Gondolkodom. A zörgés, a nádtörés hang
ja nem a szarvascsapatra jellemző hang. 
A szín a vaddisznóéhoz hasonló, de a 
nádtaposás hangja valami nagyobb testű 
állattól eredhet. Amíg pontosan nem látok 
mindent - természetesen - nem lövök. „ 
Amíg tisztán nem látod, el nem bírálod, 
addig ne lőj”  szól a vadászregula. A ná
dasból a sötét árny egyre közelít felém, 
majd kilép a vizes, tocsogós tisztásra. 
Megpillantom a hatalmas fekete testet... 
ami nem más. mint egy fekete színű házi
bivaly tehén. Kisvártatva követi növen
dék borja is, majd szinte zsinórban jön ki 
egy másik vemhes tehén és a sor legvégét 
egy jó megtermett bivaly bika zárja. Ami
kor a „szép csapat” kijött, megnéztem 
őket, majd sarkon fordultam és visszabal
lagtam a nagy kaliberű puskámmal, hogy 
lecseréljem a kis mérges, .222-esre. Már 
kora reggeli jó lővilágnál megyek gyor
san az úton. Egy belső hang szólít és a 
hajnal is már jócskán reggelbe fordult. 
Igencsak szaporázom lépteimet. Régi is
merősként hagyom magam mögött a bi
valyokat. majd a nád felső sarkában meg
pillantom a falu felöl iramodó rókát. 
Szervesanyag, semmiféle humusz nem te
szi feketévé a tájat. A vízmosások ke
mény göröngyeiben és az ember által rit
kán járt mocsárban, jó tanyára lel a róka. 
A világos háttér és a leszáradt fűnek a szí
ne megfelelő hátteret nyújt a róka távcső
vel való követésére. Emlékszem, a múltkor 
mondták is a hivatásosvadász cimboráim: 
a falu baromfiait abajgatja valami kis ró
ka. s a rétaljban élők pedig, gyakorta em
legetik a vadászokat. Szinte elképzelem, 
amikor a kistermetű róka hangtalanul be
oson a kertekbe, a kerítés tövében, s a fa
luszéli baromfiudvarokba. Itt a rácsokon 
átmászva a csirkék fejét, nyakát kihúzi- 
gálja. és amihez hozzájut, azt megrágja. 
Méterekre tőle emberek élnek, akik gyak
ran látják ókelmét. Mint az egyszeri me
sében. ahol a róka elvesztette a tarisznyá
ját, azóta a szájában hordja ki a baromfi- 
udvarból a tyúkokat, semhogy annak ke
resgélésével töltené drága idejét. Talán el
késett a ravazdi a baromfiudvarokból, 
mert az idő már nyolc óra körül járhat.

Közben fut felém a róka. tart ki a rétbe 
a puszták felé. Céltávcsőben jól látom a 
piros frakkos bundáját, majd egy alkal
mas pillanatban egy rövid időre megtor
pan. Szinte nem is érzi a lövést, mén a 
„kismérges” nyakon találja. Önfeledten 
örülök a bivalykaland után a rókámnak, 
amely egy korábbi, hajtásban lőtt kan ró
ka után méltó helyére kerül. A rét. magán 
kezelésű természetvédelmi területként 
tart el igen nagyszámú magyar szürke 
marhát, de bivalyokat is. Természetvédő 
barátaim eképpen ugratlak: - ha bivalyt 
lőttél volna, a „sötétzöldek” akkora cir
kuszt csaptak volna - s nem csak rólad.

hanem általában a vadászokról, hogy még 
az unokáid is erről mesélhettek volna...

*

A Vértes hegység lába és a Velencei hegy
ség között található az a geológiai szem
pontból különleges terület, amelyet sok 
millió évvel ezelőtt a Tcthis, majd a Pan
non-tenger borított, amelynek levonulása 
után rendkívül érdekes talajtípusok jöttek 
létre. Az üledékes alapkőzeten a leggya
koribbak a könnyen művelhető középkö
tött rétitalajok és középkötött homoktala
jok különböző formái. Általában ezek a 
talajok az ősi füves növénytakaró alatt be
következett talajképződés eredményei.

Változatos a két hegységrendszer kö
zötti síkság növényvilága is. a pusztai 
gyepek növényei találkoznak a nádi tocso
gók flórájával. Az őszi héricsek együtt vi
rítanak a különleges magyar orchideafa
jokkal. a kosborfélékkel. A terület egyik 
ékköve az ürgéi nádas. A nagyhírű Ester
házy család majorsága volt. Az ottomán 
törökök sorozatos dunántúli hódításaikor 
egész falvak lakossága menekült és élt a 
nádasokban. A nagytáblák kialakításakor 
mindörökre elfelejtődött ez a majorság is. 
Élőhelyi szempontból a korábbi majorság 
épületeinek helyei és az azt körülvevő ná
das jó búvóhelyet és nyugodt szaporodási 
feltételeket biztosítanak a csülkös- és az 
apróvadnak is. valamint a velük táplálék- 
láncban kötődő, őket károsító ragadozók
nak is. Apróvadvadászat szerepel vadá
szati ütemtervünkben, amikor készítem 
össze a vadászathoz a felszerelésemet, 
kedves jó Editkénk megszólalt bájosan, fi
atalosan:

- Béla bácsi holnapra jó vadászatot kí
vánok!

Ez a vadásziasnak korántsem mondha
tó szerencsekívánat keményen mellbevá
góit. Talán nem elég meggyőző erővel, de 
igyekeztem elmagyarázni, hogy miért nem 
helyénvaló vadásznak ilyet kívánni, példá
kat is sorolva, de - úgy tűnik, mindhiába.

- Akkor nagyon jó vadászatot kívánok. 
Béla bácsi! - hangzott a „válasz”.

- Csak nem olvastad a kamara új. nagy 
sikerű lapjának a címét, amit nagy keser
vesen összehoztak?

- Nem. én ilyen szaklapot nem isme
rek! - mondta rá őszintén.

- Jobb ha tőlem tudod, hogy ősi hagyo
mányaink szerint vadásznak jó szerencsét, 
vagy vadászatot indulás előtt kívánni, 
nem csak illetlenség, hanem annál sokkal 
több...

A következő nap, az apróvad vadásza
ta, a szokásos rend szerint indult. Társasá
gunk fővadásza elmondta a balesetvédel
mi oktatását, tájékoztatóját, majd kitért ar
ra is, hogy a hajtásokban, ha róka lesz, sen
ki se veszítse el a fejét, csak akkor lőjön, 
ha pontosan meggyőződött róla, a társait 
nem veszélyezteti a lövése! És még egy 
sor ilyen és ehhez hasonló .jó tanácsot" 
kaptunk, majd a ceremónia azzal zárult, 
mindenki írja alá a kötelező balesetvédel

mi jegyzőkönyvet, mert ellenőrzés akár
mikor jöhet.

A hajtás a faluhoz közeli területrészen, 
az úgynevezett Csíkvarsai nádasban, vagy 
inkább Csíkvarsai rétben kezdődik, majd 
az Ürgéi nádasban folytatódik. Lőhető 
vadfajok: mezei nyúl, fácánkakas és az el
ejthető szárnyas és szőrmés kártevők. E 
területek egykoron ideális élőhelyei vol
tak a természetes vadfácán-populációk- 
nak. Nem volt ritkaság a rekordokat meg
közelítő teríték sem. A tocsogókat nád fe
di, mintegy felidézve az elmúlt idő vízi vi
lágának a hangulatát. A hajdani lápi világ 
halálos ítéletét a térségi meliorációs ter
veknek végrehajtása mondta ki, egyszer 
és mindenkorra. A vízivilág helyét a 
dréncsövezés váltotta fel, a termelés az 
asztallap simaságú kultúr sztyeppéken 
folyt tovább. Egyes helyeken ugyan fol
tokban megmaradt az összefüggő nád. 
amelynek szárazulataiban megjelentek a 
kökénybokrok és a füzek. Ezek mintegy 
kísérői a nádas kiszáradásának, ugyanak
kor változatosabbá teszik napjainkban ezt 
a területrészt. Az első hajtásban, az agyon
emlegetett Csíkvarsában, a terítékben fá
cán „rekord” elmaradt. A számok önma
gukért beszélnek: esett négy, azaz 4 róka. 
kettő, azaz 2 mezei nyúl és három, azaz 3 
fácánkakas! Személyesen is meggyőződ
hetünk róla. amit a falu lakói már évek óta 
emlegetnek. A magán természetvédelmi 
terület „bölcs”  kezelője rövid távú érdekei 
alapján a mocsaras-rét héricseit és őszi vi- 
rágzású kosborait lekaszáltatta, és óriás- 
báláztatta a magyar szürke gulyája számá
ra, majd ezeket a területen nyártól a tél vé
géig kint hagyták, mint egy mementóul. 
Komoly természetvédő botanikus pro
fesszorok. akadémikusok - dr.Láng. dr. 
Borhídi. dr. Pócs - a későbbi felvetéseim
re kérdéssel válaszoltak:

- Mi az illető úr iskolai végzettsége? 
Nyolc általános, vagy szimpla érettségi? 
Mert ez kevés ahhoz, hogy ökológiát ma
gyarázzunk neki...

A „gazdálkodásban" azonban bizonyára 
egészen mások a motivációk, az iskolai 
végzettségen túl is. Közben megtudtam, 
hogy ez a rét - magán természetvédelmi te
rületként - tart el igen nagyszámú szürke 
magyar marhát. Azoknak a téli takarmá
nyozása komoly fejtörést okoz, olyannyira, 
hogy a szigorúan védett területet is leka
szálták. fölbálázták óriás bálákban, majd 
azokat a védett területen hagyták télre is. A 
hajtások befejeztével az ürgéi nádasnak ne
vezett területrészben próbálok szerencsét, 
bár a lerülcthajtásokkal agyon volt mozgat
va. Róka vagy a disznó számára a nádas és 
az azt körülvevő „terített asztal" viszont 
mindenkor vonzó lehet. Közismert, min
denki számára, a hajtások után. sok esetben 
egészen távoli területekről is a szabad élő
helyre betelepedik egy-egy új egyed. Nem 
beszélve arról, ezt a területet, már eredmé
nyesen le is tesztelte Mátyls barátunk, az 
emlékezetes rókahajtásokban...

A magaslesemre téli időszakban korán 
ülök fel. A les jól alkalmaAodik a kör
nyezetéhez, csertölgyből készült. Jó a ki
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lövés a nádas irányába, másik irányba te
rített asztalként egy be nem takarított ku
koricatábla. amely szinte kelleti magát a 
csiilkös vadnak. A magaslesről kitekintve 
messze ellát a szem, a volt Ürge-major 
házhelyeinek irányába. A magaslesről jól 
hallhatók és megfigyelhetők az átrepülő 
tengelicek, vagy a csúnya elmagyarított, 
német szóval- „stiglicek" repte és éneke. 
A mi kis szárnyas virtuózunk, a piros 
álarcos csattog fel ilyenkor is csudálato

sán szép koloratúr hangjával, amellyel a 
fülemülén kívül minden énekes mada
runkat veri. Majd egyenletes fól-le irá
nyuló cikázó reptükben megtárgyalják, 
hogy itt ezen a részen nincs csemegézni 
való. még kóróvá száradt bogáncsvirág
zat sem. Majd ezután a beszálló fácánok 
jellegzetes kakatoló hangja hallatszik, 
miközben beszállófát vagy éjszakai nyu
galmat biztosító bokrok, vagy cserjék 
ágait keresgélik.

Ezt követően egy rövid időre, a magas
les környéke teljes csendbe burkolózik. A 
gyanúsan nagy csöndet egy róka keresgé
lése. szimatolása töri meg a nádas irányá
ból. Jön át a nádat szegélyező úton, a ma
gasles alatt egy pillanatra megáll, ekkor 
éri el a 16-os, s a róka rendkívül jól jelzi a 
lövést, többet nem mozdul. Nagyon örü
lök a jól sikerült lövésnek, és annak, hogy 
az Editkénk Jó  vadászatra" vonatkozó kí
vánságát is teljesítettem. Eszeveszett

gyorsasággal mászok le a magaslesről, 
még sötétedés előtt sikerül felvennem a 
rókát, majd a lestől vagy két kilométerre 
hagyott kocsimhoz cipelem. Bár csak ne 
tettem volna ilyen pánikszerű gyorsaság
gal. mert mire odaérek, a róka összes bol
hája belém költözött. Később barátom lá
tott el elsősegélyben, és váltott meg vér
szopó kínzóimtól...

Dr. habil. Merényi Béla

LŐNI, VAGY NEM LŐNI
Sokat- lehet hallani, olvasni, hogy „jelentősen" 
túlszaporodott a nagyvadállomány. Több mint 
kétszer annyi számú a vaddisznó és a szarvas, 
mint amennyi kívánatos volna.

Csaknem másfél évtizede vadászom, csalá
di indíttatással. Édesapám hosszú évtizedeken 
keresztül volt a somogyi erdők megbecsült és 
tisztelt erdésze. Az igazi vadászat törvényeit, a 
vadászetikát, a vad tiszteletét még jóval a há
ború előtt, a 30-as. 40-es években, uradalmi 
erdészként tanulta meg és gyakorolta. A 16-os 
Monté Carlo a fogasunkon lógott, közvetlenül 
az erdészkalap mellett. így hát egyetemi éveim 
alatt is sokszor volt alkalmam kézbe venni, si
mogatni. Számomra a dél-somogyi, a szentai, 
nagy bajomi, kutasi szülői ház adta az erdő. a 
természet és benne a vad szeretetét és tiszte
letét. Több mint 13 éve vagyok egy somogyi 
tradicionális, jó adottságokkal bíró. területes 
vadásztársaság tagja.

Sportvadászként nekem is volt szerencsém 
abban, hogy megtapasztalhattam Somogy 
gyönyörű tájainak mesés vadkincsét. Sok-sok 
esti vagy hajnali vadászat alkalmával szarvas
csapatok és vaddisznókondák óvatos mozgá
sát figyelhettük meg. Sajnálatos módon mára 
ez a helyzet változást mutat.

Ez utóbbi is ösztönzött arra. hogy esetleg vi
tákra is okot adó véleményt alkossak a hazai 
vadászat jelenét és jövőjét is feszítő, általam ér
zékelt gondokról. Lehetséges, hogy ez a véle
mény a szakemberek fejcsóválását váltja ki és 
közülük jó néhányan tudományos alátámasz
tást nélkülöző kijelentésnek találják. Miután va
lójában nem vagyok szakember, ezért kérem a 
hozzáértők felmentését, ha a továbbiakban tett 
megállapításaimhoz, véleményemhez tudomá
nyos érveket nem mellékelek. Ez alól az a tény 
is felmentést adhat, hogy a sajtó útján tett a 
megállapításaikat közreadók, vagy a megyei 
FM hivatalok igen tisztelt vadászati felügyelői 
sem igazán mellékelnek magyarázatokat, ah
hoz. hogy miért kell évről - évre a lelövések ir
reális emelésével a vadállomány öldöklésébe 
belehajszolni - és sok esetben reménytelen 
helyzetbe hozni - a vadásztársaságokat a kilá
tásba helyezett büntetéseikkel. Miért kell az eti
kus vadászatra, a vad tiszteletére felesküdött 
sportvadászokat húsvadász vadölőkké lefokoz
ni. akik különböző parancsokat teljesítenek.

Az Európai Uniós globalizálódó világban az 
erdész - vadász vita a vad eltarthatósága, a 
fenntartható vadállomány, a vadaskert vagy 
szabad élőhelyen tartott vadállomány körüli vi
ták kapcsán mi az. ami számomra mód felett 
nyugtalanító.

A fenntartható fejlődés ez idáig kizárólag 
közgazdasági fogalom volt, de ma már politiku
si szóhasználattá vált. A fogalom sajnos a szlo

genek szintjére süllyedt a valós közgazdasági 
tartalma nélkül. A fenntarthatóság ugyanis azt 
is jelenti, hogy az úgynevezett forrásokkal (ter
mészeti kincsek, pénztőke, humántőke, idő 
stb.), kiemelten a természeti környezettel taka
rékosan, kímélő módon bánjunk, megőrizvén 
azokat a jövő nemzedékei számára.

Még gondolatban is rossz elképzelni, hogy 
a „fejlődés" amerikai utas irányultságba fordul. 
Át kellene gondolni, hogy hová visz, ha a vad
ról úgy is gondolkodunk, mintha az erdőgaz
dálkodás vagy a mezőgazdasági termelés el
lensége lenne. Ezt sem az erdőgazdálkodásra 
rákényszerített profitorientált termelési szemlé
let. sem pedig a magyar mezőgazdaság jelen 
állapota nem indokolja. Sokkal inkább azt gon
dolom. hogy a vadászható vadfajok is egyenlő 
jogú részei hazánk egészen egyedülálló fau
nájának. A másik nem kevésbé kisebb gon
dom a vadlétszám becslése. Saját és jó né
hány vadásztársam tapasztalata alapján eny
hén szólva kételkedem az ilyen globális becs
léseket illetően. A statisztikai módszerek, ame
lyekkel ezeket végzik. - feltehetően kiváló szá
mítógépes szoftverrel is támogatottak. Sajnos 
azonban minden ilyen statisztikai módszer 
pontosságát és megbízhatóságát az alapada
tok megbízhatósága alapjaiban meghatároz
za. Ez pedig egy sarkalatos kérdés. A társasá
goknál végzett vadszámlálás korrekt végrehaj
tásának személyi, egyéb szakmai feltételei 
enyhén szólva hiányosak. így egyetlen kézzel
fogható. pontos adat van, ez pedig az éves le
lövések száma. A már említett somogyi, egykor 
vadbőségéről híres jó néhány területen a vad
disznó már csak váltóvadként fordul elő. En
nek több oka is van. Az egyik jelentős problé
ma az élővizek eltűnése, a kis tavak, a folyóvi
zek. a mocsarak kiszáradása. Ezért feltehető
en az élővizes és nyugalmasabb területeken a 
vadállomány koncentráltan jelentkezik, de az 
orvvadászok is megtesznek mindent a vadállo
mány zaklatása érdekében.

A másik jelentős gond a mezőgazdaság ka
tasztrofális helyzete. A vad élőhelyéhez tartoz
nak az erdőn kívül a mezőségek is. Azok számá
ra. akik vadszámlálást végeznek, célszerű végig 
autózni a határt, és látni fogják a több száz. több 
ezer hektáros, egykor szebb napokat látott me
zőgazdasági területek gyalázatos állapotát. Lát
ni fogják a gaztengereket, a parlagfű mezőket. 
Mi egyszerű vadászok azt tartjuk, hogy ahol me
zőgazdasági kultúra van. ott a vad is jól érzi ma
gát. Tudjuk, hogy kárt okoz. megdézsmálja a ter
mést és ezért kellene egyes tudományos művek 
alapján zömét kerítések mögé bezárni? Feltehe
tően erre azért is szükség van. mert újkori tehe
tőseinknek nincs idejük a naplementében és a 
szélhozta harangszóban gyönyörködni, ók

gyorsak, sikeresek és eredményesek akarnak 
lenni, hogy aztán jófajta italok és vacsorák mel
lett újra átélhessék az afrikai szafarik kalandjait. 
Csak az a kérdés, hogy a többi több tízezer va
dásznak mi marad? Ha jól számolom, akkor a kí
vánatos vadlétszám esetén minden puskára 
nem egészen kettő vad esik (ez is statisztika). 
Kiss Jóska, az egyszerű sportvadász tehát job
ban teszi, ha a fegyverszekrényből csak az éves 
karbantartás esetére veszi elő szeretett puská
ját. Ezáltal megkíméli magát több a sikertelen
ség okozta stresszhelyzettől és költségektől. A 
híradások nem szólnak arról, hogy a tisztelt szak
értők szerint 40-40 ezer nagyvadból mennyi len
ne a kerítésen belüli és mennyi a kívüli, az egy
szerű vadászok által is elérhető szabad területen 
élő nagyvad. Arról sem szólnak, hogy mennyi 
lesz az eltartható, fenntartható és engedélyezett 
vadlétszám az egyre szaporodó több száz vagy 
ezerhektáros magánbirtokok erdeiben. Attól tar
tok. hogy a fel-felröppenő vadtartási koncepciók 
nagyon is meghatározható, külön magánérdeke
ket szolgálnak és nem pedig a nemzeti vagy ne
tán a hazai a vadásztársadalom tradicionális ér
dekeit.

Javaslom tehát az igen tisztelt szakembe
reknek. felelős döntéshozóknak, hogy döntése
ik. megállapításaik során vegyék figyelembe a 
kialakult, ma még eléggé szerencsétlen (osz
tatlan közös tulajdonok stb.) birtokszerkezetet, 
a mezőgazdaság katasztrofális állapotát az 
utóbbi tíz évben és különösen az elmúlt évek 
során bekövetkezett, de a szakemberek sze
rint is aggodalomra okot adó éghajlatváltozá
sok egyes következményeit. Mindenféle drasz
tikus. stratégiát nélkülöző, nem körültekintő be
avatkozás végzetes hiba volna. Attól tartok, 
hogy ha az éghajlatváltozási tendencia tovább 
folytatódik, nem lesz szükség fegyverre a vad
állomány csökkentéséhez. Elintézi azt az ég
hajlatváltozás. Azt gondolom, hogy a dél-euró
pai, ausztráliai vagy amerikai, vagy akár a hor- 
vát erdészeknek nem kell aggódniuk a nagy
vadállomány túlszaporodása miatt. Rövid úton 
megoldja ezt a problémát a szárazság és az 
erdőtüzek. A mai és sajnos a jövőbeni élette
rünk legnagyobb rombolója maga az ember, 
aki mérhetetlen fogyasztásának éhségével ki
írtja az erdőt azért, hogy lakásában a drága, 
legújabb divat szerint tervezett bútorok között 
üldögélve, a legújabb mozivászon méretű tele
vízióján szemlélhesse a való világot, amelyet 
mohóságával tönkretett. Vajon ezért kell nevel
ni. kivágni és újra nevelni az erdőt, agyonlőni 
mind több nagyvadat, hogy az embert a mér
téktelen fogyasztásában ne zavarja?

Dr. Herczeg János 
mérnök közgazdász, egyetemi tanár 

sportvadász
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN

A vadászat se marad érintetlen az uniós 
csatlakozással, az előnyöket és hátrányo
kat számba vevő cikkek egyre gyakrabban 
jelennek meg a sajtóban. Mindazonáltal a 
hazai vadállomány, a vadgazdálkodás 
helyzete is foglalkoztatja a médiát.

Vadászat az Európai Unióban és Magyar- 
országon címmel az MTI-Press szólaltatta 
meg a téma szakértőit, akik elmondták: „Az 
európai uniós csatlakozást követően megnő
het a bevétele a vadásztársaságoknak, mert 
egyszerűbb lesz a külföldi bérvadászok be- 
és kiutaztatása az egységes fegyver-útlevél 
révén, valamint a trófeák kivitelekor; a ma
gyar vadászok feltételei külföldön nem vál
toznak. Az érvényben lévő vadászjegyekkel 
kapcsolatban nem lesz változás, mert azokat 
továbbra is a vadászati kamaránál kell igé
nyelni, a vizsgáztatás pedig eddig sem volt 
egységes Európában. Pechtol János, az Or
szágos Magyar Vadászati Védegylet ügyve
zető elnöke szerint a meglőtt vadak húsát és 
elbírált trófeáit a külföldi bérvadász könnyeb
ben tudja kivinni az országból, mivel áfás 
számlát kap róla. vadászati szolgáltatásként 
elszámolva. A fegyverbehozatal szempontjá
ból annyiban lesz változás, hogy eddig a be
jövetelnél fegyver-behozatali engedélyt kel
lett kérni, de a csatlakozást követően az EU 
tagállamaiban egységes fegyver-útlevél lép 
majd életbe. A trófeák elbírálási rendszeré
ben nem lesz változás, mert eddig is egysé
ges rendszer szerint minősítették azokat. Ma
gyarország területén egyébként összesen 
1160 vadászterület alakult, és a hatályos jog

szabályok szerint nem magyar állampolgár 
alanyi jogon nem vadászhat Magyarorszá
gon - mondta a védegylet ügyvezető elnöke. 
Hozzátette: a magyar vadászoknak külföldön 
történő vadászatában nem lesz változás, 
mert az uniós országokban szabadon mo
zoghatnak.

Gyulaji dámtrófeák, rekordok a címe a 
Népszabadság helyzetjelentésének, amely 
szerint kevesebb a külföldi vadász, kiégtek a 
legelők. „A vadászati szezon kezdete előtt 
nem sokkal bizonytalan, hogy milyen lesz az 
európai hírű gyulaji dámtrófeák minősége. A 
nyolcezer hektáros gyulaji erdőben évente 
1300-1500 nagyvadat lőnek ki. európai hírű 
dámáilománya háromezer egyedből és sza
porulatából áll. 1991-ig minden világrekord 
dámtrófea erről a területről került ki. Fehér 
István, a Gyulaj Erdészeti és Vadászati Rt. 
vezérigazgatója elmondta: az aszály miatt 
még nem tudni, hogy az idén milyen lesz a 
trófeák súlya, minősége. A gyulaji erdőben 
késő tavasztól vizet vittek ki az itatóhelyekre, 
lédús takarmányfajtákkal etették a vadakat. 
Kiégtek viszont a legelők, ami azért baj. mert 
a dámvad nyáron csak legelőkön táplálkozik. 
A gyulaji erdőben az utóbbi években vala
melyest csökkent a külföldi vadászok száma. 
Ennek egyik oka az. hogy nagy a túlkínálat a 
vadásztatás terén. A külföldi vadászok he
lyett ugyanakkor egyre több hazai érkezik. „

A Fidesz Medgyessy vadászatáról című 
Magyar Hírlap-cikk azt jelzi, hogy még min
dig nem ültek el a politikai indulatok a nagy

vihart kavart Medgyessy-Nastase hortobá
gyi vadászata körül. ..Agyaggalambokkal és 
gumikacsákkal teli dobozt küld a Fidesz 
Medgyessy Péter miniszterelnöknek - olvas
ható a napilapban. A Fidesz a magyar és a 
román kormnyfő hortobágyi vadászata miatt 
tiltakozik így. Medgyessy Péter magyar és 
Adrián Nastase román miniszterelnök töb
bekkel nemrég a Hortobágyi Nemzeti Park
ban járt vadászni, és ott körülbelül 2400 tő
késrécét lőttek le. Az eset miatti tiltakozás
képp Medgyesy Balázs, a Fidesz zöld tago
zatának vezetője a Fővárosi Állat- és Nö
vénykert előtt mutatta meg az újságíróknak 
az agyaggalambokkal és gumikacsákkal teli 
dobozt, amit el kívánnak küldeni a magyar 
kormányfőnek. A fideszes politikus idézte 
Medgyessy szavait, miszerint a jog és az er
kölcs szabálya közül mindig a szigorúbbat 
kell figyelembe venni. A vadászat sem a ter
mészet. sem a jog, sem az erkölcs törvénye
ibe nem ütközik, a nagy nyilvánosság előtt 
elkövetett hazudozás annál inkább - közölte 
Újhelyi István szocialista képviselő a sajtótá
jékoztatón elhangzottakra reagálva. A Fi
desz gumikacsa-híre, amelyet a miniszterel
nök ellen zajló gyermeteg hecckampány ré
szének tartok, túllőtt a célon, egy teljes ág
azatot, a vadászati és vadgazdálkodási ág
azatot sérti - mondta a politikus, ismételten 
leszögezve, hogy Medgyessy és Nastase 
közpénz felhasználása nélkül, országaink 
diplomáciai kapcsolatait is ápolva vettek 
részt közös vadászaton."

Összeállította: K. E.

KOMOLYAN VICCES
(Folytatás a 14. oldalról)

hatásfokú szermaradványokkal nyúlt 
bele Hófehérke táplálékláncába.

A környezetbiztonságra vonatkozó 
terveink - úgy tűnik - a gazdaságiakkal 
együtt (amúgy Petőfiesen) sajnos füstbe 
mentek, ennek ellenére véleményünk 
szerint a környezetünk - egyelőre - po
zitív irányba nem változott, s az árvíz- 
veszélyt leszámítva, az emberi életre 
még hellyel-közzel alkalmas lehet. Jól 
megélni persze nem tudunk, de muta
tunk még bizonyító jellegű életjeleket, 
és nehezen adjuk fel.

A tervezett etetési területet körbe 
tábláztuk, amelyen a mellékelt felirat 
látható „Vigyázat - Achtung! A kör
nyéken a védett állatokon kívül az 
emberek is szeretnének valamiből 
megélni!”

Sót ma már azt is elhisszük Önök
nek, hogy egykoron a honfoglalás is 
környezetvédelmi okokból történt. De 
ha még így sem minden felel meg az el
várásoknak, ha nem is nagy örömmel, 
de várjuk mihamarabbi további szíves 
tájékoztatásaikat.

Sajnos a legkülönbözőbb hatóságok 
és felügyeleti szervek által elfogadott.

és jóvá is hagyott alap és házi szabály
zatunk ilyenekre, meg a hasonlókra vo
natkozó rendelkezéseket nem tartalmaz, 
de ha Önök erre büntetés terhe mellett 
köteleznek, írhatunk bele mindenféle 
környezetvédelmi vonatkozásokat.

Az önök által megkövetelt műszaki 
eszközeink: Csiri - Csőri Jóska, a vad
őrünk két erős karja, hegyes vasvillája 
és nem utolsó sorban a megkopott lapát
ja, amelyre majd igen hamarosan rá is 
ülhet, ha továbbra is így csökken az ár
bevételünk.

A kiközelítés tervdokumentációját a 
két lóerős gumiskocsinkra alapoztuk, 
amelynek hatóságilag bejelentett logisz
tikai bázisa: a vadőr lakása. A lóerők 
üzemanyag szükségletét csak természe
tes anyagokkal biztosítjuk. Próbáltuk 
ezt olcsóbb műanyagokkal kiváltani, de 
a lóerők erre retteneteseket rúgtak. A 
vonóerő hulladékfeldolgozását jobb hí
ján a védett verebeink tradicionális és 
közmondásosan szorgos tevékenysége 
során bioenergia felhasználással sem
misítjük meg. főként télen. A megsem
misítés utánpótlása biztosított, mert a 
közmondás szerint, amíg van ló szerma
radvány, addig veréb is lesz. A kilenc
ven napos határidőtől azonban ez egy

szer szíveskedjenek méltányosságból 
eltekinteni, mert a tudományos kutatá
sok szerint ennyi ideig csak a magyar 
adófizető állampolgárok bírják ki. Az 
élő szervezetek ilyen időintervallumra 
tervezett etetési ígéretekre, az ehhez 
rendelhető téli időjárás esetén, többnyi
re spontán halállal reagálnak. Akkor 
meg minek kérik, és minek írjuk mi. 
most és itt, ezt az egész tervdokumen
tációt?

Hazafias üdvözlettel:
Törköly Alma 

a Citrom Héja Vt. clnökasszonya

Ui: Ha a tervdokumentáció esetleg 
Önöknek nem tetszett, az az Önök tájé
koztatójának a hibája. A vonatkozó ren
deletek értelmében kérhetnek további 
iratpótlást is. ígérjük nem fogunk csaló
dást okozni, és a való világban minden
ki garantáltan jól fog egymással szóra
kozni.

Végezetül - és újra komolyra fordít
va a szót - újfent nincs másról szó, mint 
egy kommunikációs zűrzavarról. Egy
azon országban, egyazon kistérségben 
való rendkívül magas fokú - és már- 
már krónikusnak nevezhető - egymás

melletti elbeszélésekről. Pedig nem ke
rülne sokkal többe, ha a hivatalos tájé
koztatók magyaml fogalmazódnának 
meg. Igaz a magyar nyelvre - egyelőre
- még nem vehető fel nyelvpótlék, de 
nem ártana megtanulni kis határainkon 
belül is egymással kommunikálni, 
gyakrabbarvés közérthetően egymáshoz 
beszélni, mert így egyszerűen az egész 
nem működik, nem éri el a célját, ami 
adott esetben akár a közjót is szolgál
hatná.

Ha a cél és a lényeg valóban a kör
nyezet védelme - és nem a rettentő 
büntetések behajtása, a hatalom fitog- 
tatása, az alattvalók megfélemlítése - 
akkor a hatékony, az eredményes és fő
képp az érthető tájékoztatást mellőzni 
nem lehet.

Nem a csík húzza a repülőt, azaz nem 
a rendelettől lesz élhetőbb, szebb és bol
dogabb szűkebb pátriánk, hanem sokkal 
inkább az emberségtől, a kapcsolatoktól, 
a megtapasztalt viselkedési kultúrától, 
ami viszont megint csak az egyenrangú 
felek között folytatott értelmes párbe
széddel, a szívre és az értelemre ható 
meg- és nem a legyőzéssel oldható meg. 
Minden más út járhatatlan.

Kis.



A HÓNAP NÖVÉNYÉI

Vadkörte termése

^ • ;v SOMFALVI EHVIN FELVÉ’ F.LEI 
Sóskaborbolya

TERMÉSZETPATIKA
SÓSKABORBOLYA (BERBERIS VULGÁRIS L.) Száraz, napos bozótos helyeken élő 2-3 m 
magas, tövises cserje, amelynek érett termését, gyökerének vékonyabb ágait, valamint vas
tagabb gyökerek kérgét kell gyűjteni. A gyökér és a kéregdrog főzetét gyomor-, bél. máj-, 
és epebántalmak ellen, valamint enyhébb hatású hashajtóként használják. A termésének 
teáját bélhurut ellen javasolják, de segíti az epehólyag összehúzódását, s egyben vizelet-' 
hajtó hatása is van.
VADKÖRTE (PYRUS PYRASTER.) Más néven; vackor. Tövises cserje, vagy fa. Főként 
cseresek, mészkedvelő erdők, cserjések és legelők gyakori elegy fája. Altermése fanyar ízű 
körte, többhelyütt megbecsült vadgyümölcs. Vadászat közben szívesen rágcsálják a vadá
szok. mert oltja a szomjat. Fája a faszobrászok kedvelt anyaga.
FEHÉRFŰZ (SALIX ALBA L.) Vízpartok és puhafás lige
terdők fája. Keskeny levelei ezüstösen selymesek. A 
leveleket és a vesszőinek kérgét gyűjtik még 
novemberben is. Ágainak kérge lázcsillapító \  .
és izomösszehúzó hatású szalicint. cser
zőanyagot tarta lm az. Főzetét belső vér
zések. bélhurut, reuma, izületi bántal- 
mak. gyomorhurut, hólyaggyulladás id p i 
ellen isszák. Külsőleg pedig fa- 
gyott testrészek és aranyeres
fc*ántalmak kezelésére szolgál. A 
razfalevél főzetét láz és reumás 
fájdalmak csillapítására is 
használják. Könnyen felismer
hető fehér színű terméséről 
is.
CSERSZÖM ÖRCE (CO- 
TINUS COGGYGRIA 
SCOP.) Egyéb nevei: szö- 
mörcefa. cserzőfa. szú
rnák, parókafa, amely 
utóbbi nevét bolyhos m ed-\^ 
dő virágairól kapta. Leve- 
leinek, kérgének csera
nyaga vérzéscsillapító, 
összehúzó hatású, ezért 
szájvizek készítéséhez is 
használják. Ipari cserzőa
nyag, amely sárga festőa
nyagokat is tartalmaz. Fáját 
népi kelmefestőszernek' 
használták, amely a ..magyar 
sárgafa" néven volt ismert.
EZUSTFA (ELEAGNUS Al̂ - "
GUSTIFOLIA L.) Másnéven, 

tolajfüz. ezüstfűz. tövises ezüst
fa. Termése hosszúkás, bab
szem nagyságú, vékonyhúsú, 
szájat összahúzó, savanykás cson
tár. Bőtermő bogyói még decembe
rig is fennmaradnak. Levelei a pikkely
szőröktől ezüstösen csillognak. Teáját 
magas vérnyomás ellen eredményesen 
használják
PÁSZTORTÁSKA (CAPSELUX BURSA PASTO- 
RIS MEDIK.) Népies nevei: gezemice. pásztortarsoly, 
istentáskája, paperszény, véráltató fű, libazsázsa. Az egyik
leggyakoribb ismert útszéli növényünk. Virágzási ideje márciustól novemberig, illetőleg egész 
évben tart. A növény virágos, leveles szárának, föld feletti része adja a gyógyszert. Teája - for- 

irázata - mindenféle vérzésre jó eredménnyel alkalmazható, például orr-, gyomor-, bél- és sza
bálytalan méhvérzés esetére is javasolja a népi gyógyászat. Aranyérbetegségben, hólyaghu
rut vagy prosztata bántalmak előidézte fájdalmas vizelésnél, sőt magas vérnyomás esetén is 
javallott. Enyhe hashajtóhatása is ismert. Mindezek ellenére a gyógyszeripar nem használja. 
Minden izom megbetegedésben rendkívül jó hatású, bárki által hozzáférhető, értékes gyógy
növény.

Dr. Balázs István

Az ezüstfa „olajbogyói

Cserszómorce
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KONYVKRITIKA

MAGYAR VADGASZTRONOMIA
Sokféle megközelítését hallhattuk már a hon
foglalásról szóló elméleteknek, de ilyet, mint 
amit e könyv hátlapján lehet olvasni, legva
dabb álmaimban sem feltételeztem: „A vad
gasztronómia előszeretete végül is Hunort és 
Magort egy új haza felfedezéséhez vezette." 
Sajátos nézőpont: történelem pocakmagas
ságból...

Érdekes párosítás: történelmi áttekintés (?), 
vadászati ismertető (???). reformszakácskönyv 
(?) egy nem túl jó nyomdai minőségben ké
szült kötetben.

.Ha egyszer életünkben át szeretnénk élni a 
gasztronómiai gyönyörök .szentháromságá
nak" a harmóniáját, kóstoljunk meg egy szar
vasgombával ízesített édes-savanyú vadételt, 
hatputtonyos tokaji aszúval, és meg fogjuk ér
teni a gasztronómiai paradicsom jelentését." - 
írja a szerző. Cey-Bert Róbert Gyula.

Nehéz dolog kritikát írni egy szakácskönyv
ről anélkül, hogy az ember megkóstolta volna 
az abban közölt receptekből készített étkeket, 
pedig ez a kiadvány száznál több újonnan kre
ált vadétel leírását tartalmazza. Sokuk olvasá
sakor már beindul az ember ízlelőbimbóinak 
.fantáziája", biztosan érdemes kipróbálni! Re
méljük. a receptekbe kevesebb .vad" íz került, 
mint az .irodalmi" fejezetekbe...

A szerző a vadászati gasztronómia (létezik 
ilyen fogalom ?) történetét dolgozza fel az ős
kortól napjainkig, sok szép versidézettel, regék 
és mondák, a csodaszarvas legenda különbö
ző történeti népeknél fellelhető változatainak 
bemutatásával. Szép válogatás, amelyekben 
azonban - vadászati szakmai - hibák .marad
tak”, annak ellenére, hogy neves támogatói és 
segítőgárda van felsorolva, akik közt többek
nek észlelni kellett volna azokat - ha elolvasták 
(szakmai lektorra már nem tellett ?).

A .vadabbak" közül: 12.oldal „Számukra a 
homokba rajzolt, vagy sziklára festett állat ké
pe azonos magával az állattal, amelyet a szer
tartáson már tulajdonképpen elejtettek. A más
napi vadászatot szinte csak formálisnak tekin
tik." A farok csóválja a kutyát. Nem a rituálé 
volt a cél, hanem azzal .biztosították’ a vadá
szat sikerét!

31. oldal .A világháború után azonban cso
dával határos módon, főnixként hamvaiból, új
ra fejlődésnek indult a magyar vadállomány..." 
Csodák manapság már nincsenek. Sok neves, 
és rengeteg .nevenincs" erdész-vadászember 
lelkes, kemény, kitartó munkájának eredménye 
a tegnap és a ma vadállománya, nem csak 
úgy „lett magától". Elég szomorú, hogy a hálát
lan utókor hajlamos ezt elfelejteni.

38. oldal „Néha a középág és a korona kö
zött is van egy ág. ez a farkaság" Hát nem. 
mert azt vendégágnak vagy lecsúszott korona
ágnak nevezi a vadásznyelv. A farkaság - el
helyezkedéstől függetlenül - az agancsszárból 
hátrafelé kinövő, esetenként további elágazá
sokkal is rendelkező ágat jelent.

42. oldal Vaddisznó. „Szeret dagonyázni, 
fürdés után a közeli fatörzshöz dörzsölődik: ez 
a korholás." Ha nincs közeli fatörzs, akkor mire 
odaér egy távolihoz, addigra elalszik. Az ekkor 
hallható hang meg a horkolás.

42.-43. oldal „Muflon (Ovis aries musimon 
Dallas)" Ez maximum Jockie Ewing tudomá
nyos neve lehetne az amerikai filmsorozatból. 
Az aries ugyanis az uriálok családneve, a muf
lont pedig Pallas írta le elsőnek, ráadásul nem 
is Dallasban...

„A kos füttyentés-, pisszegésszerű hangot 
hallat, a gidák hangja báránybégetéshez ha
sonlít. Alkonyatkor. virradatkor mozgó állat" Ez 
sem nyert hangszórót. A füttyszerű riasztó 
hangot ugyanis mindkét nembeli muflon hallat
ja. báránybégetéshez pedig a (muflon)bárá- 
nyok hangja hasonlít, az (őz)gidáké aligha... 
Ráadásul a muflon az egyetlen hazai nagyvad
fajunk. amelyre éppen nem az alkonyi és virra- 
dati mozgás jellemző, hanem a napközbeni.

47. oldal Túzok. .Már csak Magyarországon 
van belőlük vadon élő jelentősebb mennyi
ség..." Sajnos ez sem igaz. mára a magyaror
szági állomány annyira lecsökkent, hogy a 
spanyolországi populáció népesebb.

48. oldal Túzok .Látása különösen éles. va
lószínűleg ezért kedveli a nagy kiterjedésű 
síkságokat’ Megint a kutyafarok. A túzok min
dig a szabad pusztákon élt, garantáltan ezért 
különösen éles a látása !
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49. oldal Balkáni 
gerle. .A vadgerlétől a 
nyak hátulján húzódó 
rövid fekete gallérja 
különbözteti meg.
Szeme piros." Ezzel 
szemben a valóság 
az. hogy a vadgerle 
szeme a piros, és - 
nyakfolttól függetlenül
- egyetlen olyan tolla 
nincs, amit össze le
hetne téveszteni a 
vadgerle színezetével!

50. oldal Vetési lúd. .nálunk őszi. téli ven
dég. leginkább az Alföldön és a Balaton körze
tében." Ez is téves adat. a vetési lúd jellemző
en az egész Dunántúl vonuló madara, az Al
föld a lilikek .felségterülete" - igaz. ez viszont 
nincs megemlítve ott...

61. oldal „így készíthetünk vaddisznóból 
rablópecsenyét" Csak nehogy a rabló otthagy
ja a fogát a pecsenyében! Említés sem esik a 
kötetben a trichinelláról. mint az emberre 
veszélyes, halált is okozható kórokozóról, me
lyet a nyárson sütés nem hatástalanít. Leg
alább annyit illett volna megjegyezni, hogy 
csak előírás szerint bevizsgált vaddisznóhús
sal kísérletezzünk magunk - és vendégeink - 
rovására.

A színes képek közt is van egy „kakukkto
jás"; nyári lúd aláírással egy vetési lúd portréja 
szerepel, amin .ordít" a jellegzetes szalagos 
mintázatú csőr. mint ahogy az később a leírás
ban jellemző fajtabélyegként ki is van emelve.

Alapvető „szarvas” hiba: a vadfajok leírá
sánál számos védett faj szerepel, anélkül 
hogy védettségük - így fogyasztásuk tilal
ma - meg lenne említve!

A könyv hátsó borítóján a szerző látható te
repszínű csákóban, katonaingben és fehér 
solymászkesztyűben. amint kemény tekintettel 
marokra (!) fog egy sast. Csak remélhetjük, 
hogy ebben a .szerelésben" nem az ősi ma
gyar solymászt akarja szimbolizálni...

Somfalvi Ervin

VADÁSZAT AZ UNIÓBAN
Az FVM vadgazdálkodási és halászati főosztá
lyának megbízása alapján. dr.Csányi Sándor 
összeállításában és szerkesztésében elkészült 
és megjelent „A vadgazdálkodás és a vadá
szat az Európai Unióban" című kiadvány. Ez az 
összeállítás nyílván már nemcsak a szűk szak
mai .elitnek”, hanem a vadászok széles réte
gének is szól. azaz ad részletes és időszerű in
formációkat. A szerző bevezetőjében megfo
galmazza a legfontosabbat, mely szerint .Az 
Európai Unióhoz való csatlakozás egyik legna
gyobb feladata a jogharmonizáció, vagyis a 
magyar jogszabályok és az EU jogszabályai
nak való megfelelés.

Foglalkozik az anyag a közösségi jog köre 
és forrásai (pl. lábfogó csapdák használatának 
betiltása), a vadgazdálkodás és a vadászat 
szabályozásával az Európai Unió tagországai
ban (vadászok száma, aránya, a vad tulajdon
joga. vadászati jogosultság és egyéb kérdé
sekkel). Továbbá megtudhatjuk, hogy a vad- 
gazdálkodást és vadászatot szabályozó törvé
nyek - alapelvszerűen - az EU tagállamok 
mindegyikében a nemzeti sajátosságokon ala
pulnak. Megismerhetjük a fentieken kívül a va

dászati tanácsadó testületek működését is. 
Külön fejezetet szól a vadászat megítéléséről, 
és a vadászatot közvetlenül érintő jogszabá
lyokról. Ezek nagyrésze nálunk is már jelentke
ző gond. Döbbenetes megállapítás található 
„A vadászat megítélése" című fejezetben: 
.....az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésé
nek határozata bevezetőjében megállapítja, 
hogy a vadászat társadalmi megítélése jelen
tősen romlott, aminek részben érzelmi, rész
ben pedig a vadászok egy részének nem 
megfelelő képzettsége és viselkedése miatt, 
valós alapja is van..." Az EU szervezete a ta
gországok kormányainak javasolja egyebek 
között, hogy tegyenek intézkedéseket a vadá
szok jobb képzettségének szorgalmazására, 
segítsék elő a vadászok, földművesek, erdé
szek. természetjárók és környezetvédők közti 
párbeszédet, és az együttműködésükből szár
mazó előnyöket. Ismerteti a madárvilág me
gőrzéséről. a természetes élőhelyek, a flóra és 
fauna megőrzéséről szóló Európa Tanácsi 
irányelveket. Az irányelvek hangsúlyozzák, 
hogy a vadászatnak a bölcs hasznosítás és az 
ökológiailag kiegyensúlyozott szabályozás

alapelveit kell követ
nie. Részletezi az uni
óban a vadászok 
szervezeteit és a vad- 
gazdálkodás fejlesz
tésének lehetőségeit.
A Közös Agrár Politi
kában (KAP) rejlő vad
gazdálkodási fejlesz
tési lehetőségekről is 
szó esik. Az EU közös 
vadászati - vadgaz
dálkodási politikával ugyan nem rendelkezik.

A vadgazdálkodás számára a termelésben 
nem tartható földterületek várhatóan növeked
nek. s a támogatási rendszer kedvez a vad
gazdálkodási célú élőhelyek fejlesztésének. A 
vadgazdálkodás és vadászat szakterülete így 
a jövőben versenyképes földhasználati és tu
risztikai lehetőséget adhat. Természetesen - 
terjedelmi okokból - csak ízelítőt adhatunk a 
kiadványban olvasható fontos és pontosan 
megfogalmazott jogi. szakmai témákról azzal, 
hogy javasoljuk minden érdeklődő számára.

Dr. B.l.
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HUMOR

ARANYKÖPÉSEK
AVAGY ŐSI MESTERSÉG E GYŰJTÖGETÉS IS

Dr. Bőd Lajos több mint három évtizede szi
gorú vizsgáztatója Somogyország vadásza
inak. Gyűjtési felhívásunkra ezúttal a vizs
gadrukktól szinte megtáltosodott jelöltek 
aranyköpéseiből küldött egy csokorra valót.

Sikertelen, többszöri nekifutás után próbálko
zik a jelölt:
- Voltak nehézségei a felkészülés során? Nem 
kapott segítséget, vagy netán az egész nem is 
érdekli?
- Nem érdekel! De a mi falunkban úgy határo
zott a ... pártszervezet, hogy itt az ideje, hogy 
megkapjuk végre a jussunkat!

*

A vizsgázó hiába töri a fejét, sehogyan sem jut 
eszébe az angol hosszúszőrű vizslák közül a 
gordon szetter. A vizsgáztató - mint mindig - 
jóindulattal igyekszik rávezetni a helyes vá
laszra:
- Szereti a zenét?
- Igen.
- Akkor talán tudja, hogy a csellót hogyan ne
vezik másképpen?
- Persze, kisbögö1

*

Kérdés vadegészségügyből.
- Mi a róka legveszedelmesebb betegsége?
- ??? /szinte hallható csend /
- Látott mostanában az önkormányzat hirdető- 
tábláján. vagy az utak mellett, az erdőszélen 
piros plakátot?
- Láttam!
- No. és mit olvasott azon?
- Semmit, mert azt gondoltam, hogy a ... párt 
választási plakátja. Az meg nem érdekel.

*
Fegyverismereti kérdések izzasztják a jelöltet:
- Hogyan tudná csoportosítani a billenő csövű 
fegyvereket?
- Hát a csövek elhelyezése szerint. Azok meg 
lehetnek így is, meg úgy is. /mutatja az ujjai
val./
- Helyes, melyik megoldást, hogyan nevez
zük?
- Közönséges és bakfegyver.
- Pontosabban: talán bock?
- Németesen lehet úgy is mondani, de magya
rul : bak!
- Miért?
- Mert a csövek úgy vannak egymással, mint
ha bakzanának1

*
- Mondjon egy példát a vadászatra jogosult jo
gi személyre!
- Ha a vadásztársasági tag ügyvéd!

*
Képfelismerésen:
- Mit ábrázol ez a kép? /Vadásziskola, 169. 
számú képe. /
- Vörös vércse!
- Miről ismerte fel?
- Hát ott van, piros húst eszik!

*
- Hogyan különbözteti meg az agancs nélküli 
bakot, a sutától?
- A fara alapján.

- Miért, mit láthatunk ott?
- A tükröt.
- Van az a baknak is. Mi van még az őzsuta 
tükrén?
- ??? / szinte hallható fejtörés. /
A vizsgáztató segíteni akar: - Mit vesz fel a fe
lesége. ha mosogatni akar?
- Egy ócska melegítőt!

*
A vizsga után a vizsgáztató érdeklődik:
- Hol fog majd vadászni?
- Hogy-hogy hol?
- Például melyik vadásztársaságban?
- Mit képzel, csak nem fogom magam valahol 
lekötni?

*

A gímszarvas érzékszerveit ecsetelve:
-A szarvas szaglása kiváló. Ezt a megnyúlt 
arckoponyában elhelyezkedő hosszú orrjárat 
csiklós hámjának köszönheti!

*

Helytelen, hogy a hivatásos vadászt néhol a 
vezetőség, vagy főleg a családtagjaik igényei
nek kielégítésére kötelezik..

*

A reflektor használata tilos! Ezt a vezetőség 
lámpa használatával is ellenőrizheti!

*

A lámpa használata csak éjszakai vadászaton 
tilos!

*

A vaddisznó társas életet folytat, szívesen da- 
gonyázik. Ezeket már a koca medencéjében 
megkedveli, mert hatan - nyolcán fürdenek a 
magzatvízben

*

A fogoly - amint azt a neve is mutatja egynejü.
*

Az egy tagra jutó penitenciát a vadásztársa
ság közgyűlése állapítja meg...

*

A kompetencia régen 60 kiló vadhús volt egy 
évre, egy tagra. Ma ennek alsó és felső határa 
nincs előírva, de a nullához áll közelebb!

*

A dám párzása sajátos és irigylésre méltó, 
mert a tehenek mennek a bikákhoz!

*

A szarvasbőgést a tehenek hiányának fájdal
ma váltja ki!

*

A barkás szarvasagancs szexuális segédesz
közként is használható, erre azonban csak a 
tompa végű. csapos agancs alkalmas!

*

Eredményes vizsga után a vizsgázó kérdezi a 
bizottság tagjaitól:
- Van némi tőkém. Mi a jobb? Támogassak ve
le egy vadásztársaságot és akkor tagnak fel

vesznek? Vagy várjam meg a 2007-et. amikor 
úgyis kivonulnak a területről?

$

Dr. Balázs István, a VKE ügyvezető igazga
tója a sok-sok évtizedes vadászati felügye
lői munkássága után szintén számtalan 
mosolyt fakasztó emléket őriz, amelyeket 
ehelyütt, először oszt meg a Tisztelt Olva
sókkal.

A jelöltnek az őztrófeák rejtelmeinek ismereté
ről kell számot adnia. Az ismeretek túlságosan 
bőnek nem nevezhető tárháza kimerült, de jött 
a .segítség":
- Nos, milye van az őzbaknak?
- Szarva! /!/
- Nem megmondtam, hogy minek van szarva?
- Ja, emlékszem. Szarva csak a muflonkosnak 
és a felszarvazott férjnek van. A muflonkosé 
messziről is jól látható, a férjé pedig nem...

*

- Hogy hívják magyarosan a gímszarvas bika 
első, nem túl díszes fejdíszét?
- Úgy. ahogy a söntés pult mögötti csapost!
- Ember, ezt csak a jobb megjegyezhetőség 
kedvéért mondtuk!
- Hát ez az! Kérem én jól megjegyeztem

*
Helyzetmentő, villámkérdések:

Mit nevezünk koslatásnak?
- Hát a nők utáni mászkálást

*

Hol található a fogolykakason a patkó?
-Hol ..hát hol? A lábán'

*

Mit jelent a rígyetés?
-Az, amikor valamelyik állat a nagydolgát 
végzi

*

Mi a terítéken az utolsó falat?
Az. amit a lelőtt vad utoljára megevett.

*

Magyarázza el röviden, mit jelent a barkácso
lás?
-Hát ha otthon valami olyan munkát végzek, 
amihez nem igazán értek'

*

Mi a zsákolás?
- Az, amikor a vadász beteszi a zsákjába azt 
a vadat, amelyiket meglőtt!

*
Hogy néz ki a nyársas agancs?
- Olyan mint az a nyárs, amin a tűznél sütik a 
szalonnát

*

Egy vizsganapon mentem ki a szobámból és 
a vizsgára várakozók sorfala között a kezem
ben vittem ki a már levizsgázottaknak a kis 
vizsgabizonyítványaikat. Egyszer csak hallom 
a hátam mögött:
- Figyeljetek már! Ma csak ennyien mennek 
át a vizsgán!



ÁRLISTA

MIKOR - Ml - MENNYI ÉRT?
Muflonkos 
csigahossz (cm) Ft euro Ft/cm felár euro/cm

50cm-ig 70 000-170000 - 260-500 - -

60cm-ig 90000-180000- 260-600 5000.- 15.-

60 cm-tól 120000-220000,- 410-700 9000-12000,- 45-60,-

70 cm-tól 240 000-340 000- 860-1300 17 000-34000- 57-80.-

80 cm-tól 410000-680000- 1430-2100 21 000-27000- 100-110-

90 cm-tól 620000- 3000-3100 30000-65000- 110-120-

A magasabb á ra kb a n  a z  ÁFA benne van. Sebzés esetén a kísérő által 
becsült szarvhossz árának 50 százaléka-, hibázásnál pedig 5000 Ft a 
térítés. Juh, jerkevadászat: 10 000-12 000 Ft (30*60 euro). bárány: 
6 000-10 000 Ft (15-21 euro). A sebzés díja az elejtési ár fele. Több 
helyütt ajánlanak fel kedvezményt a tarvad elejtésére még november 
végéig, amely akár 50 százalék is lehet. Figyelmeztetés is olvasható né
hány árjegyzékben: „...nagyvadra történő egyéni vadászat esetén a va
dászkísérő által becsült trófeasúly. illetve hossz, +/- 10-15 százalékkal 
térhet el a szerződésben meghatározottól. Kivétel ilyen esetekben a 
vadkanagyar. A vadászvendégnek a lehetséges eltérésen belül a zsák
mányolt trófeának megfelelő árjegyzéki árat kell fizetnie.

Vaddisznóhajtások erdőgazdasági részvénytársaságoknál: eddig azt 
gondoltuk, hogy a nagyvadvadászati árjegyzékek olyan változatos ára
kat tartalmaznak, amelyek szinte követhetetlenek és azokból nem lehet 
elfogadható árlistát összeállítani. A vaddisznó terelő-, és hajtó (csopor
tos) vadászatok árai és azok megjegyzése szinte leírhatatlan egyetlen 
rövid ismertetőben. Ezért csak az előforduló általános és átlagos adato
kat. feltételeket tudjuk közölni. Minden esetben alapos egyeztetést java
solunk.
Részvételi díjak: 6-7-től 15-20 főig: 35 000-65 000 Ft/fő/nap (160-250 euro) 
Napi teríték: általában 30 terítékre került disznóig állapítják meg a fize
tendő részvételi díjakat. Ha nincs eredmény, akkor a teljes részvételi díj 
10 százaléka: 1-4 disznó esetén annak 50-60. 5-10-nél 90-100, 11-29 
estetén 100- és 30 terítéken fekvő disznó felett 115 százalék.
Vadkan elejtése estén:
agyar hossza Ft euro
10-12 cm 35 000,- 200-260-
12-15 cm 50-75 000- 310-440,-
15-18 cm 80-150 000- 440-650,-
19-19 cm 150-210 000- 700-860-
19-20 cm 250-330 000- 1260-
20-22 cm 350 000.- 1100-1760.-
22 vagy 24 cm felett 450 000.- 1279-2320.-

A koca, (és kan 12 cm agyarhosszig) 32 000-70 000 Ft (200-500 euro). 
Süldő 12 000-35 000 Ft, (90-130 euro). a malac pedig 800-15 000 Ft 
(50 euro). amelynek esetében előre meghatározzák a zsigerelt súlyokat.

Akad olyan árjegyzék, amelyben a centiméterek közötti milliméterre is 
adnak közbenső árakat. Van ahol 18 centiméteres agyarhossz felett már 
nem emelkedik az ár. Több erdőgazdaság úgynevezett „pausál ajánlatot" 
is ad: a kant. a kocát, és a süldőt 100 000 Ft/db. a malacot 30 ezer Ft/db 
áron számlázzák. Az árban a hajtás díja is benne van 8-10 vadász részé
re. Érdekességeket is találtunk: ...amennyiben a vendégek a vadászat 
során 15 lövést leadnak, de nincs meg a napi teríték, úgy a részvételi díj 
100 százalékát számolják föl. Vagy: amennyiben a résztvevő vadászok 
felének számát nem éri el a teríték, úgy a részvételi díj 50 százalékát kell 
fizetni. Néhány erdőgazdaság nem szervez, azaz nem ír ki árjegyzékében 
vaddisznóhajtást. Vadaskerti vaddisznóhajtások általában tíz százalékkal 
olcsóbbak, de találtunk a szabad vadászterületinél magasabb árakat is.

A vadásztársaságok már nem cifrázzák ennyire. Van. ahol nem kér
nek külön terítékdíjat, csak a részvételi díjat szabják meg, általában 
25 000 Ft/fő/nap összegtől kiindulva 1-5-ős terítékig, majd ezen felül 
minden újabb elejtett disznó után 5000 forintot számolnak föl. Akad 
olyan ajánlat is, ahol mindkét árat felszámítják, kiindulva alacsonyabb, 
külön megegyezéses árakból.

A vaddisznó élővad ára: általában 50 kilós élősúlyig kilónként 1000 fo
rint. Ezen felül minden kiló már lehet külön megállapodás tárgya is. Ese
tenként csökkentett árral (500-800 Ft/kg) vagy az alapárral számolják a 
súlyt. Az ismertebb, nagy vaddisznóskertek üzemeltetői részéről igen je
lentős a kereslet az élő vaddisznók iránt. (A nagy szárazság csökkentet
te az id e i szaporulatot, esetenként jelentős túlhasznosftás is előfordult.)

Apróvad árak az erdőgazdaságoknál:
Fácán: elejtés + elvitel árakkal: 1 800-3 700 Ft/db + 200-700 Ft/db 
(11+5 euro).
Vadréce: 1 500-3 000 Ft/db elvitellel (10+5 euro).
Szárcsa: 1 400-1 500 Ft/db + 100-400 Ft/db (elvitel).
Vadlúd: (csak vetési lúd és külön engedéllyel n agy  lillik) 5 000-6 000 
Ft/db + 300-1500 Ft/db az elvitel (260+5 euro).
Fogoly: 5 000 Ft/db + 700 Ft/db elvitel (tenyésztett).
Mezei nyúl: 5 000-6 000 Ft/db + 500-600 Ft/db elvitel (26+5 euro).
Az élő. kész vadászfácánt (20 hetesnél idősebb korban) 1 800 Ft/db kö
rüli áron kínálják.

Vadásztársaságok kínálata: a fácán terítéken 2500 Ft/db (elvitellel és 
áfá-val együtt) a mezei nyúl 6 000-6 500 Ft/db.
Az idei élő mezei nyúl árakat bizonyára a piaci bizonytalanságok miatt 
jelenleg mindenhol üzleti titokként kezelik (?). A takarmányféleségek 
tőzsdei és piaci árai tovább növekedtek, de még a réti széna, sőt a szal
ma iránt is nagy a kereslet, és ennek megfelelően emelkedtek az árak is.

Dr. B. I.

*11 n i£71 ATI E,őf'lzetés a 2004-es esztendőre: 4 200,- Ft.
1 I M 1 P  Diákoknak, nyugdíjasoknak és hivatásos vadászoknak csak 3 500.- Ft.

' Megrendelem a Magyar VADÁSZLAP-ot........ példányban.

A kedvezményre jogosító igazolványom száma:................

Nevem:......................................... Címem:...........................................................

A megrendelőt kitöltve kérjük elküldeni a Vadászati Kulturális Egyesület 1038 Budapest, Hegesztő u. 4.
________________ címére vagy faxon a 06/1 242-0042 számra, e-mail címünk: vke@vadaszlap.hu________________
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APRÓHIRDETÉS

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további 
szó 100-100 Ft ♦ 25 %  áfa. A hirdeté
seket levélben, faxon, e-mailen vagy 
személyesen, minden hónap 10-élg 
szíveskedjenek leadni. A Vadászati 
Kulturális Egyesület tagjainak a nem 
kereskedelmi jellegű apróhirdetések 
egy megjelentetése ingyenes.

ZKK 601, kal.243.Winchester
6x42-es jénai Zeiss céltávcsővel, 
beépített lámpaszerelékkel. Sau- 
er. oldallakatos drilling, 7.62x16x16- 
os. jénai Zeiss 6x42-es céltávcsővel, 
beépített lámpaszerelékkel, valamint 
francia tolózáras merevesővú kai. 
16-os sörétes fegyver eladó. 06-30- 
320-7447.
Különleges fegyverek gyűjtőtől!
Enfield nr. 4. angol karabély kai. 
.303.8ritish, orosz Tula ismétlőfegy
ver, kai. 7.62x54 R., spanyol Mau
ser karabély, kai. 9x21, osztrák Steyr 
M30-as. kai. 8x56R.. valamennyi 
golyós fegyver 5 év műszakival. 50- 
100 gyári lőszerrel, valamint oldalka
ros Feinwerkbau légpuska, kai. 4.5 
mm.Tel.: 06-1-256-1360. 06-30-516- 
4709.
Egyéves, CZ 550 Lux 9,3x62, 3-
12x56-os Swarovsky oldható céltáv
csővel + 12-es Merkelt. kifogástalan 
állapotú Drillingre cserélném 
8x57IRS vagy 9,3x74R kaliberben, 
telefonszám: 06/30/499-3303.
416 kaliberű golyós puskát vásá
rolnék. Telefonszám: 06/30/530- 
87-78.
Blaser 850 SR kai. 243 w. 8x56-os
Swarowskyval és .30.06-os váltócső
vel. 1.5 - 6x42 Kahles távcsővel el
adó. Telefonszám: 06/30/945-70-95.
Beretta félautomata 12 kai. 302-es 
típusú, sörétes vadászpuska .30-06- 
os kaliberű, billenőcsövü, golyós
puska. 4x36-os Fomei távcsővel sze
relve. Érdeklődni: 06/30/9735-714.

Eladó: gravírozott Simson bock,
12/70, friss műszakival, megkímélt 
állapotban. Telefonszám:
06/30/9625232.
Krico .222-es Remington, 6x42-es 
Swarovsky távcsővel. Schwenk - 
montázs, gyári szereléssel, távcső
vel vagy anélkül is eladó. Telefon
szám: 06/30/9365-349 (Kaposvár).
Dupla csövű 20/70, IZS sörétes 
fegyver, újszerű állapotban, csinál
tatott angol aggyal, tölténnyel együtt 
eladó. Telefonszám: 06/82/526-288, 
06/30/239-4634.

Kitűnő küllemű és munkateljesít
ményű szálkás szőrű tacskók elője- 
gyezhetők a Von Alltenburger ken
nelből. Marosmenti-Rudifogó Miku 
Soma 2 x HPJ fiatal klubgyőztes, 2 x 
R. CAC. 5 x CAC, 2x CACIB. 2 x 
HFGY BOB D K. Európa Kupa győz
tes, tenyésztésre javasolt kannal fe
deztetünk. Telefon: Szarka:
06/30/9619-481.
Weimari vizslák, telefonszám: 
06/30/4836371.
Rövidszőrü németvizsla kölykök,
kitűnő küllemű munkakutya vonalak 
keresztezéséből (Malomkőzi+Hege 
Haus) kiemelkedő képességű, több
szörösen győztes, vadászó szülők
től eladók. 06/70/220-30-66 (Pécs).
Cesky Fousek vizslakölykök, a
cseh erdészet szolgálati kutyája faj
tareprezentáns. küllemben és mun
kában is kitűnő nagy testű, erős 
csontozatú szülőktől, valamint beva
dászott vizslák eladók. Telefon: 
06/30/2396977.
Vadászó szülőktől törzskönyvezett 
drótszőrű magyar vizsla kölykök el
adók! Telefon egész nap: 06A30/386- 
5315. 06/30/413-0207.

Vadászó foxik. tacskók és parson 
russel kutyák (felnőttek és kölykök) 
eladók, illetve elcserélhetők. Tele
fonszám: 06/20/330-9628.

Hivatásos vadászok figyelem! Az
országban egyedülálló módon va
dászatszervező cég munkát, tisztes
séges jövedelmet kínál agilis hivatá
sos vadászok részére, akik a vadőri 
munka mellett szívesen vállalkozná
nak, de nem rendelkeznek több mil
liós tőkével egy saját cég alapításá
hoz. Ha elege van minimálbérből és 
a kilátástalan jövőképből, akkor hív
jon bátran, bizalommal! Telefon
szám: 06/30/370-9476, 06/20/9314- 
754.
Somogy megyei nagyvadas va
dásztársaság hivatásos vadászt ke
res Telefonszám: 0/30/348-04-77.
27 éves, vadász-vadtenyésztö
végzettséggel rendelkező, egyedül 
élő. hivatásos vadász. 4 év szakmai 
gyakorlattal, állást keres. Telefon
szám: 06/30/278-77-14

500-1000 ha nagy vadas vagy ve
gyesvadas terület vadászati jogát 
bérelném Bács-Kiskun megyében. 
Telefonszám: 06/30/423-9103.
Trófeatáblák nagy választékban,
készítőtől. Hazai, afrikai, hal. stb. 
Kérésére termékismertetőt küldök. 
Fűzi Gábor faszobrász. Tel/fax: 318- 
92-50, Telephely: 1116 Budapest. 
Talpas u. 4.
Az állami vadászvizsga kidolgozott 
50 db szóbeli tétele (350 kérdés) 
megrendelhető a 06/70/3371-197 
vagy 06/20/333-28-34-es telefon
számon.
Pausáláras vaddisznó hajtóvadá
szatok Nógrád megyében. Részvé
teli díj: 35.000,- FtÁő, etejtési díj 
nincs. Nagyobb csoportok (20 fő fel

ett) jelentkezése esetén kedvez
ményi adunk. Telefonszám 
06/30/370-9476. 06/20/9314-754
A Diana Vadász-Horgász Antikvá
rium ingyenes árjegyzéket küld va- 
dászkönyveiről4 - Gyarapítsa va
dászkönyvtárát! 6900 Makó. Zrínyi
u. 34. Telefonszám: 06/62/211-561
Bács-Kiskun megye déli részén
működő vadásztársaságnál, két 
személy vadászati jogát Aagságáty 
eladná. Érdeklődni. 06/30/437-7033.
Eladó 60000 kilométert futott. LADA 
Niva 4x4. 1985-ös. 1.7 benzines, fe
hér. Ára: 1.000.000.- Ft. Érdeklődni 
06/30/9284-386-as telefonszámon 
lehet (Hódmezővásárhely).
Zala megyében Pusztaapáti kö
zségben 8.5 ha vadászatra alkal
mas erdőterület eladó. Érdeklődni 
06/30/589-0859 számon lehet.
Zalai, 9.000 hektáros nagyvadas 
vadászterület tagsági joga eladó 
egy millióért. Telefon: 06-30-397- 
5661.

Automata és kézi korongdobók, 
könnyű, hordozható magaslesek, 
befogó csapdák, puska belövő 

állvány, hazai áron. két év 
garanciával az INTERMAS Kft-től. 

Helyszíni verseny rendezése 
automata gépekkel, lőtér 

tervezés, kivitelezés. 
Kww.intermas.inihü 
Fax: 06/66/450-538.
Tel: 06/20/945-0764.

Fegyver javítás:
Minden típusú lőfegyver javítása, 
felújítása, agyazása, céltávcső 

szerelése, vizsgáztatása, 
hatástalanítása, értékbecslése. 
Régi fegyverek restaurálása. 
Nagy Ferenc fegyverművés. 

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

GÍMSZARVAS, DÁM ÉS VADDISZNÓ 

VADÁSZATI LEHETŐSÉGEK 

A GYULAJ RT. VADÁSZTERÜLETEIN

Jelentkezés a 74-573-949 és a
30-9470-898 \

telefonszámokon

Fo s n i a  í ü u n t i n g  f a r m
* \  ^ N A M I B I A / O T  J I W A R O N G O

5 napos Namibiai vadis/at 5 vadra (2400 Euro) 
Kérje árlistánkat!

Máté Csaba: 06-70-381-2432 
Tel.: 06-23-501-561, Fax: 06-23-501-56*)

CONT-ECO KFT.
9700 Szombathely. Szent Gettót u 17 

Tel/Tax 94-325-672 
cont®co@axelero hu www cont-eco hu

ELEKTROMOS ÉS MECHANIKUS VADKÁRELHÁRÍTÓ 
KERÍTÉSEK ÉPÍTÉSE. VILLANYPÁSZTOROK 

KIS- ÉS NAGYKERESKEDELME 
KIVITELEZÉS • KERESKEDELEM • SZOLGÁLTATÁS

AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIC

VADÁSZTÁRSASÁGOK, VADGAZOÁLKODÓK FIGYELMÉBE

SZEMESCIROK ak!fó,ási
A sikeres vadgazdálkodás érdekében 
árengedményes fémzárolt 
szemescirok Vetőmag kedvező akciós 
áron - amíg a készlet tart!
❖  vetómagigény 8- lOke/ha
❖  várhat(fszemtermés í.5-6.0 tonna 
Kevés ráfordítás - biztos hozam!
A termesztés feltételeivel kapcsolatban 
forduljon hozzánk bizalommal.

Silócirok és szudániíu vetőmagot 
is forgalmazunk.
Véljük szíves jelentkezésüket, 
megrendelésüket!
Vetőmag rendelés és szaktanácsadás: 
' rosorgh Bt.

b l Debrecen, Derék u. 98. II/8. 
Tel./fax: 52428-815, 
mobil: 06-30/399-0930

AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIÓ * AKCIC

SZÁMÍTÓGÉPES TANFOLYAMOK VADÁSZTÁRSASÁGOKNAK
10 órás, alapfokú számítógép-ismereti tanfolyamokat szervezünk helyi oktatással.

Tematika:
ISMERKEDÉS A SZÁMÍTÓGÉPPEL • SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN 
(irodai szoftverek használata: szövegszerkesztő, táblázatkezelő)

• ELEKTRONIKUS LEVELEZÉS, INTERNETHASZNÁLAT

A minimális ismeretek elsajátításához 2x5 órás tanfolyamokat szervezünk, 
de felmerülő igény esetén a tananyag bővíthető. Célunk, hogy az irodákban 

megjelenő számítógépek valóban segítsék és megkönnyítsék a társaságok munkáját.

A tanfolyam díja 1200 Ft/fő/óra + áfa + kiszállási díj 
(A gépeket a megrendelő biztosítja)

A tanfolyamok megrendelhetők a VKE-nél.
További információ: Hegedüsné Wéber Ildikó 06 20/391-7047



Hegyaljai Vadászbolt

légfegyverek, flóbert pisztolyok ,J
kereső és fegyver távcsövek v ',? - ''-
golyós és söretes lőszerek r  
egyéb vadászati kiegészítők^félszerelesetci 
minőségi vadászruhazaUv\ 
ajándéktárgyak \
bizományosi fegyverek értétesiiése .. ;

Budapest XIII. Visegrádi u. 9. sz.
/volt MAVAD bolt/

Tel: 239-1333, 06-30/9515-663 X ;
Árukészletünk:

- golyós és sörétes vadászfegyverek

Aki üzletünkben 3QÖezer forint.felett vá: 
a bakonyi területünkön egy vaddisznó va

Szolgáltatásaink:'

P Ü M P P  J ü z s  Károly , 
^ ^ ^ ^ a f f i k s z é r Ű T M á ' s á r  k a rb ||a itá s á t. felújítását.

........ .....................  : érdeklődő vadászokat.

Nyitva tartás: hétfő -  péntek: 09-17-ig szombat: 09-13-ig

MIZSEVAO Rt
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 forgalmazása
- Nagyteritékü fácánvadászat biztosítása 
fácánnal és vadásztarOlettel együtt
- Vaddisznótenyésztés
- Élővad kereskedelem
- Vadászatszervezés
- Magyar szürke marha tenyésztés

M P É S H t e í

E fjá S Z É K S IE R E K !

EÖRDÖGH -  1982 KFT.
8624 BALATONSZÁRSZÓ,

SZÓLÁDI ÚT 1/9.
TEL.: 06-70/310-2923

06-70/290-2978
KISKERESKEDELEMMEL FOGLALKOZÓ 

VADÁSZBOLTOK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!

N O V E S T A  a  t e r o p . j á r ó

K U V U J o m I  v a d á s u s h * M
Kim*§attó mitStif *  ttirittő áront

KUDU-TOGGI vadászcsizmák közös jellemzője a kiváló minőség, 
strapabíróság, kényelmes viselet, jó lábtartás, mindenféle lábformára 

való fajtaválaszték. Alapanyaguk tiszta gumi, neoprén béléssel. 
Csúszásgátló erős talprész, sarok és orrmerevitéssel. 

őszi-téli-tavaszi vadászcsizma.

MAQNUM BAKANCS 
Kiváló minőségű vadászbakancs, 
alapanyaga GORE-TEX bőr, 
strapabíró, kényelmes, komfortos 
bakancs vadászoknak, túrázóknak.
A talprész csúszásgátló, olaj és saválló. 
A bakancs OMMF minősítéssel is 
rendelkezik, igy cégeknek is ajánljuk.

Ha minőséget akar jó  áron, válassza a KUDU-TOGGI termékcsaládot!

Méretek:
KUDU női vadászcsizma: 34-41-ig 

KUDU nornál vadászcsizma: 40-47-ig 
KUDU bővített szárú vadászcsizma: 39-47-ig 
KUDU végig zippes vadászcsizma: 40-47-ig

NAGYKERESKEDELM I VISZONTELADÓI VEVŐINK AZ ALÁBBI CÍMEN TALÁLNAK MEG MINKET:
HORVÁTH ÉS TÁRSA KFT. CÉGKÉPVISELET: 8800 NAGYKANIZSA. KISRÁC U. 1. TEL/FAX: 93/319-384 MOBIL: 30/901-2441

POSTAI UTÁNVÉTTEL IS SZÁLLÍTUNK!HORVÁ J r ÉS TÁRSA KFT.
A CSEH N O V ES TA  GYÁR KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA

mailto:cervidae@axelero.hu


A J U Í M Y  R _ .

Témám a természet 
Mein Thema íst dte Natúr 
My iheme >s natúré

Muray Róbert, a m agyar term észetfestők doyenje, 
háromnyelvű album ban m utatja be változatos, színes 
életútját. A több, m int kétszáz oldalas kötet gazdagon  
illusztrált, négyszáznál több színes ábrát, fényképeket 

és festm ényei reprodukcióit tartalm azza.

Várható megjelenési ideje 2004 februárja.
Ára: 6800 Ft plusz utánvétel.

M egrendelhető a Vadászati Kulturális Egyesületnél.

KUKORICA-
Már több. mint 300 dgíáfcsan vezérei vadetető berendezés működik a hazai vadászterületeken, mert akj 
számolt már tudja. hogy ezekkel a praktfcus vadetetőkkel idői pénzt és fáradtságot takaríthat meg

Mivel a  bererxJezés elérhetetlenül a magasban van. s ugyancsak megnehezítettük az f é k t e le 
nek hozzáférését, nem kell tartani attól, hogy ellopják.

A 120 és 220 hteres nagyságú, gépkocsival vagy kézi csőrlővel 5-10 méteres magasságba emelt 
tartályból naponta 1-15 kg tiszta kukorica szórható ki 8-10 méteres körzetben, azonos időpontban. A 
szórásidó 24 órán beW 1-8 óránként tetszés szerint állítható.

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

A120 literes automata etető ára 60 ezer Ft ♦ ÁFA. a 220 literes tartállyal készülő berendezés 69 ezer Ft
♦ ÁFA. (Az eladási ár tartalmazza az akkumiiátort és a töltőt, de nem tartalmazza a föszeretési költségeket.)

Három berendezés megvásárlása esetén 10 százalék kedvezményt adunk.
A berendezés megvásárlását azoknak ajánljuk, ahol a szórók, etetők - esős/havas időben - ne

hezen megközelíthetők, illetőleg azoknak a vadászatra jogosultaknak, akik a vadállomány megtartá
sa és hetyhez kötése érdekében naponta etetnek

Megrendelhető: Soltész Károly épületgépész és villanyszerelő mesternél 
2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25.

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

ESŐ

Gémesi Tamás
n j j á i t f + t t r O f

8800 Nagykanizsa, Levente u.20. 
Tel.: 2MC73-72Í Teljfix: 93/324-194 

Nyitva tartás: 
Hétköznap: 7»-18oo 
Szombaton: 70°-12°° 

B udapesti átvevGhelyünk  
Schmidt Pál preparátor 

1238 Lóállás u. 14.
Tel.: 285-61*62 
N yitva tartás: 

Hétfőtfll-PéntekiQ: 73Q-153Q

Madarak, 
emlősök, halak, 
afrikai állatok, 

trófeák, montírozott 
vadbőrszőnyegek 

kikészítése és 
értékesítése 

az országban a 
legnagyobb 

választékban.

Yamaha Motor Hungaria Kft., 1112 Budapest, Budaörsi út 227. 
www.yamaha-motor.hu, telefon: (1) 247-1522

http://www.yamaha-motor.hu


KARÁCSO YVAJÁNLAT
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET KEDVEZMÉNYES KÖNYVVÁSÁRLÁSI AKCIÓT HIRDET.

AZOK A MEGRENDELŐINK. AKIK TÍZEZER FORINTÉRT VÁSÁROLNAK KÖNYVET NOVEMBERBEN-DECEMBERBEN. AJÁNDÉKBA 
KAPNAK EGY KÓD-EX-ET. AMELYBEN ELSŐ ÍZBEN JELENT MEG A VADÁSZOK VISELKEDÉSI SZABÁLYAINAK GYŰJTEMÉNYE.

A KÖNYVEK ÁRÁBÓL A VKE TAGJAINAK 10 SZÁZALÉK TOVÁBBI KEDVEZMÉNYT ADUNK.

Vadászetikett
Amit a nagyvadról tudni illik (videó kazetta)
A természet közelről /videó kazetta/
Élőhelyfejlesztés és vadgondozás apróvadas vadász

területen (vadgazdálkodás I.) /videó kazetta/ 
Élőhelyfejlesztés és vadgondozás nagyvadas vadász- 

területen (vadgazdálkodás II.) /videó kazetta/
A vadászat gyakorlata /videó kazetta III./ 
Természetvédelem és vadászat /videó kazetta IV./ ÚJ! 
Takács Viktor: Erdő-mező állatai (videó kazetta) ÚJ! 
Takács Viktor: Meghívás vadászatra

(videó kazetta) ÚJ!
Takács Viktor: Vadászünnep (videó kazetta) ÚJ!
Takács Viktor: Velünk élő természet

(videó kazetta) ÚJ!
Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése (videó kazetta) 
Takács Viktor: A vaddisznó vadászata ÚJ!
Ambrózy Árpád: Egy vadászíjász kalandozásai 

a Kárpátoktól Kanadáig 
Amit a fegyverismereti vizsgáról tudni kell 
Az állami vadászvizsga tesztkérdései 
Bán István. Szarvasbőgés 
Bán István: Vadóc vakációk 
Barassó Péter: Monostori vadászemlékek 
Berta László: Vadászpuskával és horgászbottal ÚJ 
Békés Sándor: A természet bűvöletében 
Békés Sándor: Imádkoznak a fák 
Beregszászi György: Pernye 
Beregszászi György: Hamu alatt 
Beregszászi-Csőre-Motesiky: A vadászat árnyoldalai ̂
Bernát Jenő: Gyógy- és aromanövények
Bernd Krewer: A csülkös vad utánkeresése
Bertóti István: Bakot is lőttem
Bicsérdy-Egri-Sugár-Sugár: Vadbetegségek
Bozóki László: Európai trófeakatalógus
Bozóki László: Vándorvadász
Bőhm István: A hannoveri véreb
Cséplő József: Hajnaltól késő estig
Cey-Bert Róbert Gyula: Magyar vadgasztronómia
Dr. Ádámfi Tamás: Vadászati Bibliográfia
Dr. Carl Tabel: A mindenes vadászkutya
Dr. Faragó Sándor: Vadászati állattan
Dr. Koncz István: Libagödör
Dr. Márton Imre: Ki a Duna vizét itta
Dr. Montagh András: Négy földrészen vadásztam
Dr. Montagh András: Sikeres sörétlövés
Dr. Végh Endre: Tubák, bátyó és a többiek
Dr. Végh Endre: Murphy és a beteg vadász
Dúcz László: Csillagfényben
Dúcz László: A közöttünk élő turulmadár
Farkas Zoltán: Bográcsszéli történetek
Farkas Zoltán: A csuka és a meztelen nő
Farkas Csamagó Zoltán: Murphy horgászik
Felsőeóri Nagy Gyula: Egy dudás két országban
Ferenczy Ferenc: Magaslesek holdfényben
Földi László: Végtisztesség
Fridél Lajos: Bükkaljai ösvényeken
Fülöp Gyula: A vadász és a nők
Gyenes István: Rónákon át
Gyímesi György: Bedrótozott Afrika

UJ!

UJ!
ÚJ!

UJ!

UJ!

Ú J!

ÚJ!
ÚJ!

UJ!

700- HangayGyörgy: Kuszkuszkókusszal 1.700.-
3.500- Hangay György: Ahol még kék az ég 1.600.-
2.500- Hangay György: Tábortüzek a dél keresztje alatt 1.800,-

Hangay György. A kacagó koponyák földjén 2.400-
3.900.- Haraszthy László: Magyarország madarai 5.800,-

Heltay István: Vadásziskola 7.188,-
3 900, Hoitsy György: A pisztráng tenyésztése és horgászata 2.200,-
3.000- Holler László: Rajzok. írások (vadászelbeszélések
3.800,- kézzel írva. saját grafikával) 2.500,-
2.500,- Ignácz Magdolna-Berdár Béla: Négyszemközt

a természettel 5.800.-
2.500,- Kászoni Zoltán: A Kárpát-medencei vadaskönyv ÚJ! 1.600,-
2.500,- KÓD-EX 2.500,-

Kopa János: Magyar vadászati szó- és szokásgyüjtemény 1.480,-
2.500- Kovács Dénes: Vadászfegyverekről nem csak vadászoknak 3.500.
3.500,- Kovács László: Puskák és töltények 1.200-
5.200,- Kovács László: Tucatnyi töltény 1.100-

Kovács László: Töltényportrék 900.-
1.600.- Kovács László: Puskák és vadászok 1.000-
1.100,- Kovács László: Skandináv vadászhumor 700.-
3.000- Kovács László: Amikor kevés a töltény 1.800,-
2.000- Kovács László: Tizenhárom töltény 900,-
1.200,- Lakatos Károly: Az erdei szalonka és vadászata 3.000-
2.000- Lakatos Károly: Vadászhit. A császármadár és vadászata 2.400-
2.100,- Mátray Gyula: Vadásztárcák és vadásztörténetek ÚJ! 2.700,-
1.590- Merán Fülöp: Vadászemlékek, gondolatok 2.500.-
1.940,- Mess Béla: Apróvadra is vadásztam 1.100-
1.400.- Mess Béla: Vadászszemmel öt földrészen 1.400-
1.400- Mess Béla: Erdőzúgás, olykor puskalövéssel 1.600.-

600.- Mess Béla: Naplemente 1.600.-
6.200,- Michael Maés: Vadászterületek a nagyvilágban 4.500-
1.480.- Motesiky Árpád: Felvidéki vadászörökség 1.100.-
2.500- Nadler Herbert: A keleti és déli Kárpátokban 2.500-
3.200, Nagy Gy. György: Természeti szépségeink (fotóalbum I.) 3.500,-
7.500,- Nagy Gy. György: A Kárpát-medence természeti
2.500,- szépségei (fotóalbum II.) 3.500,-
1.480 - Nagy Gy. György: Emberlakta természet (fotóalbum III.) 3.500,-
1.600.- Nemeskéri Kiss Géza: Vadludak 1.000.-
3.200,- Nemzetközi Vadászíjász Oktatási Program 1.100-

750,- Oláh Zoltán-Oláh Armand: Hajnalok és alkonyok 2.500,-
2.240.- Páll Endre: Mozaikok vadászéletemből 2.200-
4.800,- Páll Endre: Egy lövéssel kettő 1.400.-
1.800,- Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kíséri 2.200.-
2.200,- Sáry Gyula: Az elveszett erdőről
1.850 - és a megtalált időről Ú J 2.500,-
1.200,- Schell József: Megint ősz lesz 4.600,-
2.100,- Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői 2.200,-
1.970.- Schmidt Egon: Varangy a papucsomban ÚJ! 2.300-
1.500,- Sterbetz István: Őszi tücsök hangol 1.870.-
1.980. Studinka László: Minden nap vadász nap 2.500.-
1.970- Szabó Péter: Különös vadászat a kotorékozás gyakorlata 1.400-
1.000- Thurn-Rumbach István: Erdélyi szarvasok
1.970,- és medvék nyomában 2.600-
2.200,- Ugray Tamás: Kosokra vadászva a selyemút végén 2.500-
1.400.- Vadász-Zene CD 2.500.-
2.200,- Vérebkrónika 6.500.-
2.200- Vuray György-Rácz Fodor Gábor-SzabóZoltán:
2.500,- A magyar vadászirodalom képeskönyve 5.400.-
1.450- Zentai Béla: Vadászfegyverek és lőszerek 2.800,-
1.600.- Zsindely Ferenc: Isten szabad ege alatt 2.500,-

A könyvek utánvéttel rende lhetők m eg a szerkesztőség cím én, 1038 Budapest, H egesztő  u. 4., 
a 242-00-42 tele fon és fax szám on vagy e-m ail-ban  a vke@ vadaszlap .hu  cím en -  Elek Ferencnénél

mailto:vke@vadaszlap.hu


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!

SUMMIT AUTÓ RT.
B u d ap est IX.. M áriássv u. 5. ■ Telefon: (1 ) 455 -11 11


