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Ha jobban belegondolunk, van logika abban a törekvésben, hogy olvasszuk össze, 
egységesítsük a vadászati szervezeteket. Konkrétan a vadászok egyéni tagságán ala-
puló Országos Magyar Vadászkamara (OMVK) és a vadászatra jogosultakat tömörítő  
Országos Vadászati Védegylet (OMVV) fúziójáról van szó. Akik a társulás mellett 
kardoskodnak, érvként fel szokták sorolni, hogy olcsóbb, gazdaságosabb lenne egyet-
len szervezet működése, erősebb lehetne az érdekképviselet, netán a vadászok érde-
keinek védelme, kisebb teher nehezedne a vadászokra, mert kevesebb alkalmazottat, 
tisztségviselőt kellene „eltartaniuk”... és egy újjáalakított szerveződés, az új vezetők, az 
új személyiségek talán fölráznák közönyükből az érdektelenségbe burkolódzó és csak 
a vadászati lehetőségeiket szem előtt tartó vadászokat is.

Ismerjük el, jó a fi lozófi a, elfogadható, jócskán van benne igazság. 
Először Suchmann Tamás, a Védegylet korábbi elnöke foglalkozott a fúzió lehető-

ségeivel, most pedig Benedek Fülöp, ugyancsak védegyleti elnök törekvéseit jellemzi. 
Suchmann már a kamara alakulásakor az egyesítésről szóló nézetet vallotta, de a téma 
lekerült a napirendről, amikor az alakuló közgyűlés nem őt választotta meg kamarai 
elnöknek. Benedek Fülöp egyike a legrégebben regnáló megyei vadászszövetségi el-
nököknek, akkor is megtartotta ezt a funkcióját, amikor az agrártárca közigazgatási 
államtitkára volt, és akkor is, amikor a vadászatot felügyelő Földművelésügyi és Vidék-
fejlesztési Minisztériumban szakállamtitkárnak nevezték ki. 

A 62 éves, baloldali beállítottságú, Jász-Nagykun-Szolnok megyei és védegyleti elnök, 
jelenleg az MNV, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgató-helyettese, hozzá 
tartozik – a többi között – az erdészeti zrt-k felügyelete. Persze csak találgatás, hogy 
a kora vagy a „megjósolt” kormányváltás miatt – úgy tűnik –, meg akarja tartani vadá-
szati tisztségeit, ezért állt elő a fúzió fölmelegítésével.

A Védegylet elnökségi ülésén és a választmányi ülésen Benedek úr 9 pontban is-
mertette elképzeléseit, megalakult egy ad hoc bizottság, amelynek az a feladata, hogy 
kidolgozza a fúzió lehetséges variációit. Ami nem is olyan egyszerű, ugyanis az OMVK 
a kamarai törvény értelmében köztestület, az OMVV pedig egyesület, így jogi szem-
pontból az egyesítés, a fúzió kizárt. 

Ha a kamarai törvényt úgy módosítanák, hogy bevezetnék a pártoló tagság intézmé-
nyét, a vadászatra jogosultak pártoló tagok lehetnének. Igaz, ez nem jár együtt semmi-
féle jogosítvánnyal, azaz gyakorlatilag nem megoldás. 

A másik verzió szellemes, bár a teljes kamarai törvény átdolgozását feltételezi. A je-
lenlegi két kamarai osztály, a sportvadász és a hivatásos vadász osztályok mellett életre 
hívnának egy harmadik osztályt, a vadászatra jogosultak osztályát, ahová a vadásztár-
saságok, földtulajdonosi közösségek és minden vadászatra jogosult beléphetne. Ezzel 
valóban megerősödne a kamara, lenne értelme – például – az egyéni tagságú kamara 
„vadgazdálkodási” bizottsága munkájának. 

A kérdés csupán az, hogy az ország jelenlegi állapotában, amikor az „elvonások”, az 
újabb és újabb adók kivetésének nehéz korát éljük, szabad-e előhozakodni a vadászok-
nak a kamarai törvény teljes átdolgozásával, az Országgyűlés elé terjesztésével.

Herbály Imre, Jász-Nagykun-Szolnok megyei országgyűlési képviselő, a mezőgaz-
dasági bizottság alelnöke, az erdészeti albizottság elnöke szerint: vállalható a kamarai 
törvény tervezett módosítása, önálló indítványként be is nyújtaná és az MSZP frakciója 
feltehetően támogatná, de csak akkor, ha a vadászati szervezetek, a szakma teljes egyet-
értésével készül el a módosítás szövegezése. De mit mondana a többi párt?

Feiszt Ottó kamarai elnök szerint nincs sok esélye az előterjesztés parlamenti elfoga-
dásának, mert  – kimondva vagy kimondatlanul – számolhatnánk akár a kamara teljes 
megszűnésével is. Ha csak megnyirbálnák a kamara anyagi forrásait, külön-külön vagy 
együtt, a vadászati szervezetek nagy valószínűséggel teljesen összeomlanának. Egyéb-
ként az 58 éves, jól fi zetett állami alkalmazott, a Zalaerdő Zrt. vezérigazgatója két 
ciklusban már elnökösködött, s ha bizalmat kapna, 
2010-től is vállalná a tisztséget. 

Kompromisszumok persze léteznek, lásd pompás 
vadászati, fegyvertartási, egészségügyi, stb. rendele-
teinket... a levét úgy is mi isszuk! 

CSEKŐ SÁNDOR

sandorcseko@vadaszlap.hu
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Még néhány hónap türelmet kér a vadászoktól, a civil fegyverfor-

gatóktól az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium rendészeti 

államtitkára, Juhász Gábor, aki – szerencsére – nem vadász, de az 

Édesapja igen. (Igen, „szerencsére”, mert a gyakorló vadászok, ha 

pozícióba kerülnek, okkal vagy ok nélkül, de semmit nem tesznek 

a vadászok, a vadászat érdekében.)

A türelemre – tudtuk meg az államtitkár tájékoztatójából – azért 

van szükség, mert június végére tervezik a törvénymódosítás ér-

demi előkészítését. A törvény szövegezése már elkészült, amelyet 

– kötelezően – négy minisztériummal egyeztetnek, majd szeptem-

berben az Országgyűlés tárgyalhat róla, október-novemberben 

pedig megjelenhet a törvényt kiegészítő, ésszerűen módosított 

kormányrendelet.

- Megérett a helyzet a törvény módosítására, az épeszű szabá-

lyok megfogalmazására, az európai irányelvek alkalmazására. Az 

elmúlt években érzékeltük, hogy számtalan probléma vetődött 

fel a jogszabály alkalmazása során, amit nem lehet már különbö-

ző állásfoglalásokkal kezelni – mondta május 26-án Juhász Gábor, 

amikor átvette szerkesztőségünktől a 3129 aláírással megerősített, 

16 pontban összefoglalt javaslatainkat. (A javaslatok megjelentek 

februári számunk 80-81. oldalán.)

Minden elfogultság nélkül, jó volt megtapasztalni, hogy az ál-

lamtitkár igazi profi  politikusként köszönte meg a javaslatokat, 

a vadászok összegyűjtött 

aláírásait, felkészülten és 

szimpatikus nyíltsággal, 

talán egy kissé túlzott 

optimizmussal kezelte 

a felvetett javaslatokat. 

Elmondta, hogy az SCI és 

a Védegylet már megke-

reste a minisztériumot, 

alakult egy szakértői bi-

zottság és kilenc érintett szervezetnek kiküldték véleményezésre 

az – egyelőre bizalmasan kezelt – szövegtervezetet.

Nagy az esélye, hogy a fegyvertörvénnyel kapcsolatban az IRM 

terve megvalósul, mert 2010-ig szól az Unió által megszabott ha-

táridő, amíg a magyar kormánynak a jogharmonizációt végre kell 

hajtania. A szocialista kormánynak jól felfogott érdeke, hogy minél 

előbb lépje meg a törvénymódosítást, maga mellé állítva az elége-

detlen, az élettől elrugaszkodott jogszabályok miatt érintett fegy-

verforgatókat: vadászokat, sportlövőket, gyűjtőket és örökösöket.

Ne tessék elfelejteni, a vadászokról, a vadászatról – ideértve 

a vadászfegyvereket is – évtizedekre-évszázadokra visszamenő-

en, nagyon ritkán döntött a szakma, leginkább a politika akarata 

érvényesült. -dor

A Helikon Kastélymúzeum tükörtermében, a május 30-án megtar-

tott ünnepséggel tették emlékezetessé a Vadászati Múzeum kiállí-

tásának elkészültét, végleges formában történő átadását. 

Elsőként dr. Czoma László, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója 

köszöntötte a jelenlévőket és elmondta, hogyan jöhetett létre az 

első, önálló Vadászati Múzeum, méltatva Hidvégi Béla kitartó oda-

adását, valamint Magyarovics Károly preparátor és Boros Zoltán 

festőművész lendületes, precíz munkáját. Ezt követően Hidvégi 

Béla, az SCI tiszteletbeli elnöke bemutatta az SCI külföldi és ma-

gyar képviselőit, üdvözölte gróf Széchenyi Zsigmondnét és a ma-

gyar vadászati közélet jeles képviselőit. Köszönetet mondott két 

leányának, akik türelemmel és szeretettel viselték, hogy oly sokat 

volt tőlük távol a vadászatok miatt.

- Életem nagy napja ez. A vadásznak a vadászat után az emlék és 

a trófea marad meg, amitől normális körülmények között nem vá-

lik meg, de én szívesen adtam a gyűjteményemet. Úgy gondolom, 

nemes cél érdekében tettem, és itt van a legjobb helyen, hiszen 

minden szomszédos országnak van vadászati múzeuma, ahol be-

mutathatja a vadászati kultúráját, értékeit, gazdag örökségét. Ez-

zel tartozunk a nagy magyar vadászainknak.

Ezután Benedek Fülöp, az OMVV elnöke köszönetet mondott dr. 

Czoma László igazgatónak, hogy kiharcolta a Vadászati Múzeum 

létrehozását, valamint beszélt nagy magyar vadászaink nemes 

tetteiről. (Kínos volt hallani, hogy dr. Nagy Endrét kétszer is Nagy 

Emilnek keresztelte el az OMVV elnöke.)

A köszöntők sorát Norbert Ullmann, az SCI Európai Régiójának 

igazgatója zárta. 

Polster

Az év végéig módosulhat
a fegyvertörvény

Nemzetközi megnyitó Keszthelyen

Hidvégi Béla, Nicolas Franco az SCI tiszteletbeli nemzetközi 

igazgatója, valamint dr. Czoma László múzeumigazgató

Juhász Gábor és Csekő Sándor
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VADÁSZLAP: Tévedés azt feltételeznem, 
hogy a gazdasági világválság pontosan ki-
mutatható a vadhús-piac reakcióiban?

Vörös Géza: - Kicsit késve, de a vadhús-
piac pontosan követi a hazai és a külföldi 
piacokon tapasztalható pozitív vagy ne-
gatív változásokat. Mivel mi a felvásárolt 
vadat az utolsó darabig feldolgozzuk és 
a termékeinket 95 százalékban exportál-
juk, óhatatlanul ki vagyunk szolgáltatva 
a német, az olasz, a svájci piaci igényeknek. 
Nekem az a tapasztalatom, hogy nagyjából 
négy évenként változik, csökken vagy nö-
vekszik a vadhús iránti érdeklődés. Van egy 
mélypont, mint például a mostani, aztán 
lassan, de folyamatosan – négy hosszú év 
alatt – elkezd emelkedni és sajnos a csúcs 
után, hirtelen zuhanni. Eddig rövidebb-
hosszabb stagnálás után mindig jött az 
emelkedés, a mostani gödörből – remélem 
– jövőre már kilábalunk. A 90-es években 
az új-zélandiak elárasztották Európát szar-
vashússal, sok kisebb és néhány nagyobb 
cég ment tönkre az árak zuhanása miatt, 
mi is alaposan meggyengültünk. Talán 
emlékszik rá, hogy a 600 forintos szarvas-
felvásárlási ár a felére csökkent. Manapság 
is erről van szó, átmenetileg nem kellenek 
a termékeink, ezért – bízom benne, hogy 
szintén csak átmenetileg – nem tudunk 
többet adni az alapanyagainkért, a szőr-
ben-bőrben átvett vadhúsért.

VADÁSZLAP: Gondolom, a legnagyobb 
a német exportjuk?

Vörös Géza: - Termékeink 50 százaléka 
Németországban talál gazdára. Nagyjá-
ból 25-30 százalékban szállítunk Olasz-
országba, 20-25 százalékban Svájcba, 
a Benelux országokba. Az olaszok még 
úgy-ahogy vásárolgatnak, de a németek, 
svájciak a válság óta nagyon meghúzták 
a nadrágszíjukat … mindig ez a reakci-
ójuk, amikor romlik a pénzük, amikor 
akadozik a gazdaságuk fejlődése. Mivel 
ezzel évek óta tisztában vagyunk, folya-
matosan keressük az új piacokat, s ha 
hiszi, ha nem, az orosz piac mutat egyre 
nagyobb érdeklődést a vadhús-terméke-
ink iránt. Igaz, hogy nekik nem kellenek 
a „kommersz” áruk,  csak a legdrágábbat 
– a szarvasfi lét és az őzfi lét – vásárolják. 
Sajnos, a feldolgozott alapanyagnak, és 
így a bevételünknek csak 0,2 százaléka 
a fi lé.

VADÁSZLAP: Mennyi a bevételük? 

Vörös Géza: - A tavalyi adatokat mon-
dom, előre láthatóan az idei ennél gyen-
gébb lesz. 2008-ban 1456 tonna vadhúst 
vásároltunk fel, ebből 140 tonna volt az 
import, a többit a tulajdonosainktól és a 
dunántúli vadásztársaságoktól vettük át. 
A nettó árbevételünk 1 milliárd 378 mil-

lió forint volt, a költségeink pedig 1 mil-
liárd 244 millió forintot tettek ki. Ezt 63 
fi zikai és 11 szellemi dolgozó munkájával 
értük el.

VADÁSZLAP: Lehet következtetni a ha-
zai vadgazdálkodás, a vadállomány hely-
zetére a vadhús-leadásokból?

Vörös Géza: - 17 éve kerültem az üzem 
élére, azóta hivatalból kísérem fi gyelemmel 
a hazai vadállomány terítékadatait. Hang-
súlyoznom kell, hogy ez erősen a Dunán-
túlra korlátozódik, hiszen az átvett vadhús 
55 százalékát, 803 tonnát a tulajdonosaink 
teljesítenek. Ebből a legtöbb, 353 tonna vad-
hús a SEFAG-tól érkezik, amit a Zalaerdő 
180 tonnája, a Bakonyerdő 134 tonnája, 
a Kisalföldi Erdőgazdaság 52 tonnája, a 
Gyulaj Zrt. 46 tonnája és a Szombathelyi 
Erdőgazdasági Zrt. 36 tonnája egészít ki. 
A tulajdonosi körön kívüli felvásárlásunk 
tavaly 508 tonna volt, amihez 138 tonna 
osztrák vadhúst, zömében őzet vettünk 
át feldolgozásra. 2008-ban majdnem 10 
százalékkal több vadat vásároltunk, mint 
2007-ben … azaz legalább 10 százalékkal 
több vadat ejtettek el a Dunántúlon a va-
dászok. A 90-es években, úgy 1997-ig az 
átvett vadhús 60 százaléka szarvas, 35-40 
százaléka vaddisznó és őz volt. 1998-ban 
ez az arány megközelítően 50-50 száza-
lékra módosult. Ettől kezdődően pedig 

Gyakorlatilag három nagyobb vállalkozás osztozkodik a hazai vadhús-
piacon. Ebből az egyik legerősebb a „somogyországi”, azaz az Öreglaki 
Vadfeldolgozó Kft ., amelynek jelenleg hat erdőgazdasági zrt. és jelképe-
sen – 2 százalékban – „Géza fejedelem” a tulajdonosa. Fejedelem, mert, 
ha vadhús-beszerzésről, – eladásról vagy vadhús-árakról esik szó –
meghatározó az álláspontja, véleménye.

Vörös Gézával,
az Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. igazgatójával

A vadhúsok fejedelme
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sokkal több a leadott vaddisznók aránya. 
2008-ban például 37 százalékot tett ki 
a felvásárolt szarvasok mennyisége, 12 
százalék volt a lőtt őz és 61 százalékra 
emelkedett az átvett vaddisznók aránya. 
Ebből számomra egyértelmű a következ-
tetés, sokat gyarapodott, sőt túlszaporo-
dott a hazai vaddisznóállomány, ezért 
növekednek a terítékek is.

VADÁSZLAP: Említette, hogy az export-
árak határozzák meg a felvásárlási árakat. 
A vadászatra jogosultak lassan ott tarta-
nak, hogy jobban járnak, ha elkobozzák 
tőlük a lőtt vadat, minthogy feldolgozásra 
tovább értékesítsék.

Vörös Géza: - Azért ez egy kicsit túlzás. 
Tavaly szőrben-bőrben 730 tonna vad-
disznót vásároltunk fel, az éves átlagár 
293 forint volt kilónként. A szarvas ese-
tében 496 forintra jött ki a 465 tonna 
szarvashús átlagára, őznél 1204 forintot 
ért el az egységár. Ez mind magasabb, 
mint a 2007-es árlista, ahol a szarvas 428, 
a vaddisznó 329, az őz 1109 forint volt. 
Jelenleg kilónként 200 forintot fi zetünk 
a vaddisznóért, 500-at a szarvasért és 700-
at az őzért. Tudom, hogy ez nem vigasz, sőt 
súrolja az elfogadhatatlanság határát a va-
dászatra jogosultak számára, ezért azt sem 
vitatom, hogy jogosan szeretnének többet 
kapni. A gond abból adódik, hogy az árak 
kialakításánál a felvásárlás és a végső érté-
kesítés között még nagyon sok befolyásoló 
tényező van. Az első, hogy a felvásárolt, 
feldolgozott terméket mennyiért tudjuk ér-
tékesíteni. A második, az úgynevezett hús-
kihozatal, ami az őznél 56, a szarvasnál 52, 
a vaddisznónál 35 százalék.  Ez nagyjából 
minden átvett vad súlyának a fele. Nagy 
a veszteség, aminek az elszállításáért és 
megsemmisítéséért komoly pénzeket fi ze-
tünk. 2008-ban például 618 tonna hulla-
dékot: nyesedéket, csontot, faggyút, bőrt, 
elkobzott vadat szállítottunk az ATEV 
solti üzemébe és kilónként 22,60 forintot 
fi zettünk a megsemmisítéséért, ami közel 
14 millió Ft-ot tett ki. A késztermék árá-
ba be kell építenünk a folyamatos hűtés és 
fagyasztás energia-költségeit, a dolgozók 
bér- és járulékköltségét... Gondolná, hogy 
például évente több mint 3 millió forintot 
költünk a kések élezésére? Szóval jócskán 
van kiadásunk, amíg átadjuk a kereskede-
lemnek a termékeinket.

VADÁSZLAP: Belföldön miért nem ér-
tékesítenek több feldolgozott vadhúst?

Vörös Géza: - Magyarországon leginkább 
az olcsóbb árfekvésű pörkölthúsokra van 

kereslet, de ezeket a termékeket az áruház-
láncok irreálisan magas (esetenként 30%-
os) haszonkulcsa megfi zethetetlenné teszi. 
A hazai értékesítési lánc, a szállítás, a tá-
rolás, stb. rendszere és rendszeressége nem 
alakult ki. A nagy áruház-láncokon kívül 
a helyi, kisebb boltok nincsenek felkészül-
ve az értékesítésre. Ha nem is sokat, azért 
adunk el készterméket belföldre, évente 
cca. 100 millió forint értékben, nagyobb 
részt a Metro áruház-láncnak, a CBA-nak 
és a Mecsek Füszértnek, illetőleg itt Öreg-
lakon, Vasad-pusztán van kiskereskedel-
mi értékesítünk.   

VADÁSZLAP: Beszéljünk egy kicsit Vö-
rös Gézáról, a magánemberről ...  

Vörös Géza: - Gyerekkoromban több 
helyen laktunk, mert az akkori rendszer 
nem díjazta, hogy az apám a pécsi püspöki 
uradalom intézője volt. Baranyából indul-
tunk, Somogyban kötöttünk ki. Kapos-
váron, a Táncsics Gimnáziumban érett-
ségiztem, utána két év „díszkatonaság” 
következett Budapesten az őrszolgálatnál, 
majd általános agrármérnök diplomát sze-
reztem Keszthelyen. A gyakornoki éveimet 
a buzsáki MGTSZ-ben töltöttem, majd 16 
évig voltam a pusztakovácsi tsz-ben főagro-
nómus. Nős vagyok, immár 34 esztendeje, 
két nagy lányom van. 1992-ben kerültem 
vezetőnek az akkor már javában működő 
Öreglakra. Azóta itt dolgozom, s bár idén 
ünnepeltük a 60. születésnapomat, még 
két esztendeig – ha nem jön közbe semmi - 
biztosan maradok ügyvezető igazgató.

VADÁSZLAP: ... és a vadászat?

Vörös Géza: - Az apám és a nagyapám is 
vadászott. Talán 10 éves lehettem, amikor 
légpuskával meglőttem életem első vadját, 
egy verebet. 1970-ben vettek fel a Buzsáki 

Nimród Vadásztársaságba. Ez a vadásztár-
saság már nem létezik, az egyik jogutódja 
a Somogyvár és Környéke Ftk., ahol saját 
jogon vadászunk. Amikor lehetett, vásárol-
tam 40 hektár földet, azt művelem, így ke-
rülhettem a földtulajdonosok közé. Ez egy 
5 ezer hektáros vadászterület, kevés apró-
vaddal, sokkal több szarvassal, vaddisznó-
val és őzzel. Ha „elunom” ezt a területet, 
akkor átmegyek Gyótára, ahol szintén tag 
vagyok, immár „emberemlékezet” óta. 

VADÁSZLAP: Milyen puskát visz ma-
gával?

Vörös Géza: - Van egy 8x68-as és egy 
6,5x68-as Steyr-Mannlicherem, jól meg-
barátkoztam a 7 milliméteres Saueremmel 
és egyre jobban kedvelem a Blaser R93-
asomat, .300 WM kaliberben. Ezeken kí-
vül rendelkezem még egy 12-es Merkellel 
és egy Benellivel.

VADÁSZLAP: Sok meghívást kap vadá-
szatra?

Vörös Géza: - Nem szívesen mondok le 
vadászatot, de minden meghívásnak nem 
tudok eleget tenni. A téli napjaimat azért 
úgy intézem, hogy a vaddisznóhajtásokra 
eljussak, ezt szeretem ... az eddigi rekor-
dom, hogy 4 lövésből egy álló helyből 
4 disznót lőttem, sajnos nem volt több töl-
tény a puskában. Nem nagyon számoltam 
utána, de évente úgy 300 lövést teszek 
a sörétesekkel fácánra, kacsára, ritkán 
mezei nyúlra és talán kétszázat a golyó-
sokkal nagyvadra.

VADÁSZLAP: - Ha valaki körülnéz az 
irodájában vagy a lakásán, le sem tagad-
hatja, hogy vadász, mert sok trófea van
a falon.

Vörös Géza: - Akinek lehetősége van akár 
itthon, akár külföldön vadászni, előbb-
utóbb kicsi lesz a lakása, szűk az irodája, ha 
meg akarja becsülni a trófeákban is meg-
testesülő vadászati élményeket. Hatszor 
voltam Afrikában, lőttem 16 féle antilopot 
és két bivalyt. Tizenöt éve rendszeresen 
megfordulok Erdélyben, Sepsiszentgyörgy 
környékén, ahol lőttem medvéket, fajdo-
kat, három zergét és a rekordom egy 23,5 
centis kan... S bármilyen furán hangzik, 
sokszor vadásztam gímszarvasra, de az er-
délyi szarvasbikámmal még nem sikerült 
„összejönnöm”. Szerencsés ember vagyok, 
mert nekem a vadászat mindent jelent, az 
életemet, a munkámat, a megélhetésemet 
és nem utolsó sorban: a szórakozásomat.

Csekő Sándor

Munka közben
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Tisztelt Olvasóink!

Ne várják tőlünk, a VADÁSZLAP munkatár-

saitól és az egyesület lelkes tagjaitól, hogy 

elfogultság nélkül tudósítunk a számunkra 

mindenképpen nevezetes eseményről, a szer-

vezésről, a programokról, a műsorról, az ellá-

tásról... mert rengeteg munkánk van benne. 

Elértük, hogy a fővárosiak, de még többen az 

„esernyős” turisták végigsétáltak a Washing-

ton sétányon, ahol a színpadunk, az étter-

münk, kézműveseink sátrai-asztalai álltak, de 

nem értük el, hogy a „zöldruhások”, a vadá-

szok érdeklődését is felkeltsük.

Pedig találtunk ki újdonságokat...

A kultúraA kultúra
a vadászatban a vadászatban 

gyökerezikgyökerezik
folytatás
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A helyszín és az időpont

Az Isten hat nap alatt teremtette a világot, 

a hetedik napon pihent. A VKE hatszor vidé-

ken várta majálisára a tagjait, a vadászokat 

és a családtagjaikat, s nem utolsó sorban: 

a nem vadászokat... és úgy döntött, he-

tedszerre a fővárossal kísérletezik. Mind-

ezt akkor, amikor az FVM befagyasztotta 

a pályázatait, az ország gazdasági helyzete 

nem éppen kedvező, azaz egyre nehezebb 

támogatót és szponzort találni. Ráadásul 

a Városligetet választottuk, amely a főváros 

kiemelten védett területe, csak jó pénzért 

lehet már a Vajdahunyad vár udvarát is 

igénybe venni. Annak ellenére, hogy a Fő-

városi Önkormányzat Városfejlesztési és Vá-

rosvédelmi Bizottsága a területhasználatért 

és a Parking Kft. a közreműködő gépkocsik 

behajtásáért – támogatásként – kedvezmé-

nyes díjakat számolt, ide kellett a kiadási 

rubrikába beírnunk a legnagyobb összeget.

Februárban még a június 6-át lőttük be 

időpontként. El is kezdtük a szervezkedést, 

s még időben kiderült, más rendezvények-

kel ütközik az elképzelésünk. Így egy héttel 

később, 12-én, a Magyar Mezőgazdasági 

Múzeum Kertész-termében két kiállítást 

nyitottunk meg, 13-án pedig – a Pannon 

Bországgyűléssel közösen – került sor a 

„Vadászati Kultúra Napja” rendezvényre. 

(Csak erre, mert partnerek híján a Hősök te-

rén a koszorúzást le kellett mondanunk. Ta-

lán majd jövőre meggyőzzük a megyéket, 

hogy mivel lehet fölhívni a törekvéseinkre 

a sajtó, a médiumok fi gyelmét.)

Képzőművészeti kiállítás

A Vadászati Kulturális Egyesület ismét ki-

rukkolt egy rendhagyó ötlettel. A Kulturális 

Tanács és a Képzőművész Kör úgy hatá-

rozott, hogy minősíti a vadászalkotók „Ta-

lálkozás a természettel” című kiállítására 

beérkezett műveket. 38 alkotó mérettette 

meg magát és alkotásait, összesen 159-et, 

melyekből 61 találtatott érdemesnek arra, 

hogy az Egyesület tanúsítványát megkapja. 

A bemutatott, kiállításra szánt művészeti 

alkotásoknak több, egyaránt fontos feltétel-

nek kellett megfelelniük. Követelmény volt 

a művészeti érték, egyúttal a magas techni-

kai színvonal, a szakmai hitelesség és a vadá-

szati kulturális érték.  A zsűri elnöke Dr. Farkas 

Ádám, a Képzőművészeti Egyetem tanszék-

vezetője, szobrászművész, tagjai: dr. Berdár 

Béla, Csekő Sándor, Muri Mihály és Valaczkai 

Erzsébet volt. A kiírás szerint kizárólag 

a VKE tagjai vehettek részt a pályázaton. 

A kiállításra szánt művészeti alkotások 

jellege igen széles skálán mozgott. A leg-

nagyobb számban természetesen a festmé-

nyek képviseltették magukat, de szép szám-

mal volt grafi ka, festett porcelán, bronzszo-

bor, fakompozíció, csontfaragás, ékszer, sőt 

gobelin is. A pályaművekből nyílt kiállítást 

a Vajdahunyadvár Kertész-termében június 

28-ig tekinthették meg az érdeklődők. 

A Vadászati Kulturális Egyesület Diana Va-

dászhölgy Klubja ezzel egyidejűleg „Termé-

szeti értékeink – női szemmel” címmel hir-

detett képzőművészeti pályázatot, melynek 

200 ezer forintos összdíjazását Bán György 

és Bán Beatrix ajánlotta fel. A megadott ha-

táridőre összesen 14 vadászhölgytől érkez-

tek be képzőművészeti alkotások.

A pályázat nyertese Lászlófalvi-Eördögh 

Katalin lett, aki egy női vadászékszer-kol-

lekcióval vívta ki az elismerést. A második 

helyen Szolnoki Erika akvarellje, a harmadik 

helyen – megosztva – Szigeti Márta és Boros 

Andrea festményei végeztek.

A két pályázat közös kiállítását június 12-

én prof. Dr. Náhlik András, a VKE Kulturális 

Tanácsának elnöke nyitotta meg.

A színpad

Minden rendezvénynek van olyan „hoza-

déka”, amely az új ismeretségekről, barát-

ságokról szól. A fővárosi „Vadászati Kultúra 

Napjának” sok ilyen élménye volt, hiszen 

valamennyiünk számára eddig nem is-

mert körülmények között kellett a dolgo-

kat szervezni. A Mezőgazdasági Múzeum 

osztályvezetője, Szellő Tibor javasolta, ha 

színpadra van szükségünk, érdemes meg-

keresni a Musica Hermina Alapítványt, akik 

minden évben koncertszínpadot állítanak 

a vár udvarán. A mindkét fél számára elfo-

gadható egyezség létre is jött Bálint Gábor 

igazgatóval, aki – ugyancsak nagy meg-

lepetésünkre – saját kezűleg és Tibi bácsi 

segítségével építette fel a színpadot. Sőt, 

amikor megtudta, hogy tánc és balett is 

lesz a műsorban, a raktárból előkerült egy 

balett-szőnyeg is… így nagyon nem kellett 

félteni a fellépők testi épségét.

A kultúra a vadászatban gyökerezik!
Ez volt a mottója a „Vadászati Kultúra Napja” rendezvénynek,
amelyet június 12-13-án Budapesten, a Vajdahunyadvárban
és a Városligetben rendezett meg a Vadászati Kulturális Egyesület.

A boldog nyertes, Eördögh Katalin
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A konyha és az étterem 

Ha vendéglátásról kell gondoskodni, Tóth 

Kálmán kihagyhatatlan a VKE számára. 

Most sem történt másként, Kálmán révén 

vállalta az Országos Vadétek Főzőverseny 

zsűrizését Benke Laci bácsi, régi barátunk 

és új vadásztársunk, Blaskó János mester-

szakács pedig a nyílt tűzön forgó vaddisz-

nók sütögetését. De ki viszi majd 

a konyhát? Hetekig kerestük 

a partnert. Aztán a véletlen – 

nevezzük nyugodtan vadászat-

nak – a segítségünkre sietett. 

A hegyeshalmi Hammerl János 

fogadós és barátja a Nyírségben 

vadászott, a rövid ismerkedés 

után megszületett az egyezség. 

Amikor a rendezvény előtt talál-

koztak a profi k, Tóth Kálmán, Kári 

János, Blaskó János, Hammerl 

János és a székesfehérvári Polgár 

János, jó volt látni-hallani, hogy 

fél szavakból értik egymást. Az 

egyesületnek egyetlen feladata 

maradt, beszerezni a szarvaskolbászhoz 

szükséges két mázsa szarvashúst és három 

vaddisznót a nyárson sütéshez. Öreglakon 

Vörös Géza igazgató és Zambó Péter, a Pilisi 

Parkerdő Zrt. vezérigazgatója egy szóra se-

gített, sőt a valkói erdészetnél megnyúzták 

és úgy szállították előkészítésre a vaddisz-

nókat. Köszönet érte Magyar Ferenc erdé-

szetvezetőnek!

A „ménkű” és az igények

A konyha és az étterem, a színpad bizton-

ságos működéséhez elektromos energiára 

van szükség. Amíg a színpadot és a ven-

déglátó sátrakat a Vajdahunyadvár udva-

rán képzeltük el, egyszerű volt a megoldás, 

a múzeumtól vételezhetünk áramot. De 

„kiköltöztünk” a Washington sétányra, tá-

volabb a múzeumtól, ahová komplikáltabb 

lett volna a vezetékek kiépítése. A Novus 

Művészeti Iskola gondnoknője, Domján 

Erika természetesnek tartotta, hogy hozzá 

fordultunk segítségért, más rendezvények-

nek is szoktak áramot adni. Csak a profi  

villanyszerelők értik, hogy 5x32 A és 6x16 

amperes csatlakozást kellett kialakítani 

a „bokrokban”, ahová egy 16-os földkábe-

len juttattuk el a villamos energiát. A ká-

belt Győrből kölcsönöztük, Farkas Bertram 

kollégánk apukájának közreműködésével, 

a kivezetést és a kapcsolószekrényt Soltész 

Károly munkatársai tették használhatóvá.

A dolog – egy áramszünetet leszámítva – 

működött.

Tóth Kálmán, Kári János, Bodrogi Gyula, 
Hammerl János és Benke László – a főzőver-
seny zsűrije

Kitüntetések, elismerések

A Vadászati Kulturális Egyesület évente 

egyszer, egyetlen személynek adományo-

zott elismerése az „Aranygyűrű”, amelyet 

ebben az esztendőben az egyesület 

folyamatos támogatásáért, valamint a VKE 

rendezvényeinek szponzorálásáért 

Bán György vehetett át.

A „Vadászati Kultúráért” oklevelet 

Videcz Ferenc vadászíró távollétében 

lánya vette át.

Az Arany Fácán-toll irodalmi nagydíj kitüntetettje Rakk Tamás. A Hubertus Kereszt 

legmagasabb gyémánt fokozatát, az idei évben a VKE elnöksége Békefi  Józsefnek 

ítélte oda, aki évek óta aktív támogatója és segítője az egyesületnek. Az Arany Ecset-toll 

művészeti nagydíj kitüntetettje 2009-ben Csiszár József festőművész lett. A Vadászati 

Kulturális Egyesület életmű díját, az Arany Túzok-toll díjat posztumusz az idén, január 

9-én tragikus hirtelenséggel elhunyt Dúcz Lászlónak ítélte oda.
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4x4-es terepjáró szemle

Sokféle autókiállítás létezik, de kimon-

dottan 4x4-es, azaz összkerékmeghajtású 

autóbemutatóról mostanában nem hallot-

tunk. Arra gondoltunk, érdekes lehet a va-

dászok számára egy ilyen kiállítás, szemle, 

ahol megtekinthetőek a legfrissebb kiadá-

sú összkerekesek és a már bejáratott, speci-

álisan átalakított vadászautók.

Az új autóknál nem lett teljes a paletta, 

a luxus-kategóriák kereskedői nem jöttek 

ki a Városligetbe, csupán 26 márka 29 autó-

ját nézhették meg az érdeklődők. A Duna 

Autó Zrt., a Schiller Autó Család Kft., az Emil 

Frey Kft., a SuzukiHáz, a Globe-Carex Kft., 

a Hyundai Holding és a Bács-Indicar Kft. 

volt a partnerünk.

Péntek éjjel még dolgozott rajta, de reggel 

nyolckor már a Városligetben volt Szabó 

Zsolt mindkét Subaruja, a traktorok ma-

gasságára átépített „tarka” és egy Subaru 

alkatrészekből, motorból összeállított kis 

vadászautó. (Az ismertetésére később visz-

szatérünk.) De nem volt érdektelen Soltész 

Károly vadonatújnak kinéző, egyébként 

több mint húsz éves Toyotája, vagy Bán 

György vadászautója.

Valami elkezdődött, jövőre már továbblép-

hetünk.

A Hubertus Kereszt ezüst fokozatú kitünte-

tését vehette át:

A Hubertus Kereszt arany fokozatú kitün-

tetését vehette át:

Acsádiné Varjú Ildikó, 

a Diana Vadászhölgy 

Klub Tolna megyei 

szervezetének elnöke-

ként kifejtett közéleti 

tevékenységéért

Bótáné Batta Olga, 

aktív vadászati közös-

ségi és közéleti tevé-

kenységéért, a vadá-

szati kultúra fejlesztése 

érdekében végzett 

munkásságáért

Patakyné Szabó Éva, 

a VKE Diana Vadász-

hölgy Klub Hajdú-Bihar 

megyei szervezetének 

elnökeként végzett 

kimagasló szervező-

munkájáért

Juhász Sándorné, 

a VKE Diana Vadász-

hölgy Klub Hajdú-Bihar 

megyei szervezetének 

alelnökeként végzett 

kimagasló szervező-

munkájáért

Kovács Zoltán, 

az Agárd-Hosszúrét Vt. 

elnöke, 

példamutató vadászati 

tevékenységéért

Kosztolányi László, 

az Agárd-Hosszúrét Vt. 

tagja, 

példamutató vadászati 

tevékenységéért

Németh Gergely, 

a Szanyi Dózsa Vt. 

elnöke, a magyar, 

valamint az egyetemes 

vadászati kultúra nép-

szerűsítésében vállalt 

szerepéért

Vörös Géza, az Öreg-

laki Vadfeldolgozó Kft. 

vezetőjeként számos 

vadászati szakmai és 

kulturális rendezvény 

támogatásáért

Szíjártó Tibor, a 

Mecseki Erdészeti 

Zrt. vadgazdálkodási 

igazgatója a vadászati 

rendezvények rendsze-

res támogatásáért

Blaskó János, a 

vadászgasztronómia 

népszerűsítésé-

ért, valamint a VKE 

vadételfőző versenye-

inek elősegítéséért és 

támogatásáért

A 2000-ben alakult Pipacs Kürt Együttes 

(Rubi Gergely, Aradi János, Nagy Zoltán, 

Simon Tibor, Csontos Csaba, 

Almásy Sándor)

A Vadászkamara Kürt Együttes

(Siklósi Kálmán, Mészáros Sándor, Nagy 

Csaba, Kovács Gábor, Marek József, vala-

mint a felvételről hiányzó Mészáros László, 

Palatinus Ferenc, Tápai Balázs, Tóth Balázs)

Mesterházyné Koncz 

Bernadett, a VKE Di-

ana Vadászhölgy Klub 

Vas megyei szervezeté-

nek életre hívásáért és 

a vadászati rendezvé-

nyek támogatásáért

Deme Józsefné, a Di-

ana Vadászhölgy Klub 

Hajdú-Bihar megyei 

szervezete érdekében 

kifejtett közösségfor-

máló szerepéért
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Honfoglaló őseink viselete

Ősleány A két világháború között

Barokk női lovaglóruha
A magyar vadgazdálkodás „fénykorából”

A bemutató nem jöhetett volna 

létre Polster Gabriella, a Zanakó 

Bt., Batta Olgi és a közreműkö-

dők segítsége nélkül...

 Monarchia korabeli viselet

Reformkori öltözékek Napjaink elegáns vadászviselete

Történelmi
vadászruha-bemutató
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Nem megfelelő az időpont, nem 

jó a versenykiírás, nem ideális 

a helyszín… – ilyen és ehhez ha-

sonló kifogásokkal találkoztak 

a VI. Bársony István prózamondó 

verseny szervezői az előkészü-

letek során. És mégis, hét okta-

tási intézmény tizenhárom álta-

lános és középiskolás tanulója 

indult a rangos eseményen. Való igaz, hogy 

a megmérettetés több helyen egybeesett 

a tanévzárókkal, így sokan távol marad-

tak. Az Oszter Sándor, dr. Csiák Gyula, 

Homonnay Zsombor összetételű zsűri ab-

ban egyetértett, hogy a résztvevők felké-

szültsége hagyott 

némi kívánnivalót 

maga után. Pedig a 

versenyzőknek több 

mint egy hónapjuk 

lett volna rá, hogy 

megtanulják, begya-

korolják és nem utol-

sósorban úgy adják 

elő a kiválasztott no-

vellarészletet, ahogy 

a névadó szellemi-

sége megkövetelné. 

A szakközépiskolások nagy ré-

sze még olvasva is bakizott... De 

voltak pozitívumok is! Mégpe-

dig Aranyi Fruzsina és Hammerl 

János Balázs, akik az általános 

iskolások között indultak, de 

minden bizonnyal a nagyobbak 

kategóriájában is dobogóesé-

lyesek lettek volna... A csapat-

versenyt a Szombathely-Oladi Herman 

Ottó Szakiskola csapata nyerte. Az egyéni 

versenyben, általános iskolai kategóriában 

Hammerl János Balázs végzett az élen, míg 

a középiskolásoknál Kiss Bernadett nyert, 

megelőzve Mata Márkot és Dobri Bencét.

A sátraknál már ko-

rán reggel megin-

dult a tüsténkedés. 

A hangulat remek 

volt, az étkek illata sok 

érdeklődőt vonzott 

a főzőcsapatokhoz. 

A délben elkezdett 

értékeléshez szépen 

terített asztalra fel-

tálalt, háromfogásos 

menükkel érkeztek 

– előre megadott 

időpontra – a ver-

senyzők. A Benke Laci bácsi vezette szak-

avatott zsűri – melynek tagjai voltak még 

Bodrogi Gyula, Hammerl János, Káry János 

és Tóth Kálmán – hősiesen végigkóstolta és 

elbírálta a 18 fogást, melynek állagát, ízét, 

illatát, színét, és a tálalás szépségét külön 

is pontozták. A Nagykanizsai Hubertus Vt. 

főzőcsapata első díjat nyert és egyben meg-

kapta az idén megalapított vándorkupát is. 

Másodikként végzett a Hajdú-Bihar megyei 

Dianák női válogatottja, a harmadiknak járó 

serleget pedig a Vitárgya Hegyi Hollók lel-

kes főzőemberei kapták. A zsűrielnök által 

képviselt Fehérasztal Lovagrend különdíját 

az alkalmilag összeállt Árvalányhaj fantázia-

nevű duó érdemelte ki.

Bársony István prózamondó verseny

Országos Vadétek Főzőverseny

Hammerl
János Balázs

A győztes Nagykanizsai Hubertus Vt. 
csapata, akik a vándordíjat is elnyer-
ték: Nemeskövi Dénes, Guszmann 
János, Gaál József

Faragott dinnye 
a Vitárgya Hegyi 
Hollók asztaláról

Családi öttusa

A Diana Vadászhölgy Klub családi öttusa 

vetélkedővel várta a rendezvényre érkező 

látogatókat. A versenyszámok teljesítése 

során a család minden tagjának, kicsiknek és 

nagyoknak egyaránt akadt feladat: a kicsik 

szívesen segédkeztek a növények és állatok 

felismerésében, a 13+1 találatos vadásztotó 

kitöltésében, de a horgászbottal történő 

célba dobásban is, az asszonyok a háztartási 

feladatlap kitöltésében jeleskedtek, végül 

a család összes tagja az óriási méretű sítalp-

pal küzdötte el magát a képzeletbeli célig. 

Bár igyekeztünk a feladatokat úgy össze-

állítani, hogy a vetélkedőn vadász és nem 

vadász családok egyforma eséllyel verse-

nyezhessenek, mégis a vadásztotón elért 

eredmény lett a döntő a végeredmény ki-

alakulásában. A fődíjat, egy ajándékkosarat 

Erdélyi Tamás és családja vihette haza.

A rendezvény többi programjában is je-

leskedtek a Diana Vadászhölgy Klub tag-

jai. Két csapatuk is indult a főzőversenyen, 

de a történelmi vadászruha-bemutató is 

színesebb, érdekesebb, izgalmasabb volt 

a vadászhölgyek közreműködésével.

Az egércincogástól a szarvasbőgésig

Pisszegés, nyúlsírás és vészsirám... Fehér Péter és 

Erdélyi Tamás (balra), valamint Jung Jenő (jobbra) 

tolmácsolásában. Az állathangutánzó-show óriási 

közönségsikert aratott. A vadhívás nagymesterei 

még a laikusok számára is élvezhető produkciót 

nyújtottak, vastapsra ragadtatva a nagyérdeműt.
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Bármilyen hihetetlenül hangzik, mi, a szervezők, a közreműkö-

dők nagy része és a visszajelzések alapján a vendégek zöme jól 

érezte magát a Városligetben. Szép idő volt, aránylag olcsón le-

hetett enni-inni. Jó volt együtt lenni a borosokkal, pálinkások-

kal... a Pannon Bországgyűléssel. A kézművesek, árusok nagy 

forgalmat nem csináltak, a közönség még igazán nem fedezte fel 

a Vadászati Kultúra Napját. 

Rácz Gábor, a vadászkamara Fővárosi és Pest megyei elnöke fo-

galmazott így: 

– Ha én jól érzem magam egy rendezvényen, annál nagyobb di-

cséret nem kell a rendezőknek.

Szöveg: Agyaki Gábor – Bán Beatrix – Csekő Sándor – 

Farkas Bertram – Somfalvi Ervin – Wallendums Péter

Fotók: Polster Gabriella

Ambrózy Árpád bemutatója

Szeredi Krisztina a vadászhim-

nuszt énekli

Bacskai Ildikó a „hattyú”

Bajor hegyi véreb és vezetője 

a fajtabemutatón
Krekács Zoltán reneszánsz öltözékben vett részt a rendezvényen

Nem volt könnyű dolgunk 1092 

fotóból kiválasztani ezt a néhány 

felvételt, melyekkel a programo-

kat próbáltuk illusztrálni. 

 A közönség összetétele 

műsoronként változott

A Nuca Llacta indián együttes Dél-Amerikából

Fotómozaik
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A HÓNAP                                   FOTÓJA
EREDMÉNYES HALÁSZ A FEKETE GÓLYA

FOTÓ: KRIZÁK ISTVÁN
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Hollandia szélfútta homokdűnékkel tűzdelt, nyáron is vacogtató 

tengerpartján fekszik minden ipar nélkül a kies Wassenaar. Mel-

lette királyi vadászterület: a De Horsten birtok. Itt él békében és 

boldogsában Maxima hercegnő, Willem Alexander herceg és há-

rom kislányuk, Amália, Alexa és Ariana. És az, hogy írásom nem 

lapunk gyermekrovatában kötött ki, csak annak volt köszön-

hető, hogy be tudtam bizonyítani a főszerkesztőnek: 

a magyar puskaművesek, fegyverkereskedők és 

gyártók által elátkozott és a kis híján a zöld 

zoknit is haditechnikai termékké, a zok-

ni-horgolást pedig hadiipari gyártás-

sá nyilvánító 2005. évi CIX. törvény 

kiötléséhez felhasznált nemzetközi 

export-kontroll egyezményt e szél-

szeldelt faluban írták alá.

Mert azt nem feltételeztem, 

hogy ilyet magyar hivatalnok 

csakúgy kiráz a kisujjából. Egy 

egész iparág lefenyítéséhez a 

vasműtől a kisiparosig azért már 

kell némi jogi háttér. A Wassenaar-i 

Egyezmény eredeti célja a hadiipa-

ri termékek és kettős felhasználá-

sú termékek export-ellenőrzésének 

a megteremtése volt. Az egyezmény 

tartja fenn azt a technológiai szakadékot, 

ami a nyugati civilizációt a trónkövetelők-

től még sokáig el fogja választani. Lehet, hogy 

ennek analógiájára gondolták úgy a jogalkotók, hogy 

a fent említett törvény célja pediglen a magyar ipar tartós elvá-

lasztása a világ élvonalától. Ne a magyar hadiipar tartozzon a világ 

élvonalába, hanem átláthatatlan lehúzós bürokráciánk is. Sikerült. 

Új Magyarországot építünk!

Ma, elvben abból a vadászati árucikkből válhatna haditechnikai 

termék, ami nemcsak szerepel a törvény listáján, de külön kifeje-

zetten katonai célokra, tehát magasabb műszaki követelmények 

teljesítésére is alkalmas. Hogy melyek a kifejezett katonai célok? 

A töprengés joga az olvasóé.

Ilyen termék gyártásának az előállítás és az átalakítás minő-

sül, a javítás és a forgalmazás már „csak” haditechnikai 

szolgáltatás, ami viszont úgyszintén hadiipari 

tevékenység. Ehhez képest a törvény mélyen 

hallgat arról például, hogy az 1938 előtt 

gyártott huzagolt csövű tűzfegyverek 

(mondjuk egy békebeli remek Mau-

ser, Karl-Gustav vagy Nagant), a 20 

milliméteres űrméret alatti dupla 

csövű sörétes fegyverek, a perem-

gyújtásos lőszert kilövő huza-

golt tűzfegyverek nem tartoznak 

a Wassenaari Egyezmény, és az an-

nak itthon túlzottan érvényt szerző 

jogszabály hatálya alá.

Véleményem szerint egész egy-

szerűen értelmetlen ez a szigor, és 

sürgősen át kellene dolgozni e terület 

jogszabályait, mert egész egyszerűen 

ellehetetlenítik a gazdaság szereplőit. Az 

sem igazságos, hogy egy kalap alá vesznek 

lőszergyárat, optikai üzemet és kisiparos fegy-

vermestert az engedélyezési követelményekben, 

szolgáltatási díjak és bírságok dzsungelében.

Az, hogy az engedély megszerzése és megtartása milyen veg-

zatúrával jár egy egyéni vállalkozó puskaművesnek, vagy kiske-

reskedőnek, ahhoz elég, ha azzal iszonytatom a vadász literatúra 

iránt érdeklődő olvasót, hogy csak saját számlálásom alapján 

a Giordano Bruno utolsó grillpartijához hasonlítható eljárásban 

alsó hangon 38 féle adatot kell megadni, és 16 féle mellékletet, nyi-

latkozatot csatolni, amiből a fele olyan, hogy ha 60 napnál régebbi 

a határozathozatalkor, akkor a kérelmet el kell utasítani. A magyar 

jog ugyanis minden eddigi kormány minden miniszterelnökének 

minden fogadkozása ellenére olyan, mint a falióra: ha a mozgásba 

hozott pendulum nem üt, akkor bizony visszaáll a nullhelyzetbe, 

és lehet kezdeni az egészet elölről.

Hogy az erkölcsi bizonyítvány e búr zsiráfbőr-korbács hosszúsá-

gú listán nem szerepel? Kit érdekel! Elég, ha a mezei alkalmazot-

taktól megköveteljük. Mert egy tag, vagy egy ügyvezető akár jog-

erős büntető ítélet hatálya alatt is állhat. Tehát, a fegyverboltban 

még a takarító néni is büntetlen előélettel kell, hogy rendelkezzen, 

nem szabad, hogy rajtakapják még tavaszi hóvirágszedésen sem, 

mert az már kizáró ok (természetvédelmi szabálysértés) lenne. 

Ugyanakkor, ha négy rovott múltú egyén, vagy ugyanennyi pana-

mai off -shore cég megvesz egy lőszergyárat, és utána fantasztikus 

gyümölcsökkel kecsegtető tagi határozatokat hoznak mindenféle 

emberi élet kioltására alkalmas eszköz Afrikába szállításáról vég-

leges vitarendezés céljából 

mindenféle perben és ha-

ragban álló népeknek, vagy 

törzsi vezetőnek, az már O.K. 

Vagy ez már a jogi K.O?

Vadi-ipar

A fegyverboltban még

a takarítónéni is

büntetlen előélettel kell, 

hogy rendelkezzen...

DR. NYIKOS ATTILA

nyikosdr@t-online.hu

Emlékkép

Vadásznap. Patetikus hangulat: éppen csak vége 

a Hubertus misének, szólnak a vadászkürtök, 

a kitüntetettek még mindig fogadják vadásztár-

saiktól a gratulációkat. A színpad előtti teríté-

ken fekvő bakhoz lép egy édesapa a gyerekével, 

s megpróbálja ráültetni a lurkót, hogy a telefon-

jával megörökítse. Odasietek hozzá, közlöm, 

hogy ezt nem illik. „Mé’ nem? Ki a f… vagy te 

itt?” – kérdezi. Halkan válaszolok: Tiszteletlen-

ség… Mire befejezem a mondatot, a férfi  már 

a büfésátornál kortyolja az ener-

giaitalt. Ujjnyi vastag arany nyak-

láncán megcsillan a napsugár…

W.P.
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Valamikor – úgy a hatvanas évek elején – a jogalkotó abból az elv-

ből indult ki, hogy vad és gépjármű ütközése esetén a vadászatra 

jogosult kárfelelőssége elsősorban azért áll fenn, mert a vadászat-

ból jelentős hasznot húz. Az olyan sokszor emlegetett „haszon” 

persze ma már az esetek nagyobb részében rég elúszott, hiszen 

a vadászat, vadgazdálkodás költségei az elmúlt évtizedekben 

eszeveszett „szabálytalan előzésbe” kezdtek. A motorizáció akkori 

szintjén és árviszonyai között a hetvenes években jól működött 

a MAVOSZ által szervezett országos érvényű biztosítási rendszer, 

amelyet minden vadászatra jogosult területarányosan fi zetett. 

Ahogy nőtt a gépjárműpark, 

az egyes járművek értéke, fej-

lődött az úthálózat – és ezzel 

együtt természetesen a vad-

gépjármű ütközések kockáza-

ta is – a következő évtizedre 

a biztosító megszüntette ezt az 

„általános szolgáltatást”. Azóta 

a gépjármű károsultnak csak 

a Casco szerződésében megha-

tározott önrész feletti kárának 

megtérítése a biztos segítség. 

Ha nincs Casco-ja – és ez a gya-

koribb – bizonytalan kimenete-

lű pert indíthat, de számtalan 

per indul magáért, az önrész 

megtérítéséért is.

Az 1996-os LV. törvény élet-

belépésével sokan bíztak ab-

ban, hogy mind a közlekedés, 

mind a vadászat-vadgazdálko-

dás is úgynevezett „veszélyes 

üzem”, ezért majd mindkét ér-

dekelt fél viseli a maga kárát. 

Ez persze – és ez igen hamar 

kiderült – hiú ábránd maradt. A 

Vtv. 75.§. (3) bekezdése ugyanis 

kimondja: „A jogosult a Polgári 

Törvénykönyvnek a fokozott 

veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályai szerint köteles 

megtéríteni a károsultnak a vad által a mezőgazdaságon és erdő-

gazdálkodáson kívül másnak okozott kárt.” Ebbe a kategóriába so-

rolandók a vad-gépjármű ütközések kártérítési kérdései.

A károsult – valójában érthető okokból – a legkülönbözőbb 

indokokkal igyekszik bizonyítani a vétlenségét, és ezzel együtt 

megállapíttatni a vadászatra jogosult felróhatóságát. Ennek során 

vizsgáltatják a beírókönyvet, hogy volt-e akkor vadászat, amely-

nek hatására a kárt okozó vad az úttestre került. Van-e a környéken 

a jogosult által létesített szóró, etető, itató, dagonya vagy egyéb, 

a vad komfortérzetét szolgáló vadgazdálkodási berendezés. A tör-

vény 78. § (4) bekezdése az útfenntartót kötelezi a vadbeugrás-ve-

szélyt jelző tábla kihelyezésére, abban az esetben, ha a jogosult 

a költségek vállalásával azt kezdeményezi. A veszélyt jelző tábla 

kihelyezésének lehetőségét a jogalkotó azért adta a jogosultnak, 

mert a vadmozgást, s annak időközi változásait vitathatatlanul 

a megfelelő szakmai és területismerettel rendelkező helyi vadá-

szok tudhatják a legjobban. Ha 

a baleset olyan helyen követ-

kezik be, ahol nincs kihelyezve 

a tábla, később a kártérítési per 

során késhegyig menő viták 

folynak. Sokan viszont fi gyel-

men kívül hagyják azt a tényt, 

hogy a KRESZ szerint a tábla 

jelentése: fokozott vadveszély, 

és ez a minősítő jelző nem vé-

letlen szóhasználat, hanem azt 

jelenti, hogy a vad beugrásának 

a valószínűsége az átlagosnál 

nagyobb, magyarán „fokozott”. 

Elvileg ugyanis az ország 

egyetlen útszakaszán sem zár-

ható ki a vad felbukkanása, hi-

szen szaladgált már szarvasbika 

a budapesti Villányi úton, vad-

kan a Batthyányi téren, vagy 

egy süldő az Andrássy úton. 

Mindenhová nem lehet táb-

lát tenni, és egyébként is – ha 

nincs alatta külön kiegészítő 

tábla – hatálya a vadveszélyt 

jelző táblától számítva csak 

1000 méterig érvényes.

Leírva, pontosítva ugyan 

nincsen, de adott esetben so-

kat segíthet az, ha a baleset egy olyan útszakaszon történik, ahol 

nincs kitéve tábla, a jogosult a helyi rendőrségtől igazolást kér ar-

ról, hogy a kérdéses útszakaszon – mondjuk öt éven belül – vad-

beugrásos baleset nem történt. Ilyen igazolással alátámasztva, 

a napnál világosabb, hogy a „fokozott vadveszély” lehetősége 

nem állt fenn, a vadveszélyt jelző tábla kihelyezésének a kezdemé-

nyezése pedig nem volt indokolt. 

Az évente bekövetkező sok száz, vagy ezres nagyságrendű vad- és gépjármű ütközéses eset „utóélete” 

mind a vadászatra jogosított, mind a károsult számára meglehetősen bizonytalan kimenetelű, mond-

hatnánk kétesélyes játszma. Még a kísértetiesen hasonló szituációkban is mind a vesztésre, mind pedig 

a nyerésre akad számtalan, néha egészen meghökkentő példa, és az átlagosan két évig húzódó per bő-

séggel ad munkát a bíróságoknak, ügyvédeknek és a szakértőknek. Így aztán egyáltalán nem olcsó mu-

latság, de főként annak nem, aki a végén vesztessé válik.
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Bakugrásos beugratók

Kötelezően előírt feltétel, hogy olyan kerítés legyen

a sztráda mentén, amely a vad bejutását megakadályozza
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Külön történet – és szinte a fertőző betegségekhez hasonlóan 

egyre terjed –, hogy a kerítéssel védett autópályákon is ijesztgetik 

az arra járókat a vadveszélyt jelző táblák. Pedig kötelezően előírt fel-

tétel, hogy olyan kerítés legyen a sztráda mentén, amely a vad beju-

tását megakadályozza. A pályafenntartó előírt kötelessége továbbá 

a kerítés rendszeres, naplózott ellenőrzése, és sérülés esetén annak 

azonnali kijavítása. Mindenképpen fi gyelembe kell venni azt a tényt, 

hogy ha valaki megfi zeti a pályadíjat, akkor a fenntartó kötelessége 

biztosítani azt, hogy a gépjárművezető a megengedett 130 km/óra 

sebességet betartva, balesetmentesen közlekedhessen, és vaddal 

a pályán ne találkozhasson. Ilyen sebességnél – és ezt bízvást ki le-

het jelenteni – a legkorszerűbb fékberendezések sem tudják meg-

akadályozni a súlyos és életveszélyes balesetet. A hagyományos, 

alul sűrűbb, majd felül ritkább fonatú kerítésen az őz – ha nem is 

könnyedén – de igenis át tud bújni, a szarvas rendszerint átugorja, 

a vaddisznók pedig legtöbb esetben a speciális „huzalfüggönyök-

kel” védett vízátereszeken bújnak be, vagy alátúrva egyszerűen ki-

emelik és így egy sajátos bebúvót készítenek.

A perek során az összetört, olykor igen nagy értékű gépkocsin 

kívül sokszor egészen elképesztő forintosított – később megítélt, 

vagy elutasított – kárigényekkel próbálkoznak a károsultak, illet-

ve a jogi képviselőik. Az egyik esetben a táppénz és kereset kü-

lönbözetén kívül havi harmincezer forintra tartottak igényt, mert 

a károsult lábadozása alatt nagyon unatkozott, és ezért sok drága, 

színes képeslapot kellett megvásárolnia. Márkás, „trendi” ruháza-

ta véres lett, muszáj volt kidobni, mert még az agyonreklámozott 

mosóporok sem bírtak vele. Más esetben a hátsó ülésen utazó 

gyerek – akinek addig éppen a Bambi mese volt a kedvence – úgy 

megijedt a beugró őztől, hogy az összes drága könyvét, amelyben 

őzről még csak valami említést is tettek, megnyugvásul ki kellett 

hajítani. Furcsamód szinte mindig a legdrágább, teljesen tönkre-

ment audio-berendezésekről, és mobiltelefonokról van számlá-

val igazolt kárigény... Egy más esetben követelték, hogy fi zessen 

a vadászatra jogosult vagy százezer forintot azért, mert a balese-

tet szenvedett leányzó több mint félévig nem járhatott diszkóba, 

ugyanis fájt a lába. De volt már kútba esett üzlet, meg nem írt 

regény, lemondott esküvő és más olyan elszenvedett, forintosan 

érvényesítendő „kár” amelyeket ép ésszel talán ki sem lehetne ta-

lálni. Szerencsére az ilyen „extrák” megítélése ritka, de mindenre 

és annak ellenkezőjére is akad példa. 

Az ilyen perekben kulcsfi gurák a közlekedési és vadászati igaz-

ságügyi szakértők, akik a bírósági kirendelő végzést a baleset után 

hónapokkal később kapják meg, így a helyszíneken már sokszor 

jelentős változások történhettek. A legfontosabb támpontokat 

a korrekt, mindenre kiterjedő rendőrségi helyszíni jegyzőkönyv, 

a fényképes dokumentáció, valamint a pontosan mért adatok 

adhatják. Ezeket később a szakvélemények elkészítése során 

a szakértők saját számításaikkal, modellezésekkel, helyszíni egyez-

tetésekkel dolgozzák ki. Sajnálatos módon a mai gépkocsik nagy 

részének fékrendszere már olyan, hogy nincs látható és rögzíthető 

féknyom, amely a baleset előtti sebesség becsléséhez megfelelő 

támpontot adhatna. 

A gépjárműszakértő számára elsősorban a töréskárok mértéke, 

az erőhatások értékelése a feladat, természetesen rendkívül fon-

tos az ebben a munkakörben évtizedek alatt megszerzett rutin és 

tapasztalat is. Hasonló a bíróság által kirendelt vadászati szakértő 

munkája is.

Anélkül, hogy ehelyütt bármit is bizonyítani szeretnénk, akárki 

ellenőrzésképpen megteheti, hogy leáll egy vadveszélyt jelző táblá-

hoz, és alaposan megfi gyeli az arra haladó autókat, de ne lepődjön 

meg azon, ha a tábla láttán egyetlen vezető sem csökkenti járműve 

sebességét! Az autósok szá-

mára – úgy tűnik – a táblának 

csakis akkor van jelentősége, 

ha az esetleges baleset után 

kártérítést követelnek…

HOMONNAY ZSOMBOR

homonnay@vadaszlap.hu

A fokozott vadveszélyt jelző tábla hatálya

csak 1000 méterig érvényes
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Barátom azt mondja – nagyvadas terület-

ről lévén szó –, náluk is súlyos a helyzet, de 

a vegyes-, illetve apróvadas területeken akár 

csődközeli állapothoz is vezethet az arany-

sakál mértéktelen szaporodása. Márpedig 

a terjeszkedés – úgy látszik – megállítha-

tatlan, már az északi megyékből is sorra 

érkeznek a „fülesek” a felbukkanásáról. Pár 

esztendeje még volt hírértéke annak, ha 

valahol az ország területén elejtettek egy 

aranysakált, ma már viszont senki sem kapja 

fel ennek hallatára a fejét. Mondhatni, hogy 

szinte mindenhol előfordul, általánossá vált, 

s egyre nagyobb területeket „hódít meg”.

Baranyában évek óta növekvő tenden-

ciát mutatnak az aranysakál terítékadatai, 

ennek ellenére egyre több és több a nádi 

farkas, s a kártételük ezzel egyenes arány-

ban szintén emelkedik.

Esténként a környék vadászai azon a vi-

déken fültanúi lehetnek annak a különleges 

élményt nyújtó erdei koncertnek, amelyet 

a sűrűn felhangzó „tutulással” a toportyá-

nok szolgáltatnak. Ám hogy ez mennyire 

irigylésre méltó helyzet, arról talán csak 

azok tudnának mesélni, akik évtizedek óta 

vadásznak a környéken, s érzékelik a „sa-

kálinvázió” hatását: nem látnak annyi őzet, 

mint a „hívatlan vendégek” megjelenése 

előtti időkben.

Ott, ahol folyamatosan garázdálkodik, 

néhány éven belül radikálisan csökkenteni 

kell majd az őz – néhány szakember véle-

kedése szerint pedig ugyanúgy a gímszar-

vas – lelövési terveit, mert a szaporulatból 

kiszedett „sakálvám” hatására e két faj ese-

tében jelentős állománycsökkenéssel kell 

számolni.

Mozsgai József, sellyei sportvadász több 

évtizedes vadászmúlttal a háta mögött 

azt mondja, hogy ilyen károkozást a dél-

baranyai vadállományban még sohasem 

tapasztalt. A probléma eredője az arany-

sakál. Egyszerűen katasztrofális a helyzet. 

Az esti cserkelések alkalmával – melyekre 

legtöbbször a feleségem is elkísér – egyre 

kevesebb vadat látunk. A sakálüvöltés vi-

szont állandósult, innen is, onnan is folya-

matosan hallani, csak győzze kapkodni az 

ember a fejét. A legdrasztikusabban az őz-

állományt érinti a sakál terjedése, a szapo-

rulat jelentős része a ragadozók áldozatává 

válik. Ez így nem mehet tovább! A délszláv 

háború idején jelentek meg az első példá-

nyok, s a járhatatlan, sűrű nádasokban ide-

ális élőhelyi feltételeket találó toportyánok 

rohamosan elkezdtek terjedni. Féltem az 

ormánsági vadállományt, s félek, hogy az 

unokáinknak már nem lesz lehetőségük őz-

bakra vadászni… – meséli, majd reményte-

lenül legyint egyet.

Az utam Sellyéről egyenest Körcsönye-

pusztára vezetett, ahol szintén a sakálhely-

zetről érdeklődtem.

- 1993-ban lőtték itt az elsőt – mondja 

Jung Jenő, a Sellyei Szarvas Vadásztársaság 

fővadásza, hozzátéve, hogy akkoriban még 

örültek is a faj visszatelepülésének, hiszen 

ezáltal bővültek a vadászati lehetőségek.

10-15 évvel ezelőtt közel ezer őz élt az ak-

kor még 25 ezer hektáros, állami kezelésben 

lévő Sellye-Vajszlói vadászterületen.

Mára azonban már alaposan megválto-

zott a helyzet. Az aranysakál károkozása 

az első időkben egyáltalán nem volt érzé-

kelhető – veszi át a szót Perjás Béla kerület-

vezető erdész, hivatásos vadász. Az utóbbi 

néhány évben az őzlétszám jelentősen 

csökkent. Az okokat nem kellett sokáig ke-

resni, mivel elhullott vagy betegségre gya-

nús egyedeket nem találtunk, a fegyveres 

orvvadászat pedig – hála Istennek – nem 

jellemző a környéken, így egyértelműen az 

aranysakálra terelődött a gyanú. Míg ko-

rábban kétszáznál is több őzbakot becsül-

tünk, mára csupán 70-80 közé taksáljuk az 

állományt, a sutáknál pedig még drámaibb 

a helyzet. A kerületemben évente 20-22 ba-

kot lőttek a vendégek – tavaly viszont már 

csak kettőt. Ehhez – úgy gondolom – nincs 

mit hozzáfűzni. Ma már több amatőr vide-

ofelvétel szolgál bizonyítékul, hogy a csa-

ládosan portyázó nádi farkasok őzgidákat 

zsákmányolnak.– zárja le rövid értékelését 

a szakember.

Sellyén évente mintegy 30 aranysakál 

kerül terítékre, az állomány nagysága azon-

ban egyes feltételezések szerint immár 

átlépte az ezres határt. Ez persze csupán 

becsült adat, hiszen rejtett életmódja miatt 

ritkán látható, az egyre többfelé felhangzó 

éjszakai üvöltések számából és gyakorisá-

gából azonban arra lehet következtetni, 

hogy folytatódik a robbanásszerű állo-

mánynövekedés.

A vadásztársaságnál idén kértek – és 

kaptak – először idényen kívüli lelövési en-

gedélyt, igaz, csak mintagyűjtésre, melynek 

Leginkább a déli országrészben, kiváltképpen Baranya megyében 

a sakál-helyzet egyre fokozódik… Rég nem látott – és nem hallott 

– vadászbarátom értesített arról a sajnálatos tényről, hogy a terüle-

tükön jócskán megcsappant az őzállomány, s ez valószínűleg a „nádi 

farkasnak”, avagy „toportyánnak” köszönhető. A ragadozó nem kí-

méli az őzgidákat – és a szarvasborjakat sem. Ennek következmé-

nyei már most tapasztalhatók a Dráva-vidékén… A vadászok persze 

megint teljesen kiszolgáltatott helyzetben vannak, hiszen az arany-

sakált, ki tudja, milyen megfontolásból, vadászati idénnyel védik, 

ráadásul pontosan abban az időszakban, amikor a legnagyobb kárt 

tudja okozni a vadállományban. Csak június 1. és február 28. között 

lőhető, ám piszkosul tud vigyázni a bőrére, így nem könnyű puska-

végre kapni. Nyilvánvalóan az állományszabályozást nem lehet kizá-

rólag puskával megoldani, szükség lenne egyéb módszerek „beveté-

sére” is, de erről a természetvédők hallani sem akarnak.

Vészhelyzet
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célja a különféle vadegészségügyi vizsgá-

latok elvégzése. Az első parazitológiai vizs-

gálatok negatívak voltak, így az élősködők 

szelekciós hatásában sem bízhatunk…

- Az árjegyzékünkben szerepel az arany-

sakál, volt is jó néhány vendég, aki kifeje-

zetten azzal a szándékkal érkezett, hogy 

toportyánt lőjön, de a siker – fi noman fo-

galmazva – meglehetősen bizonytalan. 

Sok mindennel próbálkoztunk: évekkel ez-

előtt létesítettünk dögteret, megkíséreltük 

a különféle hívóhangokkal a les elé csalo-

gatni – az eredmény azonban legtöbbször 

elmaradt. A kivételes szerencsének köszön-

hetően egyszer-kétszer gidahangra beug-

rott ugyan, de az esetek túlnyomó többsé-

gében teljesen hasztalan volt a sípolás. Az 

sem igaz – pedig ez az általános vélekedés 

–, hogy a sakál jól hajtható, ennek dacára a 

legtöbbet hajtó- és terelővadászatokon si-

kerül elejteni. – veszi vissza szót Jung Jenő.

A sakálok mozgáskörzetére és territó-

rium-nagyságára vonatkozó adatok nem 

állnak megfelelő számban rendelkezésre 

ahhoz, hogy azokból messzemenő követ-

keztetéseket lehetne levonni, de a tapasz-

talat szerint a családok nem nagyon talál-

koznak egymással, annak ellenére sem, 

hogy valószínűleg az állománysűrűség fo-

lyamatosan növekedik.

A kutatók véleménye szerint akár egy 

6-800 hektáros területrészen is élhet több 

család, ha van elegendő takarás, és kevés 

a zavaró tényező, a nyugalom biztosított. 

Az átlagos családnagyság 5-6 egyedet je-

lent, de láttak már ennél többet is.

További problémákat vet fel, hogy mi-

nekutána a rókák számára konkurens faj-

ként jelentkezik, a vörösfrakkosok egyre 

inkább a lakott területek felé szorulnak. 

A területet teljesen uralma alá hajtja az 

aranysakál, ezt bizonyítja a rókalelövések 

számának jelentős csökkenése is.

A Drávasztára és Környéke Földtulajdo-

nosi Közösség vadászterületén sem sok-

kal rózsásabb a helyzet. A 3500 hektáros, 

nagyvadas jellegű terület képviselője, Ha-

lász Tibor, aki maga is megszállott vadász, 

folyamatosan bosszankodik a sakálok mi-

att. Kissé indulatosan kezdi a beszélgetést:

- Egyszerűen nem igaz, hogy mi van itt. 

Tavalyelőtt még csak hatot ejtettünk el, az 

előző évben viszont már tizenötöt. Jelen-

leg ott tartunk, hogy nálunk csak az lőhet 

bakot, aki sakált ad le. Szinte hihetetlen, de 

harminc százalékkal csökkent az őzállomá-

nyunk. Ezt nem nézhetjük tétlenül…

Kisvártatva megérkezik Dudás Péter hi-

vatásos vadász is, aki telefonon már érte-

sült a jövetelem céljáról, így kérdés nélkül 

rögtön elkezdi magyarázni, hogy egyre 

szemtelenebbek lesznek a sakálok.

- A töltés mellett már fényes nappal is 

láttam őket üldögélni. A szarvast egyér-

telműen zavarja, szeptemberben, amikor 

megszólalnak a sakálok, a bikák elhallgat-

nak. Télen aktívabb, többet mozog, így 

leggyakrabban akkor lehet vele összefutni. 

A január végi, február elejei párzási időben 

gyakrabban látom őket, de leginkább akkor 

is csak szürkület után kerülnek a távcsövem 

látómezejébe. Mára eljutottunk oda, hogy 

az éjszakai hangadás egész évben folyama-

tos, s előfordul, hogy egyszerre 30-40 sakál 

ordít. Valamit tenni kell, de mit? A vadászati 

idénykorlátozást már rég nem indokolja 

semmi, de önmagában most már az sem 

sokat segítene, ha egész évben vadászhat-

nánk rá. Az „inváziót” kizárólag fegyverre 

alapozott apasztási módszerekkel nem le-

het megállítani. A sakál nem kotoréklakó, 

a kotorékozás szóba sem jöhet, a kihe-

lyezett csapdákat pedig pár napon belül 

ellopják, ezzel tehát inkább nem is pró-

bálkozunk. A többi, eredményesnek látszó 

módszert – mint például a mérgezést – pe-

dig a természetvédők nem engedik.

- Sokan azt mondják, hogy „túlhaszno-

sítottuk” az őzet, ez azonban nem igaz. 

A bevételeink jelentős részét a gímbika 

vadásztatás adja, de az őzzel is szeretnénk 

észszerűen gazdálkodni, hiszen az ebből 

származó pénznek is megvolna a helye. 

Mégis, hiába óvjuk, védjük, vigyázunk rá, 

próbáljuk fejleszteni az élőhelyet – ki va-

gyunk szolgáltatva a sakáloknak... – zárja 

le a beszélgetést Halász Tibor, majd autó-

ba ülünk, hogy a területen személyesen is 

meggyőződjünk mindarról, amiről eddig 

szó volt.

Éjfélig kint ültünk a magaslesen, és sakál-

üvöltést ugyan nem hallottunk, igaz, hogy 

őzeket sem láttunk…

WALLENDUMS PÉTER

wpeter@vadaszlap.hu

Pár esztendeje még volt hírértéke annak, 

ha valahol az ország területén elejtettek 

egy aranysakált, ma már viszont senki 

sem kapja fel ennek hallatára a fejét. 

Mondhatni, hogy szinte mindenhol 

előfordul, általánossá vált, s egyre 

nagyobb területeket „hódít meg”.
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Tenyészthető apróvadjaink közül a vadréce az, amellyel 

– látszólag – a legkevesebb gond van. - Nem kell hozzá 

más, csak egy kis tó, némi ennivaló, s a kacsa „elvan” ma-

gában, csak meg kell lőni, ha repülős lesz – mondják egyes 

„hozzáértő” laikusok. Hogy ez mennyire nem így van, ar-

ról beszélgettünk két „nagykaliberű” tenyésztővel, akik – 

legalábbis a nevelés és értékesítés egyes fázisaiban – kon-

kurensei is egymásnak.

Kiskacsa fürdik...

folytatás
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Tizenegyedik éve foglalkozik vadkacsa keltetéssel és előnevelés-

sel a VULPEX Kft. a fácánkeltetésen, nevelésen és nyúlexporton 

kívül. Nem annyira annak jó jövedelmezősége, hanem elsősorban 

a munkaerő ésszerű kihasználása céljából, a holtidők kitöltése mi-

att. A vadkacsa tojatása, keltetése, nevelése egy fázissal megelőzi 

a fácánét, gyakorlatilag biztosítja azt, hogy folyamatosan munkát 

tudjon adni az embereknek. A fácán és a nyúl is csak az év meg-

határozott időszakában jelent elfoglaltságot, a köztes időkben 

a karbantartásra és a következő idény előkészítésére, kevesebb 

munkaerőre van szükség. Csak annyit keltetnek, amennyi előre le 

van kötve, legfeljebb 10 százalékos túltermelést vállalnak fel, en-

nél több eladása már bizonytalan. Így a nagyságrend évente 35-40 

ezer darab, az utóbbi években a rendelések 5-10 százalékkal csök-

kentek, mert az utónevelésre, vadásztatásra alkalmas vizes terüle-

tekre egyre több helyen nem kapják meg a vadászati engedélyt. 

A cég főtulajdonosa, Somogyi Ferenc már komolyan elgondolko-

dott azon, hogy abbahagyja az egész kacsanevelési tevékenysé-

get. Idén még végigcsinálja az idényt, s majd az azt követő gazda-

sági elemzés eredménye lesz a döntő.

- Vadkacsát keltetni nehezebb, nevelni könnyebb – mondja. 

A legtöbb gond a törzsállomány genetikai hátterével van. A ha-

zai tojótörzsállományok vérfelfrissítésre szorulnak. Kísérletképpen 

egy hajdúnánási partnerem taván nevelt tojókat a beszálló vad gá-

csérokkal pároztattuk. Az innen származó tojásokat külön kezel-

jük, a kikelt szaporulat törzsállományunk része lesz. A legtöbb ál-

lományban megfi gyelhetőek a beltenyésztés nyomai, az egyszínű, 

nagytestű fekete, vagy a fehér mellfoltos utódok egyértelműen 

erre utalnak. Új alapanyag kell, ezért Szlovákiából, és Szlovéniából 

is hoztunk be tojást, s új helyen, saját nevelésű, vérfrissített törzs-

állományt tervezünk beállítani. A törzstartáshoz felújítottunk egy 

tavat, ahonnan 5000 m3 talajt emeltünk ki. 

Másik problémája a kacsatenyésztésnek a preventív vakciná-

zások utóhatása, ami miatt lecsökken, vagy időszakosan le is áll 

a tojástermelés. Például a kolera elleni vakcinával már második 

éve kínlódunk. Véleményem szerint az általunk használt Pastofi llin 

vakcina nem jó, sőt kifejezetten káros a kacsáknak. Célirányosan 

a vadkacsára kifejlesztett készítmény nincs. Saját magunknak kel-

lene kikísérletezni a megfelelő vakcinákat, vagy nem kellene vak-

cináznunk, sajnos azonban mi ezt nem tehetjük meg a vonatkozó 

állategészségügyi előírások miatt. Ebben az évben az 1300-as tojó 

törzsünktől összesen 40 ezer tojást tettünk keltetőgépbe. Ez az 

eredmény siralmas, mindez a fent említett káros vakcinázás követ-

kezménye.

2006-ban Európai Uniós pályázaton támogatást nyertünk, ami-

nek segítségével gyomaendrődi telepünkön felépítettünk egy 

korszerű keltető üzemet, ahol turnusonként 10 800 kacsát tudunk 

keltetni. A gépek ritkán mennek „telt házzal”, mindig az aktuális 

piaci igények által meghatározott mennyiségű tojást rakunk be. 

A fácán-utónevelés kezdetéig 5-6 turnust állítunk be, ez március 

közepétől május végéig tart, 10 napos rotációban (ennyi ideig 

lehet veszteség nélkül tárolni a tenyésztojást). A gépből kikerült 

napos kacsákat tiszanánai telepünkön, az első nevelési fázisban 

teremfűtéssel temperált 35 fokos hőmérsékleten, 50-60 fokos pá-

ratartalom mellett helyezzük el a talajról felemelt drótkosarakban. 

A tizedik napig levisszük a hőmérsékletet 26-28-fokra, majd a ma-

darakat áthelyezzük a nevelőházba, ahol a második fázisban 3 he-

tes koruk végéig tartjuk őket faforgács almon, nappal pedig a zöld 

kifutóban. Ezt követően szabadtéri, természetes, gyepes talajú 

volierbe kerülnek – ez a harmadik fázis – ahol sekély fürösztő csa-

tornák vannak kialakítva a vízhez szoktatás miatt. Éjszakára, vagy 

hideg, viharos idő esetén a madarakat a kifutó melletti csarnokba 

tereljük be, amely télen a nyúlexportnál tároló helyként szolgál. 

A szabadtéri utónevelésre alkalmas, 1 hónapos kacsákat aztán ér-

tékesítjük, kikerülnek a vadászterületekre a szerződött partnerek-

hez. A következő év törzsállományához szükséges mennyiséget – 

1500 darabot, az első és a második turnusból kiválogatva – azután 

saját törzstartó tavunkon neveljük tovább és tartjuk az új tojatásig, 

vadásztatással nem foglalkozunk. S ha vége a kacsanevelésnek, 

indul a fácán, nincs holtidő, csak ameddig az épületek, berende-

zések fertőtlenítése tart…

Feszület a vadászház udvarán

Ugyancsak Gyomaendrődön van a törzstartó nevelő telepe Vaszkó 

Imrének, aki 35 éve végzi a vadkacsanevelést és a vadásztatást is. 

Ezt a tevékenységet még a híres Gyomaendrődi Béke Vadásztársa-

ság tagjaként és fővadászaként kezdte, majd amikor az 1997-ben 

kezdődött hatalmi harcok áldozataként a nagy társaság háromfelé 

szakadt, önálló vállalkozóként vitte tovább. Az 1980-ban épült va-

dászház – melynek bejáratánál egy régi Krisztus-kereszt áll, amit 

a régi, pártos vezetésnek sem sikerült eltávolítani – szintén az osz-

tozkodás áldozata lett, már jelzálog volt rátéve. Vaszkó Imre egy 

súlyos balesetből felépülve, megvásárolta az elhanyagolt, sorsára 

hagyott házat a jelzálogot rátevő MAVAD-tól, majd az évek során 

a tagi tulajdonrészeket is kifi zette, 2008-ra került teljesen a birto-

kába az épületegyüttes. Tulajdonrészként adott át egy irodát a 14 

tagú Csejti Vadásztársaságnak, amelynek elnöke is egy személyben, 

s amelynek négyezer hektáros területén az egyesület és a tagság 

hozzájárulásával folyik a félvad kacsa nevelése és vadásztatása. 

1974-ben 10 kikaszált tojással indult az itteni vadkacsatenyész-

tés, mely 1990-re odáig fejlődött, hogy 170 ezer napos kacsát „ál-

lítottak elő”. Manapság ez a szám már „csak” 100  ezer körül van 

évente, melynek 80 százalékát értékesítik fele-fele arányban na-

pos, vagy előnevelt korban, 20 ezer marad a vadásztatásra. 

Vaszkó Imre büszke arra, hogy sohasem vettek kacsát, mindig 

csak saját előállítású, kis testű, nem házi kacsával kevert hibrideket 

neveltek és értékesítettek. Az állategészségügyi gondoktól itt sem 

mentesek, a kolera elleni 3-4-szeri vakcinázás a nem megfelelő 

hatóanyagú (nem telepspecifi kus) oltóanyag miatt korlátozza a to-

jástermelést, nem hozza meg a várt eredményt. A madárinfl uenza 

körül kialakult hisztériás félelem a vadkacsa-piacot is megingatta, 
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bizonytalanná tette. Emiatt az előző évekhez képest elmaradt ke-

reslet következtében 8-10 ezer darab lőtt vadkacsát kellett selej-

tezni. Szerencsére ez tavalyra lecsengett és kezd visszaállni a nor-

mális piaci állapot.  

- Az évek során a piac szereplői állandóan változnak, sok vevővel 

fordul elő, hogy elment, mert máshol olcsóbban kapott madarat, 

de aztán visszajön, mert a mi madarunk jobban repül. Évek óta li-

beg a piac, sokan abbahagyták, de mindig vannak új próbálkozók, 

akik kisebb-nagyobb tételekkel új vevőként jelentkeznek. A vál-

lalkozások nagyobb szerepvállalásának a jogi akadályokon kívül 

a hozzá nem értés, adott esetben az irigység is gátat szab.

Az idei árak alakulása a 110 forintos darabonkénti tenyésztojás- 

árral kezdődött, de ebből nem adtunk el, 270 forint a napos, 560 

forint az előnevelt, 28 napos kacsa, míg a vadásztatásnál belföl-

dinek és külföldinek egységesen 10 euró + Áfa lesz a lőtt madár 

ára elvitellel együtt, 15 ezer darabot nevelünk fel erre a célra. Idén 

egy kis káosz alakult ki a vadkacsa piacán, az előzetes, január hó-

ban végzett piacfelmérés alapján a korábbi évek 22 partneréből 

mindössze 2 konkrét ígéret maradt tavaszra, így a törzsállományt 

visszavettem a felére, 50 ezer lesz a napos kacsa, ebből 35 ezret 

kívánok értékesíteni – lehet, hogy ezzel jót tettem a konkurense-

imnek. Véleményem szerint kacsahiány lesz az országban, így töb-

ben nem fognak vadkacsához jutni, akik mégis tudtak volna erre 

anyagi fedezetet teremteni. 

A saját keltetésen kívül a félvad kacsa tenyésztés és vadásztatás 

minden fázisát csináljuk, s a területen kialakított nevelőtavak cél-

irányosan a vadászat szempontjai szerint lettek kiválasztva, egy-

mástól akár több kilométerre is. Hat önálló tavunk van, zömében 

digógödrök, 1,5-6 méter mély vízzel, 1-3 hektárnyi vízfelülettel, 

a vízpótlást minden tóba szivattyúzással biztosítjuk. 6-8 etetőhe-

lyet működtetünk, a madarak röptetése, szoktatása (trenírozása), 

az etetőhelyek elhelyezése miatt a természetes vadkacsa vadá-

szatának illúzióját tudjuk kelteni. Gyorsak, magasak a madarak, 

ráadásul minden irányból érkeznek a vadászok fölé, igencsak oda 

kell fogni a puskát a jó találati arány eléréséhez. A félvad réce va-

dászatára kialakított terület jó 300 hektár, melyen közel 100 egyéni 

lőállást alakítunk ki, szétszórva a vizek és az etetőhelyek közötti 

útvonalakon, de legalább 70-80 méterre a legközelebbi víztől 

– víz mellett nem vadásztatunk. Így egyszerre több kisebb-na-

gyobb létszámú csoportot is tudunk vadásztatni, akár 20-30 fős 

vadásztársaságok is együtt tudnak vadászni. 16-18 kutyás kísérő-

vadszedőt alkalmazunk, zöme helybéli vadásztárs, fi atalok, igé-

nyesen felöltözve fogadják a vendégeket. Minden vendég mellé 

van beosztva vadszedő és munkakutya, s csak az összeszedett és 

terítékre helyezett madarat fi zetik. Az idényt augusztus végétől 

januárig kinyújtjuk, nincs szebb, mint a frissen esett havon törté-

nő kacsázás. Vadászat után a területet mentesítjük a sebzettektől, 

a vadőrök összeszedik, meglövik a beteg, sánta kacsákat, az nem 

kerülhet újra a vendégek puskái elé..

Nagyon sok olyan visszajáró vendégünk van, akik több mint tíz 

éve minden idényben eljönnek ide vadászni, Amerikától Románi-

án át egészen Kuwaitig. Még Ciprusról és Libanonból is voltak itt 

vadászok, összesen 18 országból, a vendégek 60 százaléka külföl-

di, a többi hazai. Évről-évre növekszik a belföldiek aránya, akiket 

mi igyekszünk megbecsülni.

2008-ban közel 100 csapat fordult meg vadászterületünkön. Ők 

kivétel nélkül jól érezték magukat, elégedetten utaztak el – ez év-

ben is várjuk őket.

Természetesen a madarakat nemcsak etetni, óvni is kell, különö-

sen a ragadozóktól. Tavaly kezdtük a Larsen csapdák alkalmazását, 

jó eredménnyel, idén már eddig is több szarkát fogtunk be, mint 

előző évben, keményen folyik a rókák puskás létszámapasztása, 

múlt idényben csak a kacsás körzetben száznál több róka került 

terítékre…

Somfalvi Ervin
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Magyar VADÁSZLAP

Jó lett volna ezt az írást jó hírrel kezdeni. 

Nem sikerült. Miről is akartunk jó hírt kö-

zölni? Arról, hogy lehet-e, illetve szabad-e 

vadászterületen, őzbak vagy egyéb más 

nagyvadvadászat előtt, közben – vagy he-

lyett – a golyós fegyverrel, úgynevezett 

próbalövéseket leadni, vagy sem.

Máris kijelentjük, hogy nem szabad. 

Tettenérés esetén súlyos szankciókat von 

maga után az ilyen cselekedet. Akár 2 évre 

is bevonják, bevonhatják az illető vadász 

fegyvertartási engedélyét a fegyverekről 

és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) sz. 

Kormányrendelet 3. §. g. pontjára való hi-

vatkozással.

A meghökkentő közlés után – mert ugye 

alkalmazott gyakorlat, hogy még kimene-

tel előtt próbalövéseket adunk, adnak le – 

nézzük, miről is van szó.

Teljesen megszokott – évtizedek óta – 

hogy a magyar vagy külföldi bérvadász, de 

még a saját tagok lőkészségét, fegyverét 

nem ismerve, a vadásztató kísérő (hivatá-

sos vadász, vadászmester) arra kéri – kü-

lönböző közelítő mondatokkal –, hogy ne 

sértse meg a vadászt (aki pénzt hozhat 

a házhoz): „Nézzük már meg, hogy nem ál-

lítódott-e el a céltávcső? Mit tud a puska? 

(Vagy uram bocsá a „hátulja”) Próbáljuk ki 

a puskát, milyen pontos x méteren.” - és 

még sokféle más megjegyzéssel kérve 

a vadászt próbalövés megtételére.

Ráadásul, van olyan házi szabály, vadá-

szati rendtartás, amely előírja az 1 vagy 3 

próbalövés leadásának kötelezettségét. Ne 

tegyék! Miért éppen most kell erről írni? 

Hát azért, mert a legutóbbi időkben három 

konkrét eset is megtörtént, amikor – helyi, 

engedélyezett lőtér hiányában – a vadász 

próbalövést végzett a vadászterületen. 

Egyiküket a rendőrhatóság „érte tetten”, 

míg a másik kettőt „jó szándékú” felje-

lentés alapján marasztalták el. Eredmény: 

a vadászoktól bevonták a fegyvertartási 

engedélyt, ahogy azt fentebb leírtuk: két-

éves időtartamra. Indoklás: az előzően is-

mertetett jogszabály 38. §. (4) bekezdésére 

hivatkozás, amely szerint a fegyvert nem az 

engedélyezett – vadászati – célra, és nem 

lőtéren lőgyakorlatra használta az illető.

Ahogy szokták mondani, körbejártuk 

ezt a témát, és rendőrségi szakértőt, fegy-

ver-lőszer üzletvezetőt, és két szabályosan 

üzemeltetett lőtér (állami vadászvizsgát 

és lövész sportversenyeket bonyolító) pa-

rancsnokát, vezetőjét kérdeztük meg a té-

máról. Egybehangzó véleményük szerint 

tilos az ilyen, nem engedélyezett lőtéren, 

a vadászterület valamelyik homokbányájá-

ban, vagy biztonságosnak tartott terepén 

ún. próbalövések leadása. Nemcsak vadá-

szat előtt, hanem a vadászat közben sem, 

amikor az ember már az ötödik hibázást 

követi el az őzbak vadászaton, és elmennek 

kipróbálni a fegyvert.

Akkor most mi a megoldás?

A legegyszerűbb: vadászat előtt enge-

délyezett lőtéren elvégezni a próbalövést, 

vagy, ha a gond vadászat közben merül fel, 

befejezni a vadászatot, és lőtéren kísérle-

tezni tovább. Ráadásul több olyan eset is 

előfordult, amikor a vadászbeíró könyvbe 

bejegyezték, hogy kimentek fegyverbe-

lövésre, próbalövésre. Vagy beírták, hogy 

rókára adtak le lövést, őzbakot hibáztak, 

stb., de nem is volt engedélyük vadászat-

ra történő kimenetelre. Kész lebukás, akár 

orvvadászatnak is minősíthetnék az esetet.

Van más megoldás is. Nevezetesen 

a vadászterületen a 49/2004. (VIII. 31.) BM 

rendelet - hosszú címe, de lőterekre is vo-

natkozik – alapján a vadászterületre be-

jegyzett sportegyesület (vadásztársaság, 

vadászatra jogosított) kérhet engedélyt – 

a jogszabály követelményrendszerének 

biztosítása mellett – ideiglenes vagy állan-

dó jellegű tereplőtér létesítésére, üzemel-

tetésére. A lőtér-üzemeltetési engedélyt 

a lőtér helye szerint illetékes rendőrkapi-

tányság, Budapesten a BRFK adja meg. 

Az engedélyezés feltételrendszerét nem 

ismertetjük, csak annyit közlünk, hogy kell 

– többek között – lőtérszabályzat, lőtér-

napló, lőtérvezető (parancsnok), mondjuk 

a hivatásos vadász, a lőtéren használható 

fegyverek és lőszerek felsorolása, kategó-

riájának nevesítése, előírt felszerelések és 

felelősségbiztosítás megkötése, stb.

Információink szerint a lőtér kialakítá-

sához megfelelő tervet kell készíteni, arra 

megfelelő képesítésű szakember közre-

működésével, amely tervkészítés mai áron 

körülbelül 80 000 forintba, míg a lőtér en-

gedélyezési eljárás 50 000 forintba kerül. 

Ismereteink szerint például ilyen jellegű, 

vadásztársaság által működtetett lőtér ta-

lálható Alsónémediben és Dabason is. 

Úgy tűnik, a problémára ez az egyetlen 

lehetséges megoldás…

Próbalövés...

DR. BALÁZS ISTVÁN

dr.balazs.istvan@t-online.hu
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Varázslatosan szép környezetben kanyarog 

az országút Zemplén dombjai, hegyei kö-

zött amikor is az egyik kanyarban hirtelen 

fenséges látvány fogja meg az utazó sze-

mét: egy kisebb ormon ott magasodik Fü-

zér vára, mögötte a Kismilic és a Nagymilic, 

a két párafelhőben úszó hegy. Tovább ha-

ladunk, amíg Füzérkomlós falucska köze-

pén meg nem látjuk a táblát: Fehér Szikla 

vadászház. Felkanyarodunk a jelzett útra, 

s gyönyörű völgyön haladva, egy régi kő-

bánya udvarára jutunk fel, amelynek köze-

pén elegáns, a füzéri várhoz hasonló tornyú 

vadászház áll.

A fedett és levehető paravánfalakkal 

körülvett teraszon két zömök, erős test-

alkatú férfi alakot látunk, egyik ül, a másik 

a bejárati ajtó mellett áll. Az ülő férfi  feláll, 

üdvözlésünkre elénk jön. Ő Mester András, 

a házigazda. A másik egykedvűen, mozdu-

latlanul, némán álldogál tovább a bejárat 

mellett – nemigen zavarja meg nyugalmát 

a világ folyása. Pedig ő is Mester András - 

pontosabban életnagyságú szobra fából 

kifaragva… 

- Hogy kerül egy vadászház egy bánya-

udvarra? – teszem fel az itt nyilván nem 

először elhangzó kérdést.

- Nagy sora van annak – kezdi a történe-

tet a házigazda. - Ez a bánya igen nagy hír-

névre tett szert. Az itt kibontott és méretre 

fűrészelt riolittufa mészkőtömbjeiből épült 

a messze földön híres kassai dóm, amely 

innen majd 24 kilométernyire fekszik, de 

a kilátóból tiszta időben szépen látható. 

A letermelt fa és a kibányászott kő szállítá-

sára kisvasutat építettek, mely 40 kilométer 

hosszan kötötte össze Füzérkomlóst Sáros-

patakkal, s onnan ment tovább, Nyíregyhá-

záig. Itt, a bánya alatt volt az egyik végpont 

és rakodóhely, kézzel működtetett moz-

donyfordítóval. Aztán az ötvenes-hatva-

„Két hatalmas tölgyfa magasodik Európa erdeiben, az egyik lengyel, a másik magyar. Bár messze esnek 

egymástól, a földben a gyökereik összeérnek.” Ezt a szép hasonlatot használják a lengyelek a régi len-

gyel-magyar barátság, a közös múlt, és a két nép hasonlóan hányattatott sorsának szemléltetésére. És ez 

a barátság volt az alapja annak, hogy ismét kerülhessen egy kisebb állomány Magyarországra az őshonos 

európai bölényből (Bison bison) egy zempléni vadaskertbe.

Bölények Mesterei
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nas években a bányászatot abbahagyták, 

majd a hetvenes évek végén a kisvasutat is 

felszámolták, csak egy emlékhely maradt 

a régi rakodó helyén. A bányaudvarba aztán 

jó hazai szokás szerint mindenféle szuty-

kot, szemetet, sittet, hulladékot behordtak, 

a gyönyörű katlant szeméttelepnek hasz-

nálták a környékbeliek. Amikor 1987-ben 

megvette a család a területet, a helyiek 

nagy döbbenetére elkezdtük elhordatni 

a szemetet, hetekig zúgtak a teherautók, 

60 kamaznyi hulladékot szállítottak el. 

A megtisztított bányaudvaron aztán el-

kezdtük a vadászház, a mindenki szá-

mára nyitott étterem és a szabadtéri 

koncerteknek helyet adó kőszínpad 

építését. 

Igaz, ami igaz, szebb helyet keresve 

sem lehetett volna találni egy ilyen lé-

tesítményhez, magasan a falu felett, 

sok kilométerre ellátni a horizontot 

lezáró hegyek karéjáig. Tiszta, harap-

ni való a levegő, s ide alig hallatszanak 

fel az emberi tevékenység keltette 

„kultúr-zajok”. A szikla oldalában af-

rikai stílusú, fából ácsolt, sátortetővel 

fedett szaletli áll kőből épített tűzhe-

lyekkel, csomoros nyárból készített 

rönkfa padokkal és asztalokkal, aki itt 

eszik, az asztalától látja a füzéri várat. 

A színpadot virágszegély veszi körül, 

piros-fehér-zöld színsorban, mint ahogy az 

étterem dekorációiban, de még az asztalra 

helyezett szalvéták összeállításában is visz-

szaköszön a magyar zászló három színe. 

- Mennyi támogatást, pályázati pénzt 

sikerült ehhez a komoly beruházáshoz 

kapni? – kérdem, holott tudom, Magyaror-

szágon nem igazán népszerű az, aki mások 

javainak származása iránt érdeklődik.

- Az indulásnál kaptunk valamennyi ka-

matmentes hitelt, de az utóbbi hat évben 

semennyit. Sokszor pályáztam, de valami-

lyen kifogással mindig elutasították – aztán 

fi noman megsúgták, vegyem már észre, 

hogy melyik oldalon állok… Fiatal korom 

óta, erdész-vadász munkám mellett vál-

lalkozásban hordódongákat gyártottunk, 

ami mindig jól fi zetett, s emellett saját 

kocsmánk és vegyesboltunk is volt. Az így 

keresett pénzt fektettük be ebbe, persze, 

mire 2001-ben készen lett, teljesen lenullá-

zódtunk. Feleségem születésnapjára nem 

volt miből ajándékot venni, így mást nem 

tudtam kitalálni, a meghívott vendégek 

nagy derültsége közben ölembe vettem és 

átvittem a küszöbön – neki adtam a házat.

A Mester család férfi ági felmenői mind 

vadászok vagy erdészek voltak, ezt a csa-

ládi hagyományt folytatta Mester András 

(52) is, aki 1975-ben vette át apja kerületét 

az akkor még Borsodi EFAG, ma Északer-

dő Zrt. Füzérkomlósi Erdészeténél. Fiai is 

ebben a közegben kezdték meg szakmai 

pályafutásukat, a nagyobbik, Bandi (31) a 

családi vállalkozásként létrehozott Szonta-

Szafári Kft. ügyvezetője, a kisebbik, Viktor 

(22) a nyíregyházi főiskolára jár, és – ter-

mészetesen – az európai bölényt válasz-

totta diplomamunkájá-

nak témájául. A Kft. 3500 

hektáros területet bérel, 

ebben alakítottak ki egy 

500 hektáros vadaskertet, 

ami saját tulajdonban van. 

Az intenzíven kezelt 3500 

hektáron 110-120 szarvas 

van, (teríték 57) az agancs-

súlyok 3-10 kilogramm kö-

zöttiek, egy időben fehér-

jekoncentrátumot etettek, 

meg is volt az eredménye, 

átlagban ½-1 kilogrammos 

agancssúly-növekedést 

mértek. Mufl onból 150 

egyedből áll az állomány 

(teríték 45), 90 centiméte-

res szarvhosszig jutnak el 

a kosok, mielőtt elejtésre 

kerülnek. A mintegy 70 

dám (teríték 9) nem igazán 

érzi itt jól magát, a lapátok 

súlya ritkán haladja meg 

a 2,5 kilót. Vaddisznóból 

150-180-at tartanak (a teríték 

172), a kanok 5 évesen 23-24 

centis agyarakkal villognak, 

őzből 81-et lőnek, nyúlból 10-

et, fácánból 400-at. Vadföl-

nek 60 hektárt, legelőnek 35 

hektárt művelnek, 15 tonna 

szálas-, 80 tonna szemesta-

karmányt és 35 tonna szilázst 

etetnek fel, és gyógyszeres 

táppal kezelik az állományt. 

A vendégvadászok egyre na-

gyobb számban szlovákok, 

de osztrákok és spanyolok is 

rendszeresen jönnek.

- A hazai vadászok aránya 

negyven százalék körül mo-

zog. Évek óta amerikaiak is jár-

nak ide íjjal vadászni, vannak 

kifejezetten íjászatra kialakí-

tott, eredményes leshelyek.

- A bölénykert ötlete már sok évvel ez-

előtt felmerült, megvalósítására azonban 

a tavalyi év folyamán került sor – mond-

ja Mester András, miközben a ponyvával 

fedett vadász-zöld quaddal berregünk 

kifelé, megnézni a kert berendezéseit és 

 Ház a sziklák alatt

Mester András és „klónja” 
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– ha a meleg elől nem húzódtak el – a bö-

lényeket is. Előzetesen kiutaztunk Lengyel-

országba, megkerestük a bölényekkel fog-

lalkozó szakembereket, köztük „minden 

bölények keresztanyját”, Oleg Wanda pro-

fesszorasszonyt is. A lengyelek is megnéz-

ték a vadaskertünket, alkalmasnak találták 

a kiválasztott helyeket mind szoktató-, 

mind tenyészkert céljára. Nagy segítséget 

kaptunk tőlük szaktanácsokban, a tartási 

technológiák, a tenyésztési szempontokkal 

kapcsolatos tudnivalók átadásában, a pro-

fesszorasszony segített több, különböző 

állományból kiválasztani azt az öt bölényt, 

amelyet végül is Magyarországra szállítot-

tunk. Nagyon korrekt árat kértek, a bikáért 

2000, a tehenekért egyenként 500 eurót 

kellett fi zetnünk. Még a lengyel konzul is 

segített a különféle adminisztratív forma-

ságok, engedélyek intézésében – egyedül 

a hazai természetvédelmi hatóság bürokra-

tikus útakadályain jutottunk nehezen túl.

Közben kiérünk a bekerített terület legma-

gasabb pontjára, ahol a fából épített, tágas, 

zöldre festett fedett kilátóból valóban ellá-

tunk Kassáig. A kilátó aljában asztalok és pi-

henőpadok, előtte szépen gondozott sima, 

füves terület, a disznóhajtások terítékhelye. 

A déli oldalon, a bölénykert kerítésén belül 

a porfürdő és a sózó üres, nagy meleg van, 

nemigen mutatkozik a jószág. Legurulunk 

a kert bejáratához, ahol lakóépületnek is be-

illő méretű kombinált etető és takarmány-

tároló komplexum van, amelynek padlás-

terében – sajátos ötletként – négy masszív, 

nagyméretű ágyat építettek a szénabálák 

mellé, akinek olyan vágya van, hogy a bölé-

nyek felett, ugyan tető alatt, de a szabadban 

alhasson – megteheti.

Itt végre látunk egy bölényt a sózónál, 

mégpedig a Porthos nevű 3 éves bikát. Egy-

két képet enged magáról készíteni, aztán 

bevonul az erdőbe. Ha minden igaz, utódja 

már rövidesen megszületik. Nyolcéves korá-

ig ő lesz a „falu bikája”, utána le kell választa-

ni a csapatról, mivel akkorra már ivaréretté 

váló lányait is befedezné – s ez egyáltalán 

nem kívánatos egy ilyen zárt populációban. 

Színesebb lett a hazai fauna ezekkel 

a természetes környezetben tartott, remél-

hetőleg rövidesen felszaporodó ősi állatok-

kal. A bölényeket és a vadaskertet bárkinek 

szívesen megmutatják, a vadászház és az 

étterem is rendelkezésére áll az érdeklő-

dőknek, ugyanakkor – előzetes egyeztetés 

után – valamennyi nagyvadfajra van vadá-

szati lehetőség.

S. E.

Porthos, a  tenyészbika

Háttérben Füzér vára
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„A falkavadász-sport meghonosítása talán még jobban megfelelt 

ennek a célnak, mint a lóverseny. A versenyegylet kérvényének el-

utasítása után azonnal hozzáláttak a falkatársaság megszervezé-

séhez.” – írja Sipeki Balás Ervin a Szent György Képes Sportlapban, 

1941-ben. Az érdekes cikkből azt is megtudhatjuk, hogy 68 évvel 

ezelőtt 5 huszárezred, 7 tüzér- és 1 vonatosztály, valamint Bábol-

nán a méneskar falkája, továbbá 3 magánfalka vadászott von-

szalék után. Az élő vadra történő vadászatok már akkor nagyon 

ritkák voltak („... csak az örkényi lovagló és hajtó- tanárképző isko-

la falkája vadászik még néha szarvas után”), a legtöbb falka csak 

„Amikor gróf Széchenyi István eszméjét, egy lóverseny egyesület megalakítását a királyi ígéret ellenére 

a kancellária 1822-ben elutasította, valamiképpen fel kellett használni a már megvásárolt kiváló 

lóanyagot. Erre legalkalmasabbnak látszott az angol stílusú falkavadászat. Ezzel majdnem hasonló célt 

óhajtott elérni gróf Széchenyi: a magyar társadalom tömörítését és modernizálását.”
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vonszalékot követett, „mert így megvan a lehetősége annak, hogy 

a vadászatot a leghűbb formában utánozzák és a legkevesebb kárt 

tegyék.”

Makkpuszta a Kisalföld keleti szélén, Szákszend, Császár és Ete 

között található. Az egykor virágzó, már a XIII. században is oki-

ratokban említett településből, a valaha 200 lakosú Esterházy-

birtokból a szocializmus évtizedei után csak két romos istálló és 

a gazzal felvert régi temető maradtak. Több éves keresés után 

akadt rá erre a kies helyre Graziano Menossi úr, aki a romokból 

újra virágzó birtokot varázsolt, és a lótenyésztés mellett az egykori 

település múltját kutatja, valamint családjával együtt második ott-

honának tekinti Makkpusztát.

Menossi úr a Közép-európai Lovas Vadász Szövetség tagjaként 

Magyarországon első alkalommal rendezte meg Makkpusztán 

a német, horvát, osztrák, olasz és szlovén lovasokat tömörítő egye-

sület soron következő falkavadászatát 2009. Pünkösd vasárnapján, 

többek között azzal a nem titkolt szándékkal, hogy az általa oly 

nagyon tisztelt Pannóniát megismertesse és megszerettesse kül-

földi vendégeivel. 

Reggel a helyi plébános megáldotta a vadászatra készülő lo-

vasokat, lovakat és a falkát, majd a Guido Monaco fúvósegyüttes 

adott koncertet a résztvevőknek. A szebbnél-szebb zenék közül 

a legnagyobb sikert a külön erre az alkalomra, a Menossi család és 

Makkpuszta tiszteletére írott zeneszám aratta.

Magyar vadászkürtös adta meg a jelet a gyülekezőre, és az ele-

gáns lovasok nekivágtak a körülbelül 20 kilométeres, ugratásokkal 

nehezített távnak. A falka az elöl lovagló „róka”, illetve az általa 

húzott, valóban „róka-illatú” vonszalék után indult. A táv felénél 

eleredt az eső, ám ez a lovasokat – mint általában a vadászokat – 

nem zavarta.

Az esti díszvacsoránál a „master” értékelte a vadászatot, majd 

a vadászok megköszönték a házigazda szívélyes vendéglátását, és 

Makkpusztát az egyesület magyarországi székhelyének nyilvání-

tották. Menossi úr ígérete szerint a makkpusztai vadászatot a jövő-

ben minden évben megrendezik.

A falkavadászat – a lovas- és kutyasportban betöltött szerepén 

túl – különleges kulturális esemény, hiszen alapvető jelentősége 

abban is áll, hogy a vadászok megismerkedhetnek a vendéglátó 

ország kultúrájával és nemzeti jellegzetességeivel. 

Így történt ez most is, hiszen a vacsorán a magyar konyha ha-

gyományos ételeit szolgálták fel jó magyar borok és cigányzene 

kíséretében, majd másnap a vendégek meglátogatták a közeli Bá-

bolnai Nemzeti Ménesbirtokot és a Pannonhalmi Főapátságot.

(A szövetségről és a vadásza-

tokról bővebb információk a 

www.foxhounds.it honlapon 

találhatóak.)

DR. FARAGÓ ISTVÁN

faragoi@ikr.hu

A falkavadászat a lovas- 

és kutyasportban betöltött szerepén 

túl különleges kulturális esemény
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Kalandfi lmekbe illő jelenetek következtek, 

a rendőrök szolgálati fegyvereikből tüzet 

nyitottak, így akarván megakadályozni a 

magukról megfeledkezett disznók további 

rendetlenkedéseit. Több órás lövöldözés 

után a belvárosi társasvadászat terítéke 

a következőképpen alakult: közel száz le-

adott lövés, számos golyó ütötte lyuk, hat 

vaddisznó és egy autó szétlőtt szélvédője 

került „terítékre”. Könnyebben megsérült 

egy idős hölgy, aki a vaddisznók láttán ijed-

tében összeesett. Egy vaddisznó a csukott 

mozi ajtón keresztül akart menedéket ke-

resni, de lehet, hogy csak „A vadon szava” 

című fi lmre volt kíváncsi.

Az említett Rüsselsheim azonban nem 

egy 20 házból álló falucska, hanem egy 

közel 60 000-es lakosú város a Rajna-Majna 

vidéken. Mint ilyenkor már lenni szokott, 

utólag mindenki okosabb. Fellángolt a vita 

a vadászok és a rendőrség között, hogy 

miként kellett volna helyesen cselekedni. 

A német törvények ilyen esetben lehe-

tőséget adnak rendőri utasításra a lakott 

területen történő lövés leadására. A sta-

tisztikák szerint naponta 65-ször találkozik 

gépjármű és vaddisznó Németország út-

jain fatális következményekkel, ezért a ba-

jor rendőrségnél megkezdték a rendőrök 

vadászati kiképzését –  különös tekintettel 

a kegyelemlövés helyes leadására.

A német hírközlés újabban időről-időre 

beszámol „terrorista-kondák” lakott terü-

leteken végrehajtott tombolásáról. Hol egy 

óvodát támadtak meg a gyermekek nagy 

rémületére, hol egy falusi ház nappaliját 

dúlták fel. Arra is volt példa, hogy egy tá-

jékozatlan süldő egyenesen a hálószobá-

ban, a franciaágyban keresett menedéket. 

Berlin egyes külső családi házas negyedeit 

is rettegésben tartják a fekete „Pokol Disz-

nói”. Fényes nappal feltúrják a futballpá-

lyát, a temetőt és a kiskertet. A rendőrség, 

a vadászok és a környezetvédők csak áll-

nak, néznek és találgatnak.

A fentiek nem egy új német horrorfi lm 

tartalmának ismertetése, hanem a min-

dennapi valóság. Természetesen az okok és 

megoldások keresése azonnal megindult. 

Először vegyük szemügyre Németország-

ban az elmúlt évben elejtett vaddisznók 

terítékét. A 2007/2008-as vadászati évben 

(a német vadászati év április 1-jétől a követ-

kező év március 31-éig tart) 477 000, míg tíz 

évvel korábban 282 000 darab vaddisznót 

hoztak terítékre. Természetesen az éves 

adatsorok jelentős ingadozásokat mutat-

nak, de a trend folyamatosan emelkedik, 

a rekord év a 2001/2002-es volt 532 000 el-

ejtett disznóval. 

Emlékeztetőül, 2007-ben Magyarország 

89 000 km²-es összes vadászterületén közel 

94 000 vaddisznó került terítékre. Ha játsza-

dozunk a számológéppel és a számokkal 

és elosztjuk a vaddisznóteríték számát az 

adott ország összes vadászterületével, ak-

kor Németország (320 000 km² vadászterü-

let) esetében az 1,49-es, míg Magyarország 

esetében 1,06-os „átlagos vaddisznó terí-

ték-sűrűséget” kapjuk, azaz a magyaror-

2008 őszén, egy álmos vasárnap reggel, a németországi Rüsselsheim 

városának egyik lakosa legnagyobb meglepetésére vaddisznókat ta-

lált a kertjében. Törvénytisztelő polgár lévén, azonnal hívta a rendőr-

séget, amely kellő létszámban megjelent a tetthelyen és megkísérel-

te a hívatlan fekete sörtés martalócok elűzését. Fáradozásukat nem 

sok siker koronázta, a rendőri túlerő láttán a kéretlen erdei látoga-

tók ahelyett, hogy visszamenekültek volna természetes élőhelyükre, 

a közeli belváros felé vették az irányt.
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szágihoz képest közel 40 százalékkal több 

vaddisznót ejtettek el Németországban 

egy négyzetkilométernyi vadászterületen. 

Természetesen az állatvédők és a zöldek 

azonnal megtalálták a mizéria okozóit, akik 

nem mások, mint maguk a „vérszomjas és 

lődühös” vadászok. Szerintük a vaddisz-

nók ilyen robbanásszerű szaporodásában 

döntő szerepet játszanak a szórók, ame-

lyek semmi egyebet sem szolgálnak, mint 

az állomány etetését és szaporítását, hogy 

a türelmetlen vadász mihamarább lőhes-

sen. Sajátos álláspont; akár szaporodik 

egy vadfaj, akár csökken, mindennek 

a vadászok az okai. Több tényezőt azonban 

elfelejtettek fi gyelembe venni! A német 

mezőgazdaság szerkezete jelenleg döntő-

en kisméretű, 20-30 hektáron gazdálkodó 

kisüzemekből áll, ennek megfelelő mére-

tű táblákkal. Ezek ékelődnek be az erdők 

közé, ideális élőhelyi feltételeket teremtve 

a sertevad számára. Az erdők szerkezete 

is jelentősen változott az elmúlt időkben, 

a lombos fafajták aránya növekedett a tű-

levelűekkel szemben, előretört a bükk és a 

tölgy, minden évben bőséges makktermést 

biztosítva. Az elmúlt évtizedek enyhe telei 

pedig jelentősen csökkentették az elhullást.

A bőséges táplálkozás a vaddisznónál is 

gyorsítja a nemi érést és a koca-kan arány 

is a kocák javára tolódott el. A legújabb ku-

tatások szerint a robbanásszerű szaporo-

dás oka, hogy az azévi süldők őszre elérik a 

25-30 kilogrammos súlyhatárt, s már részt 

vehetnek a búgásban. 60 százalékuk már 

születésük évében vemhesül. A vizsgálatok 

jelenlegi állása szerint a vaddisznók ter-

mészetes szaporulata a tavaszi állományra 

vetítve közel 250-300 százalék! Ezzel szem-

ben a múlt század nyolcvanas éveiben még 

100 százalékkal számoltak.

Németországban a legkisebb bérelhető 

vadászterület 75 hektárnál kezdődik és leg-

feljebb 1000 hektár lehet. Könnyű belátni, 

hogy egy 3-5000 hektáros területen, akár 

20-30 vadászbérlő is ügyködhet, nem szá-

mítva a vadászati társ- és albérlőket, akik 

bármennyire is összehangolják disznóva-

dászati alapelveiket, mindig akadhat, aki 

még a „pallosjogot” is magának követelve 

kitáncol a sorból. A legtöbben a fürdővízzel 

együtt kiöntött, egykori NDK-s vadászati 

rendszert is siratják, amely sok szempont-

ból hasonlatos volt a Magyarországihoz és 

egységes fellépést tett lehetővé. Számos 

vadászterület a magas vadkár miatt már 

nem talál bérlőre.

A helyzetet tovább cifrázza a 16 német 

szövetségi tartomány tizenhatféle vadásza-

ti jogi szabályozása és jellemző példa, hogy 

sem a süldő defi níciója nem egységes, sem 

a vadászati ideje! Mivel a vaddisznó éjjel 

aktív, ezért nagy keletje van Németország-

ban a nagy fényerejű keresőtávcsöveknek 

és világító irányzékos céltávcsöveknek, 

a fejlett német optikai ipar nagy örömére. 

Minden egyéb látható és láthatatlan hullá-

mokkal dolgozó célzókészülék használata 

tilos. Jó tizenöt évvel ezelőtt még heves 

etikai vita folyt a világítóirányzékos céltáv-

csövek használatáról is, hogy mindezek el-

lenére hányan nyúlnak tiltott eszközökhöz, 

arról nem szól a fáma.

A kialakult helyzet minden érintett ösz-

szefogásával oldható csak meg. Javasolták 

a több ezer hektárra kiterjesztett, össze-

hangolt, egyidejű hajtóvadászatokat.

A legújabb ajánlások szerint a malac-sül-

dő terítékaránynak 3-5:1 között kell mozog-

ni, hogy az állomány ne növekedjen tovább 

és a malacok ne váljanak a sertéspestis hor-

dozóivá.

A német vadászok bevezették az úgy-

nevezett erdei elterelő szórókat, ahol tilos 

a lövés, ezen túlmenően azonban többen 

sürgetik az egész éves vadászat engedélye-

zését is – malacra és süldőre. Rajna-Pfalzban 

már 20 euró lődíjat fi zetnek minden malac 

után, sőt már módosították a vadászati tör-

vényt is, mely szerint az eddigiekkel szem-

ben megengedett a malacvadászat során 

a 6,5 mm-nél kisebb kaliber használata is. 

Ezzel párhuzamosan megkezdték ebben a 

tartományban a szabadterületi vaddisznó-

állomány vakcinázását kihelyezett csalik-

kal. Bajorországban kísérleti jelleggel meg-

kezdték a malacok begyűjtését élve-fogó 

csapdákkal. További tabudöntögető javas-

lat még a vaddisznó által különösen sújtott 

vidékeken a puskalámpa vagy az infravörös 

célzókészülék használata. Felmerült még 

az „anti-malac” pirulák bevezetése is, de 

a tudomány jelenlegi állása szerint itt még 

több a kérdőjel, mint a megbízható válasz.

A rossz nyelvek már javasolták, hogy 

a Berlin címerében szereplő medvét az ak-

tuális események fényében egy vaddisznó-

ra kellene kicserélni...
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Mártély alig 1300 lakosú község a Tisza festőien szép holtága mel-

lett, itt tartotta május 16-án családi majálisát a zömében helybéli 

tagokból álló Mártélyi Vadászok Egyesülete. 

- A falu büszke a vadászaira, vigyáznak a lakosság értékeire 

erdőn-mezőn – mondta köszöntőjében Balogh Jánosné polgár-

mester, az önkormányzat épülete előtt tartott, kürtösökkel és fel-

ravatalozott őzbakkal színesített megnyitón. Dudás Ferenc elnök 

szeretettel invitálta a vendégeket a helyi Bütyök csárdában tartan-

dó majálisra. Lassan „hagyománnyá” válik, hogy rendezvényeiken 

szívesen látják a többi társaság tagjait, vezetőit is. Így aztán semmi 

szokatlan nem volt abban, hogy az egyik belső teremben egy rö-

vid beszélgetésre sikerült összeültetni hat vadásztársaság elnökét 

és a megye egyik vadászati felügyelőjét.

- Hogy sikerült ennyi egyéni vadász, földtulajdonos és több 

mezőgazdasági nagyüzem egymástól eltérő érdekeit fi gyelembe 

véve a területhatárokat háború-, vagy legalábbis konfl iktusmente-

sen átalakítani? – teszem fel a számomra nehezen megválaszolha-

tónak tűnő kérdést.

- A vásárhelyi embörök mindig röndös embörök – kezdi Csatlós 

János, az egyik régi „nagy”, a Szakszervezeti Vt. elnöke. – Mi min-

dent mög tudunk beszélni, csak meg köllött értetni mindenkivel, 

hogy már nem az a világ van, mint amikor ezen a névön 1950-ben 

elindult a vadásztársaság. A múltunk kötelez: Vásárhelyen 1875-

ben alakult meg a Szakszervezeti Munkás Vadásztársaság, majd 

1950-ben egyesült egy másik helybéli egyesülettel, s így műkö-

dünk a mai napig is – igaz, már csak 11 000 hektáron.

Huszár Imre a másik régi, az Előre előző-, ma a Róna Vt. elnöke: 

- Már 1996-ban voltak kezdeményezések a szétválásra, de akkor 

megegyeztünk abban, hogy a következő ciklusig egyben marad 

a két társaság. 2006 tavaszára kialakultak az erőviszonyok, letisz-

Talán meglepő a cím – de igaz. Hódmezővásárhely majd 50 ezer hektáros határát 2007-ig két nagy va-

dásztársaság mintegy kétszáz tagja vadászta. Az Előre 23 ezer, míg a Szakszervezeti 24 ezer hektár terü-

leten, mindkettő közel száz taggal – több mint fél évszázadon keresztül. Aztán ide is eljutott a változás 

szele, a két területet hétfelé osztották – de az országban szokatlan megoldással – közös egyeztetések, 

tárgyalások és végül megegyezés útján. És ami szinte hihetetlen: minden volt tag lehetőséget kapott 

valamelyik régi vagy új vadásztársaságban tovább vadászni – sokan kettőben, de vannak, aki háromban 

is tagok lettek…
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Heten – de nem gonoszok

Hat elnök a hét közül a majálison 

(balról jobbra):

Balogh János – Hód-Vad KHE,

Kovács Mátyás – Előre Vt., 

Makó Endre – Hódmezőgazda Vt.,

Csatlós János – Szakszervezeti Vt.,

Dudás Ferenc – Mártélyi VE.,

Huszár Imre – Róna Vt.
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tultak az elképzelések, leültünk és – a Szél István vezette vadászati 

hatóság igazán hatékony segítségével – kialakítottuk a terület-

felosztást. Egy napon zajlottak le a földtulajdonosi gyűlések vala-

mennyi érdekelt területen. Attól, hogy már nem két társaságban va-

gyunk, még mindenki vadász maradhatott, nem cél a marakodás.

Dudás Ferenc, a házigazda, a mártélyiak vezére: - A kisebb terü-

letű társaságoknál nyilvánvalóan kisebbek a tagok vadászati lehe-

tőségei is, mint a régi nagy területen. Azonban így sokkal inkább 

oda tudunk fi gyelni a „saját” területünk óvására, fejlesztésére, és 

előtérbe kerültek a földdel gazdálkodók érdekei is, arányaiban jó-

val több a földtulajdonnal rendelkező tagja az egyesületnek, mint 

korábban. Javult a szakmai munka, s igyekszünk a bérleti díjak fel-

vételét megkönnyíteni a gazdáknak. Három nap van meghirdetve 

erre, a vadászházunkban történik, ahol egyszerre több társaság is 

tudja ezen kifi zetéseket intézni.

Kovács Mátyás, az Előre Vt. elnöke: Valóban nagyot könnyített 

a munkánkon, hogy több társaság egy időben, egy helyre hirdeti 

meg a kifi zetést, a mártélyiak precíz gazdasági vezetője mindenki-

nek segít a számítógépre alapozott, pontos nyilvántartás szerinti 

elszámolásban. Sajátos módon azonban nálunk alig 10 százalék-

ban veszik fel a bérleti díjat a gazdák, míg a szakszervezetieknél ez 

több mint ötven százalék. Valószínűleg közrejátszik ebben az a jó 

szokás, hogy ott a földtulajdonosokat egy vacsorára látja vendé-

gül a társaság, el is megy 80-100 ember egyszerre.

Makó Endre, a Hód-Mezőgazda Vt. elnöke: Mindhárom nagy 

mezőgazdálkodó cégnél a földbérlet díjával együtt fi zetjük a te-

rületbérleti díjat a tulajdonosoknak, függetlenül attól, melyik 

vadászterülethez tartozik az általunk bérelt föld. Év végén aztán 

elszámolunk a szomszédokkal, ami nem okoz nehézséget, mert 

mind a hét területen egységesen 120 forint a hektáronként fi ze-

tendő összeg. Nyilvánvaló, hogy egy gazdálkodó üzem más nagy-

ságrendű pénzeszközökkel rendelkezik, mint egy vadásztársa-

ság, így gond nélkül meg tudjuk előlegezni saját társaságunknak 

a szárnyasvad-nevelés, vagy a takarmányozás költségeit, amivel az-

tán természetesen a vadászév végén elszámolunk a cégnél. Igyek-

szünk a szomszéd vadásztársaságokat segíteni, nyúlbefogáshoz, 

takarmányszállításhoz járműveket, földmunkákhoz igény szerint 

gépeket biztosítunk, névleges vagy kedvezményes térítési díjjal.

Balogh János, a Hód-Vad Közhasznú Egyesület elnöke: Már 

2003-2004-ben érezte mindenki, hogy nem marad úgy minden, 

mint régen volt. A feszültség nőtt, senki nem bízott a másikban, 

ez különösen a megbízások gyűjtésekor volt érzékelhető. Amikor 

elkezdődtek a tárgyalások a régi és a papíron már megalakult új 

társaságok vezetői között, érezhető volt, hogy lesz megoldás. Két 

év után kezdtek azok is megnyugodni, akik ellenezték a változá-

sokat. A vadászok között Vásárhelyen javul a hangulat és kezd 

A hét új vadásztársaság és a két régi vadászatra jogosult adatai

Vadásztársaság Terület Tag- Éves Társadalmi 2008-as teríték 

neve (hektár) létszám tagdíj munka (Ft) őzbak nyúl fácán kacsa

 

Előre 6 800 60 24 000 50 000 28 937 1 302 0

Szakszervezeti 11 000 70 30 000 20 000 46 1 157 960 0

Hód-Mezőgazda 6 700 12 100 000 nincs 42 581 3 908 2 519

Hód-Agro 9 150 17 24 000 120 000 47 1 412 677 901

Róna  4 100 16 24 000 nincs adat 15 564 384 0

Mártély 5 700 20+3 60 000 60 000 38 362 253 0

Hód-Vad 3 000 18+4 72 000 48 000 9 326 521 0

Előre (2006) 23 000 102 12 000 10 nap 109 1 798 1 904 0

Szakszervezeti (2006) 24 000 103 24 000 10 000  96 2 266 1 844 438 
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megint közösségivé válni, többségük már 

bízik a jövőben.

Preszner Sándor, a Csongrád megyei FMH 

vadászati felügyelője: A megyében ennek a 

hét területnek, 55 ezer hektárnak a kijelölé-

se történt meg elsőként, mivel az érdekel-

teknek sikerült megegyezniük egymással. 

A gördülékenyebb lebonyolítás érdekében 

adminisztratív segítséget adtunk, előzetes 

tájékoztatókat tartottunk a vadászatra jogo-

sultaknak, valamint a földtulajdonosoknak 

a szükséges tennivalókról. Örülünk, hogy 

részben segítségünknek köszönhetően na-

gyon kevés esetben volt szükség hatósági 

beavatkozásra, s alig volt példa bírósági 

szakaszig eljutó területvitákra. Az átalaku-

lás után a jóval kisebb méretű területeken 

mindenhol javult, szakszerűbb lett a gaz-

dálkodás, az őz-, a nyúl- és a fácánállomány 

védelme, hasznosítása, ezt a terítékadatok 

is mutatják.

A megbeszélésen külföldi útja miatt 

hiányzó Szabó Lajos, a Hód-Agro Vt. vé-

leménye szerint is valamennyi területen 

intenzívebbé vált a vadgazdálkodás. Ter-

mészetesen legnagyobb fejlődés az agrár-

gazdasági nagyüzemek működési területén 

történt, a három „üzemi” vadásztársaság 

fejlesztései a leglátványosabbak, de a töb-

biek is jobban odafi gyelnek a vadvédelem-

re, s az addig alig hasznosított területrészek 

is be lettek vonva a hatékonyabb gazdálko-

dásba. Jutányos áron adnak 10-10 hektár-

nyi vetőmagot a többi társaság vadföld-

műveléséhez, évente protokollvadászatra 

hívják meg a hetek vezetőit, és – amire saj-

nálatosan kevés példa van az országban – 

a hivatásos vadászokat is. 

Valamennyi területen egységes elvek 

szerint igyekeznek a jövőben a vadállo-

mányt kezelni, egyfajta kistérségi vadgaz-

dálkodás kezd körvonalazódni, amibe akár 

a közösen használt géppark elképzelése is 

belefér. Közös gond a nyúlkár, ami miatt 

a felügyelet minden évben kiadja az idé-

nyen kívüli lelövési engedélyeket kárelhá-

rításra, ugyanígy a szárnyas kártevők gyé-

rítéséhez, valamint a róka és a vaddisznó 

éjszakai, refl ektoros vadászatához.

A legkisebb: a Hód-Vad Közhasznú Egyesület

A 3026 hektár területen gazdálkodó csapat két év alatt 20 vegyes-vadas etetőt, 7 fácánetetőt készített a területen, és 

a csongrádi Bársony István szakiskola vadásztanulóival közösen, a 20 tervezettből eddig 9 komoly magaslest építettek. 

A leseket bokorsorok, árkok erdőfoltok mellé, gondozott megközelítő út kialakításával helyezik el. Meg akarják szüntetni 

a sok zavarással járó autós őzvadászatot, télen-nyáron csak lesből és cserkelve lehetne vadászni. 3-400 közötti őzállomány-

ból 15-20 bakot és 35 tarvadat lőnek, 9-10 bakot adnak el, az érmes arány egyharmad, az idei legjobb fi zető súlya 501 gramm 

volt. Mivel két vadásziroda tulajdonosa is tagja a csapatnak, vendéggondjuk nincs, dánok, olaszok, osztrákok vadásznak. 

A többi bak a tagoké - a végzett munka jutalmaként, lehetőleg 300 grammos agancssúlyig. 41 hektár vadföldet művelnek, 

törpecirok, cukorcirok, lucerna és kukorica a vetemény, 3 hektárnyi kukoricát szednek le, de az is visszakerül etetésként 

a területre. Az apróvad búvóhelye érdekében meghagyják a gyomosodást.

Az egyesületnek a 22 teljes jogú tagján kívül 15 pártoló tagja is van, zömében földtulajdonosok. Többségük nem is vadászik, 

de támogatja a társaságot, nekik csak jogaik vannak, kötelezettségük nincs. A társaság tagjai családos, csoportos kirándu-

lásra, nagyvadas cserevadászatra járnak a Harkakötönyi Vadásztársasághoz, míg ők itt nyulásznak-fácánoznak, s a szeren-

csés vadász itt lőheti meg az évente kisorsolt nyereménybakot is.

Balogh János elnök és Albert Gábor hivatásos vadász 

a kombinált etetőket ellenőrzi

A fogatos, Barát Gábor barátilag segíti lovaival a vadászati mó-

dok változatossá tételét

SOMFALVI ERVIN

somfalvi@vadaszlap.hu
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Régi vágya teljesült a Baranya megye dél-keleti részén élő vadászoknak: már évek 

óta szerették volna a Duna partján megrendezni a megyei vadásznapot. Ez évben 

Mohács volt a házigazda, és a város május 16-án átadta a főteret a vadászoknak. 

A megye vadászatra jogosultjai közül húsz vadásztársaság, valamint a Mecseki 

Erdészeti Zrt. és Bóly állított pavilont, melyen keresztül bemutatták területüket is. 

A megnyitó a főtéren volt, ahol dr. Hargitai János a Baranya Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke, Szekó József Mohács város polgármestere és dr. Bodnár 

József, az OMVK Baranya Megyei Területi Szervezetének elnöke mondott ünnepi 

beszédet. A Hubertus misét Csősz István kanonok-plébános celebrálta a Baranya 

Vadászkürt Együttes közreműködésével. A kitüntetések átadása után a főtérre 

bevonultak a hagyományőrző lovasok és a színpadon elkezdődött a vadászkür-

tös verseny, majd ezt követte az immár hagyományos szarvashívó verseny. 

A Duna-Dráva Nemze-

ti Park szakmai kiállítá-

sát Závoczky Szabolcs, a 

nemzeti park igazgatója 

nyitotta meg. A mohácsi 

szabadidőparkban zajlott 

a solymász-, íjász- és az 

agárverseny. A nap végén 

a versenyek értékelésére 

került sor, majd a Bara-

nya Vadászkürt Együttes 

zárózenéje zárta a nap hi-

vatalos részét.

Agyaki  Gábor

Május utolsó szombatján – az immár hagyományosnak mondható és jól meg-

szokott helyszínen – Somogyzsitfa-Szőcsénypusztán, a Széchenyi Zsigmond 

Szakiskolában tartották a Somogy megyei vadásznapot. Miért is kellett volna 

változtatni a helyszínen, ha ehelyütt minden adott egy színvonalas, tartalmas 

rendezvényhez? A kastélyban képzőművészeti kiállítás, a lőtéren koronglövő ver-

seny, a parkban trófea-bemutató és főzőverseny, valamint kirakodóvásár várta 

a látogatókat, akik bizony szép számban ellátogattak az eseményre. Persze nem 

volt minden teljesen felhőtlen… 

Főleg az égbolt nem volt az, így 

reggel – s a megnyitóünnepség 

alatt végig – szakadt az eső. A vi-

szontagságos időjárás ellenére 

a hangulata senkinek sem volt 

borongós. A színpadon – miután 

Huber Anita elénekelte a Vadász-

himnuszt – felharsantak a vadász-

kürtök. Elsőként Kiss Vince igazga-

tó üdvözölte a vendégeket, majd 

dr. Bodnár József, az OMVV alel-

nöke nyitotta meg a rendezvényt. 

Bánff y György színművész verses köszöntője után következett a Hubertus mise, melyet 

Henczel Szabolcs püspöki biztos celebrált. Az ima meghallgattatott, mert a nap kisütött. 

A kifogástalan szervezésnek köszönhetően szinte egy percnyi üresjárat sem volt, mind 

a bemutatótéren, mind a színpadon gyakran váltogatták egymást a szereplők. Az esti ut-

cabálon ki-ki vérmérséklete szerint ünnepelt. Mert ünnep volt ez a javából. Igazi, nagybe-

tűs VADÁSZÜNNEP. Soha rosszabbat… W. P.

Először – Mohácson

Borúra derű

Kitüntetettek:

Hubertus Kereszt, bronz fokozat:
Éva Zsófi a

Hubertus Kereszt, arany fokozat:
Tihanyi Attila, Hatvani Ferenc, Bedecs 
György, Förster Gyula, Hollenbach János, 
Ripszám István, Prof.Dr. Jürgen Vocke

Nimród Vadászérem:
Grozdics Károly, Dr. Aczél Csaba,
Bognár Zoltán, Magyarcsik Gyula 

Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett: 
Magyarmecskei Nimród Vt.

Magyar Vadászatért Érdemérem:
dr. Monostori László

Vadászkamara Aranyérme:
dr. Mess Béla

Vadászkürtös verseny eredményei:
1. Hock Norbert, 2. Ács András,
3. Illés Márk

Szarvashívó verseny:
1. Király Zoltán, 2. Tihanyi Attila,
3. Faller László

Kitüntetettek:

Gróf Nádasdy Ferenc Emlékplakett:
Gyótai Vadásztársaság

Kamarai aranyérem:
Meiszterics János

Magyar Vadászatért Érdemérem:
Rinyai Géza

Nimród érem:
Dr. Lövey László, Kovács László

Hubertus Kereszt, arany fokozat:
Agyag István, Berend Ferenc,
Csordás Ferenc, Keserű József,
Nagy István, Szalai Árpád, Vincze Lajos, 
Winkler János, Zsigmond Ferenc

Hubertus Kereszt, ezüst fokozat:
Kovács János

Hubertus Kereszt, bronz fokozat:
Bíró István, Kollár László, Molnár Gábor, 
Zilahi Szabó József

 dr. Bodnár József megnyitó beszéde

A megyei vadászok zászlója
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A Magyar Madártani és Természetvédel-

mi Egyesület (MME) 1974-es megalaku-

lása óta dolgozik a ritka és veszélyezte-

tett ragadozómadár-fajok állományának 

megőrzéséért, fejlesztéséért. A Magyar 

VADÁSZLAP következő számaiban meg-

jelenő sorozatunkkal a Magyarországon 

előforduló ragadozómadár-fajokat szeret-

nénk bemutatni. Az elmúlt években szá-

mos fórumon hangsúlyoztuk, hogy a ter-

mészet védelme – melynek a vadállomány 

védelme is szerves részét képezi – a ma-

dárvédőknek és a vadászoknak, vadgaz-

dálkodóknak közös érdeke. Tudjuk, hogy 

sokat tanulhatunk a témával már régóta 

foglalkozó vadászoktól, erdészektől és 

ez kiváló lehetőség az együttműködésre. 

Bízunk benne, hogy a jövőben a közös ér-

dekek mentén való együttgondolkodás és 

cselekvés fogja meghatározni a ragadozó-

madár-védelem és a vadászat, vadgazdál-

kodás viszonyát!

A kerecsensólyom (Falco cherrug) kiemelkedő szerepet játszik 

a magyarság hitvilágában, hiszen az ősi mondák Turulja a leírások 

alapján egyértelműen erre a fajra vezethető vissza. Nagytestű – 

ölyvnagyságú – sólyomfaj, legközelebbi rokona az északi sólyom 

(Falco rusticolus). Testhossza 45–55 centiméter, szárnyfesztávolsá-

ga 102–126 centiméter, testtömege 730–1300 gramm. Mint általá-

ban a ragadozó madaraknál, a tojó nagyobb testű, mint a hím. Az 

ölyvektől és héjáktól első pillantásra többek 

között hegyes szárnya különbözteti meg.

A nyílt térségek lakója, a Közép-Európától 

Mongóliáig húzódó sztyeppzóna jellegze-

tes faja. Tipikus élőhelyei a síkvidéki erdős-

sztyeppek, mezőgazdasági területek, hegylá-

bi sík vidékek. Elsősorban a ligetes erdőkkel, 

fasorokkal, ürgés legelőkkel tarkított élőhe-

lyeket kedveli.

A kerecsensólyom nem épít fészket, leg-

inkább az egerészölyv, a holló, esetenként 

a parlagi sas, a rétisas, ritkán a fehér gólya, 

a szürke gém vagy a kormorán elhagyott 

fészkeit foglalja el. A tojó általában március 

közepén vagy végén rakja le 2-5 tojásból álló 

fészekalját. A kotlás 32 napig tart. A kis fi óká-

kat a hím által hordott táplálékkal a tojó eteti, 

hat hét után válnak röpképessé a fi atalok és 

elhagyják a fészket, de további 2-3 hétig vadászni tanítják őket az 

öreg sólymok. Egyéves korában a tojó már ivarérett, a hímek két-

éves korukban állnak párba. A párok életük végéig összetartanak.

A legkedveltebb táplálékállatai a rágcsálók, elsősorban a pocok 

és az ürge, de madarakat is zsákmányol. Kora tavasszal hetekig a vo-

nuló madarakkal, elsősorban seregélyekkel táplálkozik. Télen gyak-

ran mezei pocokra vadászik. Sűrűn előfordul, hogy más ragadozó 

madaraktól, például rétihéjától, vércsétől elveszik zsákmányukat.

Európában a fi atal madarak egy része ősszel délre vonul, az ivar-

érett madarak viszont egész évben a fészkelő területen maradnak. 

A legújabb, műholdas nyomkövetés eredményei alapján tudjuk, 

hogy a faj hazánkban született fi ataljainak legfontosabb telelő-

területe Olaszország, de Görögországba, illetve Észak-Afrikába is 

eljutnak a vonulás során. Egyes fi atal madarak nagy távolságokat 

bejárva, egészen Kazahsztánig elkalandoznak.

A faj teljes európai állományát jelenleg 643-786 párra becsülik, 

ebből hazánkban mintegy 200 pár fészkel. Az évtized végén meg-

kezdett fészekőrzéseknek és egyéb védelmi 

intézkedéseknek köszönhetően jelentősen 

emelkedett a kirepült fi ókák száma. A világ-

állományt legfeljebb 17 ezer párra teszik, de 

a Kárpát-medence és Csehország kivételével 

mindenhol csökken az állomány. 

Hazánkban a kerecsensólyom fokozottan 

védett faj, természetvédelmi értéke 1 millió 

forint. A faj nemzetközi szinten is a legmaga-

sabb védettségi kategóriába tartozik.

A világállomány csökkenésének jelenleg 

feltételezett okai: az élőhelyek eltűnése, 

a táplálkozó területek és a táplálékforrások 

csökkenése vagy megszűnése, az áramütés 

miatt megnőtt mortalitás, a költési siker 

csökkenése.

A faj európai állományának hatékonyabb 

védelme érdekében az Európai Unió kere-

csensólyomra irányuló fajvédelmi tevékenységét is meghatározza. 

Hazánkban, a LIFE-Nature programjának támogatásával 2006-ban 

indult egy magyar-szlovák közös kerecsensólyom-

védelmi program. A projekt kedvezménye-

zettje a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, de 

valamennyi nemzeti park, továbbá az MME, 

a Pro Vértes Közalapítvány és az E-misszió is 

részt vesz a programban.

Kovács András

természetvédelmi igazgató

Kerecsensólyom
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Maderspach Vik-

tor életművének 

újabb darabjá-

val ismerkedhet 

meg az olvasó, 

ha kézbe veszi 

az „Élményeim 

a nyugat-ma-

gyarországi sza-

badságharcból” 

című kötetét. 

A Masszi Kiadó 

gondozásában 

megjelent könyvben közreadott írások 

1926-ban, január 1-je és február 17-e között, 

a „Magyarság” című budapesti napilapban 

jelentek meg először, 37 részes folytatásban. 

Maderspach Viktor nem oknyomozó törté-

nészként ír, hanem személyes élményeiből 

merít, amikor papírra veti hadibeszámolóját 

a nyugat-magyarországi eseményekről és 

az októberi királypuccsról. 

A történet rendkívül érdekes, a kommu-

nista diktatúra időszaka alatt elhallgatott, 

vagy eltorzított formában közreadott ese-

ményekről egy hiteles szemtanútól olvas-

hatunk. 

A szerző egyszersmind emléket állít azok-

nak a bátor magyar embereknek, akiknek 

határozottsága, tettrekészsége, hazafi sága 

1921-ben megmentette Magyarország szá-

mára Nyugat-Magyarország egyik gyöngy-

szemét, Sopront, vagy másképpen: a hűség 

városát, és annak környékét. 

Ahogyan Maderspachtól a vadászköny-

veiben is megszokhattuk, gördülékeny 

stílusban tárja elénk a cselekményeket, tö-

kéletesen megfestve a helyszínt és a szerep-

lőket. Olyannyira, hogy szinte már-már az az 

érzésünk támad: mi magunk is részesei va-

gyunk a történetnek, azaz a történelemnek. 

A könyv egyfajta korrajz, történelmi kalan-

dozás – s ha a tartalmától elvonatkoztatunk, 

akkor izgalmas olvasmány…

Az egykori Afrika

A hűség városáért

CD, DVD
Balogh István: Vértelen vadászat DVD  . . . . . . . . .4680,-

Blaumann Ödön: Vadászévad 2008. DVD . . . . . . .2400,-

  Vaddisznó hajtások IV. DVD . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-

  100 őzbak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-

Dénes Gábor: Tanuljunk kutyául DVD . . . . . . . . . . 1280,-

Erdő P.R. Bt.: A magyar erdő királya DVD  . . . . . . .3000,-

  A solymászat Magyarországon DVD . . . . . . .3000,-

Halmágyi: Idegen tájakon CD (hangoskönyv)  . .3200,-

Heltay: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . . . . . 5550,-

Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD  . . . .4500,-

Homoki-Nagy: Gyöngyvirágtól... DVD . . . . . . . . . . 1280,-

Ignácz: Szalonkától a vadlibáig dupla DVD . . . . .6300,-

  Szarvasbőgés, vaddisznóhajtás DVD . . . . . . .4300,-

  Vaddisznóhajtástól disznóhajtásig DVD  . . .4300,-

Média Art: Vérebvezetők nyomában /2 DVD  . . .6000,-

Naturhun: Hunting in Hungary I-II. DVD . . . . 5900,-/db 

Nova Toma: Big Five Safaris DVD . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-

 Dél-Afrika 1-2-3. DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-/db 

 Fogoly DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-

 Hegyi vadászatok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-

 Monteria DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-

 Namibia DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-

 Zimbabwe 1-2-3. DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6700,-/db 

Oxigén Bt.: Csergezán Pál vadvilága DVD . . . . . . 6240,-

Rácz Gábor: Tizenkét hónap az erdőn /2 DVD . . 2950,-

Select Kft.: Farkasok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

 Feederbottal állóvízben DVD  . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

 Kedvenc horgászvizeink DVD . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

Szalóki: Vadászat Mo.-n refl exíjjal I-II. DVD . . . . .3000,-

Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. DVD . . . . . . . 5800,-/db 

 A vaddisznó vadászata 1-2. DVD . . . . . . . . 5800,-/db 

 Európa terítéken DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5800,-

 Őzhívás DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5800,-

Természetfi lm: Term. véd. a Hortobágyon DVD . 1990,-

 Árpi bácsi fi ókái DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990,-

 

KÖNYV 
Alexandra: Az erdő állatai (kirakós) . . . . . . . . . . . . . 2499,-

Ambrózy Árpád: Nimród csillaga alatt. . . . . . . . . .2400,-

Andrésiné-Andrési: Az erdészmester könyve . . . 2490,-

Attraktor: Régi magyar halételek. . . . . . . . . . . . . . .2800,-

Avarff y Elek: Vadászképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,-

Bagi-Fekete: A szarvasgombász mesterség  . . . .4990,-

Bakay-Papp: Lovasíjászat és őstörténet . . . . . . . . 1880,-

Bársony István: Az elveszett Paradicsom . . . . . . . 2450,-

Bertóti István dr.: Őzhívás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800,-

Békés Sándor: Elröppent évek  . . . . . . . . . . . . . . . . .3680,-

Bőhm István: A hannoveri véreb . . . . . . . . . . . . . . . 1480,-

Capstick: Halál a fekete kontinensen . . . . . . . . . . .4300,-

Csányi Sándor: Vadbiológia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-

Csathó Kálmán: Szarvasbőgés . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,-

Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . . . .3900,-

Dierschke, Volker: Melyik ez a madár? . . . . . . . . . . 3999,-

Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . . . .3900,-

Dúcz László: Harmatcseppek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-

 Istennek háttal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,-

Durantel, Pascal: A vadászat enciklopédiája . . . .6990,-

Eibisberger: Nagy nevek-híres vadászok  . . . . . . . 1680,-

Elek: A vadászszenvedély bűncselekményei  . . . 3213,-

Eördögh Katalin: Diana ezüst gyűrű . . . . . . . . . . . .5000,-

Fáczányi: Vadászati emlékhelyek Mo.-n . . . . . . . .3500,-

Faragó S.: Magyar Vadászenciklopédia . . . . . . . 14 980,-

Faragó-Náhlik: A vadállomány szabályozása . . .3900,-

Farkas D.: Nézd és lásd! Kézikönyv az őzről . . . . .2900,-

Farkasházy Tivadar: Overdose - a veretlen  . . . . .3500,-

Fekete István: Erdély . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-

 Gyeplő nélkül . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-

 Matula és egyebek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-

 Tojáshéjdarabkák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,-

 Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-

FotoNatura: Az ezerarcú természet  . . . . . . . . . . . .5000,-

Gerhardt, Ewald: Gombászok kézikönyve . . . . . . 5999,-

Gyimesi: Európai vadászmezőkön (bőrköt.)  . . . .8000,-

Gyöngyöshalászi T. Gy.: Vadászösvényeken  . . . . 2700,-

Hartink: Golyós és sörétes vadászfegyverek . . . .6999,-

Heltay I.: Amit a fegyverismereti vizsgán...  . . . . . 3100,-

 Az állami vadászvizsga tesztkérdései . . . . . . .3050,-

 Vadásziskola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8550,-

Hidvégi Béla: Vadászálmok birodalmában  . . . . .3900,-

Horányi-Pivárcsi: Magyar világjárók kalandjai . .2960,-

Iglói Pál: Perőcsényben puskával és fakanállal . .2480,-

K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . . . . 2700,-
Bán István:

X-es 3000.-
Sepsi-Kohl:
A kárpáti
barnamedvéről

1800.-
Kittenberger K.:
Vadász- és gyűjtőúton 
Kelet-Afrikában

6100.-

Akinek már elege van a „modern”, gépesített, 

hűtőszekrényes, klímás luxus-szafárik 

műanyagvadászatai-

nak leírásából, ér-

demes elolvasnia 

ezt a három könyvet 

mindazon történe-

tek miatt, ami a már 

soha vissza nem jövő, 

félig „vad” állapotokat 

örökíti meg. Az akko-

ri afrikai vadászat vi-

szontagságos, sokszor 

életveszélyt magában 

hordozó, mégis ellenáll-

hatatlan vonzereje, a nemegyszer szó szerint 

az életben maradásért vívott küzdelmek 

mementói. Lebilincselő és 

magvas olvasmány 

valamennyi – eltérő 

irodalmi kvalitásaik 

és különböző stílu-

suk ellenére.

F.C Selous: Természet-

rajzi megfi gyelések 

Afrikában 3100 Ft

P.H.Capstick: Az utolsó 

elefántvadász 4800 Ft

P.H.Capstick: Halál a feke-

te kontinensen 4300 Ft

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

2980,-

ÚJ ÚJ
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A szakma egyik „nagy öregje” volt Fuchs An-

tal egykori gödöllői, valkói fővadász és vér-

ebvezető. Utolsó három könyvének 

posztumusz kiadása, 

egységes külalakú, 

csak címében és szí-

nében eltérő meg-

jelenésű kötetekben 

jelent meg. Mindhá-

rom kötet szép nyel-

vezettel, szakmailag 

kifogástalan, magas tu-

dást, ugyanakkor mély-

séges szakmai alázatot 

tanúsító írásokkal, törté-

netekkel teszi élvezetessé 

az olvasást. Időrendben 

első a Bagamoyo, mely fél évnyi tanzániai 

szakmai munkájáról, majd pár évvel ké-

sőbbi fotószafáriájáról szól. A Veni Sancte 

és a Mindörökké visszatekint a Bakonyban 

elkezdett, cseppet sem könnyű hivatásos 

vadász életről, a valkói évtizedekről, a párt-

állam vezetőinek vadászterületén dolgozó 

szakemberek sokszor nem 

felhőtlen hétköz-

napjairól és a ritka, 

magányos ünne-

pekről. Nevet sosem 

említve, de számta-

lan történetben ítéli 

el a „protokoll” dísz-

vadászait, akik sokszor 

a saját mafl aságukat, 

vagy sikertelenségüket 

személyzeten torolták 

meg. Végezetül a nem 

éppen tisztes nyugdí-

jaztatás, a puskák elvesztése feletti bánat, 

majd a vadfotózásban megtalált és újra át-

élt szenvedély örömét sugárzó írások zárják 

a trilógiát.

Élmények, rövid történetek, 

megfi gyelések vadról és va-

dászatról. Ennyi Blaumann 

Ödön harminc perces DVD-

fi lmjének ajánlója, azonban 

ennél sokkal több van ben-

ne. Jelenetek, amelyre azt 

mondja mindenki, hogy ha 

elmesélik, de nem a saját sze-

memmel látom, akkor nem 

hiszem el. A kullancsoktól 

és szarvaslegyektől gyötört 

beteg vagy sebzett vad, az 

elhagyott, kútba esett bak 

kétségbeesett kapálózása, az üzekedő sutát 

verekedve hajtó bakok látványos kergetőzé-

se, a letört, fél aganccsal is eredményesen 

verekedő agancsár, az elhi-

bázott „gombnyársas” bika 

óriási felugrása, a pipás agya-

rú kanok „szexjelenete”, vagy 

a gyerekszánkós pusztai őz-

vadászat mind igazi unikum.

Blaumann már hivatásos va-

dászként is igyekezett meg-

örökíteni a természetben lá-

tott érdekességeket. Ez a fi lm 

is bizonyítja, mennyire fontos 

lenne, hogy a vadőröknél 

legyen – szolgálati felszere-

lésként! – videokamera vagy 

digitális fényképezőgép, rengeteg hasonló-

an lenyűgöző felvételt tudnának készíteni - 

amelyek akár közkinccsé is válhatnának.

Fuchs Antal trilógiája

Vad és vadászat

Karácsonyi Dezső: Mesék az erdészházból . . . . .3500,-

Kászoni Z.: A Kárpát-medencei vadaskönyv . . . .1600,-

Király Klára, dr.: Jagdterrier  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490,-

Kopa János, dr.: Egyperces vadászatok . . . . . . . . .3990,-

Kovács D.: Billenőcsövű golyós fegyverek . . . . . .4800,-

 Vadászfegyverekről... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4500,-

Kristó: A vadász-vadteny. mester kézikönyve . . . 2490,-

Kutyatár: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-

Lajkó István: A halászmester kézikönyve . . . . . . . 2490,-

Larousse: Vadászkönyv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8990,-

Lazi Kiadó: A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-

 Harmat és vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-

Lükő Sándor: Kalandos vadászatok  . . . . . . . . . . . .2990,-

 Trófeás történetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-

Maderspach: Az oláhok vérnyomában... . . . . . . . .3490,-

 Medve!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2400,-

 Menekülésem Erdélyből . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1980,-

 Havasi vadászataim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2000,-

 Páreng-Retyezát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2980,-

Magyar Vadászkürt E.: Szóljon a vadászkürt . . . . 1950,-

Major Richárd: Vadváltók . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1680,-

Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-

Matyikó Tibor: Vallomás a természetről . . . . . . . .4000,-

McNab, Chris: A fegyverek nagykönyve . . . . . . 11 980,-

Merán Fülöp: Az emlékek nem hazudnak  . . . . . .2400,-

Mg. Kiadó: Európai fekete szarvasgomba  . . . . . .4999,-

Molnár Gábor: Dráma az őserdőben . . . . . . . . . . .2500,-

N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim . . . . . . . .3200,-

Nadler H.: Cserkészeten és lesen Nagymo.-n . . .4200,-

Nagy Cs.: A Ny.-Dunántúl természeti értékei  . . .2980,-

Oggolder Gergely: Bojlihorgászat . . . . . . . . . . . . . . 1699,-

 Horgászati ismeretek... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1699,-

OMVK: A népiskolától az akadémiáig . . . . . . . . . . .3500,-

Palatinus Kiadó: A másvilági vadász . . . . . . . . . . . .2400,-

Pomázi: Nemzeti kincsünk, a magyar vizsla  . . . .3990,-

Radics L.: Növénytermesztő mester könyve . . . .2690,-

Rakk T.: Göröngyös égi és földi utakon...  . . . . . . .2500,-

Rimóczi Imre dr.: Gombaválogató 1-9.  . . . . . 2690,-/db 

Sáry Gy.: Az elveszett erdőről... . . . . . . . . . . . . . . . . .2500,-

Schmidt Egon: Mo. legszebb madarai . . . . . . . . . . 1200,-

Schmidt-Bécsy: Mozaikok a természetből . . . . . . 1750,-

Schmidt-Kalotás: Tollas énekművészek  . . . . . . . . 1300,-

Schwartz B.: Siketajd ketyegés és zergefütty . . .2200,-

Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán . . . . . . .3000,-

Szabó István: A csiperke gomba termesztése  . . 1078,-

Szabó P.: A kotorékozás gyakorlata . . . . . . . . . . . . .2200,-

 Rókák és terrierek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3360,-

Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2200,-

Szaktudás: A prémesállat tenyésztés... . . . . . . . . . 2125,-

Szálka Róbert: Topi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2280,-

Széchenyi Zsigmond: Hengergő homok . . . . . . . 1699,-

 Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,-

 Nahar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3499,-

Székely Dénes: A lőpor és a töltény  . . . . . . . . . . . . 2180,-

Szilágyi Virgil: Pirosbetűs vadásznapok . . . . . . . .3450,-

Szilárd Ferenc dr.: Ébredés az erdőn . . . . . . . . . . . .3800,-

Szili István: Gombatermesztők könyve . . . . . . . . .4900,-

Szőllősi Antal: Nyílegyenesen . . . . . . . . . . . . . . . . . .1800,-

Szy Ferenc: Vadászéletem Kanadában  . . . . . . . . .2200,-

Vadászlap Kft. Szóljon a vadászkürt . . . . . . . . . . . . 1950,-

Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában . . . . . . . . . . .4990,-

Várhelyi András: Orvvadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968,-

Várnai György: Vadásztörténetek és mesék  . . . .6500,-

Végh Endre, dr.: Megvadult szótár  . . . . . . . . . . . . .4990,-

VKE: Vadászetikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700,-

Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . . . .2990,-

Zalaerdő Zrt.: Módus király vadászkönyve  . . . . .3900,-

Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén . . . . .4400,-

Zoltán János dr.: A Kárpátokban vadásztak . . . . .3900,-

 A legkedvesebb vadásztársam emlékezete .3900,-

 Emlékek Éváról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2900,-

Igali M. József:
A hal, a horog
és az ember

3100.-
Baranya Vadászkürt
Együttes:
Vadászüdv CD

2980.-
Ferjetsik:
Hatnyelvű
vadászszótár

2400.-

Web-áruházunk kínálata 

a www.vadaszlap.hu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.

1031 Budapest, Pákász u. 7.

Telefon: 06-70/702-5000,

Tel./fax: 06-1/242-0042

e-mail: info@vadaszlap.hu

Megrendelését

postai utánvéttel szállítjuk.

2400,-

9500,-

ÚJRA
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Vadász Könyvklub

A megjelenő vadászkönyvek célközönséghez való eljutásának se-

gítésére alakult meg 15 évvel ezelőtt a Vadász Könyvklub. A klub 

tagjai kedvezménnyel juthatnak hozzá a partner kiadók és köny-

vesboltok régi és új könyveihez, nagyobb értékű vásárlásnál pedig 

kérhetik a két-három hónapos részletfi zetési kedvezményt. A ha-

vonta megrendezett klubnapokon, író-olvasó találkozókon vehet-

nek részt, ahol dedikáltathatnak a szerzőkkel.

Világközpont Budakeszin

1999-től Budakeszire költözik a Nemzetközi Vadvédelmi Tanács 

(C.I.C.) központja – 280 küldöttből 2 ellenszavazat és 2 tartózko-

dás mellett született meg a döntés a világszervezet Milánóban 

megtartott 46. közgyűlésén. A magyar delegáció a központi iroda 

díjmentes elhelyezését és a háromfős – legalább két idegen nyel-

vet beszélő – asszisztens fi zetésének és járulékainak megfi zetését 

ajánlotta. Dr. Béres Béla, az FVM kabinetfőnöke szerint a világköz-

pont Magyarországra költözése gazdaságilag is fontos eredmény 

hazánk számára, mivel sok befolyásos üzletember és tehetős arisz-

tokrata –  akik a C.I.C. miatt jönnek Magyarországra – megismer-

kedve szokásainkkal, gazdasági viszonyainkkal, könnyebben válik 

befektetővé, üzleti partnerré.

A vadászati szakoktatásért

A Vadászati Kulturális Egyesület, valamint a Cönózis Rt., a Fauna 

Rt. és a tiszapüspöki Aranykorona Vadásztársaság 10 éve közös 

döntéssel életre hívta a dr. Egyed István Alapítványt, melynek cél-

ja, hogy segítse a magyar vadgazdálkodás szakemberképzését, 

elismerje az oktatásban és a tanulásban kiemelkedő teljesítményt 

nyújtó pedagógusok és diákok tevékenységét. Az alapítók tervei 

szerint évente három dr. Egyed István díjat adnak ki, melyet az Or-

szágos Vadásznapok főrendezvényén vehetnek át a kitüntetettek.

Együttműködés

A Börzsöny-hegység területén működő 12 vadásztársaság szak-

mai napot szervezett, amelyen részt vettek az erdőgazdaságok és 

a természetvédelem képviselői is. A találkozó célja az volt, hogy 

megteremtsék a különböző érdekeltségek közötti összhangot és 

elősegítsék együttműködésük kialakítását. Raszler József erdőfel-

ügyelő szerint az erdőfelújítás során hulladékként keletkező nagy 

mennyiségű zöld lomb megfelelő szervezéssel szárított téli lomb-

takarmányként felhasználható lenne a vadgazdálkodásban. Ez elő-

nyös lenne a természetvédőkkel való jó kapcsolat szempontjából 

is, akik a helyben található, természetes tápanyagok felhasználását 

tartják kívánatosnak a vadtakarmányozásban. (1994)

Jól öltözött vadőrök

Hosszú évek egyeztetései után végre kialakulni látszik 

a hivatásos vadászok egységes formaruhájának terve. Az 

igény, hogy a külföldi vendégvadászokkal leggyakrabban talál-

kozó vadőrök ne mindenféle szedett-vedett ruhákban, hanem 

praktikus és egységes öltözetben jelenjenek meg, az I. Vadászati 

Kulturális Konferencián merült fel. Az egyeztetések során a mi-

nisztérium ígéretet tett, hogy hivatalosan elfogadja, és rendeletbe 

foglalja a formaruha viselését; erre azonban lehet, hogy még 10 

évet várnunk kell. (1999)

Face to FACE

Hazánkban járt 1994-ben az Európai Vadász-szövetségek Szö-

vetségének (FACE) elnöke, dr. Yves Lecocq úr. Látogatása során 

megismerkedett a magyar vadászati érdekképviseleti szervezetek 

vezetőivel és tevékenységével. Elmondta, hogy a FACE – amely 6,5 

millió vadászt és 19 tagországot tömörít – régóta várja Magyaror-

szág jelentkezését tagjai közé, így külön öröm számára, hogy az 

Országos Magyar Vadászati Védegylet felvételi kérelmét itt tartóz-

kodása alatt vehette át.

Utolsó előtti fi gyelmeztetés

Az 1996-os Budapesti Világkiállítás egy kiemelkedő vidéki esemé-

nyének tervéről nyilatkozott a szervezők egyike, Nagy István vad-

gazdálkodási mérnök. „Az élővilág üzenete az embernek” című 

expo-rendezvény – mely a vadgazdálkodásáról híres Gödöllőn 

kerül megrendezésre – az ember által okozott ökológiai csapások 

visszafordíthatatlan következményeire hívná fel a fi gyelmet. A ki-

állítás ötletét vadászok és erdőt járó emberek vetették fel, hiszen 

ők azok, akik nap, mint nap szembekerülnek azokkal a vadon élő 

állatokat érintő problémákkal, amelyek előbb-utóbb az embernek 

is súlyos gondokat fognak okozni. (1994)

Vadászok az oktatásban

A Vadászati Kulturális Egyesület Pest megyei szervezete 400 felső 

tagozatos iskolás gyerek számára szervezett környezetvédelmi ve-

télkedőt a Várkonyi István Általános Iskola által megrendezett „Kör-

nyezetvédelmi és Sportnap” keretében. Látványos vadászkutya-, 

solymász-, és íjászbemutatón bővíthették ismereteiket az osztályok. 

(Mivel az egyesület fontosnak tartja a gyerekek nevelését, hat évvel 

később, 2006-ban megalakult 

a VKE Ifj úsági Tagozata, amely  

a vadászat iránt érdeklődő fi a-

talok legnagyobb szervezete.)

(1999)

Visszapillantó
Rovatunkban a VADÁSZLAP 15 és 10 évvel ezelőtt júliusban megjelent 

írásaiból szemezgetünk, amelyek aktualitásukkal, különlegességükkel, 

mondanivalójukkal talán még ma is érdekesek lehetnek.

MOLNÁR ZSUZSA

molnarzs@vadaszlap.hu
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Nevetünk rajta, de én véresen komolyan gondo-

lom, ha valaki azt mondja az aranytopáz színű, új, 

boxer-diesel Subaru Foresteremre, hogy „szép”, 

következetesen kijavítom: ez nem szép, ez gyö-

nyörű! 

Merthogy – be kell valljam – abszolút mérték-

ben elfogult vagyok.

Egyrészt, mert 1993-tól tartozom a különc 

Subarusok büszke táborába, (ez testvérek között 

is 16 évet és közel egymillió kilométert jelent), 

másrészt, mert ez az autó tényleg tetszetős... rá-

adásul az enyém!

Március 6-án vettem át, azóta túl vagyunk egy 

„törés-teszten”, egy javításon és 9 ezer kilométe-

ren. (A törés-teszt abból állt, hogy egy piros lám-

pánál hátulról – elég nagy sebességgel – belém 

szállt egy kisteherautó, összetörte a kocsi hátsó 

fertályát, még a vonóhorog is meghajlott… vi-

szont az Impreza magasított karosszériája any-

nyira felfogta az ütközést, hogy a hajam szála se 

görbült. Nem véletlenül kapott öt csillagot a hat 

csillagos márka.) Az Emil Frey szerelői gyorsan 

kijavították a sérülést, ha nem tudnám, észre se 

venném az egyetlen, Japánban összeszerelt japán 

autó, a Foresterem hazai újjászületését.

Be kell vallanom, hogy hetekig égtem az autó-

vásárlás lázában. 

Volt olyan éjszaka, hogy 511 különböző márká-

jú, használt és új autót néztem meg az interneten, 

aztán hetet a valóságban is. Nem volt könnyű 

a választás, de végül egy új autó, a Subaru Forester 

diesel változata mellett döntöttem. 
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Egészen egyszerűen azért, mert a vadá-

szok körében is divatos szabadidő autók 

között ez a legmagasabb, (21,5 centiméter 

az alváz hasmagassága), a négykerekesek 

között ennek a legjobb a hajtáslánca (50-

50 százalékos az elosztás az első és hátsó 

kerekek között), a legalacsonyabban van 

a súlypontja (nehezen borul fel) a vízszin-

tes elrendezésű boxer-diesel motor miatt 

és a legkisebb a fogyasztása, városban-or-

szágúton és földúton tudom tartani a 100 

kilométerenkénti 7 litert. (Az autópályán 

nemrég kipróbáltam, hogy hatodikban 

gyorsul-e még kétszáz fölött? Volt még 

benne szufl a, bár az erős oldalszél miatt 

egy kicsit billegőssé vált az úttartása és 

a fogyasztás rögvest fölugrott 8,7 literre.) 

Az egyébként 147 lóerős, kétliteres, tur-

bófeltöltős boxer-diesel motor alapvetően 

csöndes, még nagy sebességnél sem han-

gosodik fel, a manuális váltója jól kezel-

hető, viszont – és ez többször meglepett, 

mert ágyúdörgéshez hasonló hanggal, ala-

csony fordulatnál(!), másodikban – a motor 

hajlamos a lefulladásra. 

Ritkaság, hogy egy dieselmotor szereti 

a pörgetést. (Hát persze, ugyanez a gyári-

lag tuningolt boxer-disel a Subaru Impreza 

STI-ben akár 320 lóerővel repíti a kasznit.)

Nekem tetszik, meg is szoktam az állan-

dó négykerék meghajtást, télen-nyáron, 

hóban-sárban biztonságot ad, elégedett 

vagyok az autó kényelmi fokozatával, bár 

nem akarok vele terepezni meg ralizni, de 

Tovább szigorodik a behajtási

hozzájárulások ellenőrzése 

Idén januárban lépett hatályba az új fővárosi 

teherforgalmi rendelet, amely Európában is 

egyedülálló módon védi a lakosokat és a környe-

zetet. Budapest zaj- és légszennyezettségének 

csökkentése, az élhetőbb főváros megteremté-

se érdekében döntött úgy tavaly decemberben 

a Fővárosi Közgyűlés, hogy tovább szigorítja 

a forgalomszabályozott övezeteket. 

A jogkövető teherfuvarozók, akik kiváltják a be-

hajtási hozzájárulást, észrevehetően céltudato-

sabban végzik munkájukat. Ebben segítik őket 

a hozzájárulásokat kiadó Parking Kft. munkatár-

sai. A fővárosi szakcég mindent megtesz azért, 

hogy a vállalkozók dolgát megkönnyítse. Tavaly 

ősszel bevezette az online hozzájárulás kérést, 

idén pedig megvalósul az online kiadás. Az új 

rendelet akár 80 százalékos kedvezménnyel tá-

mogatja a környezetbarát közlekedési megoldá-

sokat. 

Sajnos, a szigorítás ellenére még sok a szabály-

szegő teherfuvarozó, akik nem riadnak vissza 

a kihelyezett övezeti táblák megrongálásától, 

erőszakos eltávolításától. Akadnak, akik a sár-

ga villogó jogtalan használatával bújnak ki 

a kötelezettségek alól. Előfordult, hogy megpró-

bálták megvesztegetni az ellenőrző személye-

ket. Egyelőre szabálysértési bírság szabható ki 

a szabályszegőkre, amely maximum 30 ezer forint 

(plusz 2 büntető pont). A közeljövőben módosul 

a büntethetőség, és közigazgatási bírság vár 

a bliccelőkre, amely már elérheti a 80 ezer forin-

tot. A Parking Kft. szeretné elérni, hogy a behaj-

tási hozzájárulás hiánya is kerüljön be az objektív 

felelősségi körbe, így 300 ezer forint lehet a bír-

ság felső összege. 

A teherfuvarozók ellenőrzése a BRFK kiemelt fel-

adatai közé került be, míg a Parking Kft. 32 köz-

terület felügyelőt bízott meg kizárólagosan azzal, 

hogy ellenőrizze a hozzájárulásokat. 

Parking Kft., 

1054 Bp., Bajcsy-Zsilinszky út 36-38., 

Tel.: 269-1655

Műszaki adatok:

Hengerűrtartalom: 1998 cm3

Furat/löket: 86/86 mm

Hengerek/szelepek száma: 4/16

Teljesítmény: 108 kW (147 LE)

Nyomaték: 350 Nm/1800

Sebességváltó: hatfokozatú kézi

Fékrendszer elöl/hátul: hűtött tárcsa/tárcsa

Hosszúság: 4560 mm

Szélesség: 1780 mm

Magasság: 1700 mm

Tengelytáv: 2615 mm

Nyomtáv elöl/hátul: 1530/1530 mm

Tömeg: 1550 kg

Terhelhetőség: 500 kg

Csomagtartó térfogata: 450 l

Üzemanyagtartály: 64 l

Gyorsulás (0-100 km/óra): 10,4 sec

Végsebesség: 186 km/óra

Átlagfogyasztás: 6,4 liter/100 km

Széndioxid-kibocsátás: 170 g/km
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aggodalom nélkül eljuthatok vele akár még 

a nehezen megközelíthető vadászházakig, 

vadász-találkozóhelyekig is.

A Subaru nem népautó, nem feltétle-

nül tartozik az olcsó kategóriába, viszont 

a boxer-diesel Forester Active, Comfort és 

Exclusive típusaihoz 8-10 millió forint között 

hozzá lehet jutni. Első ránézésre ez soknak 

tűnik, de az ár/érték arány megfelelő.

Nem tetszik, vagy lehet, hogy csak szo-

katlan, (összehasonlítva a világ első „sza-

badidő-autójának”, az öreg Subaru Legacy 

Hubertusomnak a rugózásával, amiben 

már nem légrugó, hanem Forester lengés-

csillapítók vannak), hogy az új Forester ru-

gózását keményre hangolták, a lökésgátlói 

érezhetően belepréselik a kerekeket még 

a kis gödrökbe is, ebből kifolyólag képes 

pattogni az autó, de emiatt nem kell izgul-

ni. A kocsiváltással lemondtam a benzines 

Subaru motorjának csodás „dohogásáról”, 

a keret nélküli ablakokról, a felező előnyé-

ről, de úgy tűnik, ez a masszív, „szubarusan” 

összerakott, jól vezethető, tágas és prakti-

kus boxer-diesel Forester, megmarad éle-

tem végéig autónak.

Csekő
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Csincsák Róbert harminchat éves. Határőr volt, most rendőr, ere-
deti szakmája szerint vadász, vadtenyésztő, Csongrádon végzett. 
Hivatásos vadászként nem tudott elhelyezkedni, a határőrökhöz 
vitte hát természetszeretete, 
ahol még kutyák és lovak is 
voltak akkoriban… 
Az utca, ahol a háza áll, 
észak-déli irányba hú-
zódik, mint ahogy az 
a másik is, ahová az emlé-
keim kötnek. A település 
déli pereme ez, melyet 
a Baja felé futó vasútvo-
nal zár le. A vasúton túl 
rét zöldellt valamikor, 
melyet 1944 őszén re-
pülőtérnek használtak 
az oroszok. A front már 
messze járt. Ám egy ve-
rőfényes napon, délidő-
ben, két Messerschmitt tűnt 
elő a vakító fényből és ronccsá lőtte a földön sorakozó gépeket. 
Sokadmagammal szemtanúja voltam ennek a valószínűtlen je-
lenetnek. Órákon át égtek a roncsok, fekete füsttel takarva be 

a rétet. Csincsák Róbert érdeklődéssel hallgatja a történetet. Az-
tán azt mondja, azt a területrészt ma is repülőtérnek nevezik, és 
a vaddisznók nagyon kedvelik. Én rétet látok a vasúton túl, lángo-

ló repülőgépeket, ő vadat rejtő sűrűséget. Ilyen az élet. Annyi 
világ van, ahányan vagyunk…

Az udvar, ahol egymást „íz-
lelgetve” beszélgetünk, tulaj-
donképpen egy kis arboré-
tum. Atlasz- és himalájai 
cédrus, cirbolya- és bal-
zsamfenyő, tiszafa és kü-
lönféle ciprusok népesítik 
be. Egy kis dísztó is van 
a közepén, tavirózsákkal, 
színes halakkal. Csincsák 
Róbert külön kis világot 
teremtett a maga és csa-
ládja számára. A ház, mely 
két év alatt épült fel, csa-

ládi összefogással, kaláká-
ban, maga is szigetszerű. Más 

a stílusa, más az elrendezése, mint a vidéki házak többségének. 
A szobák és funkcionális helyiségek egy nagy közösségi tér köré 
szerveződnek. Ráadásul a ház egy dombon áll! Ezt persze nem 

BÉKÉS SÁNDOR

bekes.sandor@chello.hu
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A múltamhoz közelítek minden 
megtett  kilométerrel. Baját el-
hagyva, Tataházánál ágazik el az út 
déli irányba, Bácsalmás felé, ahol 
gyermekéveimet töltött em. Közel 
hatvan év távlatából délibábként 
derengenek fel az egykori emlék-
képek. A táj ismerős, néhány ház 
is az, ám összességében már min-
den idegen...
Csincsák Róbert szép új háza 
egészen közel van a mi egykori 
ott honunkhoz. Az övé új, nemes 
anyagokból készült, mediterrán 
hangulatú épület, az a ház pedig, 
melyet a Jókai-telep legszebb há-
zaként őriz az emlékezetem, most 
elhanyagolt, lepusztult és jelen-
téktelenné töpörödött . 

A rajzolás is vadászat
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észleli a vendég, asztal-sima ugyanis a bácsalmási táj, Csincsák 
Róbert azonban bizonygatja, hogy itt bizony egy domb van, az 
ő telkük 3-5 méterrel „kimagasodik” a környezetéből…

Faburkolatos mennyezet, kandalló, méretes és kényelmes ven-
dégváró ülőbútorok, trófeák, számítógép-asztal... És a nagy, ud-
varra néző ablak előtt egy falra szerelt, különös szerkezet. Mint-
ha egy robot karja lenne. A „kézfejét” – mely tulajdonképpen 
egy binokuláris, azaz „kétszemes” mikroszkóp - egy farönk felett 
tartja, melyen most éppen egy szarvas-fejjel díszített csont-mi-
niatűr csillog. Csincsák Róbert hobbija a csontmetszés. A mik-
roszkóp, amely mellett hosszú órákat tölt, kórházi, műtéti eszköz 
volt valamikor. 

Scrimshaw-kat készít. Egyikünknek se nagyon tetszik ez az 
idegen szó (melyet egyébként szkrimsónak kell ejteni), de meg-
kerülni se akarjuk, mert nem is lehet. A scrimshaw több mint 
csontmetszés, egy speciális művészeti ág, mely évszázadok-
kal ezelőtt született, valahol az északi, jeges tengerek mentén, 
a bálnavadászok és az eszkimók szépérzéke és végtelen türelme 
eredményeképpen. Szó szerinti jelentése: gondos munka. Ennek 
a művészeti ágnak az európai rézmetszés a „féltestvére”, mely 
ugyancsak a rajztudáson alapul és a megvalósítását illetően szin-
tén a türelem és az aprólékos kidolgozás művészete.

A scrimshaw alapanyaga kezdetben a bálnafog volt és a nagy 
tengeri emlősök egyéb, nem porózus csontjai. 
Ma már elefántcsontból, mamutcsontból, 
varacskos disznók agyarából, szarvas-
marhák lábszárcsontjából, szarvas-
agancsból is készülnek csontalapú 
miniatúrák. A polírozott csontfe-
lületre tűszerű szerszámmal fi nom 
pontok és vonalkák ezrei által viszik 
fel a megálmodott képet. Szinte min-
dig állatportrékkal díszíti munkáit. 
Egy-egy míves késmarkolat, gyufásdo-
boz nagyságú képecske vagy egy medál 
elkészítése 60-80 munkaórát igényelhet.

A pompás gímbika-portré, mely most 
a mikroszkóp alatt van, úgynevezett mar-
kolati rózsa lesz, tehát egy pisztoly-agyazású 
puskát díszít majd. Kézbe veszem, és elámu-
lok a részletek gazdagsága láttán. Az élet fénye 
csillog a szarvas szemében. A vaddisznó-ábrá-
zolásokon a szőrszálakat is meg lehetne számol-
ni. Csincsák Róbert elárulja, hogy csontmetsző 
„karrierje” egy vasárnapi húslevessel kezdődött, 
melybe egy termetes marhalábcsontot is belefőz-
tek. Hirtelen ötlettől vezérelve kifehérítette, majd 
egy kihegyezett, apró csavarhúzóval állatfi gurákat 
vitt fel a tükörsima felületre. A szakma immár 
Amerikában is ismert mestere, Harmat Attila bá-
torította a további munkára. „Égi mentora” pedig 
Csergezán Pál, aki szerint akkor jó egy vaddisznó-
portré, ha az ember a képet nézve, a szagát is érzi...

A vaddisznónak kultusza van ebben a házban. 
Grafi kákról, csontalapú miniatúrákról, késnyelek-
ről villantják felénk az agyarukat. Csincsák Róbert 
1994 februárja óta vadásztársasági tag. Élményei 
túlnyomó többségének a bácsalmási, a kunbajai és 
a csikériai határ a színtere. Egyik se vadpa-
radicsom. A máig apróvadasnak számító 
területeken azonban már hosszabb ideje 
jelen van a vaddisznó, ki-ki próbára teheti

hát a türelmét, állóképességét, fi neszességét. Mezőgazdasági 
területen a kitartás és a szerencse mellett szellemi erőfeszítésre 
is szüksége van annak, aki vaddisznót akar lőni. A siker ér-
dekében a vad fejével kell gondolkodnia. Csincsák Róbert 
gyors számolás után azt mondja, eddig harmincegy vad-
disznót ejtett el, köztük két olyan kant, melyek a sebzést 
eredményező első lövés után azonnal támadásba mentek 
át a fedetlen területen. Ezek egyike 1995 novemberében 
került terítékre, agyarai 16 centiméteresek voltak, zsige-
relt testsúlya 105 kilót nyomott. Nem sokkal később, 
1996 januárjában, Kunbaja határában egy 113 kilós 
vaddisznót kerített puskavégre, melynek 17 és 19 cen-
tis agyarai voltak. A két szép trófea kitüntetett he-
lyet kapott a tágas nappali falán. Egyébként szerény 
a gyűjtemény. Csincsák Róbert nagyon határozot-
tan állítja, hogy akkor se szeretné agancsokkal ta-
pétázni a falakat, ha tehetné.

A számítógép-asztal fölött van néhány afrikai 
trófea is. Kudu, oryx, varacskos disznó. Autóra 
gyűjtött, meséli nevetve, mert olyan lerobbant 
kocsija volt, hogy télen pokrócba burkolódzva 
kellett ülni benne. De aztán, 1998-ban jött egy 
különösen kedvező ajánlat, és a kocsi-cseréből 
egyszeri, ám egész életre szóló élmény lett…

Esteledik, gyerekkoromban ilyenkor szólal-
tatták meg hegedűiket a tücskök. Közel volt a 
Kígyós patak, ahol naplementekor a békák kóru-
sa is hangolni kezdett. Sokszor órákon át ültem 
a házunk előtt az árokparton, a közeledő éjszaka 
hangjait hallgatva. Ma is megérint minden termé-
szetben átélt naplemente. A szalonkavarázsnak is 
ez a különleges hangulat lehet a titka, mondom, 
és Csincsák Róbert egyetértően bólogat. Igen, az 
alkony perceinek varázslatos a hatása. Mindezt 
hallva felesége, Rita is csatlakozik hozzánk, aki 
első gyermeküket várja. Egy kitömött szalonkát 
hoz, ez az első elejtett hosszúcsőrű, melyet az első 
közös vadászatukon vettek fel, az utolsó szalonka-
idény egy felejthetetlen hangulatú estéjén…
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Tájékoztatjuk ügyfeleinket,Tájékoztatjuk ügyfeleinket,
hogy vizsgálóállomásunkhogy vizsgálóállomásunk

június 26-tól július 10-ig zárva tart.június 26-tól július 10-ig zárva tart.
Utolsó fegyverátvétel: június 25. 12.00Utolsó fegyverátvétel: június 25. 12.00

Nyitás: július 13.Nyitás: július 13.
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Fegyverneken született 1966-ban, nagyapja hivatásos vadász, 
apja mezőőr volt, a területgazdája az akkori Bánhalmai Álla-
mi Gazdaság zártkerti gyümölcsöseinek, ahol évente 130-150 
nyulat kellett a vadkár megelőzése érdekében „hivatalból” kilő-
nie. Gyerekként itt kóstolt bele a vadászat eme sajátos módjába, 
majd Sopronba indult az erdészeti egyetemre. Nem túl büszke 
már rá, de volt egy-két stiklije a géptan tanszéken, ezért két év 
után eltanácsolták. Így aztán most, negyvenesen jelentkezett 
vadgazdálkodási szakmérnöki képzésre, hogy mégis meglegyen 
a felsőfokú képesítése. 

Szakmai pályafutása Tatán, a fácántelepen kezdődött, mint 
mindenes kisegítő került oda, de hamar kiemelték hivatásos va-
dásznak. Már jó egy éve vadőrködött, amikor egy barátja meg-
hívta vadászni Tornaszentjakabra. Nagyon megtetszett neki 
a változatos, dimbes-dombos, gyönyörű terület, így azt a kije-
lentést tette, hogy ha itt lenne állás, másnap már jönne hivatá-
sosnak. Nos, éppen volt felvétel, így alig egy hónap múlva már 
a Martony és Vidéke Vadásztársaság alkalmazottja volt.

Öt éve dolgozott ott boldog megelégedettségben, amikor va-
lakinek helyet kellett volna csinálni a társaságban, s ehhez őt 
akarták felhasználni az egyik tag eltávolítására. Ezt a tisztesség-
telen „feladatot” nem vállalta, inkább kilépett és az Aggteleki 
Nemzeti Parknál vállalt természetvédelmi felügyelői állást. Egy 
év alatt több mint 130, addig nem ismert ragadozómadár-fész-
ket térképezett fel, azonban nem tudott megbarátkozni azzal 
az irdatlan mennyiségű, eszetlen adminisztrációval, ami ehhez 
a munkakörhöz kötődött - feladta. Szuhafőn lakott már, amikor 
a területrendezések során megalakult a földtulajdonosi közösség, 
amely bérbe adta a vadászterületet egy kis létszámú bérlőcsapat-
nak. Ez lett a Túzok Vt., oda szegődött vadőrnek. A kis fi zetés 

miatt jövedelme kiegészítéséhez ekkor kellett vállalkozásba fog-
nia, s jött a vadőrség mellett a német nyelvtanítás, az erdészeti 
és a kertészeti szolgáltatások. A 2007-es új bérleti ciklusra aztán 
a terület földtulajdonosai nem újították meg a szerződést a régi 
bérlővel, hanem 3870 hektáron megalakították a Gömöri Vad 
Tanulmányi Vadásztársaságot, s területhasználati lehetőséget 
adtak a Hajdú-Bihar megyei Vadászkamara oktatási célú prog-
ramjának. A vadászterület belesik a Natura 2000 programba, itt 
alakították ki a természetvédők a harisvédelmi program egyik 
bázisát. Ennek a vadászatra gyakorolt, nem éppen előnyös ha-
tása, hogy ez a változatos, dombos-kopáros területek közötti vi-
zes nádasok egy részének rendszeres learatásával jár, ami – a téli 
időszakban – kiváló vadrejtőt, szinte az egyetlen takarást adta 
korábban az apróvadnak.

A vadászjelöltek képzésébe – gyakorlati oktatóként – bekap-
csolódtak a terület hivatásos vadászai is, s egyre nagyobb részt 
kapnak az oktatási munkában. A tanulók itt megismerkedhet-
nek a vadászterülettel, szakmai tanösvényen végigmenve gya-
korolhatják a cserkelést, a vadmegfi gyelést, a távolságbecslést, 
s esetenként a vadásztagok és a hivatásos vadászok kísérőjeként 
„élesben” részt vehetnek esti és hajnali vadászatokon is. Szuromi 
Antal így érzi teljesnek a szakmai tevékenységét, nem csak gya-
korolja, de tanítja is a vadászatot, vadgazdálkodást.

Tizenöt éve foglalkozik lovakkal, bár most éppen nincs lova, 
de ha a tervezett 25 lest megépítették, ismét lesz rá ideje, s újra 
vesz majd. Kedvenc vadfaja a szalonka, ebben az idényben is 
kint volt minden reggel és este, a monitorozásban részt vett 
a csapat, gyűjtötték az adatokat a kutatás számára. Remélik, jö-
vőre nem csak nézni lehet a hosszúcsőrűeket az öt kijelölt megfi -
gyelési ponton... - som

Óraadó tanárként németet tanított  egy általános 
iskolában, mellett e a megélhetés kényszere miatt  
fűnyírást, fakivágást, kertkarbantartást vállalt – de 
akkor sem hagyta a vadőrködést, mert a vadásztatás 
az élete Szuromi Antalnak.

A gömöri
„tan” 
vadőr
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Május 28-án tartották a Kittenberger Kálmán emlékdélutánt 
Léván, a Magyar Tanítási Nyelvű Egyházi Gimnáziumban, ahol 
a jelenlegi igazgató, Hajtman Béla fogadta a vendégeket. A 2001-
ben alapított oktatási intézményben eddig 72 diák érettségizett, 
s jelenleg három osztályban, 41 fővel folyik az oktatás. Az isko-
la részéről felvetődött az az ötlet – mivel 2011-ben lesz a neves 
Afrika-kutató születésének 130., az iskola fennállásának pedig 
a 10. évfordulója –, hogy megpróbálják felvenni Kittenberger ne-
vét. Remélhetőleg a névcserének nem lesz akadálya, ehhez azon-
ban még jó néhány lépést meg kell tenni… A kezdeményezésnek 
mindenki örült, mivel így méltó rangot kapna Léva egyik leghí-
resebb szülötte, jelenleg ugyanis csak egy 200 méteres utca viseli 
Kittenberger nevét. F.B.

Június 14-én, a Pest megyei Nagymaroson, a hazai vadászszer-
vezetek és Nagymaros polgárai Kittenberger Kálmán, a neves 
Afrika-kutató, szerkesztő, író és vadász emléke előtt rótták le ke-
gyeletüket. A mellszobor megkoszorúzását követően a közönség 
megtekinthette a Muray-műhely alkotóinak kiállítását, valamint 
a Kittenberger Általános és Művészeti Iskola műsorát. Az íjász 
és solymász bemutatók után az érdeklődők légfegyverrel tehet-
ték próbára lőtudásukat. A színes programoknak és a gyönyörű 
időnek köszönhetően méltón emlékeztek meg a híres vadász éle-
téről és munkásságáról.

Zachán Viktor

Kitt enberger – a névadó Nagymarosi emlékezés

Az iskola vendégei: (balról) Wallendums Péter, Komáromy 
Att ila, Fáczányi Ödön, Motesiky Árpád, Köveskuti György, 
valamint Kitt enberger Kálmán örökösei
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A lövés hangjára a bak felkapta a fejét 
és körülnézett. Aztán a legteljesebb 
nyugalommal újra csipkedni kezdte 
az újulatot. Nem volt száz méterre 
tőlünk. Vendégem zavartan engedte 
le a fegyvert, és tétován kérdezte:

- Mi történt?
- Ismételj! Hibáztál. – válaszoltam, 

a szemem le sem véve az őzről, ami 
kettőt szökellt felénk és újra keresztbe 
állt. A második lövést mintha nem is 
hallotta volna, nyugodtan evett tovább. 
Puskásom elbizonytalanodott.

- Be volt töltve? – hebegett elhűlten.
- Te tudod, mindenesetre durrant…
Na erre nem válaszoltam. Mit is mondhat-

tam volna? Ha akar, ismétel. De nem tudott, mert 
a bak felénk fordult és rövid vágtával közelebb jött. 
Úgy félszáz méterre lehetett, amikor megállt, gyanakod-
va körülnézett. Szemmel láthatóan bosszantotta a két dörrenés, 
de félelmet nem keltett benne. Újra enni kezdett, miközben is-
mét keresztbe fordult. Vendégem - aki bankszakember - Bécsből 
érkezett. Kezdő vadász létére nem volt mit a szemére vetnem. Rá 
sem néztem, csak súgtam a jó szélben:

- Ismételj!
A lőszer és a zárdugattyú csattogva engedelmeskedett. Két 

ölyv emelkedett a fejünk fölé, kiket a néhány száz méterre levő 
fészekben négy fi óka várt. Az öregek kíváncsian lestek a magas-
ból a bokrok közé, megbámulva a hangoskodót.

- Kiőőő? – kérdezte egyikük, és nem tudom, kapott-e választ, 
mert a harmadik lövés elriasztotta őket. A bak anélkül, hogy 
a fejét felemelte volna, közelebb szaladt és arra sem méltatott 
minket, hogy ránk nézzen. Pedig megtehette volna, hiszen alig 
volt már harminc méterre. Gyenge, hegyvidéki, középkorú le-
gény, két fülhegyig érő nyárssal a fején, amiknél csak a vendé-
gem volt sápadtabb. Fegyverét a mellettünk lévő tuskóhoz tá-
masztotta és hangosan megszólalt:

- Na ebből elég volt! – és ezzel a megállapítással sem vitatkoz-
tam, csak annyit fűztem hozzá:

- Pedig meg kéne lőni, az első bakod lenne!
- Nem! – válaszolt durcásan és hangosan, majd karba tette 

a kezét, jelezve, tényleg befejezte.
Nekem viszont lövetni kellene, hiszen a vendég azért jött, nem 

kirándulni. Aztán hazamegy, s nem azt fogja mesélni a haverok-
nak: – Fiúk balfék voltam! – hanem lemondó ajakbiggyesztéssel: 
- Nem tudtak velem lövetni – és ebben benne van a kísérő ügyet-
lensége. Sőt, Bécsben már csak ez lesz a történet lényege!

A bak türelmes, szinte megértő volt. Állt és minket nézett. 
Nem szólt bele a csendes vitába, de mintha kíváncsi lett volna 
a döntésre. Lőnek, vagy nem lőnek? Ám mivel úgy látta, ezek 
nem vadászok, puska sincs náluk, megnyugodva újra csipegetni 
kezdett. Az ölyvek is visszakanyarodtak. A beszélgetést nemigen 
hallhatták, mert már jó magasan vitorláztak, de azt látták, hogy 

a lövöldözést befejeztük. Azért 
az előbbi kérdést megismételte 
valamelyikük:

- Kiőőő? – és ismét senki sem 
válaszolt. Az őz sem. Neki tele 
volt a szája. Ott tömte magát 
előttünk! Időnként provokatív 
módon ránk nézett, de hiába. 
Peter Fnouka szilárd jellemként 

nem nyúlt a fegyvere után.
- Nem lövöd meg? – kérdeztem 

hangosan, mert úgy tűnt, az őz sü-
ket. Péter sápadtsága már elmúlt, de 

a határozottsága nem. Szemöldökét 
ráncolva megrázta a fejét. A válaszra 

a bak is kíváncsi lehetett, mert felemelt 
fejjel mereven nézett felénk, miközben a fo-

gai őrölték a lecsípett hajtást. A tagadó fejrázás 
megnyugtathatta, mert újra legelni kezdett.

- Péter! Itt a bak harminc méterre, nem kellene mégis 
meglőni? – igyekeztem újra rábeszélni a vendégem, majd még 
megtoldottam egy újabb kérdéssel. - Mit fogsz mondani a bará-
todnak, aki hallotta a lövéseket?

Vadászom egy pillanatra elmélázott a válasz helyett, majd fel-
állt, de a Mauser nélkül.

A bak ránézett, a rágást is abbahagyta. A bécsi banktisztviselő 
a puska után nyúlt, de ez már sok volt szegény, türelmes őzünk-
nek. Keményet riasztva elugrott, mi meg bámultunk utána. De 
hogy egy bécsi vadásznak mi jár itt a Pilisben a fejében, azt nem 
tudhatom. Péter hirtelen felkapta a fegyvert és az irányát meg-
változtató, majd egy pillanatra megtorpanó bakot másfélszáz 
méterről meglőtte! Visszafordulva megkérdezte:

- Talált?
Tátott számat válaszként értékelte és vidám vigyorral folytatta:
- Azt fogom mondani a barátomnak, hogy túl közel volt az őz 

és megadtam neki az esélyt!
A töret átadásánál, ha jól láttam, ötszáz schillingest akart 

a zsebembe gyömöszölni.
- Na de Péter, hát miért? – tiltakoztam, és nem fogadtam el.
- A gyönyörű lövésért!
- De te lőtted, nem én! – magyarázkodtam hebegve-habogva, 

amin aztán elgondolkozott.
- Tényleg – nyugtázta végül, majd autóba ült és két nagy üveg 

whiskyvel tért vissza. Az egyiket még az udvaron felbontotta, 
a másikat nekem ajándékozta. 

Estére könnyezve borult a vállamra:
- Sajnálom barátom, ha nagyon próbára tettem az idegeidet!

Esély
Dúcz László

DÚCZ LÁSZLÓ (1944-2009)
Erdész, magyarság-kutató, a VKE alapító tagja. Négy 

önálló kötete mellett rendszeresen publikált a vadászlapok 

hasábjain. „A közöttünk élő turulmadár” című kötete négy 

kiadást élt meg. Postumus „Túzok toll” életműdíjas.
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Vadászó orvosok jól ismerik ezt a fogalmat, hiszen ha egy va-
dászismerős, vagy barát orvosi segítségért fordul orvos-vadász 
társához, mi sem természetesebb, hogy ezért tisztességes orvos 
és tisztességes vadász semmiféle anyagi ellenszolgáltatást nem 
fogad el. Viszont az is természetes emberi igény, hogy a beteg 
szeretné háláját kifejezni. Köztünk, vadászok között – legalábbis 
szerintem – ennek egyetlen kedves és etikus formája egy vadá-
szati meghívás. Bár én nem vagyok gyakorló orvos, mégis sok 
vadászbarátom fordul hozzám segítségért különböző nyavalyá-
ival. Nekem ilyenkor csak annyi az orvosi teendőm, hogy meg-
hallgatva a beteg panaszait, megpróbálom eldönteni, milyen 
orvosi szakterülethez tartozik a betegsége, és az azon a területen 
működő valamelyik kiváló volt tanítványomhoz elviszem. Sze-
rencsére, életem több mint tízezer tanítványa közül mindegyik 
szakterületen akad egy-egy hozzáférhető, kitűnő szakember.

A vadászbarátaim ál-
talában azt is tudják ró-
lam, hogy legkedvesebb 
vadam az őzbak, így 
az ilyen „honorárium-
meghívások” többsége 
bakra szólt. Van is belő-
lük jó néhány. Közülük 
kettő ugyanarról a bács-
kai területről való, szo-
morú emlékeket idéz. 
A meghívó pácienseken 
betegségük természeté-
nél fogva, sajnos a leg-
kiválóbb orvos baráta-
im sem tudtak segíteni, 
sőt, az azóta eltelt 25-30 
év alatt az erdőmérnök 
barátom is – aki őket 
hozzám irányította – 
már szintén az örök va-
dászmezőkre távozott. 
A „honoráriumbakok” 
többsége azonban jó 
érzéssel tölt el. Sikerült 
hozzásegíteni meghívó barátaimat egészségük visszanyeréséhez. 
Azóta is, ha találkozunk, boldogan idézzük fel ezeknek a közös 
vadászatoknak az emlékét.

A legutóbbi ilyen jellegű vadászat különösen kedves és emlé-
kezetes, annál is inkább, mert maga a volt beteg is jó egészségben 
és kitűnő hangulatban vett részt a „honorárium-vadászaton”. 
Egyik legkedvesebb vadásztársam, a több történetben is sze-
replő Ny. Gyuszi barátom, nászát hozta kétségbe esve hozzám. 
A vaksággal fenyegető rohamos látásromlás önmagában is két-
ségbeejtő, hát még ha ennek egyik lehetséges okaként egy igen 
rosszindulatú betegség gyanúja is felmerült. Miután három kli-
nikai szakterület egy-egy kiváló szakembere kizárta a vészjósló 

diagnózist, és N. Laci (ma már barátom, akkor még csak Gyuszi 
barátom násza volt számomra) azóta ismét vidáman dolgozik és 
vadászik, sor kerülhetett az üzekedés idejére tervezett „honorári-
umbak” elejtésére. Mi sem természetesebb, mint hogy Laci meg-
hívta a nászát is, így együtt indulhattunk el a kettős „baklövés” 
helyszínére, szülőmegyémbe, Tolnába, a Duna partjára.

A szívélyes fogadtatás és pár falat uzsonna bekapása után már 
indultunk is vadászni, ketten, kétfelé. Engem a vadásztársaság 
vadászmestere, S. András, Laci valamelyik rokona kísért. (Mint 
később tapasztaltam, abban a faluban mindenki valamilyen 
ágon és szinten rokona Lacinak.)

A kukorica már megnőtt, az aratás meg még alig kezdődött 
el, csak itt-ott volt egy-egy kisebb-nagyobb repcetarló, így 
a terep meglehetősen fedett volt. Viszonylag nehéz vadászat 
ígérkezett. Ennek ellenére alig félórás barkácsolás után András 

felfedezett jó 300-400 
méterre előttünk két 
őzet. Gyors fékezés, és 
András már mondta is: 
„Az egyik bak, de hogy 
milyen, ahhoz köze-
lebb kéne kerülnünk 
hozzájuk.” Igen ám, de 
hogyan? Köztünk és az 
őzek közt a repcetarlón 
még csak egy bokor 
sem kínált takarást. 
András a tőlünk jobb 
kézre eső kis akácos 
szélén oldalazva igye-
kezett közelebb férkőz-
ni. Még 180-200 mé-
terre lehettünk, amikor 
mindkét őz szinte egy-
szerre kapta fel a fejét és 
mereven fi gyelt felénk. 
András megállt: „Ki-
szúrtak bennünket, kö-
zelebb nem mehetünk” 
– mondta, és közben 

buzgón távcsövezte a bakot. „Jó bak! Lődd, Béla bácsi!” (Már az 
uzsonnánál pertut ittunk Andrással.)

Kiléptem a kocsiból, feltámasztottam a motorháztetőre, és… 
csett! Elfelejtettem a puskát kibiztosítani, ismét megtréfált, 
csak a gyorsító kattant. Szerencsére ebből a távolságból az őzek 
ezt nem hallották meg, így a biztosítót gyorsan előrenyomva, 
elhamarkodottan lőttem – fölé. Azt hiszem, a nagy forgalmú 
országút közelségének köszönhetem, hogy az őzek bizonyá-
ra megszokták az ilyesféle zajokat, és nem ugrottak meg a lö-
vésre. Csak mereven fi gyeltek, mi lehetett ez a távoli dörrenés. 
Nem csodálom, hogy most már András is ideges lett, és gyors 
ismétlésre biztatott. Ez persze felesleges is volt, e nélkül is refl ex-

Honoráriumbak
Dr. Mess Béla

Terítéken a „honoráriumbak” (baloldali). A sikeres vadászatot vendéglátóm-
mal (jobbról a második)és néhány helybéli vadásszal közösen ünnepeltünk.
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szerűen ismételtem, a céltüske már a váll-lapon volt… Lövésem-
re a bak tűzben maradt! Volt nagy öröm, összeölelkezés, de még 
nagyobb lett, amikor közelről láthattuk-tapinthattuk 
az érett, 7 év körüli bak nem mindennapi, szé-
pen gyöngyözött, jó 400 grammos fejdí-
szét. Töretátadás és zsigerelés után And-
rás elővarázsolt egy üveg saját termésű 
bort és jelképesen koccintottunk 
erre az eredményes vadászatra. 
Közben, nem is túlságosan mesz-
sziről, egy jó „huppanós” lövést 
hallottunk. 

„Ez biztosan Laciéktól jön, 
ők vadásznak arrafelé. Men-
jünk, nézzük meg, mire ju-
tottak” – sürgetett András, 
és már tessékelt is vissza 
a kocsiba. Hamarosan ösz-
szetalálkoztunk. Minthogy 
egymással szemben álltunk 
meg a keskeny dűlőúton, 
egyikünk sem láthatott be 
a másik kocsi „saroglyájába”. 
Barátaink vidám arcáról azon-
ban biztosra vettük, hogy ők is 
eredményesek voltak. Azt hiszem, 
ugyanígy látták rajtunk is, nem kell 
„irigykednünk” az ő sikerük miatt. 
Laci, mint kedves meghívó, boldogan 
gratulált az én bakom agancsának láttán. 
Maga a vadászat aznapra ezzel véget is ért, 
de ezután következett a dolog „társadalmi” 
része. Eddig azt hittem, hogy csak néhány 
baranyai sváb falu (mint például Palkonya 
vagy Villánykövesd) specialitása a falun kí-
vüli, önálló présház-sor, ám ekkor már láttam, 
hogy ennek a falunak is van egy. A Dunára néző 
löszdombon helyezkedik el, s két utcából áll. 
Itt folytatódott az ünneplés. Vacsorát is legalább 
három présháznál kellett ennünk, nem is szólva 
a borkóstolásokról. Az egyik gazda ilyen rokon, a má-
sik amolyan. Szerencsére májam alkoholbontó enzim-
rendszere nincs még túlfárasztva, így ezzel a számomra 
teljesen szokatlan mennyiséggel is jól megbirkózott.

Hajnalban aztán, inkább a szép hajnal kedvéért, tet-
tünk egy-egy rövid kört, de lőni már nemigen akartunk. 
Igaz, nem is lett volna mit, mert az üzekedés még nem kez-
dődött el igazán, így a bakok nemigen mozogtak. Azért ez 
a hajnal mégis nagyon szép volt, főleg, mert András elvitt a 
területük egyik szélére eső, szigorúan természetvédelem alatt 
álló völgybe, ahol egy nagyon ritka, érdekes, őshonos magyar 
növényritkaságot, a tátorjánt ismerhettem meg. Sajnos, már 
elvirágzott, így csak a nagy, kerek bokrokat alkotó száraz kóró-
ját láthattam. Májusban – az elmondás szerint – csodálatosan 
szép, hófehér, kerek foltok tarkítják a völgy zöld gyepét. Erről a 
ritka és védett növényről kapta a nevét az egész környék. A he-
lyiek a „tátorjánost” dűlőnévként használják. Ezt a nevet vette fel 
először az engem vendéglátó vadásztársaság is: „Tátorjános Vt.” 
Mint András nevetve elmesélte, azért kellett megváltoztatni, 
mert a vendégek, de még a hivatalos, vagy felsőbb vadászati fó-
rumok is folyton azt kérdezték tőlük: „Ki volt az a Tátor János?” 
Még találgattak is: Botanikus? Természetvédő? Szabadsághős? 

Valamilyen hajdani helyi nagyság? Még hivatalos levelet is cí-
meztek így: „Tátor János Vt.” Ettől függetlenül, a „tátorjános” 

még levirágzás után, nyár derekán is gyönyörű vidék, amely 
igazán megérdemli a szigorú védelmet.

A búcsúebédnél valahogy unokáimra, ponto-
sabban dédunokáimra terelődött a szó. Mire én 

arra a kívánságomra emeltem poharam, hogy 
ajándékozza meg a Teremtő mielőbb Lacit 

és Gyuszit is első, közös dédunokájukkal. 
„Akkor majd a keresztelő örömére foly-
tatjuk a vadászatot és az örömkoccintá-
sokat” – válaszolta a kedves házigazda.

Bár minden kívánságom ilyen ha-
mar teljesülne! Mire e sorok napvi-
lágot látnak, már minden bizonnyal 
megérkezik barátaim legifj abb csa-
ládtagja. Alig várom, hogy ezúttal 
már nem a „honoráriumbakra”, ha-
nem az „unokát jósló” vagy a „ke-

resztelői bakra” is együtt tudjunk 
cserkelni…

DR. MESS BÉLA

Egyetemi tanár, a PTE orvosi karán anatómiát, szövet-

fejlődéstant oktat, magyar és angol nyelven. Kilenc könyv 

szerzője. Több hazai és nemezetközi tudományos társaság 

vezetőségi tagja.
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Mire szabad vadászni?
Júliusban: őzbakra – vaddisznóra – borzra – aranysakálra – dolmányos varjúra – szarkára

Augusztusban: őzbakra – vaddisznóra – borzra – aranysakálra – balkáni gerlére és örvös galambra (15-étől) – dolmányos varjúra – 

szarkára – szajkóra

Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac – róka – pézsmapocok – nyestkutya – mosómedve

 A hó A hét Nap Hold
 napja napja kel nyugszik kel nyugszik fázisai
    (h min) (h min) (h min) (h min) (h min)

 1 Szerda 03.50 19.44 14.32 23.53

 2 Csütörtök 03.51 19.44 15.42 --

 3 Péntek 03.52 19.44 16.49 00.22

 4 Szombat 03.52 19.43 17.49 00.58

 5 Vasárnap 03.53 19.43 18.41 01.43

 6 Hétfő 03.54 19.43 19.24 02.36

 7 Kedd 03.55 19.42 19.58 03.36 11.21 O

 8 Szerda 03.55 19.42 20.25 04.40

 9 Csütörtök 03.56 19.41 20.47 05.47

 10 Péntek 03.57 19.40 21.06 06.53

 11 Szombat 03.58 19.40 21.24 07.59

 12 Vasárnap 03.59 19.39 21.40 09.06

 13 Hétfő 04.00 19.38 21.57 10.13

 14 Kedd 04.01 19.38 22.15 11.22

 15 Szerda 04.02 19.37 22.37 12.34 11.53 C

 A hó A hét Nap Hold
 napja napja kel nyugszik kel nyugszik fázisai
    (h min) (h min) (h min) (h min) (h min)

 16 Csütörtök 04.03 19.36 23.04 13.49

 17 Péntek 04.04 19.35 23.41 15.07

 18 Szombat 04.05 19.34 -- 16.23

 19 Vasárnap 04.06 19.33 00.29 17.32

 20 Hétfő 04.07 19.32 01.34 18.29

 21 Kedd 04.08 19.31 02.52 19.12

 22 Szerda 04.09 19.30 04.18 19.45 04.35 I

 23 Csütörtök 04.10 19.29 05.46 20.11

 24 Péntek 04.12 19.28 07.11 20.33

 25 Szombat 04.13 19.27 08.32 20.53

 26 Vasárnap 04.14 19.26 09.50 21.13

 27 Hétfő 04.15 19.24 11.05 21.33

 28 Kedd 04.16 19.23 12.20 21.57

 29 Szerda 04.18 19.22 13.32 22.24 00.00 D

 30 Csütörtök 04.19 19.20 14.40 22.58

 31 Péntek 04.20 19.19 15.43 23.40

2009

ÚJHOLD   I TELIHOLD   OELSŐ NEGYED   D UTOLSÓ NEGYED   C

31 napJúlius
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A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. Észak-

Hansági Erdészete 7200 hektáron gaz-

dálkodik. Az erdészet területén Harsányi 

Zoltán szlovák vendégvadász májusban 

két kant hozott terítékre. Az egyik kan 

nagyagyarainak hossza 19,7, illetve 20 

centiméter, 117,6 CIC pont. A másik kan 

zsigerelt súlya 144 kilogramm, valószí-

nűleg a heresérülése miatt csak a jobb 

oldalon fejlődött nagyagyara, amely 

25,4 centiméter hosszú. A kisérő Tóth 

László hivatásos vadász volt.

Göbölös János

A kukoricavetés lett a veszte annak a babos 

kannak, amelynek hónapok óta csak a nyo-

mát és kártételét fi gyelhette Körtvélyesi 

László, lapunk fotósa. Szentdénes hatá-

rában (Baranya megye), az Agrolőrinc Kft. 

területén a telihold meghozta az áhított 

sikert, és számtalan esti lesvadászat után 

június elején végre terítékre került a külön-

leges vaddisznó.

Agyaki

Hansági kanok

A fotós kanja

Július 18.
Tarnaméra (Heves)

Augusztus 15.
Szany (Győr-Moson-Sopron)

Augusztus 15.
Szente (Nógrád)

Augusztus 29.
Hortobágy (Hajdú-Bihar)

Szeptember 5.
Gyula (Békés)

Szeptember 12.
Kunfehértó (Bács-Kiskun)

Vadásznapok 2009

Az Ipolyerdő Zrt. Kemencei erdészetének 

Alsó-Tolak nevű területrészén június 12-én, 

esti cserkelésen került terítékre a képen 

látható babos süldő. A szerencsés elejtő 

Bérczesi Márton, a kísérője Bényi Tamás hi-

vatásos vadász volt. Tamás elmondása sze-

rint itt még nem lőttek és az ő kíséretében 

sem ejtett még el vendég babos disznót.

Zalaerdő Zrt., a megyei Vadászkamara és 

Vadászszövetség szervezésében rendez-

ték meg a Göcsej Kupa lövészversenyt az 

erdőgazdaság Pusztaapáti lőterén. A ver-

senyzők négy számban mérettek meg ezen 

a meleg, napsütéses napon. 

A feladatok között szerepelt 

a vadászház mögötti lőtéren 

a gyorsított korongvadászat 

(25 korongra), valamint tíz 

dublé bukó nyúlra. Ez utób-

bi többek számára okozott 

kellemetlen meglepetést. 

Az erdei pályán a 25 koron-

gos, öt lőállásos amerikai 

trap után következett a 35 

méteres távolságban felál-

lított bukócélok leküzdése, 

.22-es kaliberű kispuskával, 

szabadkézből.

Az összetett versenyt Gróf András nyerte 

343 ponttal, második helyezett 322 ponttal 

Radics Péter lett, a dobogó harmadik foká-

ra pedig a 321 pontot elérő ifj . Gróf András 

állhatott fel.  G.A.

Május 23-án rendezték meg Tiszakécskén 

a II. Zalai Géza emlékversenyt. A 75 ko-

rongos verseny vadász-skeetből, torony-

korongból és trapból állt. Összesen 46 

versenyző nevezett. A névadónak, id. Zalai 

Gézának (1910-1984) köszönhetően épült 

meg a kiskunfélegyházi skeet- és egygé-

pes trap-pálya 1962-ben. Majd kiváló ver-

senyzők kinevelésével (pl.: Rajnik Ferenc) 

felvirágoztatta a megyei sportlövészetet. 

A nagyszerűen rendezett versenyt a kö-

zösen elfogyasztott ebéd koronázta meg. 

A férfi ak versenyét Szintai Miklós nyerte 

meg, Hegyes Zoltán és Zöldág János előtt, 

míg a nőknél dr. Dufka Ildikó bizonyult 

a legjobbnak. Ádámfi  Tamás

Az első babos

Göcsej Kupa Pusztaapátiban

Zalai Géza emlékverseny

A képen látható érdekes fejdí-
szű őzbakot Goják István hozta 
terítékre a Siklósi Táncsics Vt. 
területén. Az elejtett vad felet-
ti öröm és végtisztesség után a 
zsigerelésnél derült csak ki, hogy 
a baknak csak egy heréje volt, 
illetve a tüdeje rá volt tapadva 
a bordákra.

Faller László

A dobogósok, középen az 50. születésnapját ün-
neplő Gróf András, akit versenytársai köszöntöttek
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Vaddisznót mentett ki a Dunából a vízi rendészet a tűzoltó-

ság segítségével május 27-én, Budapesten, a Petőfi  híd budai 

hídfőjénél – közölte a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság az 

MTI-vel. A Pest megyei vadászkamara elnöke szerint az állat 

valószínűleg táplálék után kutatva került a város belső részé-

be. Molnár Péter tűzoltósági szóvivő elmondta: a vaddisznó 

a Citadelláról jött le, a Lánchídnál ért a Dunához, majd a rak-

parton szaladt a Szabadság híd felé. Az Erzsébet hídnál esett 

a Dunába, és a part közeléből a folyó közepe felé sodródott. A vízi rendészet és a tűzoltók 

kötelek segítségével lehurkolták az állat lábait, majd sikerült a partra vinniük. A szóvivő 

tájékoztatása szerint a vaddisznót a budakeszi vadasparkba szállították. A vaddisznó át 

tudott volna úszni a Dunán, és olyan zegzugos, csalitos helyet keresett volna magának 

a városon kívüli vagy a város szélén, ahol minden bizonnyal megtalálta volna az ideális 

élőhelyi feltételeket. A vaddisznó egyébként jól úszik, az ország több pontján látták már, 

hogy akár a Dunán, akár a Dráván „átkelt”.

Az eltévedt vad

A csongrádi Diana Vadász-felnőttképző 

Alapítványi Szakiskola a következő tanév-

ben beindítja a fegyverműszerész nappali 

képzést, melyre 16-23 éves fi atalok jelent-

kezését várják. Amit nyújtanak: állami tá-

mogatás, ösztöndíj, munkaruha, ingyenes 

kollégiumi elhelyezés… és egy nagyon 

komoly szakmai felkészítés. Az érettsé-

gi nem feltétel, aki azonban rendelkezik 

vele, annak lehetősége van a Zrínyi Miklós 

Nemzetvédelmi Egyetemen továbbtanulni 

gépészmérnöki vagy fegyvertervező- és 

gyártó mérnöki szakon. Az előadók jórészt 

az egyetem munkatársai közül kerülnek ki. 

A gyakorlat és elmélet aránya 60:40 száza-

lék. A magas színvonalú oktatás garanciája 

továbbá az iskolában rendelkezésre álló, 

nemzetközi szinten is jól felszerelt tan-

műhely. A fegyverműszerész végzettség 

alapfeltétele a vadászpuskaműves képzés-

nek is, melynek elvégzésére a csongrádi 

iskolában szintén lehetőség nyílik. Ha va-

lakit esetleg nem vettek fel a felsőoktatási 

intézmények valamelyikébe, vagy ha nem 

kristályosodott ki valakiben a szakmai ér-

deklődés, akkor érdemes jelentkezni, mert 

azon felül, hogy teljesen ingyen tanulhat 

– sőt, még pénzt is kap érte –, egy olyan 

képesítést szerezhet, amely könnyű elhe-

lyezkedést biztosít.

Több száz, körülbelül 2,5 tonna hullott 

gím- és dámagancsot tekinthettek meg az 

érdeklődők május 23-án, Lábodon, a nagy-

salléri vadászháznál. A gímagancsok voltak 

túlsúlyban, amelyek között igazán öreget 

nem fedeztünk fel, viszont a Jung Jenő, Sas 

Emil és Tóth László gyűjteményéből való 

rendkívül érdekes hullott agancsok igazi 

csemegének számítottak. A 1,5 tonna gím-

agancs és az 1 tonna dámagancs a Lábodi 

Erdészet területéről került ki.

P.G.

Borsod-Abaúj-Zemplén megyében egye-

dülálló kezdeményezést tett az Aszalói 

Vadásztársaság. Elnökük, Tóth József szer-

vezésében a vadászterületükön található 

Aszalói Földtulajdonosi Közösség tagjait 

meghívták egy vacsorára, amely Hubertus-

misével kezdődött. A Leskó Tibor által elej-

tett őzbak terítékénél közösen ünnepeltek 

a két tábor tagjai. Ez a kis rendezvény hűen 

bizonyította, hogy a vadászok és nem va-

dászok között a legfőbb kapocs a kultúra. 

Kezdeményezésük más vadásztársaságok 

számára példaértékű lehetne.  BBO

A Bécs melletti Schlosshof-ban, Mária Te-

rézia egykori családi pihenőhelyén ren-

dezték az európai vadászkürtösök idei ver-

senyét, május 21-24. között. A négynapos 

találkozón osztrák, lengyel, szlovén, svájci, 

német és magyar vadászkürtös csapatok 

indultak. A verseny a negyvenedik nemze-

ti és a hetedik nemzetközi rendezvénye az 

alsó-ausztriai vadászkürtös szövetségnek. 

A rangos eseményen nyolcvannyolc csa-

pat hat kategóriában mérte össze tudását. 

A megmérettetésben most csak a legjob-

bak vettek részt. Hazánkat három csapat 

képviselte, és mindhárom együttes nem-

zetközi arany minősítéssel zárta a rangos 

versenyt. A Baranya Vadászkürt Együttes 

745, a Vadászkamara Vadászkürt Együttes 

873, a Vadászkamara Kürtegyüttes Esz-es 

csapata 524 ponttal zárta a „küzdelmet”. 

A szép magyar siker az elmúlt húsz év mun-

kájának gyümölcse. A.G.

Szülők fi gyelmébe!

Hullottagancs- 
szemle Lábodon

Kapocs a kultúra

Európa Kupán a magyar vadászkürtösök
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NeverLost – az új svéd termékcsalád
A NeverLost svéd vadászok, horgászok és természetjáró emberek által kitalált és kifejlesztett termékcsalád. A gyakorlati tapasztala-

tok maradéktalan felhasználásával és fi gyelembevételével készült termékek hamar népszerűvé váltak a skandináv országban.

Azok számára, akik a saját bőrükön érezték már, milyen nehéz megtalálni például a kést zsigerelés után a magas fűben, vagy 

netalán a hátizsákot az erdőben, ha cserkelésnél letették, itt a vadonatúj szín-

kombinációjú összeállítás…

Persze, nemcsak a vadászok veszik hasznát ezeknek a holmiknak, hanem 

a kerékpárosok is, akik jobban látszanak az utakon – és a quadosok számára 

szintén kitaláltak egy vízhatlan, jól látható, hátra is akasztható tároló zsákot.

A Neverlost fejlesztői biztosak voltak abban, hogy másoknak is vannak ha-

sonló problémáik. Kísérletezni kezdtek, s rájöttek arra, hogy a legjobb vizuális 

hatást a fekete mezőben a sötétrózsaszín adta, azaz ez látszik a legjobban – 

még korlátozott fényviszonyok közepette is. A mottójuk: „Látni és látszani”. 

A NeverLost termékek közös jellemzője a tökéletes funkció, a tartósság, 

a megbízhatóság és az egész évben való használhatóság.

A termékcsaládot a fejlesztés alatt lévő új termékek teszik teljessé, melyek 

közül a cég a legnagyobb sikert a nemzetközileg is jó hírnevéről ismert Mora 

of Sweden késgyárral való együttműködéstől várja. A közös fejlesztés eredmé-

nye egy több késből álló, minden igényt kielégítő, a legjobb svédacélból gyár-

tott, mindennapi használatra (és nem csak mutogatásra) alkalmas kollekció.

A termékek jó árfekvésének köszönhetően a kések mindenki számára el-

érhetőek. Magyarországon először a FeHoVa-n képviseltették magukat, ahol 

igen nagy sikerrel mutatták be az új termékeket.

A magyar, cseh, román és szlovák képviseletet a Sasvári Safari&Impex HB 

látja el, aki egyben a kitűnő minőségű svéd Swedteam vadászati ruházat for-

galmazója is ezekben az országokban.

e-mail: ferenc@sasvari.se

Dr. Diviánszki János (1943-2009)

A Somogy megyei Somodorban született. Az általános 

iskolát és a gimnáziumot Kaposvárott végezte, majd 1961-

től a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán kezdte meg 

tanulmányait. Első munkaviszonyát a Somogy megyei Fő-

ügyészséggel létesítette, a Nagyatádi Járási Ügyészségen 

kezdett dolgozni. Itt került kapcsolatba a vadászattal és 

1967-től lépett a sportvadászok táborába. 1968-1990 kö-

zött a Lábodi Állami Gazdaság, illetve a Dél-Somogyi Me-

zőgazdasági Kombinát vezető jogtanácsosa volt. Nosztalgiával és átéléssel beszélt 

mindig ezekről az évekről, élete talán legszebb időszakának tekintette. 1977-1995 

között a Kutasi Vadásztársaság elnöke, és a MAVOSZ SM Ellenőrző Bizottság elnöke 

volt. 1990-től osztályvezetői besorolással a VADEX Mezőföldi Zrt. dél-dunántúli terü-

leti képviselőjeként dolgozott. 1990-től a Somogy megyei Vadászok Szövetségének, 

2001-től az OMVK Somogy megyei Területi Szervezetének elnöke, valamint 2007-ig 

az Újvárfalvai Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság elnöke volt. Egyaránt tagja volt 

az OMVV és az OMVK elnökségének. A Nimród érem (1984), a Hubertus Kereszt arany 

fokozata (1995), az Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme (2003), valamint 

a Magyar Vadászatért Érdemérem (2004) kitüntetettje.

Személyében nemcsak Somogy megye vadásztársadalmának meghatározó alakját 

veszítettük el, hanem kollégát, barátot és példás családapát is, akinek a hite adott 

mindig erőt és iránymutatást az életben, hogy szolgálatát, küldetését teljesíteni 

tudja. Jeles mondatához, miszerint „ameddig anyaföld van a talpam alatt, mindig a 

Somogy megyei vadászokat és vadásztársaságokat fogom szolgálni” mindvégig hű 

maradt. Még utolsó napjai gondolatait is a vadásznap szervezése tette ki, bár – 17 év 

után először – már nem tudott rajta részt venni.

Hosszan tartó, súlyos, de mindvégig emelt fővel viselt betegség után ment el, 

felesége kezét fogva, csendben aludt el, méltósággal, ahogyan élt…

Emlékét kegyelettel megőrizzük! Kemenszky Péter

Nyolc vadászhölgy vett részt Kemenesma-

gasiban, június 5-én azon a közös vadkár-

elhárító vadászaton, melyet a Diana Va-

dászhölgy Klub Vas megyei szervezetének 

elnöke, Mesterházyné Koncz Bernadett 

ajánlott fel a tagoknak. 

Az éjfél körüli terítéken három vaddisznó 

és egy borz feküdt.

Tangl Jusztina, aki édesapja halálát kö-

vetően nemrégiben vált vadásszá, ezen 

az estén ejtette el élete első vaddisznóját. 

Az avatási ceremónia olyannyira megindí-

tó volt, hogy végül avatott és avató együtt 

könnyeztek a meghatottságtól. Jusztina 

a töretet másnap édesapja sírjára helyezte.

Vasi vadászhölgyek 
sikere
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A XII. Mesterséges Vércsapa versenyt rendezte meg a Ma-

gyar Véreb Egylet Szentpéterföldén, a Zalaerdő Zrt. terü-

letén, június 6-án. A versennyel egy időben elővizsgára is 

volt lehetőség, amelyen öt véreb tett eredményes vizsgát. 

A vércsapákat előző nap estéjén fektették le, körülbelül 

1 kilométer hosszan, két derékszögű és egy visszatöréssel, 

valamint vér nélküli szakasszal nehezítve. A csapákon öt 

csontdarab volt az úgynevezett csapajel, amit a vérebve-

zetőknek a kidolgozás után be kellett mutatni a bíróknak. 

Senki nem kísérhette a versenyzőket, a bírók a csapa végén 

várták, majd értékelték a vérebek és vezetőik munkáját. 

A hat versenyben lévő véreb közül ötnek sikerült eredmé-

nyesen kidolgozni a vércsapát.

Eredmények:

I. Pukánszki Zoltán – Sághegyi Stamesz Leo (Vas megye)

II. Vajda Csaba – Judy Fon Militzers Meute (Pest megye)

III. Vereczkei Bálint – Körcsönyei Nóra (Zala megye)

IV. Márkovics János – Borosmenti Vadász Bestia (Somogy 

megye)

V. Oláh Csaba – Borosmenti Vadász Brúnó (Komárom-Esz-

tergom megye)

A díjak átadása után Dr. Buzgó József, a MVE elnöke meg-

köszönte a bírók munkáját és a versenyzők részvételét, majd átadta a szót Hopp Tamás-

nak, a Bánokszentgyörgyi Erdészet igazgatójának, aki néhány adat ismertetése után az 

idei hullott agancs szemlére invitálta 

a jelenlévőket. A mintegy 770 kilo-

grammnyi gímagancs egyharmadát 

párban csodálhattuk meg. Érdekes-

ség volt az a Ligetfalvi Vt. terüle-

téről hozott gímagancspár, amely 

a tavalyihoz képest az idén 3,40 ki-

logrammal többet rakott fel, korát 

7 évesre becsülik. A legnagyobb 

érdeklődés azt a Hubertus Vt. ál-

tal bemutatott agancspárt kísérte, 

amelynek az idei súlya párban 12,80 

kilogrammot nyomott a mérlegen. 

P.G.

Június 14-én, a Visegrádi Erdész Lövészklub 

budaörsi lőtere adott otthont a VI. Orszá-

gos Diana Kupa koronglövő bajnokságnak. 

A versenyt a Vadászkamara Kürtegyüttese 

nyitotta meg, majd Rózsás György lőtér-

vezető köszöntötte a vadászhölgyeket. 

A pályákat Hegyes Zoltán, a Magyar Ko-

rongvadász Szövetség elnöke és Juhász 

Lenke, EB 4. helyezett koronglövő mutatta 

be. Az összesen 25 korongos verseny három 

különböző pályán zajlott, melyek a részt-

vevők számára kiváló lehetőséget biztosí-

tottak a gyakorlásra. A koronglövő számot 

követően a hölgyek kispuska lövészetben is 

összemérhették tudásukat, melynek külön 

érdekessége volt, hogy a koronglövésben 

utolsó helyen végzett Sipkovics Gizella 50 

pontos, telitalálatos eredménnyel nyerte 

ezt a számot. A verseny után a Lövészklub 

ízletes ebédre látta vendégül a vendége-

ket, majd következett az eredményhirdetés, 

melynek végén Hegyes Zoltán bejelentette, 

hogy a jövő évi Diana Kupára Csongrádon 

kerül majd sor. A koronglövő versenyt Bagi 

Miklósné nyerte, Kovács Magdolna és dr. 

Várnagy Emese előtt, míg a kispuskások 

között Sipkovics Gizella mögött Bölcskei 

Gáborné és Nagy Eszter végzett. A rendez-

vény támogatói: Szerdahelyi vadászbolt, 

Daisy Fegyverüzlet, HÉROSZ Zrt.

Az elmúlt évben több olyan megyében is 

megindult a Dianák közösségi élete, ahol 

a megalakulás óta, tehát közel 5 éve nem 

történt semmi. Mára viszont működő és 

aktív szervezettel rendelkezik Bács-Kiskun 

és Tolna megye is. Ez idáig Jász-Nagykun-

Szolnok megye is az „alvó” megyékhez 

tartozott. Az OMVK területi szervezetének 

segítségével azonban március 17-én, 15 va-

dászhölgy részvételével egy nagyon jó han-

gulatú, ötletekben és javaslatokban gaz-

dag, eredményes megbeszélést tartottak 

a helybéli Dianák. Jász-Nagykun-Szolnok 

megye vadászhölgyei Hegedűsné Vadnai 

Annamáriát (06-70/331-7326) vagy Tóth 

Arankát (06-30/430-8843) kereshetik.

A Diana Vadászhölgy Klub Bács-Kiskun 

megyei szervezete április végén rajzpá-

lyázatot írt ki a bajai általános iskolások 

részére. Közel 100 pályamunka érkezett, 

a díjak átadását május utolsó vasárnapjára 

időzítették. Az I. helyezettek a Diana Va-

dászhölgy Klub és a VKE Ifj úsági Tagozata 

felajánlásának köszönhetően szeptember-

ben részt vehetnek a II. Szarvasbőgő tábor-

ban, Telkibányán, a II. és III. helyezettek pe-

dig értékes könyvjutalomban részesültek. 

Tizenhárman különdíjat kaptak, és minden 

résztvevő emléklapot vihetett haza. A díját-

adást követően – a gyerekek nagy örömére 

– vadászkutya fajtabemutatót tartottak. 

A program közös uzsonnával zárult.

Jerkovics Csilla, Fodermayer Judit

Vérebverseny és
hullottagancs-szemle

VI. Országos Diana Kupa

Szervezkedő 
Dianák

„A természet
és a vad”

Pukánszki Zoltán és Leo

Csak egy hörpintés, és a rajtszám a kupica 
alján láthatóvá válik
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Óriásvarangy
Eredetileg Közép-és Dél-Amerikában élt. Az 1930-as években be-

telepítették Ausztráliába, hogy egy cukornád-károsító bogárfaj 

ellen védekezzenek vele. Mára maga a béka vált kártevővé. Az óri-

ásvarangy hossza elérheti akár a 23 centimétert is.

Pirosszemű levelibéka
A levelibékák teste hosszabb és karcsúbb, mint a főleg vízben élő 

társaiké. Hosszú hátsó lábaik erőteljes rúgásaival gyorsan tudnak 

úszni, vagy nagyokat ugorva menekülnek el a ragadozók elől. 

A pirosszemű levelibékák az ujjaikon lévő tapadókorongok se-

gítségével jól meg tudnak kapaszkodni az ágakon és a leveleken. 

Ezt a fajt ma már a kipusztulás veszélye fenyegeti, számuk az el-

múlt évtizedekben jelentősen megcsappant.

Az ellenségeikkel szembeni véde-

kezés során a rejtőzködésre ha-

gyatkoznak. Nem mérgező!

Gőte
A gőték – akárcsak rokonaik, a szalamandrák – gyík alakúak. 

A szaporodási időszakban a gőték kiszínesednek, piros, sárga vagy 

narancsszínben pompáznak, mint a képen látható alpesi gőte. 

Az élénk színek fi gyelmeztetik a ragadozókat, hogy az állat bőrmi-

rigyei rossz ízű vagy mérgező váladékot termelnek. Az ivarérett-

séget 3-4 éves korban érik el. Magyarországon a legelterjedtebb 

faj a közönséges tarajos gőte. A középhegységek erdeiben, patak-

medrekben gyakran lehet találkozni velük. Táplálékát elsősorban 

rovarok, férgek, meztelencsigák, csigák, ászkarákok és ebihalak 

alkotják. 10 évig él. Mérgező!

ELEK SZILVIA

eleksylvi@freemail.hu

A kétéltűek olyan gerincesek, melyek életük egy szakaszában a vízben 

fejlődnek. Ide tartoznak a békák, a gőték, valamint a szalamandrák és 

a gilisztagőték. A kétéltűek már évmilliók óta bolygónk lakói. A legel-

terjedtebbek a békák: sivatagokban, esőerdőkben és hegyvidékeken 

egyaránt megtalálhatók. A lábatlan gilisztagőték a trópusokon, 

földi járatokban élnek, a víziek – az angolnához hasonlóan – kí-

gyózva úsznak. A békák szintén jól úsznak a vízben, kiválóan ug-

ranak, sőt fára is másznak, hosszú hátsó lábaik segítségével. A leg-

több kétéltű a vízbe rakja le petéit, s ezekből kelnek ki a lárvák. Korai 

lárvakorukban kopoltyúval lélegeznek, a kifejlett állatok a szárazföldön már tüdő-

vel. Néhány kétéltű, a petéit levelekre vagy földbeásott gödrökbe rakja. Egyes béka- és szalamandrafajok 

élénk színűek, a bőrmirigyeik mérget termelnek. A békák – mint a legtöbb kétéltű – vízbe rakják petéiket. 

A tavakban, pocsolyákban található békapetékből kelnek ki az ebihalak. A vízben fejlődő ebihalnak las-

san lábaik nőnek, farkuk elcsökevényesedik, békává fejlődnek, majd kimásznak a szárazföldre. Ezt a fo-

lyamatot átalakulásnak nevezzük. Hazánkban valamennyi kétéltű védett.

Kétéltűek

GYEREKEEKKNEK
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AzAAAzAAzAzA  ellenségeg ikkkekell szemmbbeni véde-

kekekekezézéézéés soránn a reejtjtőzőzzkököödésre ha-

ggygyggyggyyatatatatkokokokoznznznzn kakakak. NeNeN mmm mérgrgező!
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Mondóka

Szárazon is tud mászkálni, 

de a vízben jobb úszkálni,

tó feneke a hazája, 

káka közt a palotája.

Néha a parton mélázgat,

egyhangúan fuvolázgat.

Mikor kél a hold kereke,

így kiabál: brek, brekeke!

Batla (Plegadis falcinellus)

Mindegyik földrészen előfordul. Magyarországon rit-

kán fészkel. A hím egy kicsit nagyobb és testesebb, 

mint a tojó. Nyáron, rovarlárvákat, férgeket és kifejlő-

dött rovarokat eszik, télen kagylókat, férgeket, apró 

halakat, kisebb kétéltűeket zsákmányol. Vonuló madár, 

csapatban repül, alakzata „V” betűt formáz. Az ivar-

érettséget 3 éves korban éri el. 

Védett! Természetvédelmi értéke 250 ezer forint.

Bakcsó (Nycticorax nycticorax)

Észak- és Dél-Amerikában, valamint Európa és Afrika 

nagy részén elterjedt. A bakcsó tollazata fekete-fehér. 

Csőre, feje teteje és háta fekete, szárnytollai szürkések, 

arca, nyaka, valamint has oldala fehér. Bujkáló termé-

szetű, szürkület idején lesz aktív (erre utal tudományos 

elnevezése is: Nycticorax = Éjszakai holló). 

Védett! Természetvédelmi értéke 100 ezer forint.

Haris (Crex crex)

Nyugat- és Közép-Európában, valamint a Kaukázusig 

költ. Magányosan él. Tápláléka magokból, rovarokból és 

kis gerinctelenekből áll. A költési időszak május-június 

között van, ritkán költ kétszer. Talajon lévő mélyedésbe 

fűszálakból készíti fészkét. Magyarországon rendszeres 

fészkelő, állománya lassan emelkedik. 

Védett! Természetvédelmi értéke 500 ezer forint.

KIVÁGHATÓ MADÁRLEXIKON 

Hossz: 58-65 cm

Szárnyfesztávolság: 105-112 cm

Hossz: 55-65 cm

Szárnyfesztávolság: 80-95 cm

Hossz: 27-30 cm

Szárnyfesztávolság: 46-53 cm
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SZÓKERESŐ JÁTÉK

Keresed meg a betűrengetegben elrejtett tíz szót,

melyek a kétéltűekhez kapcsolódnak!

A szavakat vízszintesen, függőlegesen és átlósan helyeztük el, 

minden irányból érdemes keresni!
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Önjelölt mítoszirtóként (a Mythbusters 

című műsor után szabadon) egy, a vadász-

hegyekkel kapcsolatos, már-már alapigaz-

ság szintre erősödő hiedelemnek jártam 

utána. A tétel a következő: ha ferde szög-

ben lőjük meg a vadat nyílós pengével, az 

könnyen lepattanhat az állatról.

Mielőtt továbbmennénk, tegyük tisz-

tába, hogy hogyan is működnek a nyílós 

pengék. Az elv a következő: a hegy testébe 

vannak hajtva a pengék, amelyeknek csak 

egy kis „talprészük” áll ki (mindegyik penge 

külön-külön kifordítható). A becsapódáskor 

ezek a „talpak” megakadnak a szövetben, 

s kifordítják a pengéket a vadászhegy tes-

téből. A kinyílós hegyek nagy előnye, hogy 

mivel a becsapódás előtt a pengék a hegy-

testben vannak, aerodinamikailag úgy vi-

selkednek, mint az egyszerű, penge nélküli 

gyakorlóhegyek. Így az íjásznak nem kell 

pengés heggyel edzenie lőtudását, elég, ha 

gyakorlóhegyet használ (persze azért néha 

nem árt a pengés gyakorlás sem). Másik 

pozitív tulajdonságuk ezeknek a hegyek-

nek, hogy hosszú vágóéllel rendelkeznek 

(átlagosan 3,5-4 centiméter, de akadnak 

5-6 centiméterrel rendelkező típusok is). 

Visszatérve a mítoszra: e mendemonda hí-

vei azt állítják, hogy a ferde becsapódáskor 

elsőnek csak az 

egyik penge „talp-

része” akad bele a 

bőrszövetbe, s így 

az egyedüliként 

kifordulva kidobja 

a vesszőt a kívánt 

vonalból.

Az idei második 

disznóm elejtése-

kor nekem telje-

sen más tapaszta-

lataim voltak. Egy 

süldőt lőttem meg úgy, hogy nekem háttal, 

kb. negyvenöt fokban állt. A vessző a lapoc-

ka mögött csapódott be, és a túloldalon, 

a tokáján jött ki. A disznó 10 

méteren belül elfeküdt.

Mivel mérnöki végzettsé-

gem sem engedné, hogy egy 

esetből vonjak le következteté-

seket, elhatároztam, hegytesz-

tet fogok végezni. 

Egy habosított műanyag 

vesszőfogót (ez keményebb, 

mint az állati szövet, így nagyobb ellenál-

lással bír) úgy állítottam be, hogy annak az 

oldala a lőirányomhoz képest tíz fokos szö-

get zárjon be. Természetesen ilyen extrém 

körülmény esetén nem lő rá az ember egy 

vadra, de a teszt során szerettem volna va-

lami nagyon szélsőséges feladat elé állítani 

a nyílós pengéket.

A teszthez egy 70 fontos csigás íjat hasz-

náltam, valamint, hogy még érdekesebb 

legyen a dolog, megkértem Kolek Ákos ba-

rátomat, hogy 54 fontos refl exíját is fogja 

munkára a kísérlet során. Három hegyet 

teszteltünk: egy fi x, kétpengés vadászhe-

gyet, és két különböző típusú nyílós he-

gyet. A lőtáv 20 méter volt.

Az eredmények önmagukért beszélnek: 

a csigás íjból kilőtt nyílós hegyek minden 

esetben irányváltoztatás nélkül ütötték 

át a ferdén álló vesszőfogót. Refl exíjjal 10 

méterről ugyanezt ta-

pasztaltuk. Azonban 

20 méteren más volt 

a helyzet. Erről a táv-

ról a refl exíj kevésnek 

bizonyult ahhoz, hogy  

a nyílós hegyet áttolja 

a vesszőfogón. Az tör-

tént ugyanis, hogy a 

becsapódáskor a vesz-

sző vonalában ható 

erő kisebb volt, mint 

a penge kifordulásakor 

keletkező oldalirányú erő, és a vessző egy 

centiméter mély lyuk ütése után oldal-

irányba kitépődött a vesszőfogóból.

Csigás íjammal távolabb menve, 30 és 

40 méteren sem volt probléma. Ezeken a 

távokon is átszaladt a vesszőfogón a nyí-

lós hegy. Nagyobb távolságot nem lőttem, 

mert az íjas vadászatban már a 40 méter is 

igen nagy távnak számít.

A nyílós hegyeket egyértelműen a csigás 

vadászíjakhoz fejlesztették ki. Ezek az íjak 

képesek az „íjas” lőtávon belül akkora ener-

giát átadni a vesszőnek, hogy annak becsa-

pódásakor a hegy kinyílásához szükséges 

plusz erő biztosítva legyen. Refl exíjas va-

dászatra a kis ellenállású, s így nagy beha-

toló képességgel rendelkező, kétpengés fi x 

vadászhegyek az alkalmasak.

Ha a Mythbusters műsorban lennénk, ak-

kor most kellene a „hiedelem megcáfolva” 

feliratot bedobnom a placc közepére.

Egy vadászíjász sikeressége nagyban 

függ attól, hogy higgyen tudásában és fel-

szerelésében. Ha valaki kételkedik a nyílós 

hegyek hatékonyságában, az használjon fi x 

pengéset. Ilyen egyszerű a dolog. 

Sohase feledjük el, hogy nem a hegy vadá-

szik, hanem mi. Ha ismerjük a korlátainkat, 

és azokon belül maradva vadászunk, nincs 

jelentősége a felszerelés típusának. 

Egy dolog azonban nagyon fontos szem 

elött tartanunk: a pengéknek minden eset-

ben  borotvaéleseknek kell lenniük, főleg 

ha vadászatra használjuk!

SZABÓ ZSOLT

szabo.zsolt@sc.bme.hu

Ha nyílnak a pengék
Jó néhány hiedelem és sztereotípia él a vadászíjászattal 

kapcsolatban, amiknek talán van valamennyi igazságalap-

ja, talán nincs. Sok köztük az olyan, amelyen egy tapasztalt 

vadászíjász csak jót mosolyog, s vannak olyanok is, amelyek 

akár igazak is lehetnek. A vadászíjász mítoszok megjelenése 

egy pozitív dolgot mindenképpen jelent: egyre többen be-

szélnek a vadászíjászatról.
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Meglepetés volt, hogy milyen sok arrafelé a lengyel pergető horgász, 

akik általában egy hétre jönnek, vezetőt fogadnak, és amikor nem 

vodkát isznak, gőzerővel horgásznak. Könnyű dolguk van, hiszen 

az egyik legnevesebb lengyel pergető horgász, Robert Taszarek áll 

rendelkezésükre (tagja a lengyel pergető horgász válogatottnak). 

A világhírű lengyel horgász utazási iroda, az Eventur Fishing (va-

dásztatnak is) alkalmazottja szerint Svédországba csak úgy érdemes 

csukázni menni, ha az út szervezett, mert a helyszínt ismerő vezető 

nélkül csak véget nem érő csónakázás lesz a horgászatból.

A jó csukás tavak többnyire Balaton vagy Velencei-tó méretűek, 

irgalmatlan mélyek (50-60 méter), tele vannak víz alatti sziklákkal. 

Sziklából igen jól állnak a svédek, az ország nagy része csak ab-

ból áll, meg káprázatos erdőkből, tavakból. Ez így persze túlzás, 

mert vannak remekül 

kiépített golf- és lovas-

pályáik is, sokan vitor-

láznak, legalább annyian 

vadásznak, télen persze 

síelnek és egyéb más 

havas sportokat űznek. 

Visszatérve a sziklákhoz, 

káprázatosak ezek a jég-

korszakból  megmaradt, 

elbonthatatlan kőmonst-

rumok, nem csoda, hogy 

a derék Nobel Alfréd ma 

is az egyik legnépsze-

rűbb svéd atyafi , de ami-

kor kellő sebességgel 

vontat az ember egy 30 

centis műcsalit, és szinte 

a semmiből bukkan elő 

egy száz méter hosszú, ötven méter széles sziklazátony a frászt 

hozva az emberre – én már kevésbé vagyok oda a sziklákért.

Szóval Valdemarsvik. Reggel hétkor a kikötőben már vár ben-

nünket a lengyel spori, és indulunk kifelé a tó valamelyik széle, 

közepe, vége felé. Azért akadozom, mert igazából nem is tó ez, 

hanem fj ord vagy legalábbis aff éle. Nem olyan, mint a norvég fj or-

dok, ez amolyan svédes fj ord, amire az itt élők nagyon büszkék. 

Keressünk egy kis nádast – mondja Robert, ami nem kis mulatság 

lesz, mert ameddig a szem ellát, mindenütt csak víz és szikla. Húsz-

percnyi száguldás után a távolban sárgállik valami, ez bizony nád 

a javából. Már ami a svéd nádasokat illeti… Vékony szálú, a szik-

lás aljzatba görcsösen kapaszkodó ritkás lengő, ha ez csukát tart, 

megiszom Robert vodkáját. Amiből rögtön benyomtunk egyet 

induláskor. Szó se róla, van benne valami vadító, olyan mintha 

petróleumot inna az ember gázolajjal keverve. Svédországban 

a piához való hozzáférés nem akármilyen mulatság, a svéd kor-

mány mindent megtesz, hogy a férfi népet távol tartsák az italtól 

– több-kevesebb sikerrel.

A motort leállítjuk, csendben csorgunk a nádfoszlányokig, aztán 

dobálunk. Milyen mély a víz? – kérdezzük a főnököt.

- A nád szélénél négy, kicsit beljebb már harminc méterre esik le. 

A törést dobáljátok, ott vannak! – szól a verdikt!

Dobálunk is rendesen, félóra után kezdi a vállam felmondani 

a szolgálatot. Mondom is a főnöknek, hogy menni kéne, mert eb-

ben a nádasban utoljára akkor járt csuka, amikor ingyen adtak sört 

Svédországban. Aztán valami hirtelen ránehezedik Gábor kollé-

gám wobblerére, majd néhány perc múlva tíz kiló körüli csuka veri 

a vizet a csónak oldalánál. Robert úriember, nem szól semmit, csak 

somolyog.

Újult erővel ostorozzuk a vizet, néhány perc múlva kiimádko-

zunk egy hasonlót, aztán rögtön indulunk. Maradjunk még! - fog-

juk könyörgőre, de Robert azt mondja, nincs itt több, nagy zajjal 

voltatok – gyerünk tovább.

Megyünk és sleppelünk. Idehaza ez a módszer általában tiltott, 

itt meg állítólag ez a legfogósabb. Kiengedjük a bazi nagy Salmo 

wobblereinket, 25-30 centis műcsalik ezek, a botokat beakasztjuk 

az erre a célra kialakított tartókba és sportolunk. A csónak kétcso-

mós sebességgel megy, a táj igazán szemet gyönyörködtető. Ki-

sebb sziklás szigetek, nagyobb lagunák között vezet az út jó órán 

át. Eszegetünk, beszél-

getünk, iszogatunk, re-

mekül telik az idő. 

A fj ord végtelen és 

egyforma, sziget, sziget 

hátán, a mélység 70 mé-

ter, a csalik vízközt négy 

méteren mélyen repesz-

tenek. Csuka sehol.

Most – mutat Robert 

előre a végtelenbe – fi -

gyeljetek!

Hirtelen karikába haj-

lik a bot. Robert leveszi 

a gázt, én meg ész nélkül 

tekerem az orsóm karját. 

Valami van a végén, a bot 

rendesen dolgozik, az or-

sóról meg rólam nem is 

szólva. Jó tíz méterre tőlünk ugrik ki először a jó formájú csuka, amit 

megismétel még néhányszor. Bukfenc sokféle van, de szerintem 

a csukáé a legszebb. Jobb kezemben a bot, balban meg a Nikon, 

elég sután, de nyomom neki, hátha elkapok egy csukaszaltót.

Egy idő után elfárad, alátolom a merítőt, kioperáljuk a szájából 

a wobblert, aztán pózolás, fényképezés után visszaadjuk a fj ord-

nak. Róbertnek tágra nyílik a szeme, amikor a mellényzsebemből 

előveszem a lapost, és odanyújtom neki... 

Lassan negyven éve lesz, hogy csukára pergetek. Néha azt kép-

zelem, hogy mindent tudok 

róla. Svédországban viszont 

rájöttem: nem csak a jó pap, 

de a magyar csukahorgász is 

„hóttig” tanul.

Sok éve készültem már svédországi csukázásra, 

míg végre az idén májusban úgy alakultak a dol-

gok, hogy hosszabb túrát tehettem a legjobbnak 

mondott svéd csukás vizeken. Köztük is az egyik 

legnépszerűbb a Valdemarsviki-tó, ahová sokan ér-

keznek a világ minden részéből.

ZÁKONYI BOTOND

zakonyi.botond@gmail.hu

Csukák Valdemarsvikből
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Napelemes vaditató, amellyel 
itathat és dagonyát vízzel 

elláthat egyszerre!
Automata vadetető beállítható 
szórási idővel és szabályozható 

mennyiséggel.
Éjjellátó kereső távcső eladó.

Telefon: 06-30/467-0123

Akciós gímbika vadászati lehető-

ség Baranya megye egyik

legjobb területén!

Ha nálunk lő valaki bikát:
7 kg trófeasúlyig
5 vadásznapot,
8 kg trófeasúlyig
10 vadásznapot
kap AJÁNDÉKBA.
8 kg trófeasúly felett
10 vadásznap és egy
januári disznóhajtáson
való ingyenes részvételt
kap AJÁNDÉKBA.

A vadásznap egy reggeli és egy

esti lest jelent, ahol korlátozás nélkül lőhet sutát, 

tarvadat, vaddisznót (kant is), rókát és aranysakált.

Árjegyzékünk a Délzselic Vt. honlapján elérhető. 

Kapcsolatfelvétel: Madaras Zoltán 06/20-319-8357

Munkatársat keresünk

Jó szervező és kommunikációs készsé-
gű, a munkától nem idegenkedő mun-
katársat keres a Vadászati Kulturális 
Egyesület. A közel ezer tagú egyesület 
központi adminisztrációjának intézését, 
a tagszervezetek összefogását, a prog-
ramok koordinálását és a napi feladatok 
elvégzését várjuk az új munkatárstól. 

Feltételek: minimum az érettségi, szá-
mítógép felhasználói szintű kezelése. 
Előnyt jelent a nyelvtudás és a saját 
gépkocsi használata.

A fényképes önéletrajzokat
a vke@vadaszlap.hu

e-mail címre várjuk.
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Magyar agár! Európa és 
világgyőztes szülőktől 
kutyakölykök eladók. 
Telefon: 06-30/919-3820, 
hegedusmi@gmail.com

Erdélyi kopó kölykök 
előjegyezhetők tenyész-
vizsgás szülőktől szep-
temberi elvitellel.
Elérhetőség: Kiss Tamás 
2660 Balassagyarmat, 
Mártírok útja 82.,
kekalga@freemail.hu

Minőségi drótszőrű 
magyar vizsla kölykök 
eladók. A szülők tk-ves, 
VAV-os, szép küllemű, 
aktív vadászkutyák.
Apa: Csővárberki Jogar
Ár: 35 000 Ft
Telefon: 06-20/972-1936

Hannoveri véreb kisku-
tyák eladók.
Telefon: 06-30/947-2049

Vadászkönyvet nyáron 
is! – A Diana Vadász-
Horgász Antikvárium in-
gyenes árjegyzéket küld.
6900 Makó, Zrínyi u. 34.
Telefon: 06-62/211-561 
www.dianaantikvarium.hu
és www.vaterabolt.hu/
dianaantikvarium

Vadász–vadtenyésztő, 
valamint vadgazdálko-
dási technikus – felnőtt, 
levelező OKJ-s képzés 
indul Szerencsen.
Jol-Vad Bt.
(Nyilv. Szám.: 00995-2008)
Érd.: 06-30/289-0809,
06-70/702-5435.

Trófeagyűjteményt ke-
resek megvételre.
Telefon: 06-20/569-5820

Magaslesek, emelt lőál-
lások mindenféle válto-
zatban eladók.
Fedett, nyitott, zárt, stb.
06-30/746-5720.

Vadkárelhárító vadásza-
ti lehetőség a Gerecsé-
ben.
Telefon: 06-20/569-5820

Gerecsében nagyvadas 
vadásztársasági tagság 
eladó.
Telefon: 06-20/569-5820

KUTYA

VEGYES

Tovább-

tenyésztésre

alkalmas,

immunizált

üregi nyulak

megrendelhetők.

Üregi nyúl

vadászatra 

jelentkezés:

06-30/855-1828

Megjelenik havonként

a megelőző hónap utolsó hetében.

Ára: 650 Ft

Előfi zetőknek: 600 Ft

Az előfi zetési díj 2009 végéig: 3000 Ft

Szerkesztőség:

1031 Budapest, Pákász u. 7.

tel/fax: 06-1/242-0042

fl otta mobil: 06-70/702-5000

info@vadaszlap.hu

Kiadó-főszerkesztő: 

Csekő Sándor

sandorcseko@vadaszlap.hu

Főszerkesztő-helyettes:

Wallendums Péter

wpeter@vadaszlap.hu

Olvasószerkesztő: 

Somfalvi Ervin

somfalvi@vadaszlap.hu 

Főmunkatárs: 

Agyaki Gábor

agyaki@vadaszlap.hu

Gyakornok: 

Farkas Bertram

farkasb@vadaszlap.hu

Tervezőszerkesztő: 

Wéber Ferenc

fefe@citromail.hu

Hirdetési igazgató:

Polster Gabriella 

06-70/702-5006

hirdetes@vadaszlap.hu

Szerkesztőségi titkár:

Elek Erzsébet 

06-70/702-5040

elekerzsi@vadaszlap.hu

Kiadja a Vadászlap Kft.

Előfi zethető belföldi 

postautalványon, átutalással 

a 65100149-11301439 

számú számlára, vagy 

a hírlapkézbesítőknél, 

a postahivatalokban.

Terjeszti a Lapker Zrt. 

a Magyar Posta Zrt. 

és az alternatív terjesztők.

A terjesztést gondozza:

MédiaLOG Zrt.

Erdélyben terjeszti és 

az előfi zetéseket fogadja

a Krónika Kiadóház Rt.

Telefon: 0264-455-959

e-mail: difusare@kronika.ro

Előfi zetési díj havonta: 10 RON

Szlovákiában: Ábel Gábor 

Mobil: 0905-407-017

Előfi zetési díj 2009 végéig: 12 €

Nyomdai előállítás: Pharma Press Kft.

Felelős vezető: Dávid Ferenc

ISSN 1215-6159 (nyomtatott)

ISSN 1588-1229 (online)

Budapesttől 60 km-re vadkárelhárító vadásza-

tot kínálunk 3-5 fős csoportok részére. Lőhető 

a vaddisznó süldő és kan (16 cm agyarméretig). 

Részvételi díj: 6000 Ft/éjszaka. 

Bővebb felvilágosítás: 06-30/339-3628,

06-30/512-4374; www.lokosvolgye.uw.hu

VADÁSZATI
LEHETŐSÉGEK

FELHÍVÁS

A Zala megyei Vadászszövetség 

és a Zala megyei Vadászkamara 

a 2009. évi Zala megyei Vadásznapon 

vadászkutyák részére szépségver-

senyt rendez, egyúttal a Magyar Eb-

tenyésztők Országos Egyesületének 

Nagylengyeli Szervezete Országos 

Tenyészszemlét tart a MEOE Hungá-

ria Terrier Klub által elismert vala-

mennyi terrier részére.

Tenyészszemlére csak FCI által elis-

mert származási lappal rendelkező 

kutyák nevezhetők.

A rendezvény ideje és helye:

2009. augusztus 29.

Nagykanizsa, Csónakázó tó.

Nevezés a helyszínen vagy előre

az alábbi elérhetőségeken:

Orbán Sándor:

csacsligeti@t-online.hu,

tel/fax: 06-92/314-954

Információ: 06/30-260-3988

Takács Árpád:

takarpad@gmail.com,

06-30/218-0580

Nevezési díj: 

Szépségverseny: 2000 Ft/kutya

Tenyészszemle: 5000 Ft/kutya

A szépségversenyen értékes díjak 

kerülnek átadásra.

Fácántenyésztők fi gyelem!

Csipkedésgátló „CSŐRLEPKE”

legolcsóbban a gyártótól! 

Megrendelés esetén szállítás rövid határidővel 

– személyesen vagy postai úton!

Túri József, 6760 Kistelek, Bocskai utca 23/b.

Telefonszám: 06-30/610-2227, 06-62/259-501
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