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„Tudod, nem szeretek óvónénivel va
dászni”, mondta csendesen az ősz an
tikvárius. Nem ma lett fegyverforgató, 
nem egy szakkönyvet böngészett végig, 
nem egy bakot bírált már el és lőtt 
meg egyedül, érthető, hogy magában 
szereti járni a vadont. Cserkeléskor 
még egy ember is sok, tartja a mon
dás, s ez nem csak az eredményesség
re, de az áhítatra is utal.

Vadőrkényszer - így hívják hivatalo
san, és annyit jelent, hogy nagyvadra 
vagy trófeás vadra a legtöbb vadászterü
leten csak hivatásos vadász kíséretében 

szabad vadászni. 
Az indoklás álta
lában az, hogy az 
úgynevezett sport
vadász nem isme
ri kellően a terü
letet, nem tudja 
elbírálni a bakot, 
bikát, ezért hát 
szüksége van 
szakértői támoga
tásra. Nem keve
sen azonban úgy 
érezzük, hogy de
dósnak tartanak 

bennünket, s a vadőr zöld gúnyája fe
hér köpennyé, vászonnadrágja dzsörzé- 
szoknyává változik a szemünkben.

Nem mintha nem ismernék jó né
hány szalonvadászt, aki valóban képte
len elbírálni az agancs méretét, a vad 
lőhetőségét, némelyik még a sutát se 
tudja megkülönböztetni a tarfejű baktól 
és bizony komoly a veszélye, hogy a 
területen eltéved. Egyik-másikat nem
hogy a területre, de a vadászház udva
rára se tanácsos egyedül kiengedni. 
Nekik valóban erősen javallt a tapasz
talt kísérő, legyen az akár hivatásos, 
akár egyszerű passzionátus vadász.

Másfelől nem mintha nem szívesen 
ülnék fel néha lesre nagytapasztalatú 
kollégával, vagy ne lesném mozdulatait, 
mozgását, szeme villanását egy hajnali 
cserkészeten. A közös vadűzésnek is 
megvan a varázsa, sajátos élvezetet ad, 
meg rengeteget lehet tanulni belőle. 
Alaposabban meg lehet ismerni mind a 
területet, mind társunkat. Ám nagyon 
bosszant, ha kötelező érvénnyel írják 
elő: nem járhatom egyedül a vadont!

Idegen területen a vendég megbe
csülésének tetőfokát jelenti, ha meg
kérdezik tőle: egyedül szeretnél lenni

vagy üljünk egy lesre? Ilyenkor egyálta
lán nem udvariatlanság, ha élünk a 
ritka lehetőséggel. Nehezen tudok el
képzelni izgatóbb, kalandosabb vadász
élvezetet, mint ha egy ismeretlen pa
gonyba küldenek el egyedül szerencsét 
próbálni. Ha megmondják, merre vezet 
az út (és hova nem), mekkora a távol
ság, milyen az időbeosztás, no és per
sze, hogy mit lőhetek - de egyébként 
a dolgot teljesen az ügyességemre, fel- 
készültségemre, figyelmemre, tájékozó
dási képességemre bízzák. Aki egyma
gában ejt zsákmányt, sokszorosan ma
gáénak érzi a diadalt, különösen, ha 
általa ismeretlen vidéken jár. És min
den igazvadász kettőzött figyelemmel 
és fegyelemmel tartja be ilyenkor a 
szabott korlátokat.

A mi társaságunknál pár éve immár 
egyedül is vadászhatunk őzbakra.
Ez a lehetőség azonban nem jelenti 
azt, hogy egy ritkán kijáró kolléga ne 
venné igénybe a hivatásos vadász, vagy 
a vadászmester segítségét. Persze ez 
nem feltétlenül azt jelenti, hogy állan
dóan ott liheg a sarkában, elegendő 
egy pontos eligazítás, például emígyen: 
„A Kukhegyi erdő végén jár ki egy 
öreg ághiányos bak. A magasles köze
lében szokott kiváltani a lucernára, ar
ra kiülhetsz”. Nem sok őszbe csavaro
dott Nimródot ismerek, aki efféle se
gítséget zokon venne akár egy tejfölös
szájú vadőrtől... és ne köszönné meg 
a tippet, ha bejön.

Ne legyünk szemérmesek: a vadőr
kényszer sok helyen nem annyira szak
mai, inkább bizalmi kérdés. Aki egye
dül vadászik, az esetleg nagyobbat lő, 
mint amekkorát szabad. Vagy többet 
lő. Esetleg hivatalosan nem is lő, azaz 
„rókára lő”. A „muszáj-óvónénit” a 
bizalmatlanság szüli, a szakmai és az 
emberi bizalmatlanság.

Márpedig bizalom nélkül nehéz va
dászni. Fegyvert adni valakinek a kezé
be - bizalmi kérdés. Különösen, hogy 
a jogot is mellé adjuk: élőlények életé- 
ről-haláláról dönthet. A kiemelt helyzet
hez kapcsolódó felelősségérzet azonban 
csak akkor alakul ki, ha az teljes sú
lyával nehezedik vállunkra. Ha miénk a 
döntés joga, viseljük mi a következmé
nyeket is.
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Interjú

VADÁSZLAP: Amikor híre ment, 
hogy esélyes vagy a VKE elnöki tiszt
ségére, tulajdonképpen csak egyetlen 
kérdés fogalmazódott meg: ki ez az 
Oláh Csaba? Nem írsz, nem festesz, 
nem fotózol, nem tolakodtál soha az 
előtérbe, nincsenek szereplési vágyaid 
... nem ismernek a vadászok. Mégis 
„igent” mondtál a felkérésre. Miért?

Oláh Csaba: - M ert nagy megtisztel
tetésnek tartom, hogy tehetek majd 
valamit a magyar vadászati kultúrá
ért, a Vadászati Kulturális Egyesüle
tért. Való igaz, hogy semmilyen egyé
ni érdek nem vezérelt, amikor 1993- 
ban beléptem az egyesületbe,
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egyszerűen csak egyetértettem az 
Alapszabályban megfogalmazott célok
kal, az „eszmével” és úgy gondoltam, 
nekem ehhez a csapathoz kell tartoz
nom. Tanúsíthatod, hogy én mindig 
szívesen vettem részt a VKE rendez
vényein, ott voltam a majálisokon, a 
közgyűléseken, a kiállítások megnyitó
in, a disputákon, a konferenciákon, a 
szerkesztőségben, mert jól éreztem 
magam közöttetek ... s bár tényleg 
nem tartozom a vadászati témában 
alkotók közé, a szürke tagságommal 
is rengeteg barátra, barátságra tet
tem szert. Úgy gondolom, ez a mai 
világban különösen sokat jelent, leg
alább is számomra.

Oláh Csabával, 
a VKE új elnökével

Annak idején a Magyar Televízió
ban ment egy sorozat „Előttem az 
u tódom " címmel. Nézhető, jó  so
rozat volt, amelyben megszólal
hattak egy-egy pozíció egymást 
váltó képviselői. Ebben az interjú
ban most ugyanerről lesz szó. A 
tisztesség azt diktálta, mondjak le 
a VKE elnöki tisztségéről, mert 
ügyvezetője lettem a VADÁSZLAP 
Kft-nek, magammal mégsem köt
hetek szerződéseket. Oláh Csabát 
javasoltam utódomnak, akivel -  hi
vatalból -  készítem ezt a bem utat
kozó interjút. (Nézzék el nekünk a 
tegeződő stílust.)

VADÁSZLAP: Nem titok, hogy „rez- 
gett a léc” a tisztújító közgyűlésen.
Jó barátoddal, Somfalvi Ervinnel 
szemben - a tartózkodásokat nem  
számítva - csak néhány szavazattal 
kaptál többet, mint ő. Ez nem zavar?

Oláh Csaba: - De igen. Mindketten 
meglepődtünk a kettős jelölésen, Er
vin nem tudott róla, hogy őt is je
lölni fogják. De nagyon korrekt volt, 
amikor elmondta, hogy ő a gazdasá
gi ügyekhez nem ért, ha megválaszt
ják, vállalja az elnökséget, de komoly 
segítségre lenne szüksége a VKE 
ügyes-bajos dolgainak az intézéséhez. 
Tulajdonképpen a közgyűlésen is ki
mondatlanul megismétlődött a kérdé
sed, hogy nem ismernek még a 
VKE-n belül sem, ellentétben Ervin
nel, aki országosan nagy kapcsolat- 
rendszerrel rendelkezik. Segítségre 
természetesen nekem is szükségem 
lesz, ezt a jelölésem elfogadásakor 
meg is ígértétek, de amiben úgy 
gondolom otthon vagyok, az a veze
tés, a gazdasági kérdések.

VADÁSZLAP: Tegyünk pontot ak
kor az „ismeretlenséged” végére.
Mit lehet rólad tudni?

Oláh Csaba: - Idén leszek 50 éves, 
építőmérnök a szakmám, de tovább 
tanultam. 1986-ban elvégeztem a 
közgazdasági egyetemet, sőt 2000- 
ben fővállalkozói szakközgazdász let
tem. Világ életemben az építőipar
ban dolgoztam. Pályakezdőként az
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Interjú

egércincogástól ■ szarvasbögésig

VADHÍVÓ TANFOLYAMOK
A  nagy sikerre való tekintettel folyamatosan 

egész napos vadhívó-csalogató tanfolyai 
vadászoknak, vadászmestereknek, hivatásos vadászoknak 

és mindazoknak, alak a témában jártas szakemberektől 
meg akarják tanulni a szarvasbőgés, az őzhívás, 

a nyúlsírás, a rókahívás, stb, módszereit. ,—  
Meghívott előadók:

Mihalko Károly (Szlováf 
Homolya László szarvasbőgő Európa-bajnok. 

Oktatófilm: Takács Viktor 
A  tanfolyam díja 8 ezer forint, ebéddel.

Kibelezett megyei tanfolyamok:
. . V \

Tolnainegye:
Elegendő jelentkező esetén:

_____„augusztus végén

Helyszín: 
Szekszárd-Bárányfolí■ Gemenc Szabadidő Központ 

^  Jelentkezés: Zöld Pagony Bt., 
Simon Norbert, 06/30/255-78-66 2,
(részvételi díj: 9.000,- Ft ebéddel)

További információ és folyamatos jelentkezés: 
dr. Balázs István: 30/492-89-62

Egyesült Izzó gyártervező irodáján, 
katonaként a budapesti metró és a 
Forma-l-es pálya építésén, főépítés
vezetőként a „Mezőszolg”-nál, elnök- 
helyettesként egy budapesti mélyépítő 
kisszövetkezetnél, majd a rákospalotai 
magasépítő szövetkezetnél. 1991-ben 
alapítottam meg a saját építőipari 
vállalkozásom és ami építészet és 
épület-gépészet vagy építőmérnöki 
tevékenység ... családi házak ter- 
vezésétől-kivitelezésétől a diósdi 
Kludi gyár felépítésén keresztül a 
televíziós adótornyok karbantartásáig- 
felújításáig-átépítéséig - mindennel 
foglalkozom.

VADÁSZLAP: Sokat nem értek az 
építészethez, bár már többször épít
keztem, így talán megkockáztatha
tom a kijelentést, hogy egy univerzá
lis építész-menedzser vagy, akinek 
mindegy, hogy gyárat vagy családi há
zat kell terveznie, a föld alatt metrót 
kell fúrnia vagy csatornát fektetnie, 
illetőleg a föld fölötti épületeken vagy 
éppen egy 100 méteres tv-toronyban 
kell dolgoznia. Érvényes ez a „min
denhez értés” a vadászatra is?

Oláh Csaba: - Sajnos nem. M egpró
báltam ugyan felvételizni vadgazda 
mérnöki képzésre is, de -  finoman 
szólva - lebeszéltek róla, így meg
m aradtam egyszerű sportvadásznak, 
aki ráadásul terület nélküli, a leg
több esetben fizető bérvadász.

VADÁSZLAP: Hogy lettél vadász 
és miért?

Oláh Csaba: - Ennek nagy sora van. 
Óbudán és Újpesten nevelkedtem. 
Apámnak, aki grafikus-iparművész 
volt, a természetjárás volt a szenve
délye. Igazi, megszállott sportember 
volt, a Spartacusnak, később az 
OSC-nek (Orvos Egyetem Sport 
Club) lett az elnöke, így én már 5 
éves koromban igazolt természetjáró, 
később - a Könyves Kálmán Gimná
ziumi éveim alatt - vizsgázott 
túravezető, a Társadalmi Erdei Szol
gálat „intézkedésre jogosult” tagja 
voltam... a természettel való kapcso
lat tehát adott volt. Az én generáci
óm még sokat olvasott, nem marad
hattak ki a könyvélmények közül 
Széchenyi, Kittenberger, Fekete Ist
ván, Molnár Gábor írásai, melyek az 
első vadászati fertőzést jelentették. 
Aztán jött a példakép hatása. Apai

ágon erdélyi a családunk és az 
egyik nagybátyám Sepsiszentgyörgyön 
nagy vadász hírében állt, tőle hallot
tam  az első vadásztörténeteket, me
lyek nem múltak el belőlem nyom
talanul. Amikor a két fiam m ár na
gyobbacska lett és anyagilag is meg
engedhettem magamnak, az olvas
mány-élményeim, a vadász-sztorik és 
a „természetjárás” egyre jobban hi
ányzó hatására úgy döntöttem, lete
szem a vadászvizsgát és belépek a 
Vadcoop Vt-be. Nem ismertem sen
kit, kezdetnek akkoriban ez is meg
felelt. Amikor a VKE meghirdette, 
hogy saját vadásztársaságot alapít, 
jelentkeztem és ekkor kerültem kö
zelebb hozzátok. Igazán nektek kö
szönhetem a végleges és gyógyítha
tatlan vadász-fertőzést, hogy a kiseb
bik fiammal, aki azóta szintén va
dász lett, együtt várjuk este és haj
nalban - Nagykanizsától Kassáig vé
gigkísérve - a szalonkákat, hogy 
minden évben elmegyünk Dél-Tirolba 
mormota-vadászatra, hogy megfordul
tam  az ország jó néhány vadászterü
letén és gyakrabban használhatom a 
sörétes puskám és a 8x57-es 
Mauserem.

VADÁSZLAP: Nem maradhat el a 
zárókérdés, mit tervezel a VKE elnö
keként?

Oláh Csaba: - Három  pillérre épül 
a programom. Úgy látom, hogy a 
\ADÁSZLAP kiválásával - ami az 
utóbbi években a VKE számára 
veszteséges volt - gazdaságilag sta
billá vált az egyesület helyzete, de 
valamennyi fontos tevékenységet to
vább kell menedzselni. Egyetértek 
azokkal, akik nagyobb hangsúlyt kí
vánnak fektetni a VKE szervezettsé
gére, szeretném elérni, hogy minden 
megyében és itt a fővárosban is 
megerősödjön a vadászati kultúra 
iránti érdeklődés, tovább emelkedjen 
a tagok száma. És a harmadik pillér 
talán a legfontosabb -  és ezt már a 
Diana Vadászhölgy Klub elkezdte -  
sokkal nagyobb figyelmet kell fordí
tanunk az ifjúság körében a vadá
szat lényegének megértetésére, elfo
gadtatására, népszerűsítésére.

C s e k Ő SÁNDOR

Vadászjelöltek 
"^figyelmébe!

8 x 4  órás 
(péntekenként délután sorra kerülői 
előkészítő tanfolyamokat indítunk 
az állami vadászvizsgára, illetőleg 

a fegyverismereti vizsgára készülőknek.

V
s  A  n á k n k  a

legolcsóbb, csalc 30 ezer forint.

s  A  tanfolyam résztvevőinek

megszervezzük a vizsgalövészetet 

és a vadászvizsgát.

« A  sikeresen vizsgázóknak terület 

nélküli vadásztársasági tagságot 

és apróvadas vadászati 

lehetőségeket biztosítunk.

A tanfolyamok kéthavonta indulnak 
legközelebb szeptember 2-án

Jelentkezés és to váb b i felvilágosítás:
Vadászati Kulturális Egyesület 

Budapest, III., Pákász? u. 7. 

Tel/fax: 06-1-242-00-42 

vke@vadaszlap.hu e-maíl címen 

Tanfolyamvezető:

A  dr.Balázs István: 30/492-89-62

m s
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Hírek-tudósítások I
■

Magyarországon 
a dám legnagyobb 
ellensége 
a természetvédelem
- szögezték le nagy tapsvihar kíséreté
ben a MA dámszarvas-gazdálkodás idő
szerű kérdései" címmel június 7-ikén 
rendezett nagyszabású szakmai konfe
rencia résztvevői.

A Gyulaj Rt. óbíródi vadászházához 
folyamatosan érkező vadászok a 
megnyitót megelőzően nagy érdek
lődéssel mustrálgatták a trófeabe
mutató agancskollekcióját. Az ér
deklődő szakemberek zsúfolásig 
megtöltötték a vadászház udvarán 
felállíto tt sátrat. Feiszt Ottó, az 
OMVV elnökének üdvözlő szavai 
után dr. Nagy Emil professzor, a 
vadgazdálkodási bizottság elnöke 
előadásában méltatta a gyulaji dám- 
gazdálkodás jelentőségét, majd 
részletes történeti áttekintést adott a 
hazai dámtenyésztés múltjáról.

A dám magyarországi állomány
nagyságáról és terítékadatairól szól
va kiemelte, hogy a dám a jövő 
nagyvadja lehet, hiszen kiváló alkal
mazkodó képessége és telepíthető
sége mellett jelentős vadászati érté
kű fajról van szó. Felhívta az illetéke
sek figyelmét arra, hogy kezdemé
nyezni kell a gúthi és a gyulaji terü
let nemzetközi védetté nyilvánítását,

mert így támogatást lehetne igé
nyelni az Európai Uniótól. Továbbá 
a kiszámítható és tervezhető vad- 
gazdálkodás elősegítése érdeké
ben a vadászterületek bérleti szer
ződéseinek időtartamát tízről húsz 
évre kellene emelni.

(Folytatás a 394. oldalon.)

2005

A hó A hét

JULIUS 31 nap

Közép-európai zónaidőben Budapesten

Nap Hold
napja napja kel 

(h min)
nyugszik 
(h min)

kel 
(h min)

nyugszik 
(h min)

fázisaii
(h mi

1 Péntek 3:51 19:45 0:14 15:12
2 Szombat 3:51 19:45 0:35 16:26
3 Vasárnap 3:52 19:44 1:01 17:37
4 Hétfő 3:53 19:44 1:34 18:42
5 Kedd 3:53 19:44 2:17 19:37
6 Szerda 3:54 19:43 3:09 20:22 1 13: (
7 Csütörtök 3:55 19:43 4:11 20:56
8 Péntek 3:56 19:42 5:17 21:22
9 Szombat 3:57 19:42 6:26 21:43

10 Vasárnap 3:58 19:41 7:34 22:00
11 Hétfő 3:58 19:40 8:41 22:15
12 Kedd 3:59 19:40 9:48 22:30
13 Szerda 4:00 19:39 10:55 22:44
14 Csütörtök 4:01 19:38 12:04 22:59 D 16::
15 Péntek 4:02 19:37 13:17 23:18
16 Szombat 4:03 19:37 14:35 23:41
17 Vasárnap 4:04 19:36 15:56
18 Hétfő 4:05 19:35 17:17 0:13
19 Kedd 4:06 19:34 18:30 0:58
20 Szerda 4:08 19:33 19:29 2:01
21 Csütörtök 4:09 19:32 20:13 3:20 O 12:(
22 Péntek 4:10 19:31 20:44 4:49
23 Szombat 4:11 19:30 21:08 6:20
24 Vasárnap 4:12 19:28 21:28 7:47
25 Hétfő 4:13 19:27 21:45 9:09
26 Kedd 4:14 19:26 22:02 10:29
27 Szerda 4:16 19:25 22:19 11:46
28 Csütörtök 4:17 19:24 22:39 13:02 C 4:1
29 Péntek 4:18 19:22 23:04 14:17
30 Szombat 4:19 19:21 23:35 15:29
31 Vasárnap 4:21 19:20 - 16:36

UJHOLD
TELIHOLD

ELSŐ NEGYED 
UTOLSÓ NEGYED

A nyári időszámítás ideje alatt az időpontokhoz 
egy órát hozzá kell adni.
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SCI - újra van magyar Salari Club
cv"B '  A Magyar Mezőgazdasági

Múzeum volt a színhelye 
június 2-án a Safari Club 
International Közép-Ma- 
gyarországi Egyesülete 
alakuló közgyűlésének. Az 
USA-ban 35 éve létreho
zott "anyaszervezet" több 
mint 45 ezer tagot számlál 
Amerikában, s szinte a vi
lág összes országában 

van helyi szervezete. Alapvető célkitűzései közé tartozik 
a veszélyeztetett vadfajok védelme, az ifjúság reális ter
mészetszemléletű nevelése, a vadászok és a civil társa
dalom közötti normális kapcsolat kialakításának előse
gítése. Olyan karitatív feladatokat is felvállaló non-profit 
szervezet, amely a jövő vadásznemzedéke számára 
akarja megvédeni a ma vadállományát.

(Folytatás a 426. oldalon.)

Mire szabad vadászni?
Júliusban: őzbakra - vaddisznóra - borzra - aranysakálra - dolmányos 
varjúra - szarkára.
Augusztusban: őzbakra - vaddisznóra - borzra - aranysakálra - balkáni 
gerlére (15-étől) - örvös galambra (15-étől) - dolmányos varjúra - szar
kára - szajkóra.
Egész évben vadászható: vaddisznókan, süldő, malac - róka - pézs
mapocok - nyestkutya - mosómedve. Apróvadas vadászterületeken a 
dolmányos varjú, a szarka és a szajkó az apróvad szaporodási idősza
kában a vadászati hatóság külön engedélyével gyéríthető.
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Hírek-tudósítások

Prof. dr. Sugár László

Dám-konferencia
(Folytatás a 393. oldalról.)

Prof.dr. Náhlik 
András rek
t o r h e l y e t t e s  
és dr. Sándor 
Gyula tanár
segéd, a Nyu
gat-Magyaror
szági Egye
tem Vadgaz
dálkodási In
tézet dám ku
tatásairól szá
molt be és az 
á llom ánysza

bályozás kérdéseit elemezte. A té
ma bevezetéseként megállapították, 
hogy a tervszerű dámgazdálkodás- 
hoz elengedhetetlenül fontos az ál
lomány szaporodóképességéről 
gyűjtött megbízható információ. A 
vizsgálatok során szoros összefüg
gés mutatkozott a nőivarú egyedek 
kondíciója és a szaporulati arány 
között. Érdekes megállapítás, hogy 
az idős korcsoportba tartozó tehe
nekre jellemzőbb a nőivarú utódok 
létrehozása. A bikalelövésekkel kap
csolatban hangsúlyozták, hogy a fi
atal korosztályok alulhasznosítottak, 
emiatt az állomány vagy elfiatalodik, 
vagy túlszaporodik. Véleményük 
szerint ésszerű hasznosítással 10 év 
alatt a kívánatos korszerkezetet be 
lehetne állítani.
Prof. dr. Sugár László az egészségi 
állapot, a kondíció, az élősködő-fer-

Dr. Hőnich Miklós

tőzöttség és 
a termékeny
ség össze
függéseit tár
ta a hallgató
ság elé.
Bartucz Pé
ter, a Nyírer
dő Rt. gúthi 
erdészetének 
igazgatója az 
e re d m é n y e 
ikről számolt 
be, ismertet
ve a megvalósult élőhely-fejlesztési 
prog-ramot, valamint a selejtezés 
alapelveit, amelyeknek köszönhető
en a gúthi terület másodszor kapott 
rangos nemzetközi elismerést a 
C.I.C.-től. Összességében 
három tényezőnek - a nyu
galomnak, a tápláléknak, 
és a selejtezés szakszerű
ségének - köszönhető a 
területről származó bikák 
kiváló minősége.
Borók István előadásá
ban a Szabolcs-Szatmár- 
Bereg megyei dám telepí
tésének történetéről és 
eredményeinek vizsgála
táról számolt be. Az utób
bi három évben nőtt a terí
ték nagysága, mert a na
gyobb arányú erdőtelepítések kö
vetkeztében jelentősen emelkedett 
az erdei vadkár, ezért a természet- 
védelem, valamint a gazdálkodók 
„dámellenessége” miatt növelni kel
lett a terítéket.

Fehér István

Fehér István, a Gyulaj Rt. vezérigaz
gatója, a rendezvény házigazdája a 
dámgazdálkodás helyi eredményei
ről és a közeljövő terveiről számolt 
be. Kijelentette, hogy a dám minden 
ellenkező vélemény ellenére ősho
nos vadfajunknak tekinthető, hiszen 
a második jégkorszak előtti időszak
ból több bizonyító csontlelet került 
elő a dunántúli területeken. Az 1800- 
as években a dámgazdálkodás - az 
Esterházy uradalom szakértő vadá
szainak köszönhetően - reneszán
szát élte, az állomány nagysága ak
koriban meghaladta a 3 ezer pél
dányt. Az első gyulaji világrekord 
dámtrófea az 1937-ben Berlinben 
aranyérmet nyert agancs volt, ezt 
követően összesen 5 világrekord 

agancs került ki erről a 
területről.
Egyetlen hozzászólóként 
dr. Hőnich Miklós hatal
mas hullajtott gímagan- 
csokkal demonstrálta a 
kiegészítő vadtakarmá
nyozás jótékony hatását 
az agancsfejlődésre. A 
hasonló rendezvények 
évről-évre egyre több 
szakember érdeklődését 
keltik fel, az előadások 
meghallgatásán kívül le
hetőséget adnak vitákra, 

tapasztalatcserére és a szakmai 
kapcsolatok elmélyítésére is. A kon
ferencia anyagát a kamara kiadja, 
így minden érdeklődőhöz eljutnak a 
hasznos és érdekes információk.

W a lle n d u m s  P éter

vadásznapok 2005. július - szeptember Milliomosok lettünk!
Megye Dátum Helyszín
Bács-Kiskun szeptember 10. Soltvadkert
Békés szeptember 3. Doboz
Borsod augusztus 13-14. Cigánd
Csongrád Szeptember 3. Makó
Győr-Sopron augusztus 20. Szany
Országos Vadásznap augusztus 27. Hortobágy
Komárom augusztus 13. Tarján
Nógrád szeptember 3. Karancslapujtő
Pest július 3. Göd

szeptember 10. Nagybörzsöny
szeptember 17. Fót
szeptember 24. Cegléd

Szolnok szeptember 3-4. Túrkeve
Tolna augusztus 28. Sióagárd
Vas augusztus 28. Vasszécsény
Veszprém július 31. Sümeg
Zala szeptember 3. Bak-Sohollár

Június 4-én vadászati portálunk, a www.vadaszlap.hu 
látogatottsága elérte az egymilliomodik oldalletöltést! 
Az elmúlt 3 évből az első volt a legnehezebb, de lassan 
megismertek minket és bekerültünk a köztudatba. Ez 
azt jelenti, hogy havonta körülbelül 15-20 ezer ember 
kíváncsi ránk. Látogatóink közel háromnegyede part- 
ner-honlapokról kattint át hozzánk, a többiek keresőpro
gramok segítségével találnak meg minket. Köszönjük a 
bizalmat, melyre ősztől még inkább szeretnénk rászol
gálni néhány újdonsággal.

W éber  Ildikó

Új verseskölet
Videcz Ferenc népszerű vadászírónk, lapunk rendsze
res szerzője, június 4-ikén a Pro Pannónia kiadó szerve
zésében mutatta be és dedikálta "Tucatversek" című új 
kötetét Budapesten, a Szent István téren.
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VKE majális

Wallendums Péter, Tengerdi Győző, Bán Beatrix, Csekő Sándor, Oláh Csaba, Gaál Tamás, Polster Gabriella, Márok Tamás, 
Szekeres István

£ „  ,
A Baranya Kürtegyüttes női tagjai: Hohmann Ferencne, Videcz Virág
és Babirád Ferencné

A Vadászati Kulturális Egye
sület hagyományosan a ma
jálisán tartja éves közgyűlé
sét, amelyet idén Dunapata- 
jon, a Szelidi tónál rendezett 
meg, együttműködve az ön- 
kormányzattal, a Szelidi Va
dásztársasággal és a Dunatáj 
Természet és Környezetvé
delmi Alapítvánnyal.
Az idei VKE közgyűlésen 
tisztújításra is sor került, 
mert ötesztendős mandátu
mának végén a teljes vezető
ség lemondott.



VKE majális

Az irodalmi pályázat nyertesei: Csamangó Zoltán, Kántor B. Péter, Szarka János, 
Balogi Lajos (a Suzuki kulcsával)

Bár szerdán még viharos szél ci- 
bálta a Szelidi tó hatalmas fáit, 

szombatra az időjárás megenyhült és 
már-már kánikulai meleg fogadta az 
ország különböző részeiből ide érke
ző vendégeket, a VKE tagjait. A 
Holdfény camping és a vele szomszé
dos vadászház területén színpad és 
két oldalt kialakított "bazár-sor", vala
mint a főzőhelyek sora fogadta a lá
togatókat. A Baranya Kürt-együttes 
szignálja után, a felállított magasles
ről Marék József kürtön elfújt vadász
himnusza után dr. Nagy Antal polgár- 
mester nyitotta meg az egész napos 
program ot... miközben a reggeli 
óráktól kezdődően már rotyogtak az 
üstökben a vaddisznó-pörköltek, és a 
környék általános iskoláinak csapatai 
a természet ismeretéből mérték össze 
tudásukat. A megnyitót követően 
Somfalvi Ervin egyszerre három kiál
lítást nyitott meg. Bemutatkoztak a 
VKE Művész Körének alkotói, első 
alkalommal volt látható az "Életem 
bakja" trófea-kiállítás és szép anyag
gal jelentkezett a Gemenc Rt. is.

Bársony István emlékére

Utólag már nyugodtan és férfiasan 
bevallhatjuk, hogy a Bársony István 
halálának másfél évszázados évfordu
lójának tiszteletére rendezett próza
mondó emlékverseny zsűrijének min
den tagja ugyanúgy izgult, mint a fi
atal versenyzők. Mind a színpadra, 
mind a közönségre hétágra sütött a 
nap, s a hallgatóság és a lelkes szur
kolók egy része árnyékba húzódva 
hallgatta a "világot jelentő deszkákra"
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egymásután szólított versenyzőket. Dr. 
Csiák Gyula, a zsűri tagja, a sár
keresztesi Bársony István Emlékbizott
ság elnöke, bevezető szavaiban mél
tatta nagy vadászírónk halhatatlan 
munkásságát, külön felhívta a figyel
met arra, hogy a versenyre jelentke
ző fiatalok magas számából ítélve,

Bársony István népszerűsége ma is 
töretlen a szépirodalmat értő és ked
velő ifjúság körében.

Három általános iskolás kisdiák 
kezdte a sort, közülük ifj. Botyka Já
nos kapta a legmagasabb pontszámot. 
A középiskolások mezőnyében szám 
szerint az ifjú hölgyek javára billent a 
mérleg. Több egészen magas szintű 
előadást is hallhatott a közönség és 
az Oszter Sándor színművész-vadász

vezetésével működő zsűri szokásosan 
nehéz helyzetbe került. A díjazottak 
helyezésében ugyan különösebb vita 
nem volt, m ert a pontszámok össze
adása adta meg a végeredményt, a 
kiilöndíjak odaítélése viszont m ár ala
pos viták eredményeként született 
meg. A verseny támogatói - az Or
szágos Magyar Vadászkamara, a 
Bács-Kiskun Megyei Vadászkamara, a 
sárkeresztesi Emlékbizottság és a 
VKE összességében több mint 100 000 
forinttal járult hozzá ahhoz, hogy a 
három díjazott egy-egy digitális fény
képezőgépet, minden résztvevő emlék
lapot, valamint Bársony István egy-egy 
új kötetét vihesse haza.

Az első Bársony István prózamon
dó versenyt T ím ár Dániel, a barcsi 
Dráva Völgye Szakközépiskola tanuló
ja nyerte. Második helyezett lett a 
székesfehérvári Hunyadi Mátyás Köz- 
gazdasági Szakközépiskola tanulója, 
Koronczay Katalin, a harmadik helyen 
végzett Horváth Boglárka, a pécsi Vak 
Bottyán Gimnázium tanulója.

Különdíjat vehetett át: Török Zol
tán (Székesfehérvár), Barsch Krisztina 
(Székesfehérvár) és ifj. Botyka János 
(Dunapataji Általános Iskola).

Új vezetőség - tagdíjemelés - 
kedvezmények

Míg a színpadon zajlott a prózamon
dók versenye, a szomszéd épületben 
elkezdődött a VKE közgyűlése. Csekő 
Sándor leköszönő elnök beszámolójá
ban elmondta, hogy az egyesület a 
tavalyi évet mintegy 1,5 millió forintos 
veszteséggel zárta. A jelen lévő tagok
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VKE majális

Az idei Szalonka Dublé-díjasok

előtt is beszámolt arról, hogy az el
múlt időszakban a Magyar \v\DÁSZ- 
LAP kiadását a közelmúltban egy kft. 
vette át az egyesülettől. Ennek egyéb
ként 20 százalékban a VKE is tulaj
donosa, ezért a továbbiakban is köz
reműködik a lap kiadásában. A VKE 
tagjai jövőre is kedvezményes áron 
kaphatják meg a V\DÁSZLAP-ot. 
2006 januárjától az előfizetési díj 7800 
Ft lesz, de az egyesület tagjai 6000 
Ft-ért juthatnak hozzá.

A VKE egyik legsikeresebb tagoza
ta a Diana Hölgyvadász Klub. Bán 
Beatrix, a klub elnöke elmondta: 260 
tagjuk van. Az elmúlt egy évben szá
mos sikeres rendezvényt szerveztek,

de néhány megyében még nem talál
ták meg a megfelelő képviselőt.

A beszámolót a közgyűlés egyhan
gúlag elfogadta, majd megválasztották 
az új tisztségviselőket.
Elnök: Oláh Csaba 
Gazdasági alelnök: Bán Beatrix 
Ifjúsági és oktatási alelnök: 
Wallendums Péter 
Szervezési és külkapcsolatokért fele
lős alelnök: Tengerdi Győző 
A Kulturális Tanács elnöke: Márok 
Tamás. Az Ellenőrző Bizottság elnö
ke: Szekeres István, tagjai: Gaál Ta
más és Kolláth József. Az Etikai Bi
zottság elnöke: Csekő Sándor, tagjai: 
Balogh János és Polster Gabriella.

Polster Gabriella a Hubertus Kereszt 
gyémánt fokozatát veszi át

Elismerések, kitüntetések

A VKE közgyűlésének és majálisának 
elmaradhatatlan eseménye az elisme
rések, kitüntetések átadása, amelyet 
Stohl András színművész-vadász kon- 
ferálásával Csekő Sándor és az új el
nök, Oláh Csaba adott át.

Elsőként a Magyar \A D Á SZIA P 
Szalonka Dublé Díjainak átadására 
került sor. A díjakat - amelyet 13. éve 
a Törley Pezsgőgyár biztosít a sze
rencsés vadászoknak, az alábbi név
sorban szereplő vadászok vehették át: 
drAradi László, Bakó Tamás, dr.Bán 
István, Bokros Lajos, Báráros Balázs, 
Briglevics László, Budai Barna, 
Dormán János, Fehér Zoltán, Feiszt 
Ottó, Göbölyös Károly, Handa Ger
gely György, Hrabovszki János, Keszi 
László, Kohlhauser János, Korn Ig
nác, Pálfi József, Paulovics Gyula, Rá
kos András, Sohár Dezső, Szabó Jó
zsef, Szabó László, Szalai Miklós, 
Tóth László, dr.Tóth László, dr.Török 
Tichomír, Varga István, Végh István, 
Weidinger István.

A Magyar VADÁSZI A P és a Su
zuki Top autókereskedés által kiírt „A 
vadászat és az autó” c. irodalmi pá
lyázat díjait Kovács Attila ügyvezető 
igazgató adta át. Balogi Lajos egy 
Suzuki tesztautóval furikázhat egy 
hónapig, Dúcz László, Szarka János, 
Farkas Csamangó Zoltán, Kántor B. 
Péter és Rakk Tamás a Suzuki Top 
autókereskedés bőkezű ajándékaival 
távozhatott.

A H ubertus Kereszt bronz fokoza
tát kapta: Vincze Károlyné, Nagy

A VKE kitüntetettjei: Juhász Sándorné, Kollár Gyula, Nagy Kálmán, Vincze 
Károlyné, Balog Gábor, dr. Végh Endre
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VKE majális

Bodrogi Gyula a dunapataji színpadon

Kálmán és Kollár Gyula. Ezüst foko
zatot vehetett át Juhász Sándorné, 
Patakyné Szabó Éva, Bótáné Batta Ol
ga, Elek Ferencné, Hegedűsné Wéber 
Ildikó és Somfalvi Ervin. Arany fokoza
tot kapott Bán Beatrix és Támba Mik
lós. A Hubertus Kereszt gyémánt fo
kozatát Polster Gabriella érdemelte ki.

Az Arany "Ecset" Toll művészeti 
nagydíj kitüntetettje: Simon Fe
renc festőművész, a vadászati-termé- 
szeti témák feldolgozásáért, különös 
hangsúllyal a nagyszerű emberábrázo
lásokért. Az Arany "Fácán" Toll irodal
mi nagydíj kitüntetettje: Balogh Gábor, 
egyéni hangvételű novelláiért, esszéiért. 
Az Arany "Túzok" Toll életműdíj ki

tüntetettje: Dr.Végh Endre, a vadászat 
polihisztora, a vadászati kultúra érde
kében kifejtett munkásságáért, festmé
nyeiért, humoros írásaiért, köteteiért.

Furfangos aranygyűrű

A VKE aranygyűrűjét idén Hídvégi Bé
la, az ismert világutazó vadász és me
cénás vehette át. Ám alig vette át, az 
ékszer máris fejtörést okozott neki. A 
gyűrű ugyanis négy karikából áll, ame
lyek furfangos módon vannak összeil
lesztve. A boldog kitüntetett első örö
mében addig forgatta, amíg szétcsúsz
tak az elemek. S ezek után bizony 
sem ő, sem számos érdeklődő nem 
tudta újra gyűrűvé összeilleszteni a 
csalfa ékszert. Végül egy zalai erdész
fiú oldotta meg a feladatot. A tulajdo
nos meg is fogadta, hogy soha többet 
nem szedi szét. A kitüntetettnek és a 
kirakónak egyaránt gratulálunk.

A pörköltbajnok

A gemenciek nyerték a III. Országos 
Vaddisznópörkölt Főzőversenyt. Nem 
túl meglepő az eredmény, hisz ha va
lahol, hát ott biztosan van elég ta
pasztalat, bizonyára sok-sok disznót 
megfőztek már. A szakács Barabás 
Attila volt, aki kerületvezető erdész 
Veránkán. Nevét egy régebbi történet
ből ismerhetjük, évekkel ezelőtt kínos 
ügyben került a lapok oldalaira. Ak
kor Kiskunmajsa mellett dolgozott 
egy vadásztársaságnál vadőrként, s egy 
nyári estén tűzharcba keveredett két

Hídvégi Béla

orvvadásszal. A rabsicok nem álltak 
meg, el akarták ütni őt autójukkal, 
több lövés is eldördült és az egyik 
orvvadász meghalt. Attilát emberölés
sel gyanúsították, hónapokig előzetes 
letartóztatásban is volt, de végül elis
merte a bíróság, hogy jogos védelmi 
helyzetben cselekedett, ezért fölmen
tették a vád alól. Azóta Gemencre ke
rült, erdésznek és hivatásos vadásznak, 
és túltette magát a történteken. Pör
költéhez egyébként egy különlegessé
get, bivalyfüves pálinkát ajánlott.

A tombola

Közjegyző előtt sorsolták ki a majá
lis két tomboláját, a 39 nyereményes 
"sima" tombolát - közel 400 ezer fo
rint értékű ajándékkal támogatták a 
szponzorok - és a Szent H ubertus 
Olasz-Magyar Kft. által fölajánlott 28- 
as kaliberű Fausti sörétes puskát, 
amelyet a nagy számok törvénye ér
telmében az nyert meg, aki a legtöbb 
puskaszelvényt vásárolta. Oszter Sán
dor húsz szelvénye közül a 44-es lett 
a nyerő.

Nagy taps köszöntette Bodrogi 
Gyula és Oszter Sándor színpadra lé
pését, a kalocsai Piros Rózsa tánc- 
együttes műsorát, az első alkalommal 
bemutatkozó Diana vadászkürtösöket
- mindhárman baranyaiak - a Szere
nád együttes műsorát és a NIKE 
Fiocchi Kft. jóvoltából fantasztikusra 
sikeredett tűzijátékot.

css-hzs-mt
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Hírek, tudósítások

Baranya Megyei Vadászjuniális
H ubertus misével kezdődött júni

us 4-én Biesérden a Baranya 
megyei vadásznap. A szentmisét 
Pávelkovics Ferenc helynök celebrálta 
a helység római katolikus templomá
ban. Bicsérd község Baranya megye 
középső részén, Pécstől 18 kilométer
re, délnyugati irányban található. A 
falu központjában lévő horgásztó és 
annak környéke volt a rendezvény 
központi helyszíne. A tóparton állítot
ták fel sátrukat azok a vadásztársa
ságok, amelyek egy-egy rögtönzött

Dr. Bodnár József

trófeakiállításon keresztül m utatták be 
vadászterületüket, közösségi életüket, 
gazdálkodásukat. A hivatalos megnyi
tón elsőként a Baranya Vadászkürt 
Együttes köszöntötte a megjelenteket, 
majd dr. Bodnár József, az OMVK 
Baranya Megyei Területi Szervezete és 
a Baranya Megyei Vadásztársaságok 
Szövetségének elnöke mondta el kö
szöntőjét. Itt, a központi megnyitó 
ünnepségen került sor a kitüntetések 
átadására, Fillár István, a Pécsi Nem
zeti Színház színművészének tolmá
csolásában. Délelőtt tíz órakor a falu
házban „Baranyai vadászfestők” cím
mel nyílt képzőművészeti kiállítás. 
Eközben a tó közepén lévő szigeten, 
festői környezetben megkezdődött a 
bőgőverseny és a vadászkürtös vadá
szok versenye, amely üde színfoltja

volt a vadásznapnak. A vadászkürtö
söket ezúttal egy nemzetközi zsűri bí
rálta. Az elnök Peter Maierhofer, az 
európai vadászkürtös fesztiválok és 
versenyek fő koordinátora volt. Aki a 
közeli sportpályára látogatott, látvá
nyos agárfuttatásban, solymászatban 
és íjászbemutatóban gyönyörködhetett. 
Egész nap ingyenes lézeres lövészet 
és lovaglás szórakoztatta az érdeklő
dőket. Közben a sátrakban főtt a 
pörkölt, a vadászok kóstolgatták a ha
zai borokat és végre beszélgettek... A 
fiatalok leginkább arról, hogy mi vár
ható a jövőben, az idősebbek pedig 
arról, hogy mi volt a múltban.

Kitüntetettek:
A Magyar Vadászatért érdeméremmel 
ismerték el Falk Konrád, nyugalmazott 
megyei vadászati felügyelő több évtize
des munkásságát, a Kamara Aranyér
mét dr. Herger László kapta, Nádasdy 
Ferenc emlékéremmel a szentlőrinci Pa
gony Társult Földtulajdonosok Vadász- 
társasága vadgazdálkodási munkáját is
merték el. Nimród vadászéremmel tün
tették ki dr. Bilonka Bélát, dr. Iványi 
Ildikót, Pusztai Jánost, dr. Gárván Já
nost, Radó Zoltánt.

A H ubertus Kereszt arany fokoza
tát kapta: Léber György, Kolat Sándor, 
Dakos József, ezüst fokozattal pedig 
Havasi Ferenc határőr dandár táborno
kot tüntették ki. A vadász kamara a 
határőrök közül Burzsing György alez
redest, Papp László alezredest, Bíró 
Zsolt főtörzsőrmestert és Mészáros 
Zsolt törzsőrmestert jutalomban része
sítette, akik az orwadász-elfogások és 
a vadászati bűncselekmények feltárásá
ban nyújtottak hatékony segítséget. 
Versenyek, vetélkedők eredményei: 
Bőgőverseny: Kelemen Tibor, Pécsi 
Szarvasnóta Vt.; Király Zoltán, 
Magyarmecskei Nimród Vt.; Tihanyi 
Attila, MEFA Rt.
Vadászkürtös vadászok versenye: 
Tihanyi Attila, MEFA Rt.; Baranyai 
női csapat, Kovács Krisztián, 
Marázai Hidák Vt.
Koronglövészet: női kategóriában:
Jeck Lajosné, Jeck Mariann, Késes 
Molnár Istvánná. Férfi amatőr kate
góriában: Koch Gergely, Léber Norbert, 
Keményiczki Norbert. Professzionális 
kategóriában: Goulobics István, Bata
Péter, Hoffman Balázs.

A gyaki G á b o r
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izi nyilvános szakvásár lovasoknak, vadászoknak és horgászoknak

2005. AUGUSZTUS 4-7. 
Szentlőrinc-Vásártér

Leg y en  K IÁ L L ÍT Ó  a 
N E M Z E T K Ö Z I

LOVÁSZAT 
VADÁSZAT 

HORGÁSZAT
S Z A K K I Á L L Í T Á S O N  

É S  V Á S Á R O N  
a XII. Gazdanapokon!

Kedves látogatóinkat 
különböző szakmai és 

szabadtéri programokkal 
várjuk.

Információ:
Vasvári Ilona 

project manager 
Tel.: 06/69-510-337 

mobil: 06/20-480-24-13 
www.lovaho.com

A Baranya Megyei Vállalkozói Központ több 
m int egy évtizede rendezi meg a gazdana
pokat Szentlőrincen. Ehhez a sikeres ren
dezvényhez csatlakozott az idei évben a 
Paprikafabrik Kft. azzal a szándékkal, hogy 
a gazdanapok programjához szorosan kap
csolódva, egy Nemzetközi Lovas-Vadász- 
Horgász kiállítást és szakvásárt rendezzen. 
Vásár a vásárban - mondhatnánk. Ez va
lóban így van, m ert a szentlőrinci rendez
vény várhatóan túllép az eddig megszokott 
kereteken és egy valóban európai szintű 
szakvásárral gazdagodik a dél-dunántúli ré
gió. A rangos kiállítók mellett szakelőadá
sok, konferenciák, lovas-, horgász- és va
dászati bem utatók gazdagítják majd a 
programot. A vadászat szervezetei, a fe l
ügyelet és a média is a legmagasabb szin
ten képviselteti magát. Az augusztus 4. és 
7. között sorra kerülő gazdanapok színes 
és változatos programját, a vadász-, hor
gász- és lovasprogramok várhatóan még 
vonzóbbá teszik a szakemberek és a civil 
látogatók előtt. A siker záloga pedig az a 
harmincezer látogató, akik a négy nap alatt 
felkeresik a kiállítást és így pontos képet 
kapnak arról a szerteágazó munkáról, hob- 
byról, szenvedélyről, am it úgy hívnak: va
dászat.

A. G.
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forint 
Btőnek

13. oldal i

-1 db Lvov 21 típusú, C02 gázzal működő légpisztoly.
- 1 db zöld színű gyöngyvászonból készült, 

Remington feliratú fegyvertok.
A rendőrség kéri azok jelentkezését, akik a bűncse

lekményről vagy az eltulajdonított tárgyakról a nyomo
zást elősegítő információval rendelkeznek.

Bejelentésüket személyesen, illetve telefonon a Bé
kés Megyei Rendőr-főkapitányságon (tel.: 06/66/523- 
700), valamint a 107-es segélyhívó számon tehetik 
meg. A Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője 
nettó egymillió forintos díjat tűzött ki a nyomravezető ré
szére, amelyet a Harmónia vadászbolt-hálózat további 
500 ezer forinttal egészített ki. A nyomravezető szemé
lyét a rendőrség bizalmasan kezeli.

(Lapzártánk után)

Megdöbbentő tragédia

A Vas megyei Ispánk határában, szokásos késő esti 
sétájára indult a 38 éves M. H. - barátja azonban 

hiába várta haza: a fiatal nő életét vesztette egy rendkí
vül tragikus balesetben. Az interneten jelentkező 'Va
dásztarisznya" webrádió munkatársai úgy tudják, hogy a 
környékbeli lakók is rendszeresen használják azt az ú t
vonalat, ahol a tragédia június 14-én este fél tizenegy 
körül bekövetkezett. Vélhetően - egy neve elhallgatását 
kérő informátor szerint - a halálos lövést egy vadász,
S.E adta le, aki társaival együtt jogtalanul vadászott az 
ispánki erdőn.

A Vas megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője elmond
ta, hogy S.E csákánydoroszlói vadász ellen halált okozó, 
foglalkozás körében elkövetett, gondatlan veszélyeztetés 
vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárás indult, 
m ert "a tulajdonát képező és engedéllyel tartott vadász- 
fegyverével egy nyiladékban, a vadászati szabályokat 
megszegve, anélkül adott le célzott lövést, hogy kellően 
és körültekintően meggyőződött volna a céltárgy azonos
ságáról". A szakértői vizsgálat megkezdődött, a helyszíni 
szemle adatai, az adatgyűjtés, illetőleg az eddigi kihall
gatások során megállapították, a vadászaton résztvevő 
vadászok több pontban megszegték a vadászati szabályo
kat. A rendőrség intézkedett a vadászok fegyvereinek és 
vadászati engedélyeinek bevonásáról.

- 1 darab 12/70 kali
berű, 16763 gyári szá
mú, orosz IZS 27 E 
gyártmányú sörétes lő
fegyver,

- 1 darab Taurus 669 
típusú, QD 518805 gyá
ri számú, 357-es Mag- 
num kaliberű, brazil 
gyártmányú forgótáras 
pisztoly, 6 colos csővel

- 1 darab cseh gyárt
mányú, 4661049789 
gyári számú Alfa 661 tí
pusú 6 mm kaliberű for
gótáras flóbert pisztoly.

- 1 db Umarex CP 
Sport típusú, C02 gáz
zal működő légpiszto ly,
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Vadászati gyakorlat

A baklövések 
iskolája
Két éve rendez vadhívó tanfolyamokat a VKE. Ezek során nem csupán a 
„száraz” , szakkönyvekből visszaköszönő tudásanyagot sajátíthatják el a 
hallgatók, hanem a helyes síphasználat mellett, videofilmek segítségével 
szinte aktív részesei lehetnek az eseményeknek. Lehetőség nyílik az inter
aktív konzultációs foglalkozásokra, az egyéni kudarcok, sikerek, tapaszta
latok megbeszélésére is. A hívásnak az adja az igazi zamatát, hogy nem 
csak a sípot kell jól fújni, de tökéletesen ismerni kell hozzá a vadfaj min
den nemének és korcsoportjának reakcióit, viselkedésmintáit, etológiáját.

T isztelendő etikai alapelv, hogy a 
vadászat során kerülendő minden 

művi, mesterkélt, a vad „becsapását” 
eredményező módszer. M anapság 
nem okozna technikai gondot hang
szórókkal, magnóval, egyebekkel „fel
fegyverkezve” üzekedés idején az őz
bakokat tévedésbe ejteni. A technikai 
beavatkozások határait azonban vala
hol meg kellett húzni. Jelesül a Ber
ni Nemzetközi Egyezmény szabott ha
tárt a technikának. A csalsípos őzhí
vás a hagyományok megőrzése céljá
ból, a vadász hozzáértésének, ügyes
ségének, szakmai tudásának tisztele
téből továbbra is engedélyezett.

Minden ellenkező szakirodalmi hí
reszteléssel szemben az őzhívás idő
szaka augusztus első fele. Sokan a 
síphangok különböző modulálását 
tartják a legfőbb tudnivalóknak, de ez 
korántsem így van. Ahogy az emberi 
hang esetében is, az őzeknél is széles 
a skálája az egyedi eltéréseknek. így 
van ez minden állathangnál, a rova
roknál, a kétéltűeknél, az emlősöknél, 
a madaraknál is. Például a legjobb da
los madarainknál, a pacsirtánál, a fü
lemülénél vagy a barátkánál, m ert a 
„vájtfülűek” igen jól ismerik, sót pon
tosan fölismerik az egyedi eltéréseket, 
vagy éppen a „tájszólásokat”.

A fajon belüli kommunikációt ezek 
az apró különbségek cseppet sem za
varják, a válaszreakciók ugyanis gene
tikailag kódoltak, vagyis a fogságban 
nevelkedett állatok ugyanúgy reagálnak, 
mint vadon született társaik. Az angli
ai vagy svédországi őzek ugyanúgy ug
ranak a magyar síp hangjára, mint a 
hazaiak. Tehát nem a kéztenyérrel vál
toztatott modulációk hanghatásaira kell 
figyelni, a sikerhez sokkal fontosabb a 
kiváltott reakciók ismerete.

_ 4 0 2

Hasonló a helyzet a hívó hangok 
ütemezésével. Fontos tudni, hogy az 
üzekedési időszaknak melyik idősza
kában - az elején, a közepén vagy a 
végén - járunk. A suta hívóhangok 
esetében a folyamatosságra helyezzük 
a hangsúlyt, ne a strófák ritmusára. 
Az őzek „fejével” kell gondolkodni, 
hiszen a suta párzási hajlandóságát 
jelző hívóhang nem lehet túl „szapo- 
rázott” vagy netán „kétségbeesett”. 
Az adott hangok között tartott szü
netek rövidülése ugyanis - ahogy a 
gidahangnál is - gyors egymásutánban 
adva fokozott izgalmi állapotot jelent, 
ezért éppen egyfajta veszélyhelyzet ki
fejezője. Ilyenkor a várttal szemben 
az ellenkező hatást válthatjuk ki, az
az akaratunk ellenére gyanút keltünk. 
A kudarcok leggyakoribb okai:

1. Rosszul kiválasztott hívóhely, a 
szélirány figyelmen kívül hagyása. A 
bak látványos érkezése előtt igyekszik 
kisebb félkört leírva szelet fogni a 
csábos hang irányából, és ha ez sike
rül neki, nem is ugrik be.

2. Fedett területen, szálerdőben a 
bak előbb veszi észre a hívót. Az ese
tek nagyobb részében a bak annak 
rendje módja szerint megjön, csak 
éppen a vadász nem veszi észre. Ha 
a széljárást tisztáztuk, a bak várható 
érkezésének irányában aljnövényzet
mentes, jól belátható rész legyen. Sík
vidéki területen a hívó húzódjon tö
kéletes takarásba (erdősávba, magas 
napraforgóba, kukoricásba, nádas szé
lébe). Legjobb, ha a hívott bak vélt 
tartózkodási helye és a hívó hely kö
zött sarjadt tarló, kaszált lucerna, 
vagy gyep van.

3. A bak beugrásakor a vadász fel
készületlen. (Puska letámasztva, elzár
va stb.) Az esetek nagy gyakorisága
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Újdonság a vadászterületen?!

vadnak!

DEUSA
Hochstein Kft.
1239 Budapest 
Hunyadi u. 16/b 

Fax:06-1-287-0041 
Telefon: 0670-381-2428 

E-mail: hochstein@axelero.hu

Újdonság az |
Só kenhető formában:
A vadállomány ellátása még soha nem 
volt ilyen egyszerű,

Újdonság a J
A Sópaszta a természetes takarmányt 
sóval és fontos ásványi anyagokkal 
egészíti ki.

Kapható tubusban (400 g) vagy vödör
ben (2 kg),

újdonság!
A Trófea Plusz Sópaszta tartalmaz 
foszfort, rezet és szelént, mely 
anyagok elősegítik a vad egészséges 

fejlődését és serkentik az 
agancsképzést, A Sópaszta kenhető 

állagának köszönhetően maximálisan 
lopásbiztos!

Kérje ingyenes ismertetőnket: 
„Sópaszta a gyakorlatban”

PASZTA

mailto:hochstein@axelero.hu
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miatt arra lehet és kell is számítani, 
hogy a vehemens bak az első sípszó
ra jön, mint a vihar. Ha mégsem így 
történik, az még nem baj, de ha 
igen, akkor úgy hagyja ott a hívót, 
ahogy megjött.

4. Lehetőleg m ár megfigyelt, is
m ert bakot hívjunk, m ert így nagy 
meglepetések nem érhetnek. A hí
váskor ugyanis a legtöbb esetben 
nincs idő tüzetes távcsövezésre, bí- 
rálgatásra, szinte másodpercek alatt 
kell dönteni. Az erős nagyítású cél
távcsövet jobb levenni, m ert a leg
több esetben 15-30 m éterről kell lő
ni, és nincs idő a céltávcsőben ke
resgélni. Ráadásul majd' minden go
lyós puska száz m éterre van belőve, 
ezért minél közelebb van a bak, an
nál könnyebb mellélőni.

5. Ha kevésbé gyakorlott vendéggel 
vadászunk, mindent előre pontosan el 
kell magyarázni, m ert a mai vadászok 
zöme ilyen közelről bakot nem na
gyon látott, és magától a látványtól, 
az élménytől - no és a közismert va
dászláztól - alaposan összezavarodhat.

6. Kezdők, a gida- és suta-hívó- 
hangon kívül mással ne próbálkozza

nak amíg kellő tapasztalatokat nem 
szereztek, m ert az már az iskola ma
gasabb osztálya.

Végül néhány mondat a panasz
hangról, amit a suta akkor ad, ami
kor a bak bántja. Ha még nem jött 
rá a sutára a cca. 12 órás ivarzási 
„bolondóra”, vagy már megelégelte a 
heves pásztorórát, de a gerjedt udvar
lója erőszakoskodik és nem tágít... 
időnként felhangzik a panaszhang. 
Ennek utánzása jó helyen és időben, 
hasznos és eredményes lehet, de min
dig fennáll a veszélye annak, hogy a 
revírtulajdonos bakot nem eléggé 
gyötri a „zöldszemű szörny”, a félté
kenység, akadt m ár elég sutája, és 
ilyenkor az éppen általa hajtottat nem 
hagyja ott. Az is előfordul, hogy az 
imitált „erőszakoskodót” a behívni 
szándékozott bak éppen az általunk 
adott hang alapján magánál erősebb
nek, agresszívabbnak tartja, így in
kább óvatosan - és ami nagyobb baj, 
láthatatlanul - kitér a csörte elől.

A panaszhang általában az üzeke- 
dési idő második felében válik be és 
nagyobbrészt az erős, öreg, morózu-

sabb természetű öreg bakok ugranak 
be erre. Ha a bejövő bak gyanút fog, 
igyekszik mihamarabb odébbállni, és 
így nem sok esély marad a lövésre. 
Az esetek nagyobb részében panasz
hanggal a bak - ha nem is fordul visz- 
sza - de a lövés idejére megállítható.

Hasonló a helyzet a legmesszebb
re, akár 800 méterre is elhangzó 
vészsirámmal is. Sem a panaszhangot, 
sem a vészsirámot nem szabad sok
szor ismételni, elegendő 2, maximum
3 hangadás. Ezek a hangok inkább az 
üzekedés vége felé válnak be, amikor 
a suták nagyobb része m ár beűző- 
dött. Sokszor még Szent István nap
ja után, sőt - akár hiszik, akár nem
- még szeptember első felében is 
eredményesek lehetnek. Ahogy a jó 
pap, a jó vadász is holtig tanul, de 
soha senkit ne tévesszen meg, hogy 
„évszázados hagyományaink” szerint 
egymásnak mindig csak a sikeres hí
vásokról mesélünk. Az igazság az, 
hogy ezek mögött számtalan kínos 
kudarcélmény húzódik. Ezeket szeré
nyen elhallgatjuk, holott a legjobban 
ezekből lehetne okulni.

H o m o n n a y  Z so m b o r
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S zigetköz
Az élő szervezeteknek 
90 százaléka víz. 
Vadásznak, vadnak és 
növénynek egyaránt.
Ha egy messzi bolygón 
az élet nyomait 
kutatjuk, elsőként 
vizet keresünk.
Ahol nincs víz, 
ott élet sincs.
Annyi más mellett 
alapvető jelentősége 
van a víznek 
a vadgazdálkodásban is. 
Hogy miért fontos, ezt 
próbáljuk körüljárni 
összeállításunkban.

A víz és a természet elmúlt évtize
de folyamatos változásokról szól. 

Az erőműépítés miatt betonágyba te
relt folyam régi medre kiszáradt, a ví
zi vad élőhelye egy csapásra eltűnt. 
Ahol korábban hatalmas hajók úsztak, 
ott 1992-től teljesen kilátszott a Duna 
feneke, a meder közepén először a 
kavics, aztán a savanyúfű, a nád, 
majd az önvetésű, spontán kialakult 
fűzesek látszottak. Ugyanakkor az ár
téri ősi fűzesek kiszáradtak, a főme
derből eltűnt víz miatt a talajvíz is 
mélyebbre húzódott, amit pedig a me
zőgazdasági kultúrák sínylették meg. 
A mellékágakban korábban sebesen 
futó víz pangóvá vált, ez ugyancsak 
kihatott annak élővilágára. Az első 
kétségbeesett és meglehetősen szak
szerűtlen beavatkozás során gázolajjal 
működő hatalmas szivattyúkat állítot
tak be a víz pótlására. Ezek a nagy 
környezet- és zajszennyezéssel műkö
dő gépek elriasztották a vadat. A víz
hiány miatt az Alsó-Szigetközben egy

időre eltűntek az őzek, ma is gyenge 
az állomány. Aztán beindult a felső
szigetközi vízpótló rendszer, ám a te
rületre jellemző viszonyokat nem tud
ta visszaállítani. A Szigetköznek nem 
víz kellett csupán, hanem a megszo
kott évi kétszeri nagy áradás, ami ki
mosta az ágakat, tisztán, élőn tartot
ta a vad otthonát. Ezt a speciális szi
getközi vízdinamikát csak mostanra 
sikerült visszaállítani. Két éve sikerült 
megegyezni a szomszédos Szlovákiával 
abban, hogy az erőmű zsilipkapuin 
évente egyszer nagy áradást szimulál
nak. Kérdés, hogy ettől a természet
nek csak dé-je-veu érzése támad, vagy 
vissza is nyeri régi erejét.

A Duna-elterelés okozta tragédiát 
még több tényező is fokozta. Átadták 
1995-ben az M l-es autópálya Sziget
közt elkerülő szakaszát, beindult a ví
zi turizmus, az ártéri erdőkben is 
megjelentek a magántulajdonosok. A 
Kisalföldi Erdőgazdaság vadászati elő
adója, Törzsök Gyula fővadász első
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sorban a híres szigetközi szarvasál
lomány miatt aggódik. Tudatosan fi
gyelik 1992 óta a térségben a válto
zásokat és mára számos tanulságot 
sikerült levonniuk.

- Az emberi építkezés teljesen 
tönkretette a szarvaspopuláció életét. 
A korábban Szlovákiából, a Bakony 
felől vagy a Hanságból egymással 
kapcsolatot tartó állomány szétsza
kadt, elkezdett belterjessé válni. 
Északról a betonmeder, a vízi erőmű, 
Délről és Nyugatról az autópálya zár
ja el a szigetközi szarvasokat a világ
tól. Keleten ugye ott a nagy Duna. 
A pályán épült ugyan két vadáteresz
tő híd, de ez 40 kilométeres szakasz
ra kevés. Az osztrákoknál 700 méte
renként van ilyen. Ráadásul a nagy
vadnak takarásban kellene eljutnia 
idáig, ehhez erdősávokra, vagy hosz- 
szan lábon hagyott kukoricára volna 
szükség, de ilyen itt nincs.

A vízi turizm us ellenőrizetlen elter
jedése legalább ennyit árt a vadnak. 
Törzsök Gyula elképedve meséli, hogy 
az egyik legvadregényesebb ágrend
szerben, Tejfaluszigetnél éjszakai fák
lyás tú rát szerveztek, amikor a gidák, 
borjak, madarak világra jöttének idő
szaka volt. O tt rajcsúroztak a rémült 
állatok között. „Nem vagyunk elég in
telligensek mi emberek a természeti 
környezethez”- sommázta véleményét 
a fővadász. Majd beszámolt arról, 
hogy a korábban biciklivel, kismotor
ral járó 10-12 ezer horgász ma autó
val akar egészen a vízig jutni. A ma
gánerdők tulajdonosai pedig - nappal 
más munkájuk lévén - hajnalban és 
este későn verik fel a természet 
csendjét, zavarják a vadat. Közvetle
nül a határ mentén, a dunakiliti tá

rozó tónál tapasztaltak csupán pozitív 
változást a szakemberek. Mintegy 
1000-1200 hektáron visszaerdősült a 
terület és viszonylagos nyugalomban 
élhetnek benne az állatok.

Aki ismeri a szarvast, tudja, hogy 
télen, amikor nincs rejteket adó aljnö
vényzet, lombos erdő, kukoricás, a 
szarvas csapa
tokba verődik.
Szaporodási idő
szakban azon
ban nyugodt 
magányra, rej
tekhelyre van 
szüksége. Ám 
mivel most fo
lyamatos a za
varás az élőhe
lyen, a szarvas fajfenntartó ösztönét 
elnyomja az élni akarás ösztöne, és 
még ilyenkor, június-júliusban is csa
patban van. Nem egyszer figyelték 
meg, hogy a csapatban pottyant ki a 
borjú az anyjából. Ez a jelenség rop
pant vonzó volt a vadorzóknak, akik 
húsra vadásznak reflektorral, és a 
több száz állat közé lövöldözve kis fá
radsággal nagy zsákmányhoz jutnak.

A megváltozott viszonyokat vizsgáló 
Keserű Balázs tanulmányában adatok 
találhatóak arra nézvést, hogy 1992 
óta hogyan csökkent a térségben a 
trófeák súlya, milyen hatással van a 
szaporulatra az elzártság. És akkor a 
legdrámaibb változásról, az amerikai 
óriás májmétely ugrásszerű terjedésé
ről még nem szóltunk. 1992-ben az 
elejtett állatoknak már 70-80, 1993-ban 
90 százaléka volt fertőzött. Ennek oka 
a pangó víz volt, amelyben a beteg
séget hordozó köztesgazda iszapcsigák 
iszonyú mértékben elszaporodtak. A

csapatokban maradó vadnál megsok
szorozódott a fertőzés. Osztrák- 
szlovák-magyar összefogással gyógy
szerezték a szarvasokat, ez évente 
több mint kétmillió forintba került.

A mesterséges vízpótlástól sokat 
reméltek a Szigetközben. Ám ezúttal 
is meg kellett tanulniuk, hogy a te r

mészet gondosko
dásával nem m ér
hető az emberé. 
Törzsök Gyula 
mesélte el, hogy a 
téli kiszáradás mi
att megemelt víz
szint eltűntette a 
szigetek közti gáz
lókat, nem volt át
járható a terület a 

vad számára, a másfél-kétméteres víz 
miatt kiszorultak saját élőhelyükről.

- A Kisalföldi Erdőgazdaság és a 
szigetközi vadásztársaságok ma már 
tudatosan próbálnak fellépni a meg
változott helyzet okozta károk ellen - 
mondja a fővadász - Az erdőgazdaság 
úgy szerződik a munkákra, hogy 
szarvasbőgés, illetve ellés idején ne 
jöjjenek a vállalkozók. Kitiltottuk a 
hullámtérből a járműforgalmat, illetve 
igyekszünk a mellékutakat járhatat
lanná tenni, hogy a heti városi forga
lomban összeszedett olajiszapot ne a 
hullámtéri növényzet pucolja le az au
tókról hétvégén. A belterjességet fo
lyamatos vérfrissítéssel próbáljuk 
megállítani. Takarmányozással kell az 
élőhelyén tartani a vadat, hiszen a 
térségben ma termelt nagy értékű 
terményekben, mint például a 
biokukoricában, vagy a holland export 
uborkában 1 éjszaka több milliós kárt 
tehetnek.

Van, ahol villanypásztorral védik a 
területet, előfordul viszont, hogy új 
telepítésű erdőket nem kerítenek be. 
Korábban ugyanis lyukakat hagytak 
azért, hogy az állatok nagy víz idején 
menekülhessenek. 2003-ban a vad
disznók jelentős része elpusztult 
azért, m ert addig nem bújtak át a 
kerítés alatt, amíg a hasukig nem ért 
a víz. Akkor meg már késő volt. Víz 
alá került a lyuk, ott fulladtak meg 
a disznók a kerítések mentén.

A Szigetköz csaknem vis
szafordíthatatlanul elveszett. Hatalmas 
erőfeszítések és költségek árán 
próbáljuk újrarajzolni a vázlatát az 
eredeti festői vizivilágnak.

Pió M á rta

VAZLAT 
A FESTMÉNY 

HELYÉN
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Napelemes kutak a homokon
Régi közhely, hogy a Szaharát virágzó mezőgazdasági vidékké lehetne tenni, csak öntözni kellene a homokot. 
A párhuzam erőltetett, de bizony a magyar A lföld jó  néhány homokos, száraz vidékén is az élőhely ugrássze
rű javulását eredményezi egy kis víz. Ezt ismerték föl azok a vadásztársaságok, ahol kutak létesítésével terem 
tettek oázisokat, és javították meg a vadállomány életfeltételeit. Hogy milyen hatást lehet elérni, arra jó példa 
az Ásotthalom  m ellett m űködő Bogárzó és Környéke Földtulajdonosok Vadászegyesülete.

Csongrád megyének ezen a nyu
gati részén az éves csapadék- 

mennyiség 400-450 milliméter. Az er
dősültség viszonylag magas, 20-25 
százalékos, sok a tanyahely, kisebb- 
nagyobb mezőgazdasági parcella, gyü
mölcsös. No, és ahol tudnak öntözni, 
ott a fólia alatti zöldségtermesztés. A 
talaj, nos a talaj elég silány.

- Azt szoktam mondani, ez nem 
is talaj, csak közeg - fogalmaz Szél 
István, a Vadászegyesület tagja, aki 
maga is a területen lakó földtulajdo
nos, egyébként pedig a megyei Va
dászati és Halászati Felügyelőség 
osztályvezetője. A homok és a szikes 
legelő víz nélkül alig megy valamire.

Az erdő megmarad, de ha szárazság 
van, alig van benne aljnövényzet.

A Bogárzó VE 1997-ben szerzett 
itt egy 3400 hektáros területet. Már 
a kezdetben látták: a vadgazdálko
dásban a víz a szűk keresztmetszet, 
ezért itatókat, kutakat kell építeni.

- Persze megfizettük a tanulópénzt
- meséli mosolyogva Szél István. - Az 
első itatónk 5x10 méteres medence, 
az alját fóliával béleltük ki, arra be
tonlapok kerültek, a tetejére pedig 
agyag, a közepén jó egy méter mély. 
Azóta rájöttünk, hogy sokkal kisebb 
gödör is megteszi, ráadásul az ol
csóbb is. Teljesen megfelel egy 1,5 x 
2 méteres teknő és elég, ha 40 cen
timéter mély. Az aljára elég egy 
agyagréteg, az is megtartja a vizet.

Egy vasrúdra erősített napelem 
termeli az áramot, a fúrt kút belső 
átmérője 6,3 centiméter, így kistelje
sítményű motor is elegendő. Egy szi
vattyú 7, kettő 14 méter mélyről ké
pes fölszívni a vizet. A víz egy kis 
favályúba csorog, onnan folyik a gö
dörbe, amely itatóként és dagonya
ként egyaránt funkcionál. A szivattyú 
teljesítménye 3-5 liter/perc, de hosz- 
szabb megszakításokkal működik. A 
lényeg, hogy mindig legyen egy kevés 
friss víz. Az is fontos, hogy gazdál
kodni kell a vízzel. Hisz ha túl sokat 
szivattyúznának a felszínre, a talajvíz 
szintje lejjebb menne, nehezebb volna 
felszínre hozni, és nem tenne jót a 
környék növényzetének sem. Jelenleg 
6 ilyen kút üzemel a területen.

- Az őzek természetesen rendsze
resen lejárnak inni a gödrökhöz - 
mondja Szél István. - De engem 
meglepett, hogy a fácánok és a me
zei nyulak is milyen sokszor fölkere
sik őket. Az itatóknak fontos szere
pük volt abban, hogy a vadfácán 
törzsállományunk 1997-től máig 430- 
ról 550-re emelkedett, az őzállomány 
pedig 130-ról 440-re. Több olyan er
dős részen is szép családok élnek 
ma, ahol régen egyet se láttunk, 
mert a száraz aljú erdőben nem ta
láltak táplálékot. De az itatókra és
a mellettük mindig megtalálható 
etetőkre nem csak a vadászható, de 
a védett fajok is rájárnak, például a 
cinkék, a rigók és más énekesmada
rak. Az első, nagyra sikerült itató
gödrön pedig többször láttunk egy 
pár mandarin récét! Szóval ez nem 
csak vadgazdálkodási, de természet- 
védelmi beruházás is.

Nem csak az őzállomány mennyi
sége, de a bakok agancsminősége is 
jelentősen javult. Ennek egyik oka - 
a tervszerű állománykezelés és az 
etetés mellett - az ivóvíz biztosítása.

A másik meglepő dolog, hogy 
mikor van igazán keletje a friss fo
lyóvíznek. Az persze nyilvánvaló, 
hogy nyáron, az aszályban. A másik 
szezon azonban télen van, kemé
nyebb idő esetén. Akkor ugyanis 
minden lefagy, az állatok itt találnak 
egyedül vizet.

- Nehéz pontosan megmérni, 
hogy mekkora szerepe van ezeknek 
a kutaknak - mondja a vadgazda. - 
Az etetőknél télen kilóra meg lehet 
mondani, hogy mennyi takarmány 
fogy. Itt csak a víz partján lévő ren
geteg nyomból lehet következtetni a 
látogatók számára. De az biztos, 
hogy nálunk és még sok hasonló 
területen a víz a minimumtényező, s 
ha valaki javítani szeretné a terület 
vadeltartó képességét, akkor vizet 
kell fakasztania. És ez a módszer 
működik.

M .T

Hajók már 1.800.000 Ft-tól!

30% induló lízing hitel 
Teljeskörű ügyintézés 
Kikötői ügyintézés 
Charter-ezés

Baia, 
Prinz, 

Larson, 
S tarcra ft, 

C ru ise rs  Yachts 
k izá ró lagos fo rga lm azó ja :

Bemutatóterem 
Tököl,
Csépi u. 2644/4 

06-30-92248-00 
www.yachtpark.hu
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A víz a Teremtő olyan adománya, 
mint az ész. Ha túl sok van 

belőle az a baj, ha netán kevés, ak
kor meg az. Az elmúlt évtizedek 
szélsőséges időjárási viszonyai arra 
tanították meg a vadgazdát, hogy 
akkor sem lehet nyugodt, ha éppen 
a „tavaszi szél vizet áraszt”, vagy 
mindent elönt a belvíz, m ert jöhet 
utána a szaporulat felnevelkedése 
idején olyan aszály, amely rekordokat 
döntöget. Az őzek üzekedési idejére, 
vagy nyár végére csak a por marad. 
A vad pedig elvándorol a területről, 
rosszabb esetben el is pusztulhat. 
Ezért aztán előre gondoskodni kell 
az itatásról.

Homokhátakon, ahol talán minden 
másnál fontosabb az életet jelentő 
víz, jól bevált megoldás, hogy a te
rület jelentősebb pontjain, kisebb er
dőfoltokban csőkutakat fúrnak, 800- 
1000 hektáronként legalább egyet. 
Ezeket kellő mértékben „kikompresz- 
szorozva” készítik el melléjük az ita
tóhelyeket. A legalább kétnapos fo
lyamatos kompresszorozás azért el
engedhetetlen, hogy a cső alsó vé
gén a megfelelő nagyságú „körte”,
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azaz a kút víztartálya kialakulhasson, 
és a folyamatosan beomló földet a 
sűrített levegő a vízzel együtt kiver
je. A kompresszorral kijuttatott iszap 
mennyiségéből következtethetünk a 
„körte” nagyságára.

A lejtős oldalú vaditatónak nem 
szabad egy méteresnél mélyebbnek 
lennie, m ert a vad nem szeret úgy 
inni, hogy közben nem lát ki. A 
gödör alját érdemes vízzáró fóliával 
bélelni, amelyre legalább félméteres 
döngölt agyagréteget kell rakni, hogy 
a vad csülke a fóliát ne vágja ki, és 
ne szökjön meg a vizünk.

Fontos - és sokan erre nem fi
gyelnek - hogy a felesleges földet el 
kell hordani, vagy távolabb el kell 
teríteni, éppen a vad látási viszonya
inak megtartása érdekében, de a 
tájesztétikai szempontok miatt is.
Ha netán itatóvályút kell készíteni, 
csak favályút használjunk.

A rendszeres víznyerésnek két 
megoldása is van. Ha a csőkút 
nyugvó vízszintje 7 méternél nem 
több, akkor hordozható (egy lépcsős) 
benzinmotoros szivattyúval tölthetjük 
fel hetente egy vagy két alkalommal.

A szívócsőre egyszerű lábszelepet 
kell szerelni. Ha mélyebben van a 
víz, akkor a legtöbb traktoron meg
található kompresszor használata is 
elegendő, ha gyenge a kompresszor, 
akkor külön kompresszort kell föl
szerelni és a tömlőt a csőkútba le
nyomva veretjük föl a vizet, amelyet 
egy széles szájú vezetéken engedünk 
az itatóba.

Az itatót olyan helyen kell létesí
teni, ahol állandó árnyék van, így 
nehezebben nyálkásodik el. A víz 
közismert „bedöglése” ellen ajánlatos 
hálós burgonyás zsákban faszenet 
(aktív szén) a fenékre süllyeszteni. 
Semmi gondot nem okoz, ha az ita
tóhely nagyságától függően a legna
gyobb melegekben a vízbe 5-10 liter 
1 százalékos rézgálicoldatot öntünk, 
de az úszómedencék moszat és 
algátlanításához kidolgozott különbö
ző hatékony és garantáltan nem 
mérgező készítmények is használha
tóak. A szándékos rongálás ellen a 
kút fejére menetes zárókupakot ér
demes készíteni, amelyet csak a kü
lön erre a célra készített speciális 
kulccsal tud  a vadőr lecsavarni.

A legfontosabb a rendszeresség.
Az itató a legnagyobb kánikulában 
sem lehet soha üres. A magas hő
mérséklet okozta párolgási veszteség 
25 C fok felett m ár igen jelentős 
lehet. Ennél magasabb időszakos hő
mérséklet esetén előfordulhat, hogy 
sűrűbben kell itatni, vizet pótolni, 
mint a heti egy-két alkalom. Szeren
csére az ilyen időszak rövid. Az ál
landó vaditatóhely létesítéséhez is - 
természetesen - előzetesen be kell 
szerezni a földtulajdonos írásbeli 
hozzájárulását, s ezt az üzemterv 
megfelelő helyére kell lefűzni.

A látogatottság ellenőrzésére az 
itató környékén, partján található 
nyomok a vadgazda számára fontos 
információhordozók. Vaditatóhelyen - 
a vaddisznó-dagonyák kivételével - 
akárcsak az etetőknél, etikus vadász 
soha nem vadászik, de megfigyelés, 
létszámellenőrzés szempontjából érde
mes egy-egy sózót, de akár lest is 
elhelyezni. A kutas megoldás a köz
ismert lajtos vízkihordást válthatja ki, 
amely azonkívül, hogy a legköltsége
sebb, ráadásul még a legbizonytala
nabb is. Ha a csőkutak elkészültek, 
egy vadőr egy munkanap alatt akár 
öt-hat itatóhelyet is kényelmesen 
rendbe tesz.

- H - 
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Ökológiai vízpótlás 
a Körös-völgy erdeiben
A magyar Alföld víztérképe a fo

lyószabályozások után furcsa ké
pet m utat. M iután a múlt század
ban szoros mederbe terelték a sík
ság rakoncátlanul kanyargó foly óit, 
két veszély sanyargatja a térséget: 
az árvíz és az aszály.

A gátrendszerek megépülésével 4- 
5 évente rendszeresen fölmerül a 
kétely: vajon bírják-e a töltések a 
nagy áradások erejét? Hóolvadás 
után vagy a nyár elején rendszere
sek a gátszakadással fenyegető ára
dások. Amikor azonban levonul a 
Nagy Víz, és jön a kánikula, a tér
ség rendszeresen szomjazik. Persze a 
vízügyi szakemberek régóta szajkóz
zák a megoldást: nem emelni kelle
ne a gátakat, hanem szélesíteni a 
hullámteret, de hát erre eddig a 
szárazabb idő
szakban soha 
nem jutott pénz.
A Körösök ki
sebb kockázatot 
jelentenek, mint 
a Tisza vagy a 
Maros, de azért 
itt is akad ve
szély. A Dél- 
Alföldi Erdészeti 
Rt. szakemberei 
ezt fölismerve 
hozták létre öko
lógiai vízpótlási 
rendszerüket. A 
kialakítás Puskás 
Lajos erdőmérnök 
nevéhez fűződik.

Békés az or
szág legfátlanabb 
vidéke, de Gyula, Sarkad és Doboz 
körzetében jelentős erdőtömbök van
nak. A folyómenti öntéstalaj kiváló 
erdei élőhely, a szűk keresztmetsze
tet az évi 550 milliméter csapadék 
jelenti. Az utóbbi évtizedekben az 
árhullámok lerövidültek, az erdőkben 
meghúzódó erek, mélyedések nem 
töltődtek föl. A szárazság megviselte 
a térségben található tölgy, kőris és 
szil ligeterdőket.

Ezek a negatív jelenségek késztet
ték arra az erdészeket, hogy 1992-től

elkezdjék föltölteni a területen meglé
vő belvízelvezető csatornákat és hajda
ni természetes vízfolyásokat. Pótlásra a 
Fekete-Körös vizét használják. A Sitkai 
csatorna csappantyús zsilipjénél és a 
Bárkás csatornán gravitációs vízkivételi 
lehetőség adódik. További vízforrások 
csak szivattyúk alkalmazásával érhetők 
el. Az eredetileg belvízelvezetésre ter
vezett csatornákat kotrással, fenékkü
szöbök kialakításával és a műtárgyak 
felújításával tették alkalmassá a célra. 
A mályvádi erdőben 4, a remetei 
tömbben 3 gerinccsatorna működik. A 
hozzájuk kapcsolódó mellékágakkal 
együtt a területen létrejött csaknem 
39 kilométernyi időszakos vízfolyás, 
ami 15 hektár vízfelületet jelent. 
Mindez 406 hektárnyi erdőterület víz
ellátását javítja meg radikálisan.

A talajban elszivárgó víz pozitív 
hatásait nehéz pontosan fölmérni.
Ám, érdekes adat például, hogy a 
bányaréti kiskúttól 300 méterre lévő 
kút vízszintje a csatorna föltöltése 
után 1 hét alatt 4 méter mélyből 1,5 
méterre emelkedett.

A változást elsőként a madarak 
jelzik, a rendszer működésbe lépése 
után hamarosan megjelent a jég
madár, a cankófélék, a fekete gólya, 
a nagykócsag, a szürke gém, a ha- 
lász- és a rétisas is.

Ezekben az erdőkben él az or
szág egyik legnagyobb létszámú és 
jó minőségű dámpopulációja, és gya
kori a vaddisznó is. Hogy a dago
nyázó disznóknak mit jelent a rend
szeres nedvesség, azt minden vadász 
jól tudhatja, ám a jelentős számú 
dám életfeltételeit is javítja. Különö
sen fontos ez a nyári időszakban, 
hiszen a teheneknél a szoptatás, a 
bikáknál az agancsépítés időszaka 
ez. Bányai Ernő fővadász kérdésünk
re elmondta: a nagy mozgáskörzetű 
dám képes lemenni inni a mesz- 
szebbre fekvő Köröshöz, de a ned
ves talajon tenyésző dúsabb vegetá
ció jobb táplálékot biztosít számára. 
Az árvíz nagyobb problémát jelent a 
vadnak, főleg akkor, ha a határszél
től, keletről tör be. Ha északnyugat

ról tervszerűen 
engedik be, akkor 
az állatok fokoza
tosan szorulnak ki 
az ártérből, s ak
kor nem is okoz 
nagyobb gondot.
A vízfolyásoknak 
a fővadász szerint 
barcogáskor van 
nagyobb jelentősé
gük, amikor a bi
kák alig esznek, 
de sokat isznak, 
és nem szeretnek 
messzire elmenni 
a barcogóhelyüktől.

A rendszer ki
alakításakor fontos 
szempont volt, 
hogy fölhasználták 

a természetes vízfolyásokat, új csa
tornák minimális mértékben épültek, 
hogy a művek tájba illőek legyenek, 
s hogy a rendszer működtetése mi
nél kevesebb energiát igényeljen.
Ami megvalósult, az egyszerre szol
gálja az erdő, a vad és a védett fa
jok igényeit. És rajtuk keresztül, az 
ember érdekeit is.

M á r o k  T a m á s
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Miért fürdenek egyes vadfajok a legsárosabb, iszapos pocsolyákban, amikor a közelbén akár át
látszó vizű patak is folyik? Nos, ha pusztán a hűsölés, a fürdés lenne a vad célja, biztosan a trsz 
tább vizet választaná, azonban a dagonyázás lényege nem elsősorban a fürdés, hanem a jggUj&K* 
a szőr között tanyázó vérszívó rovarok, élősködők eltávolítása.^Nem véletlen tehát, hogy tC reP ' 
mészetes dagonyák zöme kötött talajú, agyagos mélyedésekben van, S’a szerre-rászáradt sárral 
együtt az élősködők egy részét is ledörzsöli a dörzsfán a szarvas vagy a vaddisznó.

A dagonyák vadgazdálkodási jelen
tősége sokkal nagyobb, mint so

kan gondolnák, különösen vízben 
szegény, könnyen kiszáradó területe
ken. Ha nincs más természetes víz
forrás, itatóhelyként is működik, 
még a legkényesebb ízlésű dám is 
hajlandó inni a felszínéről. Az ide 
vezető váltók mentén lesben ülve jó 
megfigyelési lehetősége van a va
dásznak, ráadásul figyelmesen szem
lélve az ott lévő jelzéseket, a sosem 
látott vadról kaphatunk megbízható 
információt akkor is, ha még csül
kének lenyomata sem látható a ki
száradt földön. Ilyen „információs 
központ” a sárral összekent dörzsfa, 
ahová oldalát, hasát nekinyomva dör
zsöli le a bőrét. A felkent sár ma
gasságából láthatjuk, hogy milyen 
nagyságúak az ott megfordulók,

nedvességéből következtethetünk a 
látogatás időpontjára. A kéreg repe
déseibe becsípődött szőrszál elárulja 
gazdájának kilétét, így nem hitegetjük 
magunkat a sosem látott nagyságú 
remetekan hamis illúziójával, amikor 
szarvas „reszelte” az oldalát a dörzs
fán. Más jelek azonban utalhatnak a 
kan nagyságára, sok dagonya közelé
ben találunk „agyarfát”, ahol a hasí
tás - a fenés - magassága egyértel
műen utal gazdája testméretére. 
Régen használatos dagonyák közelé
ben akár már félig elkoptatott tör
zsű, az évtizedes használat miatt ki
száradt dörzsfákat is láthatunk, kü
lönösen a gyantatartalmánál fogva 
még hatásosabban tisztító fenyők 
népszerűek a sertevad körében.

Ha közeli a kiszáradás veszélye, 
érdemes mesterséges vízpótlásról

gondoskodni - hacsak nem akarjuk 
a szomszéd terület állományát feldú
sítani saját szomjazó vadunkkal. 
Mesterséges dagonyát készíthetünk 
kellően árnyékos helyen: vastag 
agrofóliával kibéleljük a kidózerolt 
vagy kilapátolt gödröt, amelyre leg
alább 20 centi vastagságban agyagot 
kell elteríteni, amiben a vad meg 
tud  hemperegni. Ha természetes 
vízzáró réteggel bíró talajú mélye
dést találunk, ott elegendő a felső 
humuszos talajréteg eltávolítása, s 
jöhet a lajtos kocsi a vízzel. Előrelá
tó megoldás, ha alkalmas árkokat, 
vízmosásokat elzárunk, s fóliával bé
lelve, mintegy mini „völgyzáró gátat” 
építünk, ezzel biztosítva a hóié és a 
tavaszi csapadék egy részének felfo
gását, visszatartását.

So m fa lv i E rv in
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Furcsa a kérészek életé
nek m enetrendje. Lárváik  
három évig fejlődnek a 
Tisza és a M aros partfa
lában, három esztendeig  
gyarapodnak, k észü lőd 
nek, dacolnak faggyal és 
kán iku lával.H árom  évig  
tart a gyerekkoruk, hogy  
aztán m indössze egyet
len napig lehessenek fel=~ 
nőttek.
Egy napsütéses nyár eleji 
napon aztán zsongani 
kezd a folyó, kikelnek a 
hímek. Izgatottan röpköd

nek ide-oda
lő t t ,_____ __________ ....
párjaikat. A  nőstények  
azonban csak pár óra ké
séssel bújnak elő. Am int 
megjelenik egy, nyomban 
gavallérok garmadája ront 
rá, mindegyik meg akarja 
term ékenyíteni. Egy-egy  
hölgyön ö.t-hat lovag is 
csim paszkodik, úgy néz
nek ki, mint egy élő csil
lag, .vagy még inkább, 
mint egy virág, 
így m ondja a nép is: t i
szavirág. A  friss anyák

gyorsan  petét raknak, 
biztosítják a jövőt, majd 
nyom ban el is pusztu l
nak. Tetem eiket ezrével 
sodorja a víz. A m íg  azon
ban évről évre k ivirágzik  
a fo lyó , b izonyosak lehe
tünk benne, hogy ez a 
gazdag élőhely nem ké
részéletű lesz.
C zeg léd i S án d o r nag y
sze rű -fo tó i 2004. július 
28-án Szo lnok fö lö tt, a 
vashíd alatti szakaszon  
készültek.

már-ta-
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Villáminterjú

Pintér Művek
Pintér József neve márka, mert a pontosságot, a megbízhatóságot jelzi. 
Lakatosból az ország egyik legsikeresebb kisiparosává fejlesztette 
magát és családját. Nem tévedés, Pintér úr a mai napig egyéni 
vállalkozóként igazgatja birodalmát, a „Pintér Művek" gépipari vállalatot.

- Sikerének titka, néhány szóban?
- Nagyon egyszerű, van néhány fogalom, 
amit nem tudok elfogadni.
- Ezek titkos fogalmak?
- Amennyiben a „nem tudom ” , a „lehetet
len” , a „nem vagyok képes rá” titkos fo 
galmak, akkor igen.
- Tréfál, ki ne ismerné ezeket a szavakat?
- Ismerni mi is ismerjük, csak az én csa
ládom szótárából hiányzik.
A gépipar területén felkészültünk a legle
hetetlenebbnek tűnő megrendelésekre is. 
Az atomerőműi karbantartástól és felújí
tástól a helikopterek vizsgáztatásához 
szükséges tesztelő berendezések megva
lósításán keresztül a távközlési adóvevő 
állomások gyártásán át az űrtechnikai be
rendezések fejlesztéséig számos területen 
értünk el sikereket és kapunk komoly 
megrendeléseket.
- Van valami, amin Ön sem képes úrrá 
lenni?
- Az idő! Nekem is huszonnégy óra egy 
nap. Bár mostanában egyre jobban jövök 
ki belőle. Az utazások idejét csökkentet
tem minimálisra, így végre a vadászatra is 
több időm marad.
- Mi a megoldása?
- A Tri-Gránit ajánlására vásároltam a f i
am - aki egyben a vállalkozásom ügyve
zető igazgatója - és a magam részére is 
egy-egy lakást a Duna-Pest rezidenciák
ban, a fővárosban a Petőfi-híd pesti hídfő
jénél. így a napi Kecel-Budapest útvonalat 
nem kell kétszer megjárnunk. A megren

delőink is szívesebben keresnek fel itt 
bennünket, így nekik sem kell utazniuk, 
ráadásul házon belül a legkorszerűbb ven
déglátásban részesíthetjük őket. A körül
belül 4000 négyzetméteres területen well- 
ness központ, feszített víztükrű medence, 
pezsgőfürdő, gyermekmedence, szauna, 
fallabda-pályák, szivarszoba és bortrezor, 
valamint egy igazi különlegesség: igen jó 
minőségű termálvíz szolgálja a lakók és 
vendégeik kényelmét. Az épületet a mély
garázstól a tetőtérig elektronikus berende
zéssel védik, így teljes nyugalomban fo ly 
tathatjuk megbeszéléseinket. Ezenkívül, a 
közlekedésben tudunk még jelentősen 
időt spórolni. A Pintér Művek rendelkezik 
egy Augusztin-Koala helikopterrel és am i
kor csak lehet, ezzel utazunk.
- Vadászat?
- Ezt a szót írja nagybetűkkel. Életem egyik 
nagy ajándéka, hogy a családi életemen 
kívül a legősibb emberi tevékenységgel tu 
dom fizikai, lelki egyensúlyomat m egtarta
ni az idegfeszítő heti munka közben. Van 
egy tizennyolc-húsz tagú, a szakmámtól 
távol álló baráti társaságom, színművész, 
orvos, pilóta, nyugdíjas közgazdász, tűzol
tóparancsnok, rendőrkapitány, hivatásos 
vadász, vadász kamara munkatársa, új
ságíró, szóval az élet legkülönbözőbb terü
leteiről. A legszebb napjaimat velük tö l
töm. Van három dolog, am it elvárok tőlük, 
hozzanak elegendő lőszert, lőjenek ponto
san, és ami a legfontosabb, érezzék jól 
magukat. Ők azok, akik akkor is mellettem

voltak, am ikor még nem voltam ennyire 
eredményes. Ha a szó nem lenne pejora
tív, azt kérném, engedje meg, hogy most 
hencegjek. Tavaly egy professzionálisan 
megszervezett apróvadvadászaton 738 fá
cánt ejtettünk tizenhét puskával, két éve 
egy récevadászaton 626 madár esett, ahol 
tizenhat puskával voltunk jelen. Vaddisznó
hajtásunkon 59 vaddisznó gazdagította a 
terítéket, az élén hét jó kannal. Itt szintén 
tizenhét vadász volt jelen.
- Minden vadászatot így szám szerint 
nyilvántart?
- Ezek az én ünnepnapjaim, hát persze, 
hogy minden mozzanatát számon tartom .
- Egyéni vadászatai is ilyen eredményesek?
- Sok helyen vadásztam már a világban, 
mégis a hazai lehetőségek hoznak tűzbe 
igazán. Sok jó őzbakot, gímbikát ejtettem el 
már, a dámlapátjaim is igen szépek. Ebben 
is maximalista vagyok, mint annyi minden
ben. Szeretném minden hazai trófeás vad
féleségből elejteni a legjobbat. Na látja, ezt 
sem tudom igazán befolyásolni, mindig 
utólag derül ki, hogy nálam szerencsésebb 
vadászok is vannak, hála Istennek. (Engem 
meg megesz a sárga irigység).
- Van-e valami, amire igazán büszke?
- Naná, az unokáimra, persze ha a vadá
szatra gondolt, akkor a fegyvergyűjtemé
nyemre. A haditechnikai múzeumom több 
ezer darabból áll, kiemelt része a világ 
minden tájáról származó vadászfegyver
gyűjtemény. Ezt látni kell. A múzeum a 
nagyközönség előtt is nyitva áll, előzetes 
bejelentkezésre tárlatvezetést is biztosí
tunk. A vadászfegyverek fö lött a falon lát
ható a trófeáim nagy része is.
- Tervei?
- Mire gondol? Most múltam hatvan éves, 
még előttem az élet. Nekem nem terveim, 
hanem céljaim vannak. Számomra a ter
veket az élet hozza, én meg megvalósítom 
őket. Srác koromban azt tanultam, hogy 
az élethez szükség van levegőre, vízre, 
napsütésre, én még hozzátenném, munká
ra. Amíg munka van, élünk, és amíg 
élünk, dolgozunk, remélem még rengeteg 
tennivalóm van. Vadászatban, pedig mint 
említettem, szeretnék jobb bakot lőni, m int 
az idei martfűi 776 grammos.
- Pénz?
- Számomra a pénz csak eszköz a céljaim 
megvalósításához. Semmit sem tartok 
drágának, ha amit kapok cserébe, az 
arányban áll az általam elvárt igényekkel. 
Nem tagadom, szeretem, ha m egbecsül
nek. A vadászati árlistáknak először a 
szolgáltatásait nézem, csak azután az ára
kat. Ha valahol azt kapom, am it és 
am ennyiért ígérték, visszajáró vagyok.

Siklósi Kálmán
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Vadászotthonok, vadász-szobák

Vendégeket vár a ház

Ebbe a házba és ebbe a 
tájba nem illenének eg
zotikus trófeák. Nin
csenek is. Bodó István 
és felesége, Vali 
akkor is ezen a tájon 
jár - valahol Regöly, 
Keszőhidegkút és 
Belecska térségében -, 
ha álomutazásokról és 
különleges vadászél
ményekről álmodik...

több mint hétszáz völggyel 
szabdalt tolnai Hegyhát az egy

kori Pannon-tenger visszahúzódását 
követően nyerte el mai formáját. A 
terület feldarabolódott, a mélybe s ü l 
lyedt ősi gránithegység helyén lösz 
képződött, mely sok helyen magas 
partfalak formájában díszíti a tájat. 
Mi is egy ilyen löszfal árnyékában 
ülünk, Keszőhidegkút déli faluvégén, 
a Regölybe vezető közút mentén. A 
löszfalba pincéket mélyítettek a ház 
egykori, német ajkú lakói. A kétut- 
cás, teraszos elrendezésű falucska 
egy parányi „Németország” volt há
rom évszázadon át - már ami a 
gazdálkodás színvonalát, az épületek 
ápoltságát, a vallási és közösségi élet 
sokszínűségét illeti. Most a házak 
többsége kopott, elhanyagolt, a por
tákat a szegénység és a pusztulás 
komor színei uralják. A németek

többségét a háború után kitelepítet
ték, a falu gazdaságának tradicioná
lis alapjait elpusztították az elmúlt 
hatvan év politikai indíttatású állami 
beavatkozásai. Keszőhidegkútnak ma 
alig több mint háromszáz lakója 
van. Az iskola, az óvoda bezárt, a 
pap és az orvos a szomszéd telepü
lésekről jár át. Ámde itt, a Bodó 
család házában, mindebből szinte 
semmi sem érződik.

Bodó István harminc éven át a 
Gyulaji Erdő-, és Vadgazdaság m un
katársa volt. Mint kerületvezető er
dész és vadász a lakóhelyét övező 
erdőket gondozta. Egy idő óta - 
munkajogi értelemben - ő is m un
kanélküli, mint a falu lakóinak több
sége, ám sem keseregni, sem unat
kozni nincs ideje. Felesége, Tündik 
Valéria egyéni vállalkozó: erdőket te
lepít - és vendégházat üzemeltet. Ha

a kalapot nem is ő viseli, az új 
helyzethez minden kétséget kizáróan 
ő alkalmazkodott jobban. A vendég
ház udvarán beszélgetünk. Az egyko
ri „sváb-ház” a látképét, az arányait 
és a hangulatát illetően most már 
újra azt a kort idézi, amikor nem 
csupán megélhetést biztosított lakói 
számára a falu, de jó közérzetet is. 
A vendégházat 1997-ben nyitották 
meg - és a homlokzati cégtábla sze
rint „A vadászhoz” címezték. Mert 
hogy vadászok, mind a ketten.

Rönkasztal, öreg lomblevelű fák, 
fenyők, virágok. A szépséges tájról, 
az erdők gazdag vadállományáról, a 
falu különleges természeti adottságai
ról beszélgetünk, miközben a simo- 
gatóan enyhe szél újra meg újra 
akácvirág-illatot sodor az udvar fölé.
A madarak mintha egymással verse
nyeznének, hogy melyikük énekel 
hangosabban és szebben. Valéria hu
szonöt évvel ezelőtt Budapestről köl
tözött Keszőhidegkútra. Ez az elhatá
rozás akkor sokakban meglepést, sőt 
értetlenséget váltott ki, egyesek hatá
rozottan tudni vélték, hogy menekül
nie kellett valami elől. Ami tulajdon
képpen igaz is - mert mint mondja
- nagyon is nehezen viselte a zajt, a 
benzingőzt, az örökös lökdösődést...

A szépen rendbe hozott ház két 
szobája öt vendég számára biztosít 
kényelmes elhelyezést. A rusztikus, 
faragott holland bútorok és a falakat
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díszítő trófeák vadászházi atmoszférát 
teremtenek. Vali „életbikája” az ét
kezőt ékesíti: a mutatós, hosszú szá
rú, érett agancs 6,5 kilós. Gusztál- 
juk, markolásszuk a trófeát és di
csérjük, m ert jó lelövés - és a büsz
ke elejtő, látható elérzékenyüléssel 
nyugtázza az elismerő gesztusokat. 
H am ar előkerül élete első, 1992-ben 
elejtett őzbakjának az agancsa is. 
Látványos, torznak mondott, de na
gyon is tetszetős trófea, mely már a 
„Fehova” rendellenes trófeák kiállítá
sát is megjárta. István is előrukkol 
az ő hasonló őztrófeájával. Vali 1991 
óta vadászik, István pedig egyszerűen 
„beleszületett”. Mindkét nagyapja er
dész volt. Vadásztársaságuk - mely 
Gyünk, Keszőhidegkút, Udvari,
Miszla és Varsád községek közigaz
gatási területén, 4640 hektáron gaz
dálkodik -, közel 40 százalékban er
dősült. A nagy létszámú és kiváló 
minőségű gímállomány mellett jelen
tős mennyiségű dám és vaddisznó is 
él a területen. Néhány évvel ezelőtt
12 kilós, aranyérmes gímtrófeával 
utazott haza tőlük egy elragadtatott 
német vendég. A vadászélmények fel
idézése újólag előhozza a falu hely
zetét, sorsát. Bodó István azt mond
ja: a vadászatot nem szabadna a po
litikai és a közgondolkodásban csak 
kevesek szórakozási lehetőségeként 
felfogni. A természet, az erdő, a 
vadgazdálkodás és a vadászat a ma
gyar vidék számára óriási tartalékok
kal bíró gazdasági ágazat. Valéria 
önkormányzati képviselő. Meggyőző

dése, hogy Keszőhidegkút - és a 
hasonló adottságú települések jövője-, 
éppen a falusi jelleg és a falusi ér
tékek megóvásában van. Mielőbb és 
mindenekelőtt rendbe kell hozni a 
házakat - mondja -, m ert az ápolt, 
tiszta környezet kihat az emberek 
lelkére, kedvére, egész mentalitására 
is. Németországban a hatszáz éves 
ház is tiszta, vonzó, takaros. Az ön- 
kormányzatoknak, s persze a kor
mánynak is, nálunk is támogatnia 
kellene az ilyen programokat...

Éppen dél van, ragyog a nap, ám 
az árnyat adó szép fák alatt tovább
ra is kellemesen hűs a levegő. A 
tolnai Hegyhát községei még nem 
sok turistát vonzanak, de akik egy
szer is megfordulnak itt, azok több

nyire vissza is térnek. Mindenekelőtt 
vadászok, horgászok, madarászok, 
kerékpáros és bakancsos turisták. 
Sokasodnak a külföldi házvásárlók is. 
Valéria azt mondja: a gyenge adott
ságú földeken egyre többen ültetnek 
erdőt, és ez is a „természet-közeli” 
gondolkodás kiterjesztését, illetve a 
falu- és vidékfejlesztés új módon va
ló értelmezését sürgeti. Ezt a ten
denciát az Európai Unió is jelentős 
összegekkel támogatja. Bodó István 
bólogat, igen, így van. De a vadá
szok, hatóságok és gazdálkodók gon
dolkodásán is van mit változtatni. 
Most kell, most kellene nagyon-na- 
gyon vigyázni a vadra!

Bé k é s  Sá n d o r
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Top-lista

A vadászok Top-listája
/

É rdektelenség, a szokásos kö
zöny ... majd megkülönbözte

tett figyelem , beszédtéma volt a 
vadászok között úttörő kezdemé
nyezésünk, amikor m eghirdettük a 
magyar vadászok 100-as Top-listá- 
jának ötletét. Kaptunk tám ogató és 
elíté lő  vélem ényeket, az e lm últ 
másfél évben sokszor és sok va
dásznak kellett elmagyaráznunk, 
mire jó, m iért lenne hasznos egy 
ilyen - hazai vadászatunk történeté
ben első alkalommal összeállított - 
lista. Úgy gondoltuk és ma is úgy 
gondoljuk, ennek a listának - a saját

63 éves, nyugalmazott 
katonatiszt, vadászíró, 
eddig 16 kötete jelent 
meg. Somogyi illetősé
gű, ma is ott vadászik. 
Alapító titkára volt a 
Vadász Könyvklubnak, 
elnöke a Maderspach 

Adám Vadászklubnak.
Jenő
Budapest

62 éves, erdőmérnök, 
vadgazda szakmérnök. 
1972-89 között a 
1VLWOSZ főosztályveze
tő-helyettese. Jelenleg 
az FVM erdészeti fő
osztályvezető főtanácso
sa. O készítette el a 
magyar vadászirodalom 
első bibliográfiáját.

80 éves, szemészpro
fesszor. 1961 óta vadá
szik, a berekböszörmé
nyi Hubertus Vt. tagja. 
Trófeáinak nagy részét 
oktatási célra a Debre
ceni Egyetemnek aján
dékozta. Vadászemlékeit 
"Fehérben és zöldben" 
című könyvében örökí
tette meg.

62 éves, agrármérnök, 
1965-től vadászik. A 
Gemenc Rt. hajósi ke
rületének nyugalmazott 
vadászati műszaki ve
zetője. A Magyar 
Nemzeti Vadászrend ki
tüntetettje.

Árva 
Károly
Lenes

berkeinken belül és a közvélemény 
számára is - tükröznie kell egy ér
tékrendet, egy rangot azokról a va
dászokról, akik országosan és regi
onálisan, méltán és méltóan képvi
selik/képviselhetnék szórakozásun
kat, szenvedélyünket, hobbinkat - a 
szakmát.

Nem állítjuk, hogy a lista összeál
lításához a lehető legjobb módszert 
választottuk, amikor 2004 márciu
sától mindenki számára lehetséges
sé tettük a jelölést és több fordulós 
(2005 március, április) szavazással 
próbáltuk kideríteni, kinek a neve 
kerüljön fel 2005-ben a 100-as, ABC 
sorrendű listára. Arra gondoltunk, 
mégis talán ez a legdemokratiku
sabb eljárás, ami egyben az ismert
séget, a népszerűséget is majd 
m egm utatja. Ma már tudjuk, a 
módszer „leggyengébb láncszeme" 
eddig éppen a szavazás volt. Sokkal 
kevesebb szavazólapot kaptunk, 
m int amennyit vártunk és - mint 
minden szavazásnál - némiképp el
tolódtak az arányok a magukért lob
byzok javára. M ost az utolsó, a 
rangsort eldöntő szavazásnál ab
ban reménykedünk, hogy a dolgok 
a helyükre kerülnek, több ezernyi 
szavazólap alapján véglegesítheti 
az Országos Vadgazdálkodási Ta
nács ad hoc bizottsága a Top-listát.

A szavazást megkönnyítendő - 
tudósítóink közreműködésével - el
készítettük egy-egy jelölt - fotóval 
illusztrált - rövid nacionáléját és ez
úttal egy szavazólapon három je lö l
tet rangsorolhatnak a szakmát, a 
vadászati közélet és kultúra fontos
ságát, a nevezett vadászokat tiszte
lő és becsülő Olvasóink.

Csak em lékeztetőül, röviden 
m egismételjük azokat a szempon
tokat, amelyek alapján a jelölést el
indítottuk. A je lölt

- legyen országosan vagy az 
adott megyében, vadászközösség
ben neves, ismert, elismert, hiteles 
vadászati személyiség, akinek a vé
leményét vadászati kérdésekben a 
szavazólap beküldője elfogadja;

- legyen tiszta a vadászati múltja, 
munkássága, viselkedése vadászi- 
as, magatartása példakép és köve
tendő;

- legyenek érdemei a vadászat, a 
vadgazdálkodás vagy a vadászati 
kultúra területén;

- legyen igazi vadász, akit tiszte
lünk, becsülünk, szeretünk, aki a 
magyar vadászatért m indenféle ál
dozatra is képes.

S hogy ne érjen bennünket az el
fogultságnak még az árnyéka sem, 
úgy döntöttünk - függetlenül a je lö
léstől és az eddigi voksoktól - ki
vesszük a rangsoroló 100-as listá
ból a szerkesztőséghez közel álló 
munkatársaink, valamint a VKE ve
zetéséhez tartozók nevét. Ezért nem 
található a listán 
Agyaki Gábor (Pécs), 
dr. Balázs István (Budapest),
Bán Beatrix (Érd), 
Békés Sándor (Pécs),
Csekő Sándor (Szentendre),
DÚCZ László (Pomáz), 
dr. Faragó István (Bábolna), 
Handa György Zsolt (Nyékiádháza), 
Homonnay Zsombor (Budapest), 
Kolláth József (Dunakeszi), 
Kozma Sándor (Pápa), 
Mészáros György (Szentes), 
Mészáros Iván (Cegléd),
Oláh Csaba (Budapest),
Polster Gabriella (Zalaszentbalázs), 
dr. Somfalvi Ervin (Telki) és 
Szekeres István (Szolnok) 
neve és fényképe.

Korai lenne a listából végső kö
vetkeztetéseket levonni, de talán 
nem érdektelen neves vadászaink 
korosztályi összetételének, fogla l
kozásának, szakmai képzettségé
nek ...és lakóhelyük megoszlásá
nak összehasonlítása.

Am i már biztos. Függetlenül a 
rangsortól: van száz olyan - közöt
tünk élő és tevékenykedő - magyar 
vadász, akit Olvasóink, a szavazó
lapok beküldői érdemesnek találtak 
arra, hogy nevük a Top-listán sze
repeljen... bőven vannak tehát, 
akikre büszkék lehetünk!

-dór

Dr. Ádámfi 
Tamás
Budapest

Dr. Alberth 
Béla
Debrecen
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Asztalos
Zoltán
Csongrád

31 éves, agrármérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök, mérnöktanár. 
1988 óta vadászik. A 
csongrádi Bársony Ist
ván Szakközépiskola 
szakoktatója, gyakorlati 
oktatásvezetője.

51 éves, erdőmérnök, a 
SEFAG Rt. vezérigaz
gatója. Gyermekkorától 
vadászik. Jelenleg a 
törökkoppányi íjász Vt. 
tagja, ahol korábban 
erdész-vadász édesapja

Barkóczi volt az elnök.

István
Kaposfüred

Balsay
Miklós
Székesfehérvár

64 éves, erdőmérnök, a 
VADEX Mezőföldi Er- 
dő-és Vadgazdasági Rt. 
nyugalmazott vezér- 
igazgatója. Jelenleg az 
Erdőért Egyesület, va
lamint a Vadgazdálko
dási Termékek és Szol
gáltatások Terméktaná
csának elnöke.

50 éves, erdőmérnök, a 
Nyírerdő Rt. Gúthi Er
dészetének vezetője. A 
vezetése alatt álló va
dászterületen két világ
rekord dámbika esett, 
nemzetközileg kiemel- 

Bartucz kedő vadgazdálkodásu-
PÓf6T kért a terület megkap

ta a C.I.C. Edmond 
Blanc-díját.

Gúth

Bán
György
Érd

51 éves, okleveles építő
mérnök, vadgazdálkodá
si szakmérnök. 1990 óta 
ügyvezető igazgatója és 
többségi tulajdonosa 
egy útépítéssel foglalko
zó gazdasági társaság
nak. Több mint 20 éve 
vadászik, az acsai Len
dület, Jó Egészség Va
dásztársaság tagja.

93 éves(!), erdőmérnök. 
1969-ben megalapította 
a Soproni Erdészeti 
Egyetem Vadgazdálko
dási Tanszékét. Mun-

Prof. dr. Bencze 
Lajos
Sopron

kásságát 18 könyv, több 
száz publikáció jelzi. A 
Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.

Böhm
István
Nagyatád

58 éves, agrármérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. 1967 óta vadá
szik. A Sefag Rt. hiva
tásos vadásza, a Lábodi 
Vadász-Erdészet vadá
szati ágazatvezetője, is
mert vérebvezető és bí
ró. A Magyar Nemzeti 
Vadászrend kitüntetettje.

Dr. Bán 
István
Budapest

63 éves, erdőmérnök, 
biomatematikus, 1980- 
ban a vadászati üzem
tervezést kidolgozó cso
port vezetője volt. Az 
Állami Erdészeti Szolgá
lattól a közelmúltban 
vonult nyugdíjba. Szám
talan szakmai publikáci
ója és eddig 25 könyve 
jelent meg.

Beregszászi
György
Budapest

77 éves. 1952-től dolgo
zott a MAVOSZ-ban, 
1984-ben főosztályveze- 
tő-helyettesként vonult 
nyugdíjba. Számos pub
likációja mellett 13 va
dászati témájú könyve 
jelent meg.

51 éves, agrármérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök, a Sefag Rt. 
vadgazdálkodási osztály- 
vezetője. A Baranya 
megyei Vadásztársasá
gok Szövetsége bérkilö- 

Dr. Buzgó vő társaság tagja. Az
JÓZSCf OMVK hivatásos vadász
Kaposvár alelnöke, a Magyar Vér-

ebegylet elnöke.

78 éves, színművész, 
vadász, az Országos 
Magyar Vadászati Véd
egylet első elnöke. 1990 
után parlamenti képvi
selőként sokat tett a 
vadászat elfogadtatásá-

Bánfty én.
György
Budapest

65 éves, 30 éve vadá
szik, a Somogyi Hunor 
Vt. elnöke, nyugalma
zott állatorvos, Somogy- 
szentpál polgármestere.

Dr. Berényi 
Sándor
Somogyszentpál

Baráth
Béla
Gúth

44 éves, 1979 óta a 
Nyírerdő Rt. hivatásos 
vadásza. Szolgálati ide
je alatt két világrekord 
dámbikát lövetett, 1991- 
ben és 2002-ben.

Bodrogi
Gyula
Budapest

71 éves, a vadászó szí
nészek doyenje, Kos- 
suth-díjas színész. "A 
vadász néha főz is" c. 
könyv szerzője, a vadá
szati rendezvények ál
landó közreműködője. 
Elsőként kapta meg a 
VKE aranygyűrűjét.

59 éves, nyugdíjas hiva
tásos vadász, erdész. 
1965-ben váltotta ki az
első vadászjegyét. Az 
újvárfalvi Széchenyi 
Zsigmond Vt tagja. Vi
lágjáró vadász, vadá- 

Bozóki szatszervező, rendsze-
IdSZlÓ resen publikál a szak-
Balatonföldvár sajtóban, könyvei jelen

tek meg.

Dr. Csányi 
Sándor
Budapest

52 éves, közgazdász, 
bankár, vadász. 1992-től 
az OTP elnök-vezér- 
igazgatója. Több va
dászterület bérlője, a 
többi között a siroki 
Magyar Lőszergyártó 
Rt. egyik tulajdonosa.

Dr. Bőd 
Lajos
Kaposvár

59 éves, agrármérnök, 
vadgazda szakmérnök. 
Évtizedekig Somogy 
megyei fővadász volt, 
jelenleg az OMVK me
gyei titkára. Több 
szakkönyv szerzője és 
társszerzője, szakmai 
cikkei rendszeresen je
lennek meg a vadásza
ti sajtóban.

82 éves, erdőmérnök. A 
VKE örökös tisztelet
beli elnöke, a magyar 
vadászattörténet kuta
tója és krónikása. Évti
zedekig volt a MÉM 
vadászati főosztályának

Dr. Csőre főtanácsosa.

Pál
Sződliget
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Dabis
Gábor
Sárvár

50 éves, erdésztechni
kus, vadgazdálkodási 
szakmérnök, az
OMVK Vas Megyei Te
rületi Szervezetének hi
vatásos vadász alelnöke, 
1998-tól megyei és or
szágos küldött, a sár
vári Berek Vt. elnöke

62 éves, vadász-vadte
nyésztő, mesterfokú 
vadtenyésztő, fácán
mester. 1962-től hivatá
sos vadász, 1973-tól fő
vadász, majd vadászati 
igazgató a Fauna Rt.- 
nél. 30 éven keresztül 
sportlövő volt.

Godó
Ferenc
Tiszanána

Dr. Heltay 
István
Gödöllő

51 éves, agrármérnök, 
vadgazda mérnök, ko
rábban Heves, és Pest 
megyében fővadász, a 
Vadbiológiai Kutató Ál
lomás vezetője, majd az 
FM vadgazdálkodási és 
halászati önálló osztályá
nak vezetője, az OMVK 
első elnöke volt.

Gömbös
Mátyás
Őriszentpéter

62 éves tévéműszerész, 
szakvizsgázott vadász- 
mester. Az OMVK Vas 
megyei Területi Szerve
zet Etikai Bizottságá
nak tagja, 1975-től az 
őriszentpéteri Széchenyi 
Zsigmond Vt. vadász- 
mestere.

Hídvégi
Béla
Budapest

69 éves, világjáró ma
gyar vadász. 1956-ban 
külföldre távozott, a 90- 
es évek elején költözött 
haza. Utazásairól a va
dászlapok hasábjain és 
egy könyvben számolt 
be. A magyar vadászati 
kultúra támogatója.

Gróf
András
Zalabaksa

46 éves, erdőmérnök, a 
Lenti Erdészet igazgató- 
helyettese.
1973-tól sportlövő, tíz 
éve szervez országos 
szintű lövészversenyeket. 
1978-óta vadászik, de a 
vadgazdálkodást fonto
sabbnak tartja, mint a 
vadászatot.

Farkas
Dénes
Tengelic

68 éves. Az Országos 
Vadgazdálkodási Tanács 
tagja, a Tolna megyei 
vadgazdálkodási bizott
ság elnöke. A Fácánker
ti Vadvédelem-technoló
giai Állomás osztályve
zetője volt. Fő műve az 
őzről készült "Nézd és 
lásd!" című könyve.

Dr. Győrffy 
Lajos
Bácsalmás

79 éves, nyugalmazott 
állatorvos, 1938 óta va
dászik. A MAVOSZ 
főállatorvosa volt, is
mert vadászkutyás 
szakember.

82 éves, erdőmérnök. 
1961-től a szentpéter- 
földei erdészet vezetője, 
1971-1983 között, nyug
díjba vonulásáig a Zalai 
Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság vadászati fel-

Hopp ügyelője volt. A Magyar
JÓZSif Nemzeti Vadászrend ki-
Nagykanizsa tüntetettje.

66 éves, a Jászfény- 
szarui Vadásztársaság 
elnöke, korábban va
dászmestere. A Jász- 
Nagykun Szolnok me
gyei Vadászkamara és 
Vadászszövetség alelnö-

id. Fehér te.
József
Hatvan

72 éves, a hódmezővá
sárhelyi főiskola nyu
galmazott docense, a 
Békés Megyei Vadász 
Szövetség elnökségi 
tagja.

Dr. Hagymás!
László
Hódmezővásárhely

Id. Galamb 
Gábor
Lábod

64 éves, mezőgazdasági 
mérnök, vadgazda. 
1959-ben váltott először 
vadászjegyet. A Lábod 
Rt. vadászati igazgató
jaként szerzett nemzet
közi hírnevet, innen 
ment nyugdíjba. A Ma
gyar Nemzeti Vadász
rend kitüntetettje.

55 éves, vadgazdálkodási 
szakmérnök, vadgazdál
kodási szakértő, 25 éve 
vadászik. Több filmso
rozat szerkesztője, festé
szeti alkotótáborok szer
vezője. A Művészek a 

Dr. Ignácz Természetért Egyesület
Magdolna elnöke
Budapest

Csonka
Tibor
Baja

50 éves, erdőmérnök, 
mérnök közgazda, a 
Gemenc Rt. vezérigaz
gatója, a cég által szer
vezett művészeti alko
tótáborok támogatója. 
A Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.

Prof. dr. Faragó 
Sándor
Sopron

51 éves, a Nyugat-Ma- 
gyarországi Egyetem 
rektora, az egyetem 
Vadgazdálkodási Intéze
tének igazgatója, a 
Nemzetközi Vadászati 
és Vadvédelmi Tanács 
(C.I.C.) Apróvad Bizott
ságának alelnöke. Az 
MTA vadgazdálkodási 
albizottság elnöke.

Homolya
László
Szob

44 éves, másfél évtize
de vadásztársasági tag. 
Háromszoros hazai, és 
kétszeres szarvasbőgő 
Európa-bajnok. A té
máról több szakcikke 
jelent meg, a kürt ke
zelését tanítja a VKE 
vadhívó tanfolyamán.

Feiszt
Ottó
Nagykanizsa

54 éves, az Országos 
Magyar Vadászkamara 
elnöke, az Országos 
Magyar Vadászati Véd
egylet alelnöke, a 
Zalaerdő Rt. vezérigaz
gatója. 1976-óta vadá
szik, rendszeresen pub
likál a szaksajtóban. A 
Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.

Hegyes
Zoltán
Csongrád

59 éves, a 70-es évek 
vége óta vadászik az 
ópusztaszeri Vízügyi 
V a d á s z tá r s a s á g b a n , 
melynek idén elnöke 
lett. A Magyar Ko
rongvadász Szövetség 
elnöke, a csongrádi lő
tér működtetője, maga 
is versenyző, szakíró.
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60 éves, mestervadász, 
vadtenyésztő, hivatásos 
vadász Szelcepusztán. 
1995-ben az ő területén 
esett vadkan a világ- 
ranglista 5. helyezettje 
és itthon az első lett.

id. Jóna 
Albert
Szelcepuszta

Kiss
László
Óhíd

58 éves, 1968-ban kez
dett vadászni a Ba
konyban, az akkori va
dásztársaság vadász- 
mestere, majd titkára 
volt. Az Óhíd Vadásza
ti Kft. 4100 hektáros 
területén testvérével 
együtt végzik a hivatá
sos vadászi feladatokat.

Mátyás
Ferenc
Csorvás

81 éves, 1957-től dolgo
zott a Magyar Vadászok 
Országos Szövetségénél. 
O volt az első megyei 
fővadász Pest megyében 
1972-ig. 1958-ban első
ként szervezte meg a 
hivatásos vadászok, ké
sőbb pedig a sportvadá
szok oktatását.

Dr. Jakabházy 
Miklós
Tata

59 éves, erdőmérnök, 
vadgazda szakmér
nök. 1969-től Komárom- 
Esztergom megyei főva
dász, a Tölnanémedi 
Egyetértés Vt. elnöke, a 
Bakonyalja Vt. vadász- 
mestere. Elsőként kapta 
meg a "Magyar vadá
szatért" érdemrendet.

Korita
Mihály
Püspökhatvan

64 éves, vállalkozó, 
1977-ben kezdett va
dászni Nógrád megyé
ben. 1982-ben vadász
mesteri szakvizsgát 
tett, majd 8 évet va
dászmesterként dolgo
zott.

Kővári
Ferenc
Szolnok

53 éves, 32 esztendeje 
vadászik. Vadgazdálko
dási szakmérnök, 1993- 
tól 2005-ig Jász- 
Nagykun-Szolnok me
gye fővadásza volt, 
nyolc éve az OMVK 
megyei szervezetének 
titkára.

Dr. Monostori 
László
Boly

62 éves, a Boly Rt. va
dászati ágazatvezetője, 
tíz évig volt az OMVK 
Baranya megyei szerve
zetének hivatásos va
dász alelnöke. Ismert 
vérebvezető.

Köveskúthy
György
Budapest

76 éves, erdőmérnök. 
1990-ben a MÉM Erdő
felügyelőségétől vonult 
nyugdíjba, de azóta is 
aktívan munkálkodik a 
vadászati kultúra terüle
tén. Elévülhetetlen érde
meket szerzett a tanuló 
ifjúság ismereteinek fej
lesztésében

Dr. Lami 
András
Szabadkígyós

57 éves, a Békés Me
gyei Állategészségügyi 
Állomás állatorvosa, az 
Alföld Vadásztársaság, 
(Békéscsaba) elnöke.

Mesterházi
Lajos
Kab-hegy

49 éves, vadász-dinasztia 
tagja, apja is 40 évig hi
vatásos vadász volt 
Kab-hegyen. A Dél
bakonyi Vt-nél kezdte a 
hivatásos pályafutását, 
majd a VERGA Rt-nél 
dolgozott, jelenleg a 
Kab-hegy 2004 Kht. hi
vatásos vadásza.

48 éves, a Sellyei Szar
vas Vt. fővadásza, az 
ország egyik legelis
mertebb hivatásos va
dásza. Ismert és sike
res vérebvezető, bíró, a 
Baranya Vadászkürt 
Együttes tagja.

Kanizsay
Gábor
Fonyód

51 éves, erdőmérnök, 
1977-ben váltott először 
vadászjegyet. Dolgozott 
a MAVAD-nál, és a 
Balatonnagybereki Álla
mi Gazdaságnál. A
Hunnia Vadászatszerve
ző Kft. tulajdonos
igazgatója. A Magyar 
A próvadgazdálkodási 
Szövetség elnöke.

Muray
Róbert
Budapest

74 éves, a magyar va
dászfestők doyenje. Fi
atal vadászfestők gene
rációit segítette a pályá
ra. Jelenleg is alkotótá
borok vezetője, képző- 
művészeti zsűrik tagja, 
elnöke, a legtöbbet kiál
lító vadászfestő. Gyűjte
ményes kötetének címe: 
Témám a Természet.

Karikó
Róbert
Pacsa

35 éves, a Zalaerdő Rt. 
kerületvezető vadásza. 
A Hivatásos Vadászok 
Országos Versenyén há
romszor bizonyult a 
legjobbnak. Miután 
abbahagyta a verseny
zést, részt vesz a ver
senyfeladatok kidolgozá
sában és levezetésében.

75 éves, agrármérnök. A 
Gödöllői Agrártudomá
nyi Egyetem nyugalma
zott tanszékvezető pro
fesszora, a Vadgazdálko
dási Tanszék megalapí
tója, jelenleg az OMVK 
Vadgazdálkodási Bizott
ságának elnöke. A Ma
gyar Nemzeti Vadász
rend kitüntetettje.

Prof. dr. Nagy 
Emil
Budapest

Keszthelyi
Jenő
Lenti

61 éves, nyugdíjas fa
ipari mérnök, intarzia
művész. 30 éve vadá
szik. Jelenleg 250 da
rabból áll a magyar va
dászok pantheonja, 
amelyen évtizedek óta 
dolgozik, és ebből az 
anyagból jelent meg a 
"Száz év száz vadász" 
című kötet.

37 éves, 1987-től vadá
szik. A Hubertus Va
dásztársaság fővadásza, 
vadgazdálkodási mér
nök, elismert solymász.

Lóki
György
Balatonfenyves

57 éves erdésztechni
kus, vadgazdálkodási 
szakmérnök, 1969-től 
vadászik, a KEFAG Rt. 
fővadásza Kelebián.

Nagy
Endre
Kelebia
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Nagy
István
Budapest

54 éves, agrármérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. Pest megye 
vadgazdálkodását 28 éve 
szolgálja. Az OMVK fő
városi és Pest megyei 
titkára. A Vadgazdálko
dási és Vadvédelmi Tár
saság első elnöke.

Páll
Endre
Kaposvár

83 éves, erdőmérnök, 
a Sefag Rt. vadászati 
felügyelőjeként ment 
nyugdíjba. A Gyótai Va
dásztársaság volt va
dászmestere. A többi 
között a gímszarvasról 
és a vaddisznóról szóló 
monográfiák szerzője. A 
Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.

Pintér
István
Budapest

49 éves, erdőmérnök. A 
gödöllői és a telki erdé
szet vezetője volt, jelen
leg az FVM vadászati, 
halászati és vízgazdálko
dási főosztályának veze
tője, az Országos Vad
gazdálkodási Tanács el
nöke, a C.I.C. magyar 
delegátusának vezetője.

Dr. Pálos 
Gábor
Budapest

45 éves, orvos, világjá
ró vadász. Belgyógyász
professzor édesapja 
mellett lett vadász, a 
világ számos országá
ban megfordult. Mun
kája és vadászatai telje
sen lekötik az idejét, 
élményei megírásra 
várnak.

Pomázi
Ágoston
Lulla

59 éves, 1973 óta vadá
szik. A Vadgazda Bér
kilövő Vt. elnöke. Vál
lalkozó, vadgazda mér
nök. Az Országos 
Kynológiai Bizottság 
volt titkára, elismert 
vadászkutyás szakem
ber.

72 éves, nyugdíjas, a 
Békés Megyei Vadász 
Szövetség fővadásza a 
Vadászkamara Területi 
Szervezetének titkára, 
54 éve vadászik. A Ma
gyar Nemzeti Vadász- 

Nagy rend kitüntetettje.

Sándor
Békéscsaba

56 éves, agrármérnök, 
vadgazda szakmérnök. 
Tatán az ÁG vadászati 
ágazatvezetője, majd a 
MÉM Vadgazdaság-fel- 
ügyeleti főosztályának 
munkatársa, osztályve- 

Dr. PalkOViCS zetője. A MAVAD Rt.
György üzletág igazgatója, a Fa-
Budapest una elnök-vezérigaz-

gatója. Fegyvergyűjtő.

47 éves, a Nyugat-Ma
gyarországi Egyetem 
rektor-helyettese. Az 
MTA VEAB Vadgazdál
kodási Munkabizottság 
titkára, a C.I.C. Európa- 
Ázsia Nagyvadbizottsá-

Prof. dr. Náhlik gának alelnöke.

András
Sopron

Papp
István
Gólyaszállás

54 éves, mezőgazdasági 
üzemmérnök, vadgaz
dálkodási üzemmérnök, 
a mátészalkai ÁG vadá
szati ágazatvezetője volt. 
Jelenleg a Felső-Tiszai 
Vadgazdák Szövetségé
nél vadgazdálkodási és 
oktatási referens, csalá
di gazdálkodó.

Pechtol
János
Vecsés

54 éves, agrármérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. A Védegylet 
ügyvezető elnöke, az
OMVK főtitkára, a
Csákvári Kittenberger 
Vt. elnöke. Az Országos 
Vadgazdálkodási Tanács 
tagja. A Magyar Nem
zeti Vadászrend kitünte
tettje.

Ozvári
Zoltán
Kereki

42 éves, erdész-vadász 
technikus, jelenleg vég
zős vadgazda-mérnök. 
A Sefag Rt. szántódi 
erdészeténél hivatásos 
vadász. Közel húsz éve 
vérebezik és a Somogyi 
Vadászkürt Együttes 
alapító tagja.

Pétervári
Gábor
Baja

60 éves erdőmérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. Zala megyé
ben volt vadászati fel
ügyelő, Gyulajon vadá
szati igazgatóként dol
gozott, jelenleg a Ge
menc Rt. vadászati 
osztályvezetője. A ma
gyar vadászíjászat egyik 
megújítója.

64 éves, erdőmérnök, 
vadászíró. 1964-től dol
gozott a HM Veszprémi 
Erdőgazdaság herendi 
erdészetének vezetője
ként, majd nyugdíjazá
sáig a VERGA Rt. ve- 

Rakk zérigazgatója volt. Több
Tamás könyve jelent meg.

Veszprém
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Dr. Nagy 
Lajos
Debrecen

82 éves, jogász, 1945 óta 
vadászik a körösladányi 
Vt-ben. 1952-1968. Bé
kés megyében vadászati 
felügyelő. 1968-1972. a 
MAY ŐSZ Békés megyei 
IB titkára. 1972-1980. a 
MiWOSZ hencidai vad
gazdaságának vezetője.

66 éves, erdőmérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. 30 évig volt a 
IVLWOSZ Győr-Moson- 
Sopron megyei fővadá
sza, titkára, majd a 
megyei Vadászkamara

Dr. Porubszky titkára, jelenleg nyugdí-
János ías- 20 éve a
Győr Sokoróaljai Vadásztársa

ság vadászmestere.

Dr. Rácz 
Antal
Budapest

77 éves, erdőmérnök, 
kandidátus. Miután vé
gigjárta az erdészeti 
ranglétrát, a MÉM 
vadgazdaság-felügyeleti 
főosztályának vezetője 
lett. Nyugdíjasként a 
Debreceni Agrártudo
mányi Egyetemen tanít. 
A Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.

Nyúl
Bertalan
Baja

62 éves, erdőmérnök, 
1968-tól a Gemenci Er
dőgazdaságban dolgo
zott, egészen a 2003-as 
nyugdíjazásáig. Számos 
cikke, tanulmánya je
lent meg különböző va
dászati, erdészeti szak
mai és történeti téma
körökben.

Rácz
Gábor
Budapest

65 éves, természetfilm
rendező. Az MTV
Natura szerkesztőségé
nek volt vezetője. A 
Pest megyei vadászszö
vetség elnöke volt, jelen
leg az OMVK Fővárosi 
és Pest Megyei Területi 
Szervezetének elnöke. A 
Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.



Top-lista

Rékasi
Csaba
Pacsa

40 éves, a Pacsai Va
dásztársaság hivatásos 
vadásza, a hivatásos va
dászok országos verse
nyének harmadik helye
zettje. Szabadidejében 
olajfestményeken adja 
vissza a táj és a vad 
életét.

Szabadi
István
Szekszárd

50 éves, a szekszárdi 
Stefán Vadászcentrum 
tulajdonosa. A Medina 
Dalmand Vt. vadász- 
mestere, az OMVK 
Tolna Megyei szerveze
tének elnökségi tagja. 
Felesége és a gyerekei 
is vadásznak, a gyere
kek sportlövők is.

52 éves, erdésztechni
kus, hivatásos vadász. 
Az OMVK Vas Megyei 
Területi Szervezeténél 
megyei és országos
küldött, a Vadászati
Kulturális Egyesület 
tagja, ismert vadászfil
mes.

Takács
Viktor
Sárvár

Rottenhoffer
Attila
Salgótarján

50 éves, erdőmérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. 1987 óta a 
Nógrád megyei vadász
szövetség fővadásza és 
az OMVK titkára. Er
dészeti-vadászati szakta
nácsadó és vadászati 
szakértő. 1975 óta vadá
szik, a pétervásárai Fe
hérkő Vt. tagja.

Gábor
Győr

55 éves, a Széchenyi 
István Egyetem docen
se, a Magyar Vagon- 
és Gépgyár Vadásztár
saság vadászmestere 
1979 óta. A Kisalföldi 
Vadászszövetség elnöke.

71 éves, agrármérnök. 
1958-tól az OTB-nél 
kezdett dolgozni, majd 
annak vezetőjeként vo
nult nyugdíjba 1995-ben. 
A Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.

Szidnai
László
Budapest

Szendrei
Mihály
Miskolc

61 éves, agrármérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. 1991-től a 
BAZ megyei vadászszö
vetség fővadásza, 1997- 
től az OMVK megyei 
titkára. 1979 óta va
dász, húsz esztendeje 
visel vadásztársasági 
tisztségeket.

Szente
László
Szeged

64 éves, erdőmérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. Evekig a sze
gedi Kiss Ferenc Erdé
szeti Szakközépiskola 
szakmai igazgatóhelyet
tese és a Csongrád 
Megyei Vadászszövetség 
vadászmestere és elnö
ke volt.

A magyar vadászok 100-as Top-listáján az
1. Név (település)

2. Név (település)

3. Név (település)

(Egy szavazószelvényen három nevet lehet a közzétett listából javasolni.)

Támba
Miklós
Napkor

46 éves, erdész, a Nap
kori Erdőgazdák Szö
vetkezetének, a Felső- 
Tiszavidéki Vadgazdák 
Szövetségének elnöke, 
a Magán Erdőgazdál
kodók Országos Szö
vetségének és az Ag
rárkamara erdészeti- 
vadászati-halászati osz
tályának alelnöke.

Tollner
György
Budakeszi

75 éves, erdőmérnök. A 
Budavidéki Erdőgazda
ság igazgatója, a Vadá
szati Kulturális Egye
sület elnöke, a Millen
niumi Vadászati Emlék- 
bizottság elnöke volt, a 
vadászati kultúra elkö
telezett támogatója. A 
Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.

Simon
Károly
Abádszalók

53 éves, agrármérnök, 
vadgazdálkodási szak
mérnök. 1978-ban Püs
pökladányban fővadász
ként kezdett dolgozni, 
1983-tól ugyanezt a 
tisztséget töltötte be 
Abádszalókon. 9 éve az 
Abádszalóki Hubertusz 
Vt. elnöke.

42 éves, agrár és vad
gazdálkodási szakmér
nök. Jelenleg a Keszt
helyi Egyetem fővadá
sza, vadgazdálkodási 
oktatója. Tizenkilenc 
éve vadászik, etikai bi
zottsági, állami vadász- 
vizsga bizottsági tag, 
valamint országos ka
marai küldött.

Tóth
Csaba
Gyenesdiás

alábbi rangsort javasolom:
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55 éves, vadász, a Tró
fea Kft. tulajdonosa, a 
VKE Diana Vadász
hölgy Klub alelnöke, az 
Egresmenti Vt. tagja.

Tóth
Istvánná
Gödöllő

Dr. Tóth 
Sándor
Budapest

74 éves, biológus. Az 
egykori MÉM vadgaz
dálkodási osztály vezető
je, az 1971-es budapesti 
Vadászati Világkiállítás 
egyik fő előkészítője. 
Évtizedeken keresztül a 
C.I.C. magyar delegátu
sának a vezetője volt. A 
Magyar Nemzeti Va
dászrend kitüntetettje.

62 éves, nyugdíjas, a 
gyomaendrődi Csejki 
Vadásztársaság elnöke, 
egykori fővadásza. A 
vadtenyésztés elismert 
szakembere.

Vaszkó
Imre
Gyomaendrőd

Varga
Ernő
Zalaegerszeg

62 éves, 1974 óta Zala 
megye fővadásza, a Va
dászkamara megyei tit
kára. A első országos 
vadászati évadnyitó 
egyik szervezője, több 
mint húsz esztendeje 
oktatja a vadászjelölte
ket.

Dr. Végh 
Endre
Homok

67 éves, 41 éve Homo
kon teljesít orvosi szol
gálatot. 25 évig volt a 
Tiszaföldvári Vadásztár
saság elnöke. Elismert, 
többkötetes vadászíró és 
festő. 2004-ben jelent 
meg „Vadászni emberi 
dolog” című novelláskö- 
tete.

53 éves, erdésztechni
kus, 1971-től vadászik, 
a Gemenc Rt. kara- 
pancsai területének fő
vadásza, ismert vérebes 
szakember.

Zilahi
János
Karapancsa

59 éves, vadgazdálkodá
si szakmérnök, a Hor
tobágyi Lúdtenyésztő 
Rt. tulajdonos-vezér
igazgatója. 1978 óta va
dászik, vadászmestere a 
Tiszacsegei Vt-nek, 

Varga tagja a Kunmadarasi
Ferenc Vt-nek. A hortobágyi
Hortobágy vadásznapi rendezvé

nyek főszervezője.

Dr. Zoltán 
János
Budapest

83 éves, plasztikai se
bész, vadászíró. Felesé
gével, Tornai Évával kö
zösen és egyedül is 
több vadászkönyvet írt. 
Vadászati témájú bélyeg 
és levelezőlap-gyűjte
ménye nemzetközileg is 
jegyzett.

Videcz
Ferenc
Hidas

61 éves, tanár, író. Va
dászati témában eddig 
öt kötete jelent meg, 
de rendszeresen publi
kál a vadászlapokban 
is, több irodalmi pályá
zat győztese.

54 éves, erdőmérnök, a 
Dél-Alföldi Erdészeti 
Rt. vezérigazgatója. Az 
Országos és a megyei 
Vadgazdálkodási Tanács 
tagja. A vadászati ren
dezvények és a kultúra 
támogatója.Vass

Sándor
Szeged

76 éves, 8 éves kora óta 
járja az erdőt, vesz részt 
vadászatokon. A Keszt
helyi Erdőgazdaság 
Uzsai Erdészeténél 40 
évig volt erdész-vadász. 
1990 óta nyugdíjas, az- 

Wentzely óta ír elbeszéléseket,
számos erdőről, vadá
szati élményeiről szóló 
könyve jelent meg.

Dénes
Keszthely

Zán
József
Lónya

67 éves, erdész-vadász, 
a lónyai vadászterület 
kezelőjeként vált a neve 
ismertté. A Nyírerdő 
Rt.-től öt évvel ezelőtt 
ment nyugdíjba. A 
Hermán Ottó Vt. tagja.

Feladó adatai:

Lakcím:

Magyar VADASZLAP 
szerkesztősége
BUDAPEST 
Pákász u. 7. 
1031
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K edves barátom hívott, hogy vegyek részt egy tavaszi 
oroszországi vadászaton, ahol siketfajdon és nyírfajdon 

kívül szalonkavadászati lehetőség is lesz. Nagy készülődés, 
amikor kezdi magát az ember beleképzelni a különféle 
helyzetekbe, elindul egy egészséges izgalom, úgy is nevez
hetnénk, hogy elő-öröm. A vadászterület Moszkvától észak
ra, 250 kilométerre fekszik, itt 7-8 fokkal hidegebb van áp
rilis végén, az idő egyébként olyan, mint a március otthon. 
Praktikus sörétes és kis kaliberű golyós fegyvert is vinni, 
esetleg vegyes csövűt, amelynek a golyós kalibere nem na
gyobb 222-esnél.

Nagy az izgalom az első cserkelés előtt. A hátizsákok
ba meleg pulóver, tartalék zokni, elemlámpa, laposüveg ke
rül - fő a túlélés! Mindenki külön kísérővel indul hajnali 
kettőkor. Néhol még hófoltok látszanak, de azért már a 
tavasz itt is visszafordíthatatlanul elkezdődött. Amerre já
runk, a terület legtöbb részén vizes, süppedős a talaj. 
Gyalogolunk már vagy fél órája szántók, rétek mellett, az
tán elérjük az erdőt, ami jellegzetes lucfenyős-nyíres a 
végtelen tajgában. Magasan áll a talajvíz mindenütt, fél
lábszárig ér, néhol még feljebb is.

Jó másfél óra gyaloglás után kísérőm megáll. Nem telik 
el negyed óra, már halljuk is a közelünkben megszólaló el
ső siketfajd kakast. Számomra nem új a hang, Erdélyben 
már hallottam a Gyergyói havasokban, ahol ez az ősmadár 
ugyanígy mondja tavaszi „versét”.

Várunk még, mert vaksötét van, és csak zavarognánk a 
túl korai „beugrással”. Jobban is tesszük, mert kevés idő
elteltével még 4 kakas szólal meg a közelünkben. Nagy 
nyugalom önt el, mert öt nagykakas közül, melyek 200-250 
méteren belül vannak, egyet biztosan sikerül megközelíteni.

Szása kiválasztja hang alapján a legidősebbnek tűnőt 
és megkezdjük a cserkelést. Ismerem 
a hangokat, a szabályokat: csak a „kö
szörülés” alatt lehet kettőt-hármat, de 
legtöbbször csak egyet ugrani vagy 
lépni. Egyre közelebb és közelebb 
kerülünk az állított madárhoz. Kí
sérőm kedvesen előre enged, 
de azért ő is utánam ugrik.

Amikor kritikus közelségbe érünk, és egy fenyő kihajló 
ágán már látom is a felborzolt tollú, önfeledten dürgő ka
kast, Szását arra kérem, most álljon meg és engedjen egye
dül tovább. Lekuporodik egy fa tövébe és fejével int, hogy 
tegyek belátásom szerint. Még néhány strófa, és lőtávolban 
vagyok.

Izgulok, mint egy elsőbálos lánygyerek, de nagyon élve
zem ezt a vadászatot. Leírhatatlan érzés kerít hatalmába, 
hogy itt lehetek és gyönyörködhetem a természet e csodá
jában, ebben a hatalmas ősmadárban! Elhibázhatatlannak 
érezve a kakast, a következő strófánál felemelem a pus
kám, de még kivárok 2-3 verset. Jól megcélzóm és a kö
vetkező „köszörülésnél” rásütöm puskám egyik csövét, mi
re kakasom nagy robajjal elrepül. Nem kapok levegőt, nem 
térek magamhoz a csodálkozástól, csak állok lemerevedve, 
megsemmisülve. Az előbb még bizakodó, senki emberfiá
val cserélni nem akaró vadászból így lesz egy apróra zsu
gorodott, megsemmisült, segédhajtónak is gyenge puskás.

Amint így azon elmélkedem, hogy talán tovább már nem 
is érdemes élni, kakasom nagy robajjal visszarepül 
a dürgőfájára! Sőt egy kis helyezkedés után újrakezdi a „kap- 
pogást”. Csoda történt, gondoltam, és most nem sokat teke
tóriázva, az első strófa végén korrekt lövéssel terítékre hozom 
a gyönyörű madarat. Megint szárnyalni tudnék örömömben, 
és a ború rögtön derűvé változik, alig hét-nyolc perc telt el 
a két lövés között. Itt fekszik Hubertus mohával terített asz
talán minden vadász álma, az öreg, kampós csőrű, vérvörös 
dürgőrózsájú, kék-zölden csillogó tollú fekete kakas. Milyen

egyszerűen színe-
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b/en díszes madár! Szásával osztom meg először kitörő örö
möm, kézzel-lábbal meséljük egymásnak - azt a történetet, 
amelyet az imént együtt éltünk át. Megadjuk a módját, ka
kasom utolsó falatot kap, én fenyőtöretet. Terítékre tesszük 
zsákmányunkat és készítünk néhány fotót. Még csak most 
kezd igazán kivilágosodni. Ezt jelzik a fejünk, illetve a fák ko
ronája felett újra és újra korrogva elhúzó szalonkák.

Nem sietünk hazafelé, minden pillanatát kiélvezzük a 
napkeltének. Most tudok csak igazán körülnézni ebben a 
csodás erdőben, amelybe a nagy aljnövényzet miatt nem 
lehet mélyen belelátni. A kanyargó erdei úton, amelyen 
most már visszafelé ballagunk, vaddisznó- és jávorszarvas 
nyomokat látunk, de farkas és medve is él a területen.

A kakast az orrlyukán átfűzött, vékony bőrszíjon lógatva 
egy cserkelőboton természetesen magam viszem, nem adnám 
ki a kezemből semmi pénzért! Amikor visszaérünk a vadász
házhoz, barátaim már várnak. Ok is sikeresek voltak ma reg
gel Nincs szebb öröm az őszinte, közös vadászörömnél! Eb
ből most nincs hiány, mindenki el
meséli mai kalandját, közben két 
üveg vodka is elfogy. A bőséges 
reggeli után jót nyújtózunk, majd 
néhány óra alvással tetézzük a pi
henést. A szobában barátságos 
cserépkályha ontja a meleget. Éb
redés után az esti szalonkázásról 
beszélgetünk, ami nem kevésbé 
izgatja a társaságot, lévén mind
egyikünk szenvedélyes hódolója az 
erdők titokzatos madarának.

Érdekes, hogy kakas-ügyben 
professzionális kísérőinket meny
nyire nem izgatja a szalonka!

Elég korán kezdődik a húzás, 
még teljesen világos van. Érde
kes, hogy majdnem mindig egyes 
madarak jönnek, korrogva, nem 
túlságosan cifrázva a repülést - 
ám így is el tudjuk hibázni őket.
Azért pottyan egy-egy szalonka, s 
mi boldogan vesszük tenyerünk
be a messziről jött vándort itt,
Oroszhonban is, csakúgy, mint 
otthon. Olyan sokáig tart az al
konyat, hogy 22 óra után még jól 
látni és még mindig jön egy-egy 
hosszúcsőrű. Lassan visszaindu
lunk a házba, mert reggel új él
mények várnak. A késői vacsora
után próbálunk néhány órát aludni. A hajnali les tárgya a 
fajdfélék eggyel kisebb tagja, a nyírfajd, avagy népszerűbb 
nevén kiskakas. Ide is a hajnali kelés szükségeltetik, mivel 
jó egy órával pirkadat előtt tanácsos elfoglalni a leskunyhót. 
Oroszországban ennek többféle formájú és méretű változa
tát láthatjuk. Van, ahol száraz gallyakból és szénából építik 
meg - ezek elég kényelmetlenek. Máshol kényelmesebb, 
lucfenyő gallyakból összerótt kunyhó áll a vadász rendelke
zésére. A nyírfajd erdei tisztásokon, réteken, esetleg tarló
kon, de mindenképp a nyílt sztyeppén dürrög, persze nem 
túl messze kedvelt fenyves-nyíres-füzes vegyeserdejétől. 
Olyan szerencsém volt, hogy barátom előző nap már elejtet
te kiskakasát, így elkísért engem a ma reggeli lesvadászatra.

Ketten ültünk be még sötétben a nem túl tágas kunyhóba. 
Ennek a vadászati módnak is megvan a maga szépsége. El
lentétben a siketfajd becserkelésével, ahol a vadász ügyességé
re, jó hallására is szükség van, itt csupán csendben kell len
ni és főleg keveset mozogni, mert ahogy mondják, a kiska- 
kasnak „minden tollán szeme van”. Percek múlva hallottuk is 
messziről egy kakas jellegzetes, semmivel össze nem téveszt
hető, „bugyborékoló” dürgését és „csuhukkolását”. Lassan haj- 
nalodik, megkezdődik a szalonkahúzás. Látni ugyan nem lát
juk kedves madarunkat, csak hangját halljuk, de ez is me
legséggel tölti el vadászszívünket. A pirkadat első fényeire be
száll egy kiskakas a közelünkbe. Még nem lehet jól látni, lö
vésre egyáltalán nem gondolok. Mondja, mondja fáradhatatla
nul a dürgöstrófáját, miközben időnként függőlegesen nagyo
kat ugrik. Ahogy világosodik, egyre élvezetesebb látványt nyújt 
a „h adszíntér”, mert újabb kakasok érkeznek és néhány to
jó. Megy a kergetőzés, ide-oda repkedés, lenyűgöző az élmény. 
Aki teheti, ne hagyja ki! Sokáig nézegetjük a kis fekete lo

vagokat, közben próbáljuk kivá
lasztani a legnagyobb „sarlójút”, 
vélhetően a legidősebbet. Amikor 
aztán kellőképpen kigyönyörköd
tük magunkat, a kis 222-es pat
tanása egy pillanatra véget vet a 
hangzavarnak. Egyik-másik har
cos elrepül, de két bátor madár 
tovább perlekedik egymással, 
mintha mi sem történt volna. To-

Tajga: Rékasi Csaba festménye

zünk a fényképezéssel, majd be
gurulunk a házhoz, ahol ismét 
nagy az öröm, a mai hajnal ha
sonlóképpen eredményes volt ba

rátaink számára is. Kellemes hangulatban beszélgetjük át a 
nap hátralévő részét az esti szalonkázásig. Újabb meglepetés, 
hogy a mai húzásra egy kiszuperált, de kiválóan működő és 
fantasztikus terepjáró adottságokkal rendelkező csapatszállító 
páncélozott harci járművel vonulunk fel. Pilótánk - látván, 
hogy élvezzük az utazást - szó szerint árkon-bokron áthajt, 
megmutatva, hogy mit tud lánctalpas „paripánk”. Ez az este 
biztosan felejthetetlen marad számunkra, s még meg is fű
szerezzük néhány barna ruhás erdei szalonkával.

Vadászatunk az indulástól az utolsó percéig jó hangu
latban telt, igaz barátokkal. Mindenkinek kívánom, hogy 
része legyen hasonlóban!

Ju n g  Jen ő

vább leselkedünk, mert megbe
szélés szerint csak akkor jövünk 
ki a leskunyhóból, amikor kísé
rőnk autója közeledik. Ez azért 
fontos, hogy a többi kakas ne 
szerezzen tudomást arról, hogy a 
számukra veszélytelennek hitt 
gallycsomóból ember bújik elő. 
Amikor megérkezik végre a ko
csi, nagy örömmel veszem kézbe 
öreg nyírfajd kakasomat, amely
nek fekete frakkját alig rongálta 
meg a kis golyó. Hárman örü
lünk a fenyőgally terítéken fekvő, 
acélosan fénylő tollú madárnak. 
Neki is kijár a tisztelet, csakúgy, 
mint termetes rokonának. Elidő-
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m i  ' CC07 Fogyasztói ára:- • 16.950R
f i , CM20 Fogyasztói ára:i^J1.400Ft

CR23 Fogyasztói ára^J1.400Ft 
C016 Fogyasztói ára: 9.900Ft

' j P P l , CE06 Fogyasztóiára: 10.950Ft
%£«C066 Fogyasztóiára: 8.600Ft

\  CY12 Fogyasztóiára: 10.800Ft
1 CC20 Fogyasztói ára: 14.600Ft
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Vadászruházat és vadászati felszerelések, lábbelik ; 

széles választékával várjuk Tisztelt Vásárlóink jelentkezéséi 
; a Gödöllő, Isaszegi úti kis-és nagykereskedelmi raktámnkbaní 
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Hírek, tudósítások

SCI - újra van magyar Safari Club
(A 393. oldal folytatása.)

A Safari Club International által létrehozott alapítvány 
(SCIF) évente több mint 40 millió dollárral (!) támogatja a 
világ veszélyeztetett vadfajainak megmentését és az állo
mány fenntartását. Saját működtetésű iskolákban színvo
nalas vadászképzéseket szervez, ifjú vadásztagjainak le
hetőséget ad gyakorlati tapasztalok szerzésére is. Havon
ta jelenteti meg saját kiadványát, a Safari Timest, a nagy
vadra specializálódott Safari Magazint, s a közismert SCI 
Record Books-t, mely kidolgozott mérési metodika alap
ján rangsorolja a világ összes vadászható vadfajának elej
tett példányaiból azon trófeákat, melyet bírálatra bemutat
nak bárhol a világon. Ennek érdekében minősített bírálók 
hálózata működik minden kontinensen.
Az alakuló ülésen dr. Rácz Antal elnökölt, aki ismertette az 
SCI eddigi magyarországi tevékenységét, mely az 1971- 
es Vadászati Világkiállítással kezdődött, ennek óriási sike
re szerzett kimagasló elismerést világszerte hazánk vad- 
gazdálkodásának. Hogy ez a hírnév változatlanul fennma
radt, azt fémjelezte, hogy az SCI 1985-ös megalakulását 
követő évben Magyarország kapta e szervezet kitünteté
sét vadvédelmi és vadgazdálkodási tevékenységéért. 
1987-ben az SCI Las Vegasi közgyűlésén hivatalos ma
gyar delegáció is részt vett, azonban itthoni szervezet a 
politikai tilalmon kívül többek között azért sem jöhetett lét
re, mivel az egyéni tagdíjakat dollárban kell az anyaszer
vezetnek átutalni. 2000-ben megalakult az SCI Hungárián 
Chapter, amely azonban nem teljesítette a tagországi 
szervezetekre vonatkozó szigorú előírásokat, ezért az eu
rópai igazgatóság felfüggesztette a működését 2004-ben. 
A most alakuló SCI Közép-Magyarországi Egyesület nem 
jogutódja az előzőnek, annak ellenére, hogy többen 
mindkettőnek tagjai voltak illetve lettek. A szervezők egyé
ni mérlegelés alapján küldtek felkérést a leendő tagoknak, 
akik közül közel 50 fő megjelent, ezzel alapító taggá vált. 
(Az SCI alapszabálya szerint csak 2 régi tag ajánlásával 
vehető fel bárki). A megalakulás kimondása után elnökké 
Hídvégi Bélát választották, a vezetőség tagjai: Bán 
György, Boros Zoltán, Cseterki Imre, Dr. Fábián Gyula, 
Hámori Csaba, Kőhalmi Zsolt, Tengerdi Győző. Célként 
tűzték ki, hogy a tengerentúli tapasztalatokra építve, de a 
hazai sajátosságokat is figyelembe véve tárgyalóképes 
partnerei és hatékony segítői legyenek Magyarország ter
mészetvédelmének és vadgazdálkodásának. Tagjai szá
mára fórumot biztosít a tapasztalatcserére, hosszabb tá
von a vadászat, a vadgazdálkodás és a természetvéde
lem érdekeit képviselő egyesületté szeretne válni.

S. E.

M a g y a r  V a d á s z l a p / 2 0 0 5 .  július

mailto:trofeakft@invitel.hu


Irodalom

A kolléga késett az értekezletről. 
Pedig a főnök kényes volt a 

pontosságra, ezért szigorúan nézett körül.
- Gyula hol van? - kérdezte összevont 

szemöldökkel, bajszát rágva, de a várt személy 
nélkül kellett kezdeni, és befejezni a tanácskozást.
A kolléga különértekezletet tartott, kinn az erdőn. Igaz, 
nem sok résztvevője volt a megbeszélésnek, egy vadkan 
és Gyula... ők ketten... No de egy megbeszélés 
fontosságát nem a résztvevők száma, hanem a rangja 
adja meg!

Sándor szokott útján ment haza, az értekezlet és az 
elszámolás leadása u tán  kismotorján. Keresztül az 
erdőn, m ert arra rövidebb; - és a rendőrök sem érdek
lődnek folyton, ki, mennyit ivott - Gyula legnagyobb 
szerencséjére! O ugyanis reggel arra jött volna az 
erdészet irodájába, de - mint később elmondta - disz
nószagot érzett a dagonya közelében. A vele járó szoká
sos izgalom nem is maradt el.

A motor csendesen pöfögött Sándorral a hátán haza
felé, mint aki - egy jó lóhoz hasonlóan - ismeri az 
utat, és magától hazatalál. Szinte önállóan lassított a 
dagonya előtt, melynek partján ott ült egy jókora kan, 
sárosán, csapzottan, csorgó nyállal. Kerületvezető bará
tom azonnal tudta, hogy sebzett állattal hozta össze 
jósorsa, és kellő távolságról, azonnal meglőtte az erősen 
elcsigázott vadat, amelyet ki tudja hány napja kínzott 
már a medencecsontlövés. Igazából körül se nézett, csak 
a hosszú lábait leeresztve a motorról, gyors, pontos 
lövéssel elintézte az ügyet. Először az agyarakat, majd a 
régi lövés helyét vizsgálta meg, és rendesen összerezzent, 
amikor fentről - mint az Úr hangja -, a magaslesről 
megszólalt az addig a leltárból hiányzó kolléga.

- Van cigarettád?
Az ijedtség után vidáman rikkantott Sándor.
- Hát te mit csinálsz ott? Nem tudtad, hogy értekez

let volt, és az elszámolást is le kellett volna adnod.

Minek gubbasztasz a lesen?
- Várom a trafikost - morogta Gyula, miközben 

lemászott a létrán.
- Egy rendes bagós hord magával cigit! - bosszantot

ta tovább Sándor, miközben odatartotta a cigarettás
dobozt éhes, szomjas, elgémberedett társának.

- Tudod, reggel gyalog mentem az irodába, m ert a 
motorom elromlott. Csak a táska volt a nyakamba 
akasztva, se puska, se étel. Minek? Sietni akartam, 
m ert az asszonynak nevenapja van... tudod milyen 
morózus tud  lenni? Szóval erős disznószagot éreztem, 
de nem törődtem vele, csak igyekeztem az irodába.

Ez a dög - intett bosszúsan a kan felé -, a 
dagonyában lapult. Valószínűleg sebláza volt. Na, amikor 
mellé értem, kivágódott a sárból, és megtámadott. 
Felrohantam a magaslesre, de közben majdnem megcsú
folt, nézz ide, a nadrágom szárát összesározta és fel
hasította!

Sándor körülnézett, és a les alatt szétdobált cigaret
ták felé intett.

- H át ezek? Le akarsz szokni a dohányzásról?
- Kínomban azzal dobáltam a kant, hátha elmegy, 

m ert nem tetszik neki a szag, de nem törődött vele, 
maradtunk mind a ketten. A disznó a létra aljában, én 
meg a tetején...

A motor elpöfögött kettőjükkel. Gyula otthon nem 
kapott dicséretet, teljesen érthetetlen oknál fogva, hiszen 
a történet a kocsmában mindenkinek tetszett. Valahogy 
az asszonya ezzel nem törődött. Valami olyasmit 
dohogott, hogy a kocsmatöltelékek szórakoztatása helyett 
igyekezhetett volna haza az erdész úr, akkor nem lenne 
olyan szaga, mint egy disznónak! Amikor ezt elmesélte 
nekünk, Sándor csak annyit mondott.

- Nem költött vóna rászoktatni a disznókat a 
dohányzásra!
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Szűzföldeken
_________________________________________ Z s ig á r c sik  G y u l a

Amikor 1989 után fölszedték a drótkerítést Szlovákia 
és Ausztria között, rengeteg vad előtt nyílt meg az 

út. Mehettek amerre akartak. Egyszeriben nem állta ú t
jukat a drótháló. Először a mi oldalunkra indultak, ami 
érthető volt, mert a másik irányban ott volt a Morva 
folyó. Ahol azelőtt tíz disznó esett egy idényben, az el
ső hajtóvadászat után harminckettő jutott a terítékre. 
Azoknak is lehetőségük támadt vadat lőni, akik azelőtt 
csak sétáltatni hordták a puskájukat. Mikor vége lett az 
idénynek, alig várták a következőt. És akkor jött a nagy 
ébredés.

Rá kellett jönniük, hogy ha a vadat maguknál akar
ják tartani, egész évben etetni kell, m ert már nincs 
drótkerítés, ami elállja az útját. Útlevél nélkül vágott 
neki a sok négylábú a Morvának, hogy az osztrák va
dászok terülj-terülj asztalkája mellett verjen sátrat.

Egy ilyen területre kaptam viszont-meghívást régi jó 
vadászcimborámtól, Mirótól, az ottani vadásztársaság el
nökétől. Harmadmagával láttam őket előtte vendégül egy 
remekbeszabott vadkacsavadászaton, amit azóta is emle
getnek. Annyi kacsát lőttünk négyen egy este, hogy a 
Dacia csomagtartóját alig tudtuk lecsukni.

Délután ötre beszéljük meg a találkozót. A kapuban 
áll, amikor odagördülök a háza elé.

- Szúnyogirtó van nálad? - kérdezi köszönés helyett.
Bólintásomra benyúl a kapu mögé, magához veszi

golyós puskáját és beül mellém az autóba.
- Akkor mehetünk. Annyi a szúnyog, ha pálinkát le

hetne belőlük főzni, elég lenne két évre.
- Van nálam Sligovica - értem meg a célzást.
- Az jó, mert holnapután már két napja lesz, hogy 

nem ittam semmit.
Negyed óra múlva már az árván maradt katonai 

épületek mögött állítom le a skodát. A Morva ártéri 
területei szélesen tárulkoznak elénk. A folyót csak sejte
ni lehet a sásos, nádas, bokros terület mögött. Indulás 
előtt Miro jól meghúzza a „laposkát”. Én is megnyalom 
egy picit a szerencse kedvéért, majd kiveszek két üve
ges „B vitamint” a hűtőtáskából, és a zsebembe csúsz
tatom őket. Jobbra indulunk a sárgafüves úton. A szá
raz, esőtlen nyár régen kiégetett mindent. Földközelben 
nyoma sincs a zöld színnek. Fejünk felett, fekete villám
ként, fecskék nyilainak jobbra-balra a nyári verőfényben. 
Lehet, hogy már megkezdték a visszaszámlálást. Fűzfa
bokrokhoz közelítünk. Minden arányosság nélkül nőnek, 
ahogy az Isten megadta. Elvétve egy-egy szomorúfűz 
teszi még szebbé a látványt. A Nap lassan képzeletbeli 
létrájának aljához ér. Még néhány fok és teljesen lelép 
róla. H at egymást érő, égbe nyújtózkodó nyárfakorona, 
árnyékában rekettyebokor, tőle balra magában árválkodó, 
sok vihart és árvizet megélt vadkörte. Mögötte félkör
ben sűrű nádas. Hitvány, alig lépésnyi árok állja u tun
kat. Könnyedén átlépjük, s lassú léptekkel megcélozzuk 
a körtefát.

- Van rajta egy kényelmes deszkapad. Fölülünk rá, 
onnan jól belátni a tájat - töri meg Miro a csendet.

- Inkább sétálnék - mondom bátortalanul.

Majd sétálsz, ha meglátjuk 
a bakot. A fáról ellátni egy kilomé
terre - közli ellenkezést nem tűrő hangon.

Könnyen feljutunk a fa koronájába.
Miután clhelyezkedünk, átnyújtom barátomnak 
az egyik üveg sört, még mielőtt teljesen elveszíti 
hűsítő hatását a nagy hőségben. Gondolkodás 
nélkül lekortyintja a felét, majd átnyújtja az üveget.

- Van egy nekem is.
- Jó, akkor majd annak a felét kapod meg - 

mondja önzetlenül, és megrögzött mozdulattal fe
nékig issza az üveget.

A fáról valóban jó a kilátás. Távcsővel köny- 
nyű észrevenni a lapuló nyulat, és a nádas szé
lén, feszesen lépkedő fácánkakast. Az égről 
nyolctagú récecsapat küldi felénk jókívánságait.
Ide hallatszik a szárnysuhogásuk. Távolabb a 
levegőben vörös vércse szaporázza egyhelyben 
szárnyait, kémlelve az alatta elterülő száraz fü
vet. Miro az üveggel bíbelődik. Nem tudja, ho
va tegye. Végül ráhúzza egy száraz ág végére.
Végre megnyugszik, szemére veszi ő is a távcsö
vet. Körbenéz, majd visszaengedi a nyakába a kö
zelítőt.

- Még korán van - mondja suttogva.
Mire kimondja a mondat végét, tőlünk hetven mé

terre hirtelen széttárul a nád. Idei róka indult el va
csoranézőbe.

- Téged az Isten küldött! - mondom csendben, s 
már nyúlok is a puskáért.

- Tavasszal nem jó a szőre, ne durrogass!
- Kutyát tanítani tökéletes.
- Arra kell? Akkor lődd csak.
A céltávcsövön keresztül figyelem a mit sem sejtő
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rókát. A kereszt szorosan követi lépteit, s amikor meg
áll, még nem sejti, hogy ez volt élete utolsó megál

lója. Alig negyven lépésre a vadkörtétől elfekszik 
mozdulatlanul.

A durranás után viszont megmoz
dul a nádas. A lövés irányából 

elindul valami nagy állat. 
Töri a nádat rendület
lenül. A menekülési 
irány jól szemmel kö

vethető, de az okozója 
ismeretlen marad szá
munkra.

Éppen azon tanakodunk, hogy ki, mit látott, persze 
a nádbaletton kívül senki semmit, amikor újra roppan a 
száraz nád, majd ismét csend. Bő fertályóráig bámuljuk 
a nádat, de nem mozdul újra. Közben végtelenbe nyú
lik az árnyék. Kisebb-nagyobb kacsacsapatok szelik az 
eget, minden irányban. Csendben szemléljük a tájat.
Miro megtáncoltatja kezét a szája előtt, értésemre adva, 
hogy szomjas. Megisszuk a másik üveg sört is. Lassan 
telik az idő. A teljes sötétedésig van még egy óra. A 
Morva közben csendben viszi a vizet a Dunába. Elgon
dolkodom. Eszembe ju t a rókám. Remek apport lesz a 
kutyáknak. Főleg a fiatal pointerre vagyok kíváncsi, még 
sosem volt a pofájában igazi róka. Egy hónap múlva 
vizsgára viszem, addig még szokhatja.

Miro löki meg váratlanul könyökével a karomat, s 
m utat a nád felé. Alig néhány lépésre a nád szélétől 

golyóérett, vén őzbak bámészkodik. Feje akár az 
őszülő vizsláé. Semmi tartása nincs. Lógatja. Az 

agancsa viszont nagyon érdekes. A jobb szára 
pompás hatos, a bal sokkal rövidebb, a végén 
alig észlelhető villában végződik. Meglehet 
vagy kilenc-tízéves. Szinte nincs is háta. Vé
kony, akár a zsilett.

- Ha tetszik, lődd meg, ha nem, akkor 
meglövöm én, mert a nyarat úgysem éli meg.

- Tetszik, de kénytelen leszel te meglőni, 
m ert a róka után elfelejtettem újratölteni. 
Most már kockázatos lenne.

- Itt a Mauser, lőj ezzel!
Barátom ajánlata hízelgő, de elhárítom.

Évek óta nem lőtt trófeás vadat. Mindig fel
ajánlja valami barátnak. Most itt a lehetőség.

Lassan vállához emeli a „moslékkeverőjét” - 
ő hívja így, különben le nem írtam volna.
Várja a megfelelő pillanatot. A bak éppen 
szemben áll, de csak idő kérdése, mikor ta
karja ki a blattját. Amint megteszi, dörren a 
Mauser. Távcsövemen figyelem az őzet, ahogy 
a lövés után elnyúlik a földön élettelen teste.

Nyárfaággal gratulálok cimborámnak. Mi
kor kalapja mellé tűzi a töretet, csendben 
megjegyzi.

- Tizenkét éve nem lőttem bakot. Most 
is csak azért, m ert fölajánlottad a bakodat,

amit előtte én ajánlottam föl neked. Nem tu 
dom, hol találnék még egy ilyen hülyét, aki ön
zetlenül visszaadja a labdát. Szégyellem magam, 
de kölcsönadhatnád a laposüvegedet. Szeretnélek 
megkínálni.

Ma is örülök, hogy elfelejtettem újratölteni.
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Könyvkritika

Vadászfestészeti 
kiállítás
A Magyar Mezőgazdasági Múze
um adott helyet az I. Országos Va
dászfestészeti Pályázat ünnepé
lyes eredményhirdetésének június
5-én. A Nimród Vadászújság és a 
Kommunikáció-Natura Bt. által kiírt 
pályázat minden képzeletet felül
múló sikerrel zárult, 74 alkotó küld
te be 120 képét, melyből a kilenc
tagú zsűri 40 alkotó 59 képét talál
ta falra érdemesnek. A kiállítást a 
Vajdahunyad vár elegáns földszinti 
kiállítótermében rendezték, ahol a 
feltűnően nagy létszámú közönség 
csak szűkösen fért el. A kiállított 
művek szinte minden falfelületet el
foglaltak, amire nem feltétlenül volt 
szükség, mivel néhányuk nem 
ütötte meg a falra érdemes színvo
nalat, ráadásul díjat kaptak olya
nok is, amelyeknek „eredetije” köz
ismert múlt századi műalkotás. A 
kiállítás június 30-ig látogatható.

S omfalvi

Ajándék Gödének

Keszthelyi Jenő intarziaművész el
készítette és a göllei Fekete István 
Múzeumnak ajándékozta a község 
nagy szülöttének, Fekete István
nak, a neves vadászírónak a port
réját. Képünk az átadás alkalmával 
készült. Ülnek: Kovács Ernő, Gölle 
polgármestere, Keszthelyi Jenő és 
F. Bodó Imre, a dombóvári Fekete 
István Kulturális Egyesület elnöke. 
Mögöttük: Békés Sándor, a Va
dászkamara Baranya megyei alel
nöke, a Fekete István Egyesület 
tagja és dr. Bőd Lajos, a Somogy 
megyei Vadászkamara titkára.

B ékés S án do r

Klátyik József: Nemzeti 
kincsünk a vad
Nemrég került a kezem

be a vaskos terjedelmű 
könyv, amelynek az alcíme - 
Vadkárok, vadászati és vad
ban okozott károk - találóbb 
köteteim lenne. Azt gondol
tam: a könyv a vadról, mint 
nemzeti kincsről szól, igazá
ból viszont az alcím alatt 
felsorolt témát dolgozza fel.
De ez nem is baj, ha csak 
a tartalomjegyzéket tekintjük 
át, máris megállapíthatjuk, 
hogy a vaddal, a vadkárral, a fele
lősség a vadkárokért, a vadászati ká
rokért, illetve a vadban okozott ká
rért, felelősség a vadgazdálkodással 
és a vadászattal okozott egyéb káro
kért címek teljesen lefedik a szak
mai témában lehetséges, előforduló, 
jogilag megfogalmazott témákat.
Ezen felül nagyon értékes és fontos 
része a munkának a gyakorlati taná
csok, észrevételek fejezet, amelyben 
a szerző negyedszázados vadkárbecs
lői tevékenységének minden tapaszta
latát leírja.

Akad azonban néhány apróbb ész
revételem. Többször ismétlődik 
ugyanannak a jogszabálynak ugyan
azon tétele egy-egy fejezetben. Főleg 
a vadászati törvény végrehajtási ren
delet vadkárral foglalkozó paragrafu
saira (pl. Vtv. 75. §.) gondolok. Ta
lán a különböző, az irodalomjegyzék
ben felsorolt művekből kevesebb át
vett idézet - esetenként majdnem 
egész oldal - jobban emelte volna a 
saját alkotás fogalmát. Kicsit vitat
koznék azon, hogy a törvény a va
dászatra jogosult vadkárért való fele
lősségét objektív - feltétlen felelős
ségként kezeli. Igaz, más szervezet 
felelősségét nem említi. Néhány kife

jezést talán nem 
kellene használni: pl. 
„vadak” . Nem pon
tos a vadkan agya
rainak állkapocsban 
leírt elhelyezkedése, 
a nagyagyar felfelé 
nő és áll. A 90-92. 
oldalon a földtulaj
donosi vadászati jog
közösség saját jogon 
történő vadászata 
esetén a vadkárok 

térítésének módját külön kell szabá
lyozni és nem mondja ki törvény, 
hogy az összes földtulajdonos köteles 
téríteni.

Az nyilvánvaló, hogy a könyv ki
adása óta jogszabályi módosítások 
történtek és hatályon kívül kerültek.
(pl. 11/2000. (III. 27.)

Végül is meg kell állapítani, hogy 
az előforduló pontatlanságok ellenére 
nagyon jó anyag, amelyet minden 
vadkárbecslő, vadászati szakértő, 
igazságügyi szakértő részére kötelező 
tananyagnak, irodalomnak rendelném 
el. A könyv teljes anyaga egységes 
szemlélet kialakítására, szakértői 
munka végzésére lenne jó, amelyet 
tanfolyami rendszerben tanítani, kép
zésben felhasználni kellene. Gyakor
latból tudjuk és ismerjük, hogy a 
vadkárbecslések gyakorlatában igen 
jelentős a szakértők közötti eltérő 
módszer, számítás. Sajnálatosan hibás 
jogszabályi értelmezést, elfogultságot 
és vitatható szakmai ismeretanyagot 
produkálnak - tisztelet a kivételnek
- néhányan.

D r . Ba l á z s  I stv á n

„Göcsej kincsei, az erdő és a fa”
A fenti címmel nyílt erdészeti-, fűrészipari- és vasúttörténeti kiállítás 
Lentiben, a Zalaerdő Rt. erdei kisvasút állomásépületének várótermében, 
és a kiállítás céljára átalakított két másik helyiségében. A rendkívül színvona
las tárlat a Zalaerdő Rt. által kezelt göcseji erdőterület természeti értékeit, 
valamint a gazdaság erdészeti, vadászati, fűrészipari és erdei vasúti 
tevékenységét, illetve történetét mutatja be. A kiállítás mindennap 8-15 óra 
között tekinthető meg Lentiben, a Táncsics Mihály U.11/A szám alatt.
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„A  természetet tisztelő és szerető 
ember vagyok. Úgy gondolom , 
hogy a vadászatok során elejtett 
különböző vad apróbb trófeáival is
- igényes, egyedi kidolgozású 
ötvösmunkába építve - a vad iránt 
tanúsított tiszteletünket fejezzük ki."

így vélekedik a vadászékszerekről és 
dísztárgyakról az ózdi születésű és 
ott alkotó ötvös mester, Kónya Ta
más. Sokáig csak hagyományos ék
szereket készített, majd egyszer a 
baráti körből kapott 2 gyöngyfogat 
azzal a kéréssel, hogy azok egy pár
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fülbevaló „ékkövei" legyenek. Örült a 
feladatnak és rövid tervezgetés után 
meg is született a remekmű ... ter
mészetesen ezüstből, m ert szerinte a 
trófeához az illik igazán. Tetszett a 
megrendelőnek, tetszett a mester
nek, s ez elindított egy folyamatot.

Állítják, hogy 
ez egy bizalmi 
szakma, ezért al
kalmazott nélkül 
dolgoznak. Min
den munkadarab, 
amely szerintük 
nem tökéletes, 
nem kerül ki a 
kezükből, de még 
a vitrinbe sem 
teszik ki. Mivel 
minden agyar, 
köröm, grandli, 
stb. más-más 
szépségeket rejt 
magában, ők 
igyekeznek azt 
méltó keretbe 
foglalni. Tamás 

még sokszor az ágyban is tervez, 
szerinte megálmodja, hogy mit, ho
gyan fog megcsinálni. Nagy gondot 
fordítanak az apró részletek finom 
kidolgozására, amely már nagyító 
alatt történik.
Pl. a növényi ornamentikáknak töké

letesnek kell lenniük. A kétgyerme
kes család megélhetését a műhely 
biztosítja. Szeretnék, ha néhány év 
elteltével egyre kevesebb hagyomá
nyos ékszert kellene készíteniük.

Mivel nem áll messze a vad és 
a vadászok világától a lovasok világa 
sem, ezért mostanában egyre több 
lovas ékszert és díjakat terveznek, 
ill. csinálnak. Kónyáék büszkék arra, 
hogy az idén először eljutottak a 
Budapesten megrendezésre kerülő 
„Serlegvacsorára”, amelyen az ötvös 
szakma legjobbjai vehetnek részt.

Az 1997-es arlói bemutatkozásuk 
óta egyre bővül azoknak a köre - 
igaz egyelőre csak itthon - akik a 
Kónya ékszerműhely igényes és 
egyedi vadászékszereit viselik, hasz
nálják, vagy a lakásukat díszí
tik az ott készült 
dísztárgyakkal. Re
méljük, hogy egyre 
bővülni fog ez a 
kör és mielőbb meg
ismerhetik az ország
határon kívül is ezeket a 
míves munkákat.

Va l a c z k a i E r z s é b e t



I Történelem

A legszilárdabb pont
H ogy is kezdődött...? Vadászattal, 

hogy fennmaradjunk. Évezrede
ken át ez volt a legfőbb támasz, s 
fejlődött, tökéletesedett. Valaha még 
együtt éltünk az állatokkal. Aztán

az eszköz-, szerszámhasználat révén 
csúcsragadozókká váltunk. És egy
szer csak rádöbbentünk: értelmünk
nél fogva az állatvilág felett állunk. 
Az addigi együttélésből háziasítás

lett: megszelídítés, befogás. A gyűj
tögető, vadászó ember pásztorrá 
vált. De az állandó kapcsolat a vad
világgal nem szakadt meg, csak 
megváltozott: a „magántulajdon” első 
formája - jóval az ősközösség fel
bomlása előtt - őseink nyája lett. A 
természet m ár nem volt közös, az 
embernek SAJÁT állatait a vadálla
toktól kellett megvédeni, melyek így 
nem hasznosak, hanem károsak vol
tak. Akkortájt jöttünk rá arra is, 
hogy a legjobb védekezés a támadás. 
Most már a táplálék-konkurensekre, 
a ragadozókra vadásztunk; megfor
dult a helyzet, immár nem az em
ber volt a préda. Valószínűleg ekkor 
alakult ki a trófea fogalma is. Ez 
jelezte a vadász erejét, ügyességét, 
így rangját is a kollektívában, és ez
által igen fontos mozgatórugója volt 
a hierarchia kialakulásának az egyes 
közösségben.

Teltek-múltak az évezredek. A 
Tigris és az Eufrátesz völgyében 
megszületett, és lassan egyre na
gyobb teret nyert a földművelés. Az 
emberre oly jellemzően ismét kisajá
títottunk valamit a természetből: a 
földet, a növényeket. És ezt is meg 
kellett védeni a kártékony állatoktól; 
a mezőgazdaság miatt szembekerül
tünk a vadvilággal. És mindeközben 
dolgozott bennünk az ősi ösztön is; 
az emberi kultúra legelemibb része 
olykor háttérbe szorult, sokat válto
zott, de sosem merült feledésbe.

A kőkorból lassan áteveztünk az 
ókorba, és összeállt az emberi civili
záció, az antik világ. Az új körülmé
nyekhez igazodva a vadászat társa
dalmi szerepre tett szert. Kultúrkö
rönként változott, de - mint mindig - 
mindenhol jelen volt, és egyfajta ren
dezőelvként szolgált a közösségben.
A Perzsa Birodalomban már az idő
számítás előtti századokban jelentős 
szerepe volt a vadászatnak a társa
dalmi életben. Az elit időtöltésévé 
nőtte ki magát a solymászat, nagy 
kultúrával büszkélkedett a kutyás va
dászat, az oroszlánvadászat pedig, 
mely egyébiránt nem volt veszélyte
len, kizárólag a királyi család privilé
giumává vált. Egyiptomban a vadá
szok hivatalosan is egy külön társa
dalmi réteget alkottak, és a legelőke
lőbbekkel együtt űzték a vadat. 
Xenophón, a görög történetíró, had
vezér és nem utolsó sorban Szókra
tész tanítványa részletes leírást ad 
korának és népének vadászszokásai-
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ról, és méltatja a vadászat jelentősé
gét a katonai nevelésben. Északabbra 
a „barbár törzseknél”, a frankoknál, 
germán népeknél is igen nagy ha
gyománya volt a vadászatnak, hisz 
ők még mindig a természetben, ter
mészettel éltek. Csak a rómaiak lóg
tak ki a sorból: itt az elit eltunyult 
városlakókból állt, akik nem tartották 
sokra ezt a foglalatosságot. Náluk a 
vadászat megmaradt a plebsznek, il
letve az ebben a kultúrában már 
megjelenő hivatásos vadászoknak.

A középkorban aztán a nemesi 
vadászatok reneszánszukat élték Eu
rópában (és később a gyarmatokon), 
egészen a XX. század elejéig. A föl
desurak, mikor nem kötötte le őket 
a háború, fényűző hajtásokat rendez
tek. A vadászat ekkor ismét úri 
szórakozás, és fénykorát éli; ismét 
királyi társaságok hajtják lovakon a 
vadat, akár csak Dárius idejében. 
Mozgást, izgalmat jelentett ez, a 
harcot pótolta, a férfiasság jelképe 
lett, mint a görögöknél.

A feudalizmusban a földbirtoklás 
rendszere egyre szabályozottabbá vált, 
és a vadászati jog összekapcsolódott 
a földtulajdonnal. Ekkor az urak 
megértették: védeniük kell a vadat, 
annak környezetét a saját területei
ken, hogy legyen hol hódolni kedvenc 
szórakozásuknak. így aztán létrejöt
tek az első vadasparkok, védett er
dők, és velük együtt - tudat alatt -

Vale do Cóa

Az illusztrációkat Észak-Portugáliában, a 

Cóa folyó völgyében, az 1990-es évek 

elején feltárt, az őskőkorból (paleoli- 

tikum) származó sziklarajzokról készítet

tük. Egy tervezett vizierőmű építése so

rán bukkantak a leletekre, amely ma 

már a világörökség része és a 17 kilo

méter hosszú völgyben három helyen 

lehet megtekinteni a 30-50 ezer évvel 

előttünk élt előemberek sziklákba kar

colt, vésett vagy színezett alkotásait.

Színezett sziklarajz, amely egy 

gímszarvas bikát ábrázol, az agancs 

alatt jól kivehető a bika feje és teste.

Ló és kecskék egymásra rajzolva. 

(Az egymásra rajzolás sok sziklarajzra 

jellemző.)

Ló ábrázolás ... de akár egy ra

gadozó is lehet.

Hegyi kecske ... a vonalak ki

domborodnak a szikla felületéből.

megszületett a természet védelmének 
gondolata. Az első királyi vadas
parkokat a normann királyok hozták 
létre Angliában, a XII. században. 
Ennek aztán ismét fontos jelentősége 
volt a társadalmi folyamatok szem

pontjából. A király, a földesurak ér
telemszerűen a legszebb, vadban leg
gazdagabb erdőket sajátították ki. A 
parasztságot súlyos adók nyomták, a 
terménybeszolgáltatás után pedig a 
földművesnek alig maradt valami 
élelme. Míg az erdő "köztulajdon" 
volt, vadhús is kerülhetett az asztalá
ra. Ebben az új, kilátástalan helyzet
ben az egyszerű ember nem tehetett 
mást, mint hogy a király állatait ejt
se el. így született meg az orvvadá
szat, amit akkor (még) halállal bün
tettek. Mindez nyomot hagyott a le
gendákban, mesékben (gondoljunk 
csak Robin Hoodra!).

A középkorban beindult egy fo
lyamat. A szórakozásba - melynek 
már megvannak a maga szabályai - 
beleolvadtak a nemesség szigorú vi
selkedési normái, a lovagi becsület
kódex, és a következő századokban 
kialakul a mai vadászat kultúrája és 
a vadászetika. Ha végigtekintünk a 
történelmen, rá kell, hogy jöjjünk: ez 
kultúránk egyik legmélyebben gyöke
rező, és ezáltal legkonzervatívabb ré
sze; hiába a társadalmi változások, 
az írott és íratlan törvények alig 
változtak az idők során.

Ezért jelenthetjük ki nyugodtan, 
hogy a vadászati kultúra az emberi 
művelődéstörténet egyik legszilárdabb 
pontja, gerince!

F ö l d v á r i At t il a
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Módi |

A bakancsok arisztokratája
Nem valami emelkedett dolog cipőkről, bakancsokról írni, mert többnyire 
piszkosak, sárosak, sőt olykor - valljuk be - büdösek is. Hálásabb feladat a 
csillogó-villogó, multifunkciós zsebkésekről, vagy a XXII. századot idéző, 
szupermodern LED-es lámpákról írni. Ám, ha valakinek törte már fel a lá
bát a nem megfelelő cipő, nem fogja feleslegesnek tartani a leírtakat...

M ivel ma óriási választék van ba
kancsokból, és olcsón, jót venni 

lehetetlen, beástam magam e témába. 
Kezdődött a prospektusgyűjtéssel, 
majd a kiállításokon a szemrevételezés 
következett, a végére a szakemberek
kel való konzultáció maradt.

Sokat számít nálam, hogy a kivá
lasztott cég mióta dolgozik és hogyan. 
Ebben az esetben az idő azért fon
tos, m ert ha egy cipész az első mo
delljével nem ér el gyors sikert, és 
legközelebb már mint retikülkészítő 
tűnik fel, jobb is, ha nem túrabakan
csot készít ezután. A Hanwagnál már 
az is jó pont volt, hogy az öreg Hans 
Wagner 1921 óta három fiával családi 
vállalkozásban készíti akciócipőit. 
1994-ben kilenc, 2005-ben már hu
szonkét országba szállított a lényegé
ben ma is családi „kis” cég.

Lényeges, hogy a bakancs egy da
rab bőrből készül, így körkörös védel
m et ad, és jó a vízzárása. Az AIR 
PULSE szisztéma ötletesen azt hasz
nálja ki, hogy lépés közben a láb kis
sé elmozdul. Ez a pumpáló mozgás 
az alsó porózus bőrtől, a felső kör
gallér, illetve a nyelvben lévő perforá
ciók felé levegő-cirkulációt hoz létre, 
vagyis szellőzteti a lábat. Ezt a szel
lőzést segítik a CORDURA betétek 
is. Persze, ha őszinték akarunk lenni, 
meg kell mondani, ettől ne várjuk, 
hogy egy nagy menetelés közben nyá
ron, még fázni is fog a lábunk! És 
ez vonatkozik a vízálló, a párát áten
gedő Gore Tex laminátra is. Egyéb
ként a vízzárása jó, az izzadságot pe
dig kis mértékben tényleg átengedi.

Nagy ötlet a „Memoiy betét”. Ez 
egy műanyag lap, amely a talpbetét 
alatt helyezkedik el. Különlegessége, 
hogy amikor először használjuk, a hő 
és a lábnyomás hatására felveszi a 
lábfej formáját, ami a későbbiekben is 
megmarad, így még egyedibbé, stabi
labbá teszi a viselést. Olyan, mint egy 
automata lúdtalpbetét.

A prospektusok jó eligazodást bizto
sítanak. Színes kis kártyák mutatják a

gyári ajánlást, A-B-C-D betűkódokkal, 
a terepviszonyok figyelembevételével.
A: síkvidéki, puhatalpú gyalogló félcipő 
B: könnyű túrabakancs, dombvidékre 
C: magashegyi bakancs, kemény talppal 
D: extrém magashegyi, hóhatár felet
ti (hágóvas használatához is)

A síkvidéki séta vagy gyaloglás csak 
lágy gumitalppal kényelmes és kíméli 
a lábat. A félkemény, illetve a kemény 
talp, magas szárral védi a bokát a ki- 
ficamodástól, ellenáll a szikláknak, éles 
köveknek, és növeli a lépésbiztonságot. 
Tudni kell persze, hogy a kemény, 
nem hajló talp jobban igénybe veszi 
az izmokat, inakat, jobban kifárad es
tére a láb. De megéri, m ert egész 
nap, mint egy bőrpáncél vigyáz a lá
bunkra. Középhegységekben a „B” tí
pus felel meg a legjobban. Az elég 
kemény talp védi a lábat, „íves” kiala
kítása könnyíti a lépést, szinte tovább 
gördít haladáskor. Előnye még, hogy 
nem töri meg a bőrt, tehát jelentősen 
megnöveli a lábbeli élettartamát.

A „C” kategória használata M a
gyarországon nem indokolt, legköze
lebb az alpesi régiókban tehet jó szol
gálatot. A „D” -t is csak a M ount 
Everesten erőltessük.

A Hanwag típusválasztéka lenyűgö
ző. Például a középmagas vidékekre, a 
Yukon-t, ennek Gore-Texes (vízálló) 
változata az Alaska GTX. Hegyre (ke
ményebb talppal) az Alaska Top GTX- 
et, bozótos terepre, magasabb szárral, 
kimondottan vadászoknak, a Hunter 
Top GTX-et, nőknek az Alaska Lady 
GTX-et. A klasszikus vonalakat szere
tőknek, „C” keménységű talppal a 
Bergell Top-ot, alacsonyabb vidékekre, 
pl. a Grünten-t. Nyári cserkelő cipőjük 
a Banks GTX, és a Cheyenne GTX (jó 
légáteresztéssel). Különleges kidolgozá
sú félcipőjük a Rottach, és a Robin. 
Itt a bőr kidolgozásához nem „króm” 
cserzést alkalmaznak, hanem a fák ter
mészetes cser anyagait használják föl, 
így az érzékeny lábúaknak sem okoz
nak bőrbántalmakat.

Néhány jó tanács, amit tőlük hal

lottam: a jó bakancs megvásárlása, 
nem ülő próba. Sokat kell járkálni 
benne már a boltban, érdemes kipró
bálni guggolás közben, érzékelni a ké
nyelmét apró és széles lépések során. 
Ha hazavittük, akár órákon át járas
suk be a bakancsot otthon a lakás
ban. Azzal a zoknival kell a lábbelit 
próbálni, amelyikkel majd viselni fog
juk. A tapasztalt eladók két zoknit 
ajánlanak, a belső legyen vékony, a 
külső vastag, gyapjú, frottír vagy más 
anyagú. Inkább fél számmal nagyobb 
bakancsot kell venni, minthogy akár 
egy kicsit is szorítson. Ha a sarok egy 
hajszálnyit is megemelkedik, a cipő túl 
nagy, nem szabad megvenni.

Bakancsot lehetőleg délután vásá
roljunk, m ert a láb addigra fél szá
mot is dagad a járástól, ugyanúgy, 
mint a terepen. Ha megkopott, meg
sérült a bakancs talpa, kizárólag 
szakműhelyhez szabad fordulni, ahol 
szakszerűen meg tudják javítani, elvé
gezni az esetleges talpcserét, stb.

M a g y a rosi T a m á s

A HANWAG
kizárólagos 
magyarországi 
forgalmazója

sátrak, Fujinon binokulárok, 
hátizsákok, táraruházat
1092 Budapest, Ráday u. 19. 

te l.: 217-6536
Nyitva: 

hétköznap 10-18-ig, 
szombaton 10-14-ig

www. hegy i s por t . hu
www. hanwag. de
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SPORT, VADÁSZ 
ÉS KATONAI 
PUSKA-ÉS 
PISZTOLY
LŐSZEREK 
GYÁRTÁSA, 

FORGALMAZÁSA.

V
L>. JK

3332 Sírok, Pf.9.
Telefon: 36/(36) 361-122* 
Telefax: 36/(36) 561-027

Hogyan roncsol 
a lövedék?
M itől van az, hogy - látszólag ugyanolyan lövéssel - az egyik vad 80-100 
m étert képes elszaladni a rálövés helyétől, míg a másik helyben marad? 
Kinek ne okozott volna már fejtörést, hogy a kérdésre a választ megta
lálja. Általánosságban tudjuk, hogy a vad találat utáni viselkedését há
rom, egymástól látszólag független tényező befolyásolja: a lövedék v i
selkedése a levegőben, a lövedék viselkedése a vadban, a vad szervei
nek működési ciklusai a találat pillanatában.

A találat pillanatában még nem lehet tudni, a bak helyben marad, vagy a jó lövést 
jelezve halálvágtába kezd

1. A lövedék a fegyver torkolatát ál
talában 700-900 m/s sebességgel 
hagyja el, miközben a cső huzagolá- 
sának köszönhetően hossztengelye 
m entén forgó mozgást végez. Ennek 
a forgásnak az a szerepe, hogy a lö
vedéket a röppályán stabilizálja. A for
gási sebesség a csőtorkolatnál 2000- 
3000 fordulat másodpercenként. Tud
nunk kell, hogy a lövedék súlypontja 
nem esik egybe a mértani középpont
jával, ezért a tengely körüli forgás 
mellett még a súlypontja körüli bille
gő mozgást is végez. Sőt nagy távol
ságban a sebesség jelentős csökkené
se után a billegés bukdácsolássá ala
kul. Ez a mozgás a precíziós lősze

rek esetében elhanyagolható, ám a 
gyengébb minőségű, vagy sérült fejű 
lövedékek szórásképét nagymértékben 
leronthatja. Ez a mozgás szemből 
nézve egy rozettára hasonlít, melynek 
átmérője a szórás. A lőlapon a köz
pontosán repülő lövedék egyértelmű, 
határozott körvonalú találati nyomot 
hagy. A billegő egyik oldalról elkenő- 
dött, határozatlan, néha enyhén ovális 
lyukat üt.

2. A találat pillanatától sebesülési 
ballisztikáról beszélünk. A lövedék az 
előrehaladó és a forgó mozgásából és 
energiájából a vad testében rohamo
san veszít, miközben konstrukciójának 
megfelelően torzul, gombásodik. A
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FAUSTPSTEFANOsel
ARMS FACTORY

Vo 700 m/s Norma Vulkán 11,7 g

Vo 700 m/s Norma Orix 11,7 g

Vo 700 m/s Norma TXP 11,7 g

becsapódáskor lökéshullám jön létre, 
amely a behatolás mélységével csök
ken. Ezt lőcsatornának, vagy kaverná- 
nak nevezik. A lökéshullámnak igen 
nagy jelentősége van a vad terítékre 
hozatalában. Mivel az élő szervezet 
szövetei jelentős mennyiségű folyadé
kot tartalmaznak (vér, testnedvek), 
ezért a vad teste úgy viselkedik a lö
vedék becsapódásával szemben, akár
csak egy vízzel telt edény. A folyadé
kok összenyomhatatlansága miatt a 
lökéshullám minden irányban egyenle
tesen terjed. Ez okozza a találat kör
nyékén a szövetek közötti táskásodást 
és a véredényekben a fokozott vérnyo
mást, amely a hajszálerek repedéséhez 
vezet. A trópusi vadféleségek tűrőké
pessége a lövéssel szemben azért na
gyobb, m ert szöveteik kisebb folya- 
déktartalmúak, ezért kevésbé érvénye
sül az előbb említett hidrodinamikai 
hatás.

3. A vad a találat pillanatáig éli 
gyanútlan életét, a tüdejét ütemesen 
teleszívja levegővel, majd kifújja, a 
szíve dobban, hol úgy, hogy magába 
szívja a vért, hol úgy, hogy azt a test
be préseli, működnek a belső szervei. 
Tegyük fel, hogy precíziós lőszerrel 
vadászunk, a megcélzott vad száz 
méterre áll előttünk és az oldalát 
mutatja. A találat pillanatában a vad 
tüdeje éppen kilégzésben van, tehát a
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vére oxigénben gazdag. A szív éppen 
befejezte a vérnek az erekbe való 
préselését, ezért laza állapotú. Ebben 
az esetben a lövedék ugyan tökéletes 
kavernát üt, mégis a vad akár 80-100 
méterre is képes elvinni a lapocka 
mögé, a szívtájékra bevágó lövést. 
Ugyanezzel a találattal viszont a vad 
helyben marad, ha a tüdő kilégzésben 
van, tehát a vér oxigénben szegény, a 
szív pedig szívási periódusban éppen 
telített vérrel. A szív, mint folyadék
kal telt edény, a test teljes területére 
közvetíti a lökéshullámot. Ezzel a ta
lálattal a vad tűzben rogy. A lövedék 
lökéshulláma képes megrepeszteni a 
szívburkot akkor is, ha csak a koszo
rúereket találja el. A lökéshullám fo
kozottan megnő, ha a lövedék becsa
pódáskor borda-, esetleg lapockacson
tot talál.
Nem csak a vad eltalálása, de a meg
találása is fontos. Ha már a helyben 
maradását nem garantálhatjuk, hasz
náljunk olyan jó minőségű lövedékkel 
szerelt lőszert, amely a találat után 
bő vérzést okozva segít az 
utánkeresésben. Ha ehhez hozzátesz- 
szük, hogy a lövés majdnem mindig 
egy kicsit más testtájon és eltérő 
szögben éri a vadat, akkor máris nem 
kell csodálkoznunk, hogy a lövéseink
nek eltérő a reakciója.

S ik l ó s i K á l m á n

Forgalmazza:
Szent Hubertus Olasz-Magyar Kft. 

1065 Budapest, Podmaniczky u. 2. tel.: 353-1726 
szenthubertus@hotmail.com 

www.szenthubertus.hu
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Lövész hírek

Fegyveramnesztia 
Szlovákiában
A Szlovákiában meghirdetett 
„fegyveramnesztia” keretén belül 
118-an szolgáltatták be engedély 
nélkül tartott lőfegyvereiket. 
Azok, akik 2005. április 14-ig ön
kéntesen leadták jogtalanul tartott 
puskáikat és pisztolyaikat, elkerü
lik a személyük elleni jogtalan 
fegyverkezés miatt indított bünte
tőeljárást. Martin Korcha, az Or
szágos Rendőrkapitányság szóvi
vője arról tájékoztatta a SITA hír- 
ügynökséget, hogy legtöbb fegy
vert, szám szerint 25 darabot a 
pozsonyi kerületben szolgáltatták 
be. A leadott fegyverekért a be
szolgáltató állampolgár írásos bi
zonylatot kapott. Az összegyűjtött 
fegyvereket a közeljövőben ható
sági vizsgálatnak vetik alá, hogy 
megállapítsák nem követtek-e el 
velük bűncselekményt. A hatósá
gi vizsgálat negatív eredménye 
esetében a beszolgáltató kérheti 
az általa leadott fegyverek legali
zálását. A legalizálásra minden 
beszolgáltatónak a hatósági vizs
gálat eredményének a kiadási dá
tumától számított két hónap áll a 
rendelkezésére. Amennyiben a 
fegyver beszolgálója ezeket a jo
gokat nem érvényesíti időben, a 
fegyver tu la jdonjoga átszáll a 
szlovák államra.

Ta kác s  Frigyes

Dr. Csala László 
emlékverseny
50 lövéses koronglövő versenyt ren
deztek május 28-án az újszászi 
toronykakas pályán. Mind az egyéni, 
mind a csapatverseny igen éles küz
delmet és szoros eredményt hozott. 
Csapatverseny: 1. Jászárokszállás 
(Bagi István, Bene Sándor, Lengyel 
Zsolt, Lengyel László) 124, 2. 
Törökszentmiklós (Pásztor András, 
Jakab Lajos, Györgyi István, Fáy 
András) 124, 3. Jászladány (Seres 
József, Seres Zsolt, ifj. Seres József, 
Szabó Imre) 122. Egyéni eredmé
nyek: 1. Kalmár József (45), 2. Pász
tor András (45), 3. Szabó Imre (43).

Magyar siker a korongvadász EB-n
Idén Ciprus fővárosa, Limassol 
adott otthont a FITASC - korongva
dász világszövetség - által kiírt Euró- 
pa-bajnokságnak. A május 18. és 
21. között megrendezett versenyen 
mintegy húsz nemzet 454 indulója 
képviseltette magát. A hazai klímá
hoz képest igen meleg időjárás 
eléggé megviselte versenyzőinket, 
hiszen 34-36 fok meleg volt ezek
ben a napokban. A versenyen szá
mos magyar versenyző is elindult a 
Magyar Korongvadász Szövetség 
képviseletében, és ismét ragyogó 
eredményt sikerült elérnünk. A juni
or korosztályban évek óta kimagas
ló teljesítményt nyújtó versenyzőnk, 
Szerdahelyi András második helye
zést ért el! Egy francia fiúval folyta
tott kiélezett versenyt az elsőségért, 
s végül a szétlövés döntött - sajnos 
nem az ő javára. Ezzel együtt ki kell 
fejeznünk az elismerésünket az 
ezüstéremért is, hiszen egy súlyos

gerincproblémából való felépülés 
után ez az eredmény kiválónak 
mondható. Mint ahogyan elismerés 
illet minden további magyar ver
senyzőt, hiszen Pletikoszity István a 
legjobb száz, Herperger József, 
Papp Ferenc és Angyal Géza a leg
jobb 130, és Késes-Molnár István és 
Baranyai Csaba is a legjobb 230 kö
zött tudott végezni ebben a rendkí
vül erős mezőnyben. Külön kiemel
ném az első EB-jén szereplő 
Baranyainé Dufka Ildikót, aki a nők 
népes mezőnyében a 29. helyet 
szerezte meg, s ezzel a legjobb ma
gyar női versenyző lett az EB-k tör
ténetében. Reméljük, hogy ebben a 
rendkívül dinamikusan fejlődő 
sportágban a hamarosan sorra ke
rülő Világbajnokságon is hasonlóan 
szép helytállást fognak produkálni 
versenyzőink.

H egyes  Z oltán

Geges Istvánná álló fajdra céloz

A hagyományoknak megfelelően, 
az idén is nagyszámú résztve

vővel rendezte meg a Zala megyei 
Vadászkamara, a megyei vadász
szövetség, és a Zalaerdő Rt. a Gö
csej Kupát június 5-én, az erdészet 
pusztaapáti lőterén. A 66 versenyző 
gyönyörű napsütésben, forró lég
körben bizonyíthatta tudását a kivá
lóan összeállított versenyszámok 
során. A korongvadászat az idén is 
tartogatott meglepetéseket, amit 
ugyan élveztek a versenyzők, de 
alaposan próbára tette képességei
ket. A további versenyfeladatok: 100 
méterről, magaslesről - támaszték-

Göcsej Kupa
ból - álló fajdra tett 5 lövés 
nagygolyós vadászfegyver
rel, bukócél-lövészet 35 mé
ter távolságban lévő állat
alakokra 0.22-es nyílt irány- 
zékú vagy távcsöves fegy
verrel, valamint vadász-trap 
20 korongra. Az ország szá
mos pontjáról érkeztek erre 
a viadalra a versenyzők, ami 
bizonyítja, hogy ez az össze
mérés egy jól szervezett, re
mek hangulatú, rangos lö

vészversenynek számít. 
Eredmények: Csapat: I. BB csapata 
(Gróf András, ifj. Gróf András, Gróf 
Jácint) 1020 pont; II. Parkerdő Rt. 
(Ferencz Károly, Rózsás György, 
Macsek Lajos) 1020 pont; III. Keszt
helyi Lővészklub (Kőfalvi László, 
Endrődy Roland, Kovács Tibor) 977 
pont.
Egyéni: I. Gróf András 359 pont, II. 
Rózsás György 358 pont, III. 
Endrődy Roland 352 pont, IV. Maár 
Gyula 345 p., V. Kovács Tibor 334 p., 
VI. Macsek Lajos 334 pont.
A legjobb női versenyző Geges 
Istvánné lett 332 ponttal.

P olster  G abriella
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Minden, ami a vadászíjászathoz kell

• PSE és Browning csigásíjak,
• Whitewater terepruhák,

• Hunter Specialties vadászati kiegészítők 
magyarországi forgalmazója

• Tradicionális íjak széles választéka
• nyílvessző minden íjtípushoz

• Viszonteladókat is kiszolgálunk

Milyen magyar vizslát 
tenyésszünk?

Tüzes  í jász Bt.
1066 Budapest, Teréz krt. 10. 

Telefon: 06-1/352-6154 
www.tuzesijasz.hu 

Nyitva: hétfő-péntek 10.00-18.00

nunm'ispmaiiiji#  ^Whitewater
B r o w n in g  byspons™ ü k t  . . . . . . . . . . . . . .

A z elmúlt évtizedekben sajátos 
kettősség alakult ki a magyar 

vizsla állományban. A munkaorientált
ságú tenyésztők sok esetben nem for
dítottak kellő figyelmet a küllemi tu 
lajdonságokra, a kiállítási eredménye
ket preferáló tenyészetek pedig kife
jezetten feleslegesnek tartották a 
munkatulajdonságok megőrzését.

Józan ésszel is könnyű belátni: ha 
egy vizsla csontrendszere, felépítése, 
testarányai, szögellései nem megfele
lőek, akkor nem lesz képes kitartó - 
akár egész napos - munkára. Ha vi
szont van egy küllemileg kiemelkedő, 
gyönyörű kutyánk, de nem állja meg 
a vadat, nincs apportkészsége, ideg- 
rendszere labilis, nem szereti a vizet, 
nehezen tanítható - akkor az nem 
magyar vizsla, csak egy sárga kutya. 
A két tulajdonságcsoport vizsgálatát 
csak együtt lehet hatásosan kezelni, 
ennek megfelelően állapítottuk meg a 
klub új tenyésztési szabályzatát.

A küllemi ellenőrzés, a tenyész- 
szemle során szigorúan ki kell zárni 
az öröklődő küllemi hibákat, ugyan
akkor a munkatulajdonságok vizsgála
takor kiemelt hangsúlyt fektetünk a 
fajtára jellemző vadmegállásra, elhozá- 
si, és csapakövetési hajlamra, vízked
velés, illetve a vadászati munka alap
ját képező stabil, terhelhető idegrend
szer megőrzésére. Elvárás az egészsé
get és vadászati terhelhetőséget veszé
lyeztető öröklődő betegségek - így a 
csípőízületi diszplázia - szűrése.

Párszor felmerült a kérdés: minek 
nekem a vadmegállás, mikor én nem 
vagyok vadász, és sohasem fogok va
dászni a vizslámmal? Itt válik ketté a 
tenyésztés és a tartás. A tenyésztés 
szigorú, okszerű tevékenység, melynek 
célja a fajta tulajdonságainak megőr
zése, és átörökítése az utódokra. A 
tartás pedig jóval szabadabb, sokré
tűbb tevékenység. Hasonlít a dolog 
egy terepjáró autóhoz: azzal sem kell 
állandóan sáros földúton közlekedni, 
viszont mindig magában hordozza az 
eredeti felhasználásra alkalmas tulaj
donságait.

A Magyar Vizsla Klub tavaly 
megújult vezetősége az okszerű te
nyésztést, a fajta értékmegőrzését 
tartja szem előtt, s ennek megfelelő
en alakítja ki programját. Minden ve
zetőségi tag aktív, gyakorlati vadász
ember. Az előző évek tapasztalataira, 
eredményeire támaszkodva fogunk te
vékenykedni, ahogy eddig is, az or
szág egész területén. Folyamatban van 
a területi csoportjaink kialakítása. Át
fogó és nagyszámú rendezvényprog
rammal vizsgáljuk folyamatosan az 
ország állományát. Megrendezzük ha
gyományos versenyeinket, a Horto
bágy Kupa vizi-mezei-, és a speciális 
magyar vizsla versenyt. Ez a fajta leg
rangosabb rendezvénye, mindenes ver
seny jelentős számú külföldi és hazai 
résztvevővel. Ezek a rendezvények 
nyíltak, mindenki számára elérhetők, 
igazi értékmérői a magyar vizslafajta
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munkában kiemelkedő egyedeinek. 
Nem célunk kis létszámú, eldugott 
„házi” versenyeket tartani, csak az 
igazán értékes, ami nyilvános. Hol le
hetne jobban ellenőrizni egy-egy 
egyed kimagasló értékelését, az apró- 
hirdetések ilyen-olyan hangzatos címe
inek igazságtartalmát, mint egy nem
zetközi vizslaversenyen?

A klub tagjai kiemelkedő ered
ménnyel vesznek részt a rangosabb 
külföldi vizslaversenyeken is, a 
Podhajski Memoriálon , a Michálka 
Memoriálon, Csehországban, a Slimák 
Memoriálon és a Mészáros Memo
riálon Szlovákiában. Ezek a vizslázás 
csúcsát jelentik. Tavaly a cseh és a 
szlovák klubverseny győztese is ma
gyar kutya lett. A tavalyi szlovákiai 
Vizsla Világbajnokságon a kontinentá
lis vizslák között csapatban elsők, 
egyéniben másodikok lettek a Magyar 
Vizsla Klub csapattagjai, a Hortobá
gyi Magyar Vizsla Klubok. Field Trial 
Európa - kupáján csapatban és egyé
niben is elsők. 2004-ben, a Lébényben 
rendezett Nemzetközi Vizsla Főverse
nyen, ahol cseh, szlovák és magyar 
versenyzők is indultak, a drót-, és rö

vidszőrű, német és magyar vizslák kö
zül az első három helyet magyar vizs
la szerezte meg. Az eredmények hi
telét csak növeli, hogy minden csapat
tag vizsla aktívan, és eredményesen 
vadászik is, tehát megdőlt az a tév
hit, hogy versenykutyával nem lehet 
vadászni. Lehet, csak érteni kell hoz
zá.

A field trial, azaz a mezei verseny, 
ahol a vizslákat csak mezei keresés, 
vadmegállás, viselkedés vadkelésre, vi
selkedés lövésre feladatok alapján bí
rálják, csak egy része a magyar vizs
la vadászati munkájának. A field trial 
sohasem lehet a fő cél, ez csupán 
eszköz a tenyésztésben fontos tulaj
donságok egy részének vizsgálatára. 
Ugyanakkor a fajta népszerűsítésében, 
kiemelkedő értékeinek megismertetésé
ben, illetve a fiatal vizslák részére ren
dezett derby versenyzésben nagy lehe
tőség van. Tudomásul kell vennünk, 
hogy Európa más országaiban ez a 
népszerű sport, a field trial - amely 
versenyek az apróvad klasszikus egyé
ni keresővadászatához meglehetősen 
közeli körülmények között zajlanak - 
hatalmas tömegeket mozgat meg, ki
tűnő alkalom a vizslázás tömegbázisá
nak megteremtéséhez. S ami legalább 
ilyen fontos: ezen keresztül a többfá
zisú, nemzetközi nagy versenyek erő
forrásainak megszerzéséhez.

Továbbra is ápoljuk a régi jó kap
csolatainkat a külföldi fajtaklubokkal, 
illetve felvettük a kapcsolatot az ed
dig még nem ismert fajtagondozókkal. 
Olyan m unkát fogunk végezni, amely 
méltó nagynevű elődeinkhez, és mely
nek célja: a magyar vizsla, mint ős
honos magyar vadászkutyafajta, érté
keinek megőrzése.

T a pa sztó  Sá n d o r

a MEOE Magyar 
Vizsla Klub elnöke

Vízi-mezei vizslaverseny Soponyán
A MEOE Magyar Vizsla Klubja alap
vizsgát és az ÖTV-szerinti mezei és 
vízi munkából álló vizslaversenyt ren
dezett május 15-én Soponyán. A vízi
mezei versenyre nevezett kilenc kutyá
nak (drót- és rövidszőrű magyar vizs
láknak és egy ír szetternek) fácánke
resésből, lőtt vad megtalálásából, ap- 
portírozásból, kajtatásból kellett bizo
nyítania rátermettségét. Az első helye
zést Zöldmáli Alma drótszőrű magyar 
vizsla szuka (tenyésztője és vezetője
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Miczek Zsófia) érte el. Alma nem 
csak jól dolgozik (a Vizsla Világbajnok 
magyar csapat tagja), hanem kiváló 
küllemű kutya is, hiszen május 21-én 
Kiskunfélegyházán, a CAC szépségki
állításon fajtagyőztes lett. A verseny 
második helyezettje Aporvölgyi Szor
gos, rövidszőrű magyar vizsla szuka 
(vezetője Gergelyné Veitler Ágnes); a 
harmadik helyezett Hejőcsabai Dicső
ség, drótszőrű magyar vizsla kan (ve
zetője Szabó László) lett.

TELJES VÉDELEM 
KÜLSŐ PARAZITÁK ELLEN 

DUOWIN CONTACT 
A legújabb KULLANCS ÉS 

BOLHAIRTÓ line-on készítmény

1

Vérszívás előtt e lpusztítja a 
kutyán lévő kullancsokat, és 
t á v o l t a r t j a  a k u t y a  

környezetében lévőke t 1 hónapos 
időtartam ra. M egelőzi a kullancsok által 
terjesztett súlyos fertőző betegségeket.

Azonnal e lpusztítja a kutyán 
lévő bo lhákat, és távol tartja a 
kutya környezetében lévőket

1 hónapos időtartam ra. Meggátolja a 
bolhacsípést, így megelőzi az allergiás 
bőrgyulladás kialakulását.

K o n ta k t m ó d o n  a z o n n a l 
e lpusztítja a bolha petéket, 
l á r v á k a t  2 h ó n a p o s  

időtartamra. Megtisztítja a környezetet 
és megelőzi az újrafertőződést.

Keresse állatorvosánál. \ l i r b > e i c :
A N I M A L  H E A L T H

PREVENTIC KULLANCSIRTQ
MENTA ILLATÚ NYAKÖRV

Kullancsok és tetvek ellen 4 hónapig, 
dem odicosis ellen 1 hónapig hatásos. 
Különösen ajánlott fokozottan kullancs 
fertőzött területekkel kapcsolatban lévő 
kutyáknál.

Info: 06/70/365-75-48
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QGAZ
M á rka kere sked és  és Szerviz

Megérkeztek az új

Otl e/la
tehergépkocsik 
már nettó 2,69 M Ft-tól
•  Euro lll-as m o to ra i

•  3-6 személyes kabinnal

•  billenő- és könnyűszerkezetű felépítményekkel

minden típus kapható 4X4-es változatban is

K ed v e ié  finanszírozási konstrukciók m ár 20%  befizetéstől,
Használtautó-beszámítás, hitel, lízing, akár használt a utókra is.

Autó 2002 Kft, 8448 Ajka-Bakonygyepes, Fő u. 207. 
Tel./fax:88-242-151,06(30)237-8437.

AFRIKAI VADÁSZAT A LEGOLCSÓBBAN !
7 vadásznap, 6 vad már 1550 

euróért ! További csomagajánla
tok, vagy egyedi igények szerint 
összeállított vadász-, horgász-, 

családi és turistaprogramok 
Dél-Afrikában, magyar kísérővel!

06-30-397-5661.

Szemüveges vadászok figyelmébe !
kereső és céltávcsövek szemhez állítása 

korrekciós lencsék beépítése

Mindenféle szemüveg és lencse készítése, 
márkás keretek, tokok nagy választékban.

C M O C H O L  - S IM O N  
O p tik a i és fotó Bt.

1027 B u d ap est, M arg it kjrt. 6 4 /a. 
T e le fo n , fax: 06-1/201-5984

VKE tagoknak 10% kedvezmény!

VADKACSA
Kiváló vérvonalú - tőkésréce tenyészetem
ből szaporító anyagokat kínálok eladásra. 

Napos vadkacsa: 2005. április 20-június
22-ig minden héten 210-220 Ft/db + áfa.

Előnevelt vadkacsa: (28 napos) 2005. má
jus 18-július 11-ig 430-440,- Ft/db + áfa.

A fentiektől eltérő korú - egészen a vadász
kész kacsáig vagy tenyész-vadkacsatojás 

külön megrendelésre és egyezség alapján. 
A szállításra garanciákat, szállítási szerző

désben biztosítok. Rugalmas ár- és fizetési 
kondíciók, kezdőknek technológia.

Vaszkó Imre gazdálkodási vállalkozó 
5502 Gyomaendrőd, Bem József u. 5. sz. 

Tel/fax: 06/66/280-002 
Mobil: 06/20/9436-087.

Május 28-án tizennegyedszer rendez
tek Somogybán megyei vadásznapot, 
s harmadszor adott otthont az ese
ménynek a somogyzsitfa-szőcsény- 
pusztai Széchenyi Zsigmond Szakkö
zép-, és Szakiskola. A Nimródokat 
minden évben színesebb, gazdagabb 
program várja. Az idén először mutat
ták be az érdeklődőknek annak a 
gímbikának a rekordközeli agancsát, 
melyet Babócsán hurokban találtak. 
Újdonsága volt a vadásznapnak az 
idős, nyolcvan év feletti vadászok kö
szöntése. Az ünnepi hangulatot a ki
tüntetések átadása és az új vadászje
gyes vadászok fogadalomtétele emel
te. Természetesen az idén is bemutat
koztak a vadásztársaságok, volt tró
fea-, és terepjárómustra, Hubertus-mi- 
se és tombolasorsolás is. Nem ma
radhatott el a vadászkutya fajtabemu
tató és a koronglövészet sem.

A „Különleges asztali örömök So
mogybán” gasztronómiai sorozat re
neszánsz vadétel-főző versenyét is itt 
rendezték. A legkülönlegesebb étkek 
között szerepelt például az „ecsenyi 
vaddisznósonka” , a zsírjában sült 
gombás őzfiié tárkonyos vadcsalán 
mártással, valamint a csigaházba töl
tött, kakukkfűben pirított őzmájkrém. 
Dr. Diviánszky János, a megyei va
dászszövetség és a kamara elnöke 
itt jelentette be, hogy jövőre a 
Szőcsénypusztai tanintézet ad ott
hont az országos vadásznap köz
ponti rendezvényének. Ha az idei va
dásznapot főpróbának tekintjük, biz
tosak lehetünk az előadás sikerében. 
A késő estig tartó mulatságot tűzijá
ték zárta.

S zar ka  Á gnes

Somogy megye kitüntetettjei:

A Magyar Vadászatért érdeméremmel ismerték el Bodnár Imre több évtizedes 
munkásságát, a Kamara Aranyérmét Bebes Tibor kapta, a Nádasdy Ferenc 
emlékérmet pedig a szuloki Bordás Kft képviselője vehette át.
Dr Diviánszky János, megyei elnök Nimród érmet adott át: Árva Lászlónak,
Deák Istvánnak, Fekete Istvánnak, Gyura Tibornak és Szigeti Lászlónak.
A Hubertusz Kereszt arany fokozatát kapta: dr. Berényi Sándor, Bognár Barnabás, 
dr. Gyenesei István, Jancsekity Ferenc, dr Karai Gyula, Kozmóczki Béla, Máj Péter, 
Sass Sándor (posztumusz díj), Schádl Ferenc, Szarka Lajos, Szekér Lajos, 
Somogyvári László, Török Gábor, Ugrosdy Péter és Volárics József 
Ezüst fokozattal ismerték el Ács Kornél, Lukács Sándor, Nagy Péter, Péterfi István, 
Sinkovics Ferenc, Szűcs Tibor, Tarr Lajos érdemeit.
Bronz fokozattal tüntették ki Kéri Imrét, Kovács Gábort, Récsei Árpádot,
Suba Józsefet és Tóth Gyulát.

A főzőverseny eredménye:

Főtt ételek
I. Somogyi Hunor Vt. (Somogyszentpál) - Ulászló szarvas étke
II. Gadányért-Somogyért Egyesület - vörösboros körömpörkölt
III. Jákóért-Somogyért Egyesület - pilisi vörösboros őzragu 
Sültek
I. Csalit Vt. (Ecseny) - Ecsenyi vaddisznósonka, zsírján sült gombás őzfiié 
tárkonyos vadcsalán mártással, csigaházba töltött kakukkfűben pirított őzmájkrémmel
II. Somogyi Hunor Vt. (Somogyszentpál) - Mátyás makkon hízott vadsertése áfonyával 
és körtével
III. Dédi UNO Klub (Nemesdéd) - Kérges erdei disznósült.

Szelidi-tóná
2 szobás, összkomfoi 
vízközeli, apartmanéig 

zárt parkolóval, 
csónakhasználati s 
lehetőséggel,
4-5 fő részére kiadó* 

Telefonszám: 06/20/5;
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Kötelező az állat-útlevél! Tisztúlftás a fiatalítás jegyében
2004. október 1 -jétől kötelező az útle
vél kutyák, macskák és vadászgöré
nyek számára, ha külföldre szeret
nénk vinni őket. Az igazolványt az ál
latorvosok állítják ki. Az Európai Unió 
országaiban egységes állat-útlevél 
van érvényben és mikrochippel kell 
megjelölni minden egyedet. Ez egy 11 
milliméter hosszú és 2 milliméter át
mérőjű kapszula, amit az állat bőre alá 
ültetnek be a nyak bal oldalára. Az 
azonosíthatóságon kívül az útlevél ki
állításának másik feltétele, hogy az ál
lat egy éven belül be legyen oltva ve
szettség ellen. Az útlevél egyébként 
nem jár le, az állat élete végéig érvé
nyes marad, és az évente beadott ol
tás hosszabbítja meg. Az állat-útlevél 
kiállítása a mikrochipes megjelöléssel 
együtt átlagosan tízezer forintba kerül.

Új vezérkar Bács- 
Kiskun megyében
A Bács-Kiskun megyei Vadászszö
vetség május 27-én tartotta tisztújító 
közgyűlését, amelyen újraválasztot
ták dr. Mészáros Attila elnököt. Az el
nökség tagjai: Baksa László, dr. 
Beke József, Gál József, Kollár Já
nos, Pólyák Imre és Tóth László. Az 
Ellenőrző Bizottság elnöke: dr. Hor
váth György, tagjai Farkas Jenő és 
dr. Szigethy Béla. Országos küldött
nek választották dr. Mészáros Attilát, 
Tóth Lászlót, Kollár Jánost és dr. 
Szigethy Bélát.

Szolnokon tanácskozott a Jász- 
Nagykun-Szolnok megyei Vadász 
Szövetség és az OMVK megyei terü
leti szervezetének küldöttgyűlése, 
május 27 - ikén. A szövetségnek az 
elmúlt öt, a kamarának a legutóbbi 
négy évben végzett munkáját érté
kelték a küldöttek, ezt követően 
mindkét szervezetnél tisztújításra ke
rült sor. Újabb négy, illetve öt évre 
megerősítették tisztségében dr. Ko
vács Sándor területi kamarai- és Be
nedek Fülöp megyei vadászszövet
ségi elnököt. A küldöttek nem vál
toztattak a területi kamara vezetősé
gének összetételén, ám a szövet-

Sertéspestis 
Arad megyében
Öt sertéspestis-gócot fedeztek fel a 
Magyarországgal határos Arad me
gyében a helyi román állategészség
ügyi hatóságok - jelentette be május 
31-én a Rompres. A román közszol
gálati hírügynökség szerint a megye 
állategészségügyi és élelmiszerbiz
tonsági igazgatósága zárlat alá he
lyezte Kürtös, Ópálos, Zábrány, Há
romalmás és Bokszeg településeket 
és azok környékét tíz kilométeres 
körzetben. A vesztegzár alá helye
zett körzetekben a korlátozás felol
dásáig szigorúan megtiltották az ál
latok szállítását. Az érintett települé
sek közül Kürtös vasúti határállomás 
Románia és Magyarország között.

ségbe számos új tag került. A jelölt
séget korára való tekintettel nem vál
laló 75 éves alelnök, dr. Gyuricza Bé
la helyére Kovács Józsefet választot
ták, az elnökség tagja lett a tiszafüre
di mezőgazdasági szakközépiskola 
igazgatója Magyar István, és két 27 
éves szakember, Kasuba András 
öcsödi vadászmester, tiszaugi főva
dász, valamint György Imre jászbe
rényi fővadász is. A küldöttgyűlésen 
Benedek Fülöp elnök 35 éve tartó 
vadászszövetségi tisztségviselői te
vékenységét megköszönve, a Ma
gyar Vadgazdálkodásért Érdemér
met adta át dr. Gyuricza Bélának.

Madárfogás 
a határon
Alig hozta meg a bíróság az ítéletet a négy 
évvel ezelőtti m adárpusztítás ügyében, 
m áris újabb illegális szállítm ányt foglaltak 
le a határőrök. Idén m ár m ásodszor csíp
tek el csempészeket, akik ritka, védett 
madarakat akartak átszállítani hazánkon. 
Az eddigi fogások eszmei értéke m egha
ladja a kétm illió  fo rin to t. Január 29-én 
155 darabnyi, fenyőrigóból, c itrom sár
mányból, sárga billegetőből és mezei ve
rébből álló gyűjtem ényt fog la ltak le egy 
olasz autóstól. Május 9-én pedig három 
siketfa jd tetem ét ta lá lták meg a határőrök 
egy rom án autós cso m a g ta rtó jában , 
Battonyánál. Sajnos hazánk az utóbbi 
időben a védett á llatok szállítóinak kedvelt 
tranzitútvonalává vált.

Erdőkerülőben
Klemencsics András, az FVM erdé
szeti főosztályának vezetője volt a 
vendége a MÚOSZ Erdészeti, Vadá
szati és Természetvédelmi szakosztá
lyának május 15-ikén, a szövetség 
székházában. A főosztályvezető is
mertette azt a rendkívül nagy ívű er
dősítési programot, amely EU támo
gatással 2007-ben veszi kezdetét. Tíz 
éven át, évente mintegy 18 ezer hek
tár új erdő telepítését kezdik meg, 
amely minden túlzás nélkül a vad- 
gazdálkodás számára is az elmúlt év
tizedek legjelentősebb élőhelyi válto
zásait hozza. Ennek - szögezte le a 
főosztályvezető - a nagyvadállomány

jelentős, és fokozatos létszámcsök
kentésével kell együtt járnia. Különö
sen a Dunántúlon fontos ez, ahol ed
dig is több helyütt már elviselhetetlen 
volt az erdősítésekben okozott kár. 
Örvendetes tény, hogy az elmúlt 
években jelentősen nőtt az erdősült
ség aránya, amely mára már eléri a 
19,6 százalékot. Országos viszony
latban az állami erdők aránya közel 
59, a közösségi erdőké 1, a magán
erdőké 31, az ismeretlen tulajdonú 
erdőké pedig 9 százalék, melyből az 
őshonos fafajok 56 százalékkal ré
szesednek. A megjelentek egyetér
tettek abban, hogy korszerűtlen, nem 
megfelelő és sürgős javításra szorul 
a kommunikáció.

hy

ERDEI ALK0T0TAB0R 
Turnusonként húsz iskolás gyereknek 

rendez erdei alkotótábort 

a Zalai-Alkotók Egyesülete Valkonyán 

(Zala megye) augusztus 6-12-e és 

augusztus 13-19-e között. A tábor célja, 

hogy a gyerekek megismerhessék 

a környék vadon élő állatait 

és növényvilágát, védelmük 

fontosságát, betekintést nyerjenek 

a vadászatba, a vadgazdálkodásba, 

az erdőgazdálkodásba, 

a vadászati kultúrába, valamint a képző- 

művészeti és kézműves technikákba.

A tábor költsége: 18.000.-Ft. 
Jelentkezni lehet Polster Gabriellánál, 

a 20/9388-210 és 93/391-011 

telefonszámokon.

E-mail: polster@ freestart.hu
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Gyermeknapi vadászmajális Zalában

A Diana Vadászhöigy Klub Zala me
gyei szervezete május 29-én, Ba
kon, a Válickamenti Földtulajdono
sok Egyesületének vadászházánál 
tartotta idei vadászmajálisát. Ragyo
gó napsütés, impozáns környezet, 
és remek programok várták a kör
nyékből érkező látogatókat. Már ko
ra reggeltől rotyogtak a főzőverseny 
résztvevőinek bográcsaiban a vad
ból készült ételkülönlegességek, és 
persze látnivalókban sem volt hiány: 
solymász-, és vadászkutya-bemuta
tó, hullottagancs-kiállítás, íjászat, 
légpuskalövészet szórakoztatta a 
vendégsereget. Természetesen a

Természetvédő túra

A gyöngyössolymosi Nagy Gyula Ál
talános Iskola 60 lelkes diákja és 3 
pedagógusa június 1-én a Mátra- 
bérci Sólyom Vadásztársaság és a 
Solybor Kft. támogatásával, valamint

a Magyar Vadászlap Gyermekrovat 
vezetőjének, Cs. Gyenes Emesének 
az irányításával természetvédő túra 
során zsákokba, majd konténerek
be gyűjtötték az erdőben szerteszét 
szórt hulladékot. Ezt a túrát az orszá
gosan ismert, „Együtt a tiszta termé
szetért!” szemétgyűjtési akció kere
tében szervezték. A lelkes kis csapat 
sajnos a Mátrában található hulla
déknak csak töredékét tudta össze
szedni. Remélhetőleg egyre többen 
lesznek olyan emberek, akik az er
dőt tisztelik annyira, hogy civilizáltan 
viselkednek, és óvják, védik azt.

Gyenes István

Nikon távcsövek 
1917 óta!

2,5 -10x56 világítópontos

rendezvény - lévén erre a vasárnap
ra esett a gyermeknap - a vadászat 
mellett a gyerekekről is szólt. A 
völgy egész nap hangos volt a gye
rekzsivajtól, de ezt senki sem bánta, 
sőt a szülők is engedékenyebbek 
voltak a szokásosnál. A kiváló szer
vezésnek köszönhetően mindenki 
jól érezte magát, a gyerekek pedig 
bizonyára csillogó szemmel mesélik 
majd az iskolában a vadászmajáli
son szerzett felejthetetlen élményei
ket. Sok hasonló családi programra 
lenne szükség ahhoz, hogy a termé
szetet és a vadászatot megismertet
hessük a fiatalokkal.

Bertóti István vadásztábor
Július 24-30. között 7. alkalommal szervezik meg a Bertóti Istvánról elneve
zett vadász és természetbarát tábort július 24-30. között. Minden 10-18 éves 
fiatalt, aki szeretne egy élményekben gazdag hetet eltölteni a Szelídi-tónál 
lévő vadászházban, szeretettel várnak a rendezők. A tábor célja meg
ismertetni és megszerettetni a vadászatot. A programjainkból: őzhívás, 
túzokmegfigyelés, céllövészet, íjászat, lovaglás, strandolás.
Információ: Szigeti Sándor, (78)-425-005, (30)-265-0880

Értékesítés:
Szücs és Zsóka Bt.

5900 Orosháza,
Könd u. 56. 

tel: 30/9257-531 
68/413-880 

szucsl@orosnet.hu
Várjuk viszonteladók jelentkezését!

Új tanösvény a Balatonnál
A Keszthelyi-hegységben, a Balatongyörök 
és Balatonederics között vezető útvonalon, a 
Balaton-felvidéki Nemzeti Park területén a 
közelmúltban egy új tanösvényt adtak át. A 
harmincnyolc kihelyezett tabló segítségével 
az élőhelyi sajátosságok mellett az erdei vi
selkedés szabályait is megismerhetik a láto
gatók. A tanösvény megalkotói a játékos be
mutatást helyezték előtérbe, szeretnék, ha a 
fiatal generáció szinte szórakozva fedezné fel 
a tájegység élővilágát. A terület értékeit, éle
tét állati szemszögből próbálják bemutatni. A 
Széchenyi-terv turisztikai pályázatán négy
millió forintot nyertek a kivitelezők. A szak
emberek több útvonalat alakítottak ki, a túrá
zók maguk dönthetik el, hogy milyen távot 
választanak. A hosszabb 8, a rövidebb 2 és 
fél kilométer, de ezeken belül is több variáci
óra nyílik lehetőség. A tanösvénynek négy 
bejárata van, a kirándulók akár a györöki, 
akár az edericsi részről több helyről nekivág
hatnak a túrának. Nagy segítséget jelenthet 
számukra a „Keszthelyi-hegység, Pele tan
ösvény” című színes, fotókkal gazdagon il
lusztrált kiadvány, mely egyrészt kedvcsiná
ló, másrészt ismerteti a terület, s persze 
azon belül a tanösvény történetét, élővilágát. 
A füzetből nem maradtak ki a tanösvények 
jellemzői, s a túrához szükséges térkép sem.
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Gyerekeknek

Táborozás
Júliusban a diákok már ja

vában vakációznak és él
vezik a fene nagy szabadsá

got, az édes semmittevést. 
Rengeteg a szabadidő, s 
mindenki kalandra vágyik. 
Szobánkban ülve nem sok 
új felfedezni való dolog van, 
s vétek is lenne a nyár de
rekán a négy fal között ül
dögélni.

A víz és napimádók a 
strandokon, tópartokon m ú
latják az időt. Sokan egész 
nyáron kerékpárjukkal közle
kednek, s élvezik a sebesség 
adta hús szellőt a nyári hő
ségben. De a megszállott 
természetjárók gyalogosan 
vágnak neki a nagyvilágnak 
élelemmel, sátorral, hálózsák
kal, megrakott hátizsákkal.

Igen, a táborozás a sza
bad term észetben (akár a 
kertben) családunk, vagy 
éppen barátaink társaságá
ban m ár valóban bőséges 
kalandot sejtet! Akár bicik
livel, akár gyalogszerrel 
vágsz neki az útnak, fel 
kell készülnöd a változé
kony időjárásra. Esőkabát, 
meleg ruha és több világos 
póló is legyen nálad! De 
ne pakolj tú l sok felesleges 
ruhát! Jól bejáratott magas 
szárú, a bokát jól tartó ci
pőt vegyél gyalogtúrára,

kerékpártúrára edzőcipőt, 
pam ut zoknival!

Figyelj arra, hogy tiltott 
területen ne, hanem csak az 
arra kijelölt helyen sátorozz!

A táborhelyet még naple
mente előtt, világosban vá
laszd ki, mert különben éj
jel kellemetlen meglepetések 
érhetnek! A hely kiválasztá
sánál fontos szempont, hogy 
legyen a közelben ivóvíz, a 
sátorhely száraz és egyenle
tes legyen és jól teszed, ha 
a kiválasztott helyen össze
gyűjtőd a köveket, gallya
kat, hogy az éjszakai pihe
nőd kényelmesebb legyen. A 
sátor bejárata lehetőleg az 
uralkodó széliránnyal ellenté
tes oldalra nyíljon. A sátor 
felállításakor mindig verd le 
alaposan a sátorvasakat és 
húzd ki merevre a feszítő 
zsinórokat, hogy sátrad sta
bilan álljon, s az első fuval
lattól ne dőljön össze. Ez
után már el is készítheted a 
tábori fekhelyedet, mely vas
tag szivacs (laticel), vagy fel
fújható matrac is lehet, te
tején a hálózsákoddal.

Tábortüzet a sátortól és 
az erdőtől mindig biztonsá
gos távolságba, kövekkel 
körbe kerítve rakd, s tűz- 
rakási tilalom idején egyál
talán ne gyújts tüzet, ha

nem világíts elemlámpával 
és hideg élelmet fogyassz!

Ha besötétedik, a sátrad
ban csak akkor kapcsold fel 
az elemlámpádat, ha már 
becipzáraztad a sátrad bejá
ratát, máskülönben a vérszí
vó szúnyogokkal töltheted az 
éjszakát. Nem kívánatos la
kótársak még a hangyák is, 
lehetőleg ne egy hangyaboly 
közepén verd fel a sátrad! 
Természetjárás során mindig 
használj kullancs- és szú
nyogriasztó szert, mellyel vé
kony rétegben fújd, illetve 
kend be magad (ezek közül 
a min. 6-8 órás hatékonysá
gú a jó).

A táborozás során termé
szetesen tartsd tiszteletben 
az erdő, rét, vízpart, stb. la
kóinak életét! Mindig visel
kedj kulturáltan, ne hangos
kodj, ne szemetelj! Tábor
bontáskor gondosan szedd 
össze holmidat, amit te hoz
tál ide magaddal, s eredeti 
állapotában hagyd magad 
után a terepet. Haza csak 
fotókat, rajzokat vigyél, s 
persze mindazt az élményt, 
amit e kaland során átéltél!

Mindannyitoknak kívánok 
sok napsütést, jó barátokat!

Kalandra fel!
Ö s s z e á l l ít o t t a  : C s .G y e n e s  E m e s e

G yen es  Is t v á n :

FORRÁSNÁL

Hódolok előtted 
te áldott - nagyszívű 
gyűrt agyagot áztató 

gyöngycsepp, 
ki hegyek eréből 

m int anyai szemből 
szivárog nekem vized 
az „öröm könnycsepp" 

Szomjunkat oltod 
hevünket hűtöd 
áztatod rétünk 
zöld selymeit, 

hol megpihen a meleg 
s játszik a szél 
cikáznak kövér 

vadjaink. 
Hódolunk előtted 

te áldott - nagyszívű 
vándorok éltető 

méze, 
létedben bízva 
járjuk a rónát 

s neked örül minden
- az erdők népe.

Forrásmunkák, 
amely egyben könyvajánló Is:

Dúcz László:

A köztünk éló turulmadár

Cey-Bert Róbert Gyula:

A magyar ősvallás

Hoppál Mihály, Jankovics 
Marcell, Nagy András, 

Szemedám György:

Jelképtár
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-raúxcUjQ.

11 tu_dűto4, W>o<IÓJLkxj\,  tcia tcL rul 
I JUo~ tc!*_m. '•
1 GaoJb, toJZAoJa-C

roJö-j|0-tok. \&xuA-..
jájJa, , e>) W.

U A , <JL | J“ /‘ 1
h Jke.

I ox, jIaoH. <■/>
jIa o ÍU o u a -  o'zo-ÍUiJlxjOJLyi'v^ , A r t \ j i

C&elAieiJUjdajj'vJL

I £>zúx^tolj-
o(ja>\jgoco8i£L *■

A 20 05  m ájusában m egh irdetett Képregény-pályázatunk tém ája  a tűzgyújtás szabályai, veszélyei voltak. 

Nagyon köszönjük! Könyvjutalm adat postázzuk!
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A ragadozó madarak jelkép tartalma, 
szerepe történelmünkben

S zabadnak lenni,

szabadon szárnyalni, m int az égbolt ki

rályai, a ragadozó madarak, a felhők fölé, a 

végtelenben a Nap sugarait megérintve 

száguldani s elérni az égisten, Tengri legfel

sőbb világát, az élet forrását, kezdetektől 

fogva az emberek ősi vágya volt.

A létező és a képzelet szülte ragadozó 

madarakat a természeti népek ősi kultúrájá

ban mindig kultikus tisztelet övezte. E mada

rak - nem véletlenül - a Nap, az égi, isteni 

eredetű hatalom jelképei s gyakran egy 

törzs, vagy nemzetség legendás őseként 

tisztelt állatai, a legendák szerint ősei voltak. 

Mi, magyarok is sokféle ragadozó madarat 

tiszteltünk. A hun Attila címere is koronás 

sólymot, turult ábrázol, amelytől Árpád nem

zetsége származott. Anonymus elbeszélésé

ben az „Emese álma" eredetmondánkban is 

magyarságunk mitikus atyai őse, a turulma

dár. A mai Mongólia területén, ahol régen 

hunok, magyarok, szkíták, szarmaták, mon

golok éltek, valamint itt a Kárpát medencé

ben is több tárgyi emléken (fegyvereken, ló

szerszámokon, ékszereken, szőtteseken, 

mindennapi használati tárgyakon...) találtak 

olyan motívumot, amely szarvast (Emese 

jelentése: szarvasünő ) ábrázol hátán raga-

KERECSENSÓLYOM
(Falco cherrug)

Hazánkban őshonos, a Kárpát me
dencétől nyugatra m ár nem fészkel 
egyetlen alfaja sem. Kedvelt vadász
madár, mivel jól tanítható.

A sólymok feje viszonylag nagy, 
szárnyuk hosszú hegyes, farkuk kes
keny, közepesen hosszú, testük kar
csú. Röptük rendkívül sebes. A kere
csensólyom kb. 45 cm hosszú, legfel
jebb 1300 g súlyú. A ragadozó mada
raknál - a fészekalj védelme miatt - 
mindig a tojó a nagyobb, s így van

dozó madárral - a turullal, amely 

ilyen módon az eredetmondánkat 

képekben meséli el.

A tárgyi emlékek motívumai nem 

csupán önmagukért való, tartalom 

nélküli díszes minták, hanem meg

határozott jelentéssel bíró, értel

mezhető, az adott nemzet hitvilágá

ba illeszthető jelképek, mely a tárgy 

viselőjét, használóját belső érzelmi 

erővel ruházza fel, védelmezi azt s egy nép 

összetartozását, nemzeti értékeit erősíti.

Turul madarunkat egykor a világminden

ség teremtőjeként, roppant nagy erejű, ha

talmas madárnak képzelték, aki merész, 

bátor, ügyes és égi pártfogója az ember

nek, a hun-magyar mitológia Istent, feje

delmet jelképező értéke. A turul madarunk 

egyébként a kutatások szerint nagy való

színűséggel a kerecsensólyom lehetett. 

Némely magyar férfinév is ragadozó 

madár nevekből eredeztethető, 

mint pLZsombor- Zongor sólyom,

Károly- karvaly, Ákos- fehér só

lyom, Kusaly- keselyű, stb.

Ősi hitvilágunk a nyugati 

kereszténység felvételével 

a feledés homályába me

rült, bár a római katolikus 

vallás alaptörténete, szá

mos ünnepe, szertartása, szimbólum rend

szere rengeteg hasonlóságot mutat, s tu 

lajdonképpen épp e hasonlóság te tte  lehe

tővé az új hitre való áttérést.

Repülve vadászni sok vadász álma lehe

tett egykoron, s ennek az álomnak a megtes

tesítői a ragadozó madarak. Valószínűsíthe

tő, hogy már i.e. 2400 előtt is alkalmazott 

vadászati mód volt a solymászat. A legré

ez a kerecsensólyomnál is. Feje, ta r
kója, melle és a hasalja világos krém
színű, vékony sötétbarna sávozással, 
háta és szárnya középbarna, egyes 
tollak rozsdásan szegettek. Barna 
farktollai krémszínű keresztcsíkozású- 
ak. A fiatalok tollazata sötétebb tónu
sú, lábuk, szemhéjuk és a csőrük vi
aszhártyája világoskék.

Régebben középhegységeinkben élt, 
jelenleg a nyílt síkságok, pusztaságok, 
az alföldi területek lakója. Hazánkban 
szórványosan költ. O maga fészket 
ritkán épít, magas fákon, más mada
rak (dolmányos varjú, holló, ölyv,...) 
elhagyott fészkébe, vagy sziklafalak

gibb tárgyi emlék, mely a magyarok e vadá

szati m ódját igazolja, a szentpétervári 

Ermitázs Múzeumban található magyar ere

detű alkotás, mely egy lovas solymászt áb

rázoló ezüst tál. De több bronz korong, szíj

vég is ábrázol vadászó solymászokat. Szá

mos adat tanúskodik arról is, hogy a solymá

szat az Árpád-háziak kedvelt időtöltése volt.

A XIII. században II. Endre rendeletére a 

királyi solymászok külön községekbe tele

pültek, melyek neve azóta is őrzi ezt az ősi 

foglalkozást (Solymár, Solymos, Kerecsend, 

s tb ...)

IV. Béla és családjának nőtagjai is szen

vedélyes vadászok voltak. IV. Bélát pénzér

méin is vadászsólyommal ábrázolták.

A betanított sólymok értéke a történe

lem során mindig igen nagy volt.

Európában a XVI. században élte aranyko

rát, majd a lőfegyverek megjelenése lassan 

háttérbe szorította. Solymászatra 

leggyakrabban használt ma

daraink: a galambász- 

héja, a karvaly, a 

sólymok kö

zül a kere

csen-, a ván- 

dor-, a kaba-, 

és a törpesó

lyom, valamint a 

sasok közül a szirti-, a törpe-, és a héjasas.

Manapság kevesen művelik e nemes 

hagyományőrző vadászati módot, de ne

künk a Nap népének, akiknek e gyönyörű 

madár - a sólyom - a nemzeti múltunk, 

magyarságunk elsőszámú mitikus őse, so

se feledjük a benne rejlő ősi összetartó erő 

érzelmi erejét.

üregeibe fészkel. Március végén kezd 
költeni. Tojásai vörhenyesen foltosak. 
Három-öt fiókája 28-30 nap kotlás 
után kel ki és még kb. 6 hétig a fé
szekben marad.

Vakmerő ragadozó, levegőben és 
földön egyforma ügyességgel szerzi 
zsákmányát. Támadása nyílt és bátor. 
A magasból látványosan zuhan áldo
zatára, lerúgja, s úgy fogja meg azt. 
Legfőbb tápláléka az ürge, hörcsög 
és a házigalamb.

Egy része áttelel, de a fiatalok ál
talában a telet Eszak-Afrikában töltik.

Fokozottan védett madarunk!
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A z apróhirdetések tarifái
Az első szó 500 Ft, minden további szó 100-100 forin t+  25% áfa. 
A hirdetéseket levélben, faxon, e-mailben vagy személyesen, 
minden hónap végéig kérjük leadni.

FEGYVER:

www.tuskevb.hu Új és használt fegy

verek, optikák.

Egyedi, végigagyazott Krico .300 WM
("stucni") Kassnar 3-9 x 42-es vízmér- 

tékes céltávcsővel, EAW szerelékkel, 

Steyr Mannlicher M Standard .30-06- 

os kaliberű, Euro-Tasco 3-9x42-es cél

távcsővel, gyári szerelékkel, valamint 

Remington Forester .30.06-os kaliberű 

fé lautom ata golyós fegyver eladó. 

Mindhárom fegyver kivehető táras, 3 - 

5 v. 5 töltényhez. 06-30-397-5661.

Eladó egy kiváló állapotú, mélyvé
sett, Merkel drilling, 2,5-10x48-as, 

Zeiss Diavari cé ltávcsővel. Kaliber: 

8x57 JS, 16/70. Toyota terepjáró csere 

értékegyeztetéssel, 1,2 M Ft-ig érde

kel. Telefonszám: 06/30/370-9476, 

06/20/931-4754.

Steyr-Manlicher .375 H&H csavart- 

csövű, új állapotban, távcső nélkül el

adó. 6,5x68-as, illetve 7 mm-es Rém. 

Magnum kaliberű fegyvert beszámítok. 

Irányár: 550,000,- Ft.

Érdeklődni: 06/30/9367-229.

4x32-es Zeiss céltávcső szerelékkel,
fe lb illenthető lencsevédővel eladó! 

30.000,- Ft. Kacsa-, libahívó, 8 hangú, 

eladó! Telefonszám: 06/30/283-8920.

Fég mélyvésett egybillentyűs túzvál- 
tÓS Steyer ágyazással, igényesnek el

adó. 4 db váltócsővel, 3 db céltávcső

vel, új Leica 900 távolságmérő.

Ár: 600 ezer forint, 100 ezer forint. 

Érdeklődni: 06/30/938-9213

Eladó: Mossberg ATP-G (USA) 12-es 
kaliberű, előágyszános, sörétes vadász- 

fegyver. Telefonszám: 06/30/3917-023.

Simson - Suhl 12/70 sörétes bock 
PUSka, apróvad motívumos gépi vé

séssel díszített eladó. 06-20-962-8707. 

és 06-70-575-4847.

12-es Merkel dupla puska, 75 cm-es, 

krómcsővel, 1,0; 1,1 szűkítésű, ejekto- 

ros, újszerű állapotban eladó. Irányár: 

190 e Ft. Telefonszám: 06/20/262-8309.

Eladó Sauer 9 0 .2 4 3  W. kaliberű go
lyós fegyver, Zeiss 8x56-os céltávcső

vel, valamint egy Zeiss 10x40, kereső 

látcső. Érdeklődni: 06/30/903-8356 

telefonon lehet.

KakasosTula, 1 2 /7 0 -es kai. sörétes
PUSka, valamint céltávcsövek: Jenái 

Zeiss 6x42 MOM 6x42 +  szerelék el

adók. Telefonszám: 06/20/444-0560.

Eladó egy 7,62x54 R kaliberű karabély,
vadásztussal, biztosítóval felszerelve. 

3-9x40 Norconia céltávcsővel.

Irányár: 60.000,- Ft.

Telefonszám: 06/30/265-7880.

Eladó! 1 db GV7-62x54R golyós puska
(távcső nélkül) 2015-ig érvényes mű

szakival. Ár: 50.000,- Ft. Viktória 20/70 

sörétes puska 2007-ig érvényes mű

szakival. Ár: 60.000,- Ft.

Érdeklődni: 06/30/431-9002.

Keresek! Shul Merkel 16-os kaliberű 
BOCk puskát. Vizsga nélküli is érdekel. 

Telefon: 06/30/931-4597.

KUTYA:

Kitűnő küllemű és munkateljesitmé- 
nyú szálkás szőrű tacskók előjegyez 

hetők a Von Alltenburger kennelből. 

Maros-menti-Rudifogó Miku Soma 2 x 

HPJ fiatal klubgyőztes, 2 x R. CAC, 5 x 

CAC, 2x CACIB, 2 x HFGY BOB D.K. 

Európa Kupa győztes, tenyésztésre ja

vasolt kannal fedeztetünk.

Telefon: Szarka, 06/30/9619-481.

Alpesi tacskókopó kölykök vadászó 

szülőktől és jagdterrier felnőtt kutyák 

eladók. Telefonszám: 06/30/956-88-56.

Drótszőrű német vizsla kölykök törzs 

könyvezve, oltva, aktívan vadászó, ki

váló vérvonalú szülőktől eladók. 

Érdeklődni: 06-70/375-0198

Hannoveri véreb kiskutyák eladók. 

Telefonszám: 06/20/3369-401.

Rövidszőrű, német vizsla kölykök,
egyszínű barna és spriccelt színben, ki

váló munkaadottságú, diszplazia men

tes, im port szülőktől eladók. Apa: 

Urbán von Moosbach KV l„  ÖTV I., 

CACT I. díjas, 2xResCACIB. Fenti kant 

fedeztetésre ajánlom kedvező feltéte

lekkel. Telefonszám: 06/20/9370-200, 

email: bartos_andras@ msh.com

Aktivan vadászó szülőktől d r ó t , illet 

ve rövidszőrű magyar vizsla kölykök 

kaphatók. 06/70/261-1130.

Jagd-terrier kölykök, aktívan vadászó 

szülőktől, valam int egy csapázásra, 

nagyvad utánkeresésre kiképzett jagd

terrier 2 éves kan eladó.

Szabó Péter, 06/30-63-78-363.

Törzskönyvezett, rövidszőrű magyar 
vizsla kiskutyák (igényesnek is) el

adók. Szülők VAV munkavizsgásak. 

Telefonszám: 407-3582, 

06/20/323-7751, Pál Lajos.

Vadászaton kiváló teljesítményű, né

met vérvonalú, rövidszőrű, német vizsla 

kölyök sporttársi áron eladó. Vadászati 

lehetőséget beszámítok. Telefonszám: 

06/30/9966-562, Budapesthez 30 km.

Erdélyi kopó kiskutyák folyamatosan 

eladók. Kísérleti és már vadászatra be

vált párosítások, vadászni és tenyész

teni való kiskutyák, garanciával: lövés- 

és vaddisznóláb próba 5 hetesen. 

Sári-Sori Macskavadász kennel.

Gyurkó Rita, 06/20/547-0685. 

www.macskavadaszkopo.tuti.hu

Cesky fousek vizslakölykök import, 

többszörösen győztes nagytestű, ro

bosztus szülőktől igényeseknek eladók. 

Érdeklődni: 30-2396977.

Labrador retriever kölykök és tan ított 

növendék szukák eladók.

Telefonszám: 06/30/303-5863.

Üregi nyúl újratelepítését, állomány 

fejlesztését, betegségének kezelését, 

több évtizedes szakmai gyakorlattal 

vállalom. Üregi nyúlra bevadászott va

dászgörények eladók.

Telefonszám: 06/30/855-1828.

VEGYES: 

Baranyában 43 ha erdő és 15 ha legelő
- vadászati jog lehetőséggel - eladó. Ára: 

600 e. HUF/ha. Érd: 30/9471-271

18 ha erdő eladó Gomba (Pest megye) 

községben (fenyő-akác) 500 ezer Ft/ha, 

családi gazdálkodóknak kedvezmény

nyel. Érdeklődni: 06/20/9372-776.

A nyári vadkárelhárító vadászatokra 

várjuk az érdeklődő vadászok jelentkezé

seit. A vaddisznó elejtése ingyenes, fi

zetni csak a részvételi díjért, a szállásért 

és a terepjáró használatáért kell.

Telefon: 06/30/370-9476, 06/20/931-4754.

Az állami vadászvizsga szóbeli kidől 

gozott tételei megrendelhetők, vadász- 

vizsgára felkészítő tanfolyamra jelent

kezés, lövészet, konzultáció. Renkecz 

József vadg. szmk. vadásztanfolyam- 

szervező. Referencia: több mint 200 si

keres vizsgát te tt vadász! Telefonszám: 

06/75/313-271, 06/70/337-1197.

Namíbiai antilop szafarihoz keresek 

társakat őszi indulással. Telefonszám: 

06/30/99-26-686.

Egyéni vaddisznóvadászati lehetősé
get biztosítok egész évre. 06/30/296- 

74-26. Részvételi díj: 200.000,- Ft. 

Budapesttől 60 km-re, a Cserhátban.

Zergevadászat rendkívül kedvező, ak

ciós áron. 06 /30 / 397-5671

Afrikai nagyszafarira (bivaly, leopárd 

stb.) társakat keresek.

Telefonszám: 06/30/662-02-42.

Keresem Wentzely Dénes: Elmegyek 

a lombhullással című könyvét megvé

telre, illetve vadászhagyatékot vásárol

nék. Telefonszám: 06/20/9245-311.

A Diana Vadász-horgász Antikvárium
ingyenes árjegyzéket küld könyvkínálatá

ról! 6900 Makó, Zrínyi u. 34. Telefonszám: 

06/62/211-561 www.vip.gportal.hu

J Hirdetési szelvény- \
* IN G Y E N  f

J Ú L I U S  

I I
I Ez a h irdetési szelvény 2500 fo r in to t ér, ha I 

1 Ön - m axim um  20 szavas - apróhirdetést, 1 

J elhalálozásról szóló h írt kíván lapunkban J 
m egjelentetni.

I  (A szöveg mellé kérjük a szelvényt i  

I  kivágva mellékelni.) I

1 A  faxon vagy e-mailben e lkü ldö tt hirdeté- * 

[ seknél csak a k ivág o tt hirdetési szelvény J 
megérkezése után tud juk figye lem be j 

I  venni a kedvezményt, i

I Az egy hónapig érvényes hirdetési szel- I 
1 vény ingyenességét a lapunkat m e g vá sá r-1 

J ló magánszem élyeknek - terjedelem től J 
függően - b iztosítjuk.

Szikszón téliesített (víz, gáz, közpon
ti fűtés) összkomfortos vadászház
(200 m2) 4 db garázzsal, vadászati jog

gal, 1 ha földterülettel eladó. Irányár:

13 m Ft. Érdeklődni: 06/70/382-2003.

Őzbakvadászatra és vaddisznóvadá
szatra belföldi vadász jelentkezőket ke

resek! Telefonszám: 06/20/262-3659.

Nyaralási lehetőség! Horvátországban, 

Rab szigeten, San Marino kempingben. 

Nagy méretű, jól felszerelt lakókocsiban, 

engedményes áron. Telefonszám: 

06*92/352-637, 06/30/231-5204.

Gáz-benzines Lada Niva, levehető 

gallytörővei és hátsó vadszállító rács

csal, katonai zöldre festve, 1988-as év

járat, 2006. februárig érvényes műsza

kival 550 ezer forintért eladó, vagy dízel 

személygépkocsira cserélhető.

Telefon: 06-20-517-5582.

ISUZU Trooper 2,0 (1983-as), benzin

gázüzemű terepjáró, 2006. novembe

rig, műszakival eladó. Ár: 350 e Ft. 

Telefonszám: 06/20/944-5831.

ÁLLÁS: 

Dunamenti apróvadas vadásztársaság
felvételre keres hivatásos vadászokat. 

Érdeklődni lehet: 06/70/333-16-54.

Afonyódi HUNNIA Vadgazdálkodási Kft.
apróvadtenyésztésben jártas hivatásos 

vadászt keres. Érdeklődni lehet: 

06/30/2350-903-as mobilszámon.

Szelidi-tónál üdülési, táborozási 

lehetőség 3-4 ágyas faházakban kb.

50 férőhellyel máj.01-okt 15-ig. 

(Erdei iskolák, osztálykirándulások, 

táborok részére.) Vízparthoz közel, 

sportolásra alkalmas zárt területtel. 

Családi pihenésre is kiválóan alkal

mas, igény szerint magánüdülős 

elhelyezés is lehetséges. Telefon: 

60-30-619-7850; 06-30/317-7232; 

78/425-270

KEDVEZMÉNYES VADDISZNÓ

VADÁSZAT ÉS VADKÁRELHÁRÍTÁS 

MAGYAR VADÁSZOKNAK A  SIMASÁGI 

M ÁJU S 1 VT TERÜLETÉN. 

BŐVEBB INFORMÁCÍÓ ORBÁN ATTILA 

VADÁSZMESTERNÉL.

Tel: 06-30 957-2777.

http://www.tuskevb.hu
mailto:bartos_andras@msh.com
http://www.macskavadaszkopo.tuti.hu
http://www.vip.gportal.hu

