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Egyik kedvenc tévedés-szimbólumom a sün, amelyik – amikor lemászott a súrolókeféről – csak 

annyit mondott, hogy „bocsi, tévedtem.” Bocs, én is tévedtem. Dr. Semjén Zsolt, a Védegylet elnö-

ke, miniszterelnök-helyettes nem azért mondta a FeHoVa-n elhangzott megnyitójában, hogy van 

időnk a vadászati törvény változtatásainak megvitatására, mert a kormányzat tart az érdekek előre 

borítékolható „felkorbácsolódásától”, hanem azért, mert – okos politikusként – nem látja értelmét 

egy olyan jogszabály-módosítás parlamenti megszavazásának, amely mögött nem áll egységesen 

a szakma, nincs meg a belső egység, hiányos a közös akarat a vadászok berkeiben. Szerencsétlen 

dolog lenne egy „rossz” törvény helyett egy újabb „rossz” törvényt alkotni. 

Nem hiszem, hogy sokan élnek e Földön, akik pontosan tudják, mi minden módosult a vad 

védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV törvény szabályaiban. 

Merthogy az elmúlt 189 hónapban – az 1996. július 3-ai kihirdetéstől kezdődően – 271 alka-

lommal változott a törvény VIII. fejezetének 102 paragrafusa: beiktatás, módosítás, megállapítás, 

beépítés, megsemmisítés vagy hatályon kívül helyezés miatt. Nem csak a toldozgatás-foltozgatás 

miatt, hanem a jogi környezet, egyáltalán az életünk változásai miatt van szükség a vadászat-vad-

gazdálkodás törvényi szabályozásának újragondolására, pontosítására, ésszerűsítésére. Ez eddig 

rendben is lenne, ha nem vitatnánk még legalább húsz olyan kérdést, mint például a vadászterüle-

tek nagyságát, természetes határainak meghatározását, a hivatásos vadászok státuszát, jogállását, 

a vadkárok megelőzésének, megállapításának rendjét... hogy csak néhány közmegegyezést igénylő 

témát említsek. Tetszik, nem tetszik, nálunk pattog a labda, semmi értelme felső, a mennyekből 

érkező döntésekre várni, másokra mutogatni, a döntés felelőssége elől közönyösségbe menekülni. 

Annyit „szövegeltünk” már a közös akaratról, az együttműködésről, az együtt gondolkodásról... 

talán ki kellene egyszer próbálni. 

Kedvenc régi mondásom, optimizmusom egyik pillére, hogy „a problémák azért vannak, hogy 

megoldjuk őket”. Ha így állnánk hozzá a vadászat, vadgazdálkodás nehéz kérdéseinek megoldásá-

hoz – nagy valószínűséggel több menetben, nyíltan és megértően – eljuthatnánk a demokratikus 

kompromisszumokig. A demokrácián van a hangsúly, ugyanis a demokrácia a többség diktatúrája. 

Voltak, vannak és lesznek is, akik kisebbségbe szorulnak... persze jó lenne, ha minél kevesebben 

lennének. A „diktatúrától” pedig nem kell olyan nagyon rettegni, vitatkozzunk, veszekedjünk, ér-

veljünk és ellen-érveljünk a döntések megszületéséig – ez lenne a demokrácia – de ha a döntés meg-

született, vége a demokráciának, a feladatok megoldását keményen végre kell hajtani, ezt szolgálja 

a diktatúra... ami természetesen nem azonos a diktátor – a vitát és az ellenvéleményt egyáltalán 

nem tűrő – megnyilvánulásaival.

Mivel nem szeretnék ismét a „sün” szerepébe bonyolódni, nem futok neki Semjén úr gondola-

tának elemzésébe, mely szerint újra kellene értelmezni a vadgazdálkodás, a vadkárosítás fogalmát. 

Miért automatizmus, hogy ha egy vadfaj vadászhatóvá válik, akkor az általa okozott mezőgazda-

sági, erdészeti és minden egyéb kárt a vadászatra jogosultnak kell megtéríteni? Mit tehet a leg-

lelkiismeretesebb vadgazda a vonuló, állományukban „szabályozhatatlan” vadlibák okozta károk, 

a nyestek okozta kábelrágások, a lakott területen fel-feltűnő vaddisznók kuka-borogatásának meg-

előzéséért, elhárításáért? Tudjuk, hogy szinte semmit vagy nagyon keveset. És miért automatizmus, 

hogy a nem vadászható vadfajok, a védett vagy nem védett madarak és emlősök által okozott 

károkat nem téríti meg senki?

Csak úgy mellékesen, miniszterként adnék egy pár hónapos határidőt az Országos Vadgaz-

dálkodási Tanácsnak, hogy tegye az asztalomra a javaslatait, mert a törvény által részemre biz-

tosított 31 felhatalmazás alapján szándékomban áll kiadni (8.) a vadkár, vadászati kár, valamint 

a vadban okozott kár megállapításának új szabályait, (16.) a vadászterület határa megállapításá-

nak 20 évre szóló szabályait, (18.) az önálló és a társult vadászati jog gyakorlásának ésszerűsített 

szabályait, (23.) a mesterséges vadtenyésztés, továbbá a vad befogásának, valamint a „turbózott” 

vad trófeabírálatának szabályait – (24.) a hivatásos vadászok alkalmazásának, tevékenységének 

és nyilvántartásának új szabályait... és sürgösen pontot ten-

nék a nemzeti vadászati és vadgazdálkodási stratégia kidol-

gozásának végére!

Szabad a gazda!
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A Safari Club International idei gálavacsoráján, március 23-án átadták a 2012-es trófeadíjakat Boros Zoltán, 
a klub bírálójának értékelése alapján. Figyelemre méltó, hogy mindhárom külföldi trófea szerepel az SCI 
világranglista első tíz helyezettje között! 

Az SCI legjobbjai

Az Év Hazai Trófeája Az Év Külföldi Trófeája

Az elejtő régi álma volt, hogy lóhátról megpillantva, cserkeléssel, 
célzó botról ejtsen el egy nagy kant. 2012 júniusában ez valóra vált 
a Balaton-felvidéken, a Kab-hegy lábánál. Kora este hozta terítékre 
az első helyezést kiérdemlő sertevadat. A 80 méterről elengedett 
lövés talált, a vérnyomon tíz méterre a rálövés helyétől meglett a 
kan. A bal nagyagyar 23,5, a jobboldali 24,5 centiméter hosszú.

A szerencsés vadász 2012 márciusában fi ával, Dániellel vett részt 
egy szafarin. A vadászatot barátja, dr. Pálos Gábor szervezte, és 
„fehérvadászként” a tőle megszokott szenvedéllyel vezette, rutinja 
nélkül aligha eshetett volna ez a gerenuk.

Első helyezett: 
Lipp Adrienn 
vadkanja,
CIC 122,7

Első helyezett: 
Busi Lajos 
gerenukja 
(Tanzánia, 
Maszájföld, 
SCI 
világranglista 
4. helyezett)

Második helyezett:
Busi Lajos gímbikája,
CIC 224,82

Második 
helyezett: 
Beck Antal, 
sivatagi kos, 
(Mexikó, SCI 
világranglista 
8. helyezett)

Harmadik 
helyezett: 
Beck Antal 
gímbikája,
CIC 210,08

Harmadik
helyezett: 
Kőhalmi Zsolt, 
kantábriai 
zerge, 
(Spanyolor-
szág, SCI 
világranglista 
10. helyezett)
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VADÁSZLAP: Tudom, hogy pofátlanság, de 
rákérdezek, mikor és hol találkoztunk?

Dr. Szentpétery Kálmán: - Pontosan én 
sem emlékszem, de egészen biztosan talál-
koztunk, amikor a Csemői Rákóczi Vt. gazda-
sági vezetője, majd az elnöke voltam. A Pest 
megyei MAVOSZ-nál, vagy később a Garibal-
di utcában Nagy Pistánál, Rácz Gabinál, de 
lehet, hogy valamilyen értekezleten futot-
tunk össze. Az igazsághoz tartozik, eddig 
sosem beszélgettünk. 

VADÁSZLAP: Mielőtt erre a személyes talál-
kozásra sor került volna, megpróbáltam az 
interneten tájékozódni, mit lehet megtudni 
rólad? Annyi biztos, hogy nem szűkölködsz 
a társadalmi elfoglaltságokban, melyek zömé-
ben a szülővárosodhoz, Ceglédhez kötődnek.

Dr. Szentpétery Kálmán: – Bevallhatom, 
hogy erősen lokálpatrióta vagyok, valóban, 
mint magánember igyekszem mindent 
megtenni Ceglédért, a ceglédi Kossuth Gim-
náziumért, ahol érettségiztem, a CVSE vízi-
labda szakosztályáért, vagy az evangélikus 
gyülekezetért, ahol sokáig világi vezető, fe-
lügyelő voltam, de már leköszöntem. 

VADÁSZLAP: Az elérhető életrajzodból ki-
derül, hogy közgazdász vagy, a doktorátu-
sod is közgazdasági és az első munkahelyed 
Cegléden volt.

Dr. Szentpétery Kálmán: – Az érettségi 
után előfelvételisként 11 hónapig katona 
voltam Kalocsán, hogy hallgatója lehes-
sek a Marx Károly Közgazdaságtudományi 
Egyetemnek. Az Édesapám főkönyvelő volt, 
adott volt a pályaválasztásom. Friss diplo-
másként a Vízkutató és Fúró Vállalat ceglédi 
üzemigazgatóságán kezdtem el dolgozni, 
gazdasági helyettesként. Az itt eltöltött 
húsz év alatt szereztem meg a doktorimat 
és a ranglétrán a cég gazdasági igazgatója 
lettem. 1996-ban vállaltam el a Budapes-
ti Nagybani Piac vezérigazgató-helyettes, 
gazdasági igazgatói beosztást. Három évvel 
később lettem a BÁV Zrt. vezérigazgatója, 
s bár 2002-ben a céget eladták, mi vezetők 
maradtunk. 2010 júniusától vagyok a Szeren-
csejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója. Röviden 
ennyit a szakmai karrieremről.

VADÁSZLAP: Azért ne hagyjuk ki az „egyéb” 
elfoglaltságaidat sem, ami számomra két 
dolgot bizonyít. Az egyik, hogy hihetetlen 
munkabírásod van, a másik, hogy nem riadsz 
vissza a komoly szerepvállalásoktól. 

Dr. Szentpétery Kálmán: – Örülök, ha ez 
kívülről így látszik. Úgy gondolom, nem tar-
tozom a törtető, magamutogató emberek 
közé, szívesen maradok a háttérben. De, ha 
egy megbízásban látok fantáziát, vagy ha 
a magam és a közösség számára a feladat jó 
megoldását fontosnak tartom, akkor nagyon 

kitartó, szorgalmas és célratörő tudok lenni. 
Ami a munkabírást illeti, hozzászoktam, 
mindig két lábbal álltam a földön, annyit 
vállaltam, amit precízen teljesíteni tudtam. 
A jelenlegi beosztásom miatt mondtam le 
a Magyar Fejlesztési Bank Igazgató Tanácsi 
tagságomról, viszont megmaradt az Arany-
kor Nyugdíj- és Egészségpénztárnál az igaz-
gatótanácsi, valamint a SEFAG Zrt-nél az el-
lenőrző bizottsági tagságom.

VADÁSZLAP: – Akkor sokat vadászhatsz So-
mogyban... 

Dr. Szentpétery Kálmán: – A lehetőségem 
megvan rá! De nem az erdőgazdaságnál, ha-
nem a Jákó és környéke Sólyom vadásztár-
saságnál, ahol tag vagyok. Egyébként bármi-
lyen hihetetlenül hangzik, sem a SEFAG-nál, 
sem más állami területre szóló vadászati 
meghívást mióta „állami alkalmazott” va-
gyok – elvből – nem fogadok el. Úgy gon-
dolom, azok nem Szentpétery Kálmánnak, 
a  vadásznak, hanem a jelenleg betöltött 
funkciómnak szólnak és én ezzel nem sze-
retnék sem élni, sem visszaélni.

VADÁSZLAP: Idén január 11-én betöltötted 
a 60. életévedet. Nem fáraszt a napi Cegléd – 
Budapest – Cegléd autókázás? 

Dr. Szentpétery Kálmán: – Nem mindig 
öröm, de vannak előnyei. Többnyire egyedül 

Dr. Szentpétery Kálmánnal,
a vadásszal, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatójával

Szerepvállalás
Van humora. Amikor azt kérdeztem, hogy van-e testvére, kapásból rávágta, hogy igen, Szentpétery Csilla. Látván az 
elképedésem, rögtön hozzátett e, de nem a zongoraművész, a húgom külkereskedő és mi y-nal írjuk a nevünket.  A Sze-
rencsejáték Zrt. irodaházában találkoztunk, majd a kérésemre elkísérhett em ceglédi ott honába, hogy ne csak az „elnök-
vezérigazgatóval”, hanem a 40 éve vadászó „Kálmánnal” is megismerkedhessek. Egyre gyakrabban kell szégyenkeznem 
amiatt , hogy nem emlékszem sok ismerős nevére, sőt már arcokra sem. Így jártam az alapvetően közvetlen, barátságos, 
az első telefonbeszélgetésnél azonnal tegeződésre váltó dr. Szentpétery Kálmánnal is, aki emlékezett  a találkozásunk-
ra, én pedig nem.
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közlekedek, így van lehetőségem végiggon-
dolni, beosztani, rangsorolni a teendőimet. 
A Szerencsejáték Zrt. egy idézőjelben „arany-
tojást tojó” vállalkozás, az állam tulajdona, 
évente mintegy 60 milliárd forintot fi zetünk 
be a költségvetésbe. Régen is és remélem 
most is azt tartják róla, hogy egy jól vezetett 
cég. Amióta én állok az élén, minden évben 
sikerült jelentős növekedést elérnünk, ami 
részben a kollégák kiváló munkájának, rész-
ben stílszerűen a szerencsének, esetünkben 
a nagy nyeremények miatti nagyobb árbevé-
teleknek, a halmozódásoknak köszönhető, és 
persze a fejlesztések és a menedzselési intéz-
kedések is sokat nyomtak a latban.

 Csaknem ötezer értékesítő hely van ma 
Magyarországon, melyből 280 a saját lottó-
zó. Bízom benne, hogy május végéig elindul 
az új sportfogadási projektünk, azaz lehető-
vé tesszük az élő online fogadásokat. Remé-
lem, hogy ez az informatikai fejlesztés még 
inkább versenyképessé teszi a cégünket és 
rendezhetővé válik a „szürke és fekete” foga-
dóirodák adóztatása is, hogy egyenlő lehes-
sen a verseny.

VADÁSZLAP: Mennyi időd jut a vadászatra? 

Dr. Szentpétery Kálmán: – Gondolom, erre 
a kérdésre az igazi vadászokkal együtt én is 
azt válaszolom, hogy nem annyi, mint ameny-
nyit szeretnék. Vadászati idényben azért ha-
vonta egyszer-kétszer-háromszor megpróbá-
lok hódolni a szenvedélyemnek. Mostanában 
egyre többször viszem magammal a nagyob-
bik lányom férjét, aki egy világcégnél gyárak 
építésével foglalkozik, és akit én vittem bele 
a vadászatba. Mindketten nagyon bízunk ab-
ban, hogy a gyerekeiből, a most egyéves fi ú 
iker unokáimból is tisztességes vadászokat 
tudunk majd nevelni. 

VADÁSZLAP: Nálad ez hogyan kezdődött? 

Dr. Szentpétery Kálmán: – Úgy, hogy az 
Édesapám vadász volt és én előbb jártam 
vadászatokra, mint iskolába. Amikor egy au-
tóbaleset során elvesztettük őt, a vadásztár-
saság azonnal felvett a helyére, így lettem 
a  Csemői Rákóczi Vt. tagja, majd a ceglédi 
ÖSB Vadásztársaság megalakulásakor annak 
is tagja lettem. Sok éves párhuzamos tagság 
után 2 éve már csak ÖSB-tag vagyok. Gyerek 
és ifj úkoromban nem nagyon volt olyan őszi-
téli vasárnap, hogy Édesapámmal ne vettünk 
volna részt a fácán- és nyúlvadászatokon... 
úgyhogy én pontosan tudom, mit jelent kilo-
métereken keresztül nyolc nyulat cipelni. 

VADÁSZLAP: A kedvenced maradt az apró-
vad-vadászat?

Dr. Szentpétery Kálmán: – Nagyon sokáig 
csak egy 12-es „lapátcsövű” Merkelem volt 
és jó ideig eltartott, amíg összejöttünk. Vet-
tem is egy félautomata Browningot, de még-
is megmaradtam a Merkelnél, a félautoma-
tát a vejemnek ajándékoztam, amikor letette 
a vadászvizsgát. Sok nyulat és fácánt, kacsát 
lőttem a Merkellel, de az igazi kedvencem 
a vaddisznó lett. Annak ellenére, hogy a vad-
disznó-vadászat minden változatát kipró-
báltam és ma is űzöm, igazi nagy kant nem 
sikerült még elejtenem, a legnagyobb falra 
rakható agyar sem több 18 centinél. 

VADÁSZLAP: Kevés vadász otthonában 
láttam olyan „precizitást”, ahogy a trófeá-
id falra kerültek, értem alatta az egyforma 
alátéteket, a kilőtt hüvelyt és az egységes és 
pontos feliratozást.

Dr. Szentpétery Kálmán: - Ha jobban meg-
nézed, akkor láthatod, hogy a „hőskorban” 
még nem voltam ilyen, ahogy fogalmazol 
„precíz”, mert csak az évszám és a helyszín 
szerepel a feliraton. Vadásznaplót nem veze-
tek, de – mivel nem sok van – minden trófe-
ám történetét el tudom neked mondani. 

VADÁSZLAP: Én látom, de mennyi az a nem 
sok? 

Dr. Szentpétery Kálmán: – 27 őzbak, 7 gím 
és 3 dámbika, 1 kos és 19 vadkan... amihez 
hozzájön egy kis erdélyi medve és a két namí-
biai szafarim 10 antilop és varacskos trófeája. 

VADÁSZLAP: Hogyan látod a magyar vadá-
szat helyzetét? Egy tapasztalt, alapvetően 
apróvadas, de a baráti kapcsolatok révén az 
ország szinte minden részében megfordult 
vadászként markáns véleményed lehet. 

Dr. Szentpétery Kálmán: - Az elmúlt évek-
ben érezhetően elkezdődött egy nagyon 
pozitív változási folyamat. Gondolok a fegy-
vertartással kapcsolatos szabályok módo-
sítására. Híreim szerint van esélyünk, hogy 
a  jogosítvány orvosi vizsgájához kötik a va-
dászok orvosi alkalmasságát is. Évtizedes 
problémánk oldódna meg vele. Annak is lá-
tom az esélyét, hogy előbb vagy utóbb újra-
fogalmazhatjuk, ésszerűsíthetjük a vadászati 
törvényünket. Még sokat kell dolgoznunk 
rajta, hogy eljuthassunk a vad, a vadászok, 
a földtulajdonosok, erdészek, természetvé-
dők és az egész társadalom megegyezésé-
ig. De nem csak a jogszabályi háttérre kell 
gondolni, sokat kell tennünk még a vadászat 
etikusságáért, a vadászok kulturáltságáért, 
a  vadászat-vadgazdálkodás gazdasági fel-
tételeinek javításáért, hivatásos vadászain-
kért, és azért is, hogy a közvélemény ne gyil-
kos, puskás embereknek lásson bennünket, 
hanem a természetet féltő és védő, a vadon 
élő állatok mindenféle állományáért felelős-
séget érző és ezért sok minden jót elkövető, 
tiszteletet érdemlő vadászoknak. Tisztában 
vagyok vele, hogy ez ideális maximalizmus, 
de nem csak én vagyok nagypapa, sokan va-
gyunk, akik azt szeretnék, hogy az unokáik is 
méltósággal vadászhassanak.

-css-
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Egybehangzó a szakemberek véleménye, hogy 
az idei őzbakvadászatot ugyancsak befolyásol-
ja a márciusi tél, az ár- és a belvízhelyzet. Ez de-
rül ki körkérdésünkből, mellyel minden megyét 
megkerestünk. Összeállításunkat Farkas Dénes 
gondolataival kezdjük.

Őzek 
a tavaszi 

télben
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Az őzbakvadászati idény előtt és annak kezdetén mi foglalkoztatná 
legjobban a vadászokat, mint az agancsfelrakás. Vajon az agancs 
nagysága, mérete és tömege között milyen összefüggés lesz? Jó 
lesz-e az agancsok tömege, súlya? Valamivel több, mint fél évszáza-
da, hogy az őzagancs (más trófeákkal egyetemben) jó pénzért elad-
ható áruvá vált. Ekkor jelentek meg hazánkban a nyugati vadászok, 
akik valutával fi zettek az általuk zsákmányolt őzbakok agancsaiért. 
Az évenként visszatérő kérdés súlya, fontossága néhány hét alatt 
elveszti jelentőségét, miután kiderül, hogy nagy eltérés a felrakás-
ban csak elvétve fordul elő, néhány kivételtől eltekintve az agancsok 
„hozzák” a becsült tömegüket, súlyukat. 

Az idei évben is így van, bár néhány gyengébb élőhely állomá-
nyában állítólag nagyon vékonyak az agancsok. Vajon milyen okra 
vezethető, illetve egyáltalán visszavezethető-e valamire a vékony 
agancs felrakása, illetőleg ennek gyakorisága? Az alföldi, jó élőhelyi 
viszonyok között élő őzbakok között ez nem jellemző, de természe-
tes arányban ott is előfordul. Hogy mire vezethető vissza a gyengébb 
élőhelyen, arra csak feltételezéseim vannak. Lehet oka a téli etetés 
hiánya, a genetikai képesség, vagy a szakszerűnek nem mondható 
vadászat.

Magyarázat lehet az elmúlt évi aszály, aminek élettani szerepéről 
nem szabad megfeledkezni. Tavaly az őszi kalászosok és a kukorica 
betakarítása a szárazság következtében rövid idő alatt befejeződött, 
majd az azt követő nyári és őszi szántások ugyancsak hamarosan kö-
vették a betakarítást és a tarlók egyébként gazdag takarmányát sok 
helyen csak napokig ehette az őz. Ott, ahol nem etették az őzeket, 
talán rosszabb kondícióban mentek a télnek. Az agancsépítéshez 
szükséges tápanyagot nyáron, illetve ősszel veszi fel az őz, ahol erre 
lehetősége van. Az őszi és téli gyenge kondíció a bak jó agancsfel-
rakásának esélyét szükségszerű, hogy csökkenti. Valljuk be, az őz 
általános és rendszeres téli takarmányozása csak kevés vadászte-
rületen elfogadott. Az enyhe tél, mint amilyen az elmúlt volt, arra 
„bátorította” az egyébként erre nagyon is hajlandó vadászatra jogo-
sultakat, hogy mellőzzék, illetve ne etessék az őzeket. Erről magam is 

meggyőződtem néhány esetben, az őznek semmit, a vaddisznónak 
viszont morzsolt kukoricát hordtak a szórókra. 

A mezőgazdasági termelésben mind nagyobb területeket hódít 
meg a forgatás nélküli talajművelés. Eredményeképpen a talajfel-
színen maradó szármaradvány kiváló élőhelyet biztosít a máris sok 
problémát okozó mérgeket termelő gombafajoknak (Fusarium). Va-
jon az őz, de a gím vagy dám szervezetében, ha ilyen területen élnek 
és táplálkoznak, milyen változásnak, esetleg károsodásnak vannak 
kitéve? Feltétlenül fel kell tenni e kérdést, mert nem zárható ki, hogy 
ez már megtörtént, csak nem tudunk róla. Hasonló eset már előfor-
dult hazánkban 1974-ben, amikor egy fusárium gombával fertőzött 
kukoricatáblán hetekig telelt egy gímszarvas csapat. A gombatoxint 
felvevő bikák agancsa február helyett hónapokkal később hullott le. 
A szarvastehenekre, illetve a bennük fejlődő magzatokra – vizsgálat 
hiányában – nem ismerjük a toxin hatását. 

Amit eddig nem nagyon volt alkalmunk megtapasztalni, hogy 
még április 10-e környékén is egymás mellett, letisztított vagy fé-
lig letisztított aganccsal csapatban voltak a bakok, nem kezdődött 
el a territóriumok elfoglalása. Nincs rá ismert tudományos megfo-
galmazás. Véleményem szerint a téli őzcsapatok felbomlását álta-
lában az agancstisztítás kezdetével hozhatjuk összefüggésbe. Ez 
a  folyamat bizonyos mértékben összefügg az őszi agancshullatás 
idejével, ugyanis az agancsfejlődés egy határozott idejű élettani fo-
lyamat, ami nem lehet egy hónappal hosszabb vagy rövidebb, mint 
ami a  fajra jellemző. Idén a tél végén, március első hetében elkez-
dődött az agancsok tisztítása és ezzel egy időben a tisztító bakok 
egy része elhagyta a csapatot. Időközben azonban megváltozott az 
időjárás, visszajött a tél és az ország jelentős részét betakarta a hó. 
Az őz élőhelye kedvezőtlenre változott, eltűnt a táplálék... ezért az 
őzek ismét rákényszerültek a csapat védelmére és a szétválás, a terü-
letfoglalás folyamata megállt. Ez egy természetes viselkedés, hogy 
a csapat mindaddig egyben marad, amíg a környezeti feltételek erre 
rákényszerítik és csak mi, emberek gondoljuk az őzek viselkedését 
„rendellenesnek”.
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Baranya megye
Agyaki Gábor: A megyében április elején még csapatokban álltak 
az őzek. A megfi gyelések szerint a bakok időben letisztítottak, de 
a vadászoknak egyelőre alig jutott ideje a megfi gyelésre, hiszen a va-
dat még mindig etetni kellett. A szeszélyes időjárás következtében 
ekkor még a területeket sem nagyon lehetett felderíteni, a 13-án kez-
dődő idényhez pedig még nem tudták elkészíteni a vadásztatáshoz 
szükséges térképeket, amelyeken a bakok területeit jelölik meg.

Bács-Kiskun megye
Dr. Szigethy Béla: A belvízhelyzet errefelé, főleg a Duna-Tisza kö-
zének felső részén nem volt vészes, sőt a tavalyi szárazság után a víz 
legalább itatóként szolgál az őzek számára. A területfoglalás április 
második hetén kezdődött meg, a bakok többsége már letisztított. 
Számítanak idén is nagy – 450-500 gramm körüli – bakokra, néhá-
nyat már láttak is. A visszatérő külföldi, illetőleg magyar vendégeket 
április végére várják.

Békés megye
Zuberecz Tibor: A fővadász közepes idényt saccol. Annak ellené-
re teszi ezt, hogy a bakok kedvező telet tudhatnak maguk mögött. 
Az előző évekhez képest egy kis lemaradás fi gyelhető meg mind az 
őzeknél, mind a vadászatok előkészítése terén. A vad márciusban 
újra csapatba verődött, és az agancstisztítás is félbemaradt. A látvá-
nyos területfoglalás április elején kezdődött meg. Zuberecz a túlsza-
porodott őzállomány miatt sejt közepes idényt. Mint mondja, a 4-5 
éves bakok nem győzik a tarvadat, és sokat kell foglalkozniuk a fi a-
talabb vetélytársakkal is, ezért az üzekedés a megszokottnál jobban 
megviseli őket.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Tóth Á. Dénes: A bakokra Borsodban a 200-350 gramm súlyú agan-
csok jellemzőek, ez körülbelül a bakállomány 65-70 százalékát jelenti. 
Kimagasló agancssúlyú (450-500 gramm) bakok is esnek évről évre, de 
ezek száma elenyésző. Idén a vadgazdálkodóktól kapott információk 
szerint a felrakás nem fogja elérni a sokéves átlagot sem, jóval kisebb 
agancssúllyal kell számolniuk a vadászatra jogosultaknak. Óriási prob-
lémát jelent – főként a síkvidéki vadászterületeken –, hogy a csapa-
dékeloszlás következtében kialakult rendkívüli belvíz- és árvízhelyzet 
miatt a területeken nem lehet mozogni még gyalogosan sem.

Csongrád megye
Juhász Pál: A megyei Vadgazdálkodási Bizottság elnöke szerint na-
gyon jó volt a bakok felrakása, így jó idényre, nagy bakokra számít. 
Igaz, az agancstisztítás a megszokotthoz képest később kezdődött, 
de ez nem fogja befolyásolni az idényt. A tél nem viselte meg jobban 
az állományt, mint egy átlagos másik hideg évszak, a belvizet pedig 
elkerülte a vad. Április elején itt is még épp, hogy csak elkezdődött 
a területfoglalás, az őzek többsége még csapatokban volt.

Fejér megye
Pechtol Lajos: Ebben a megyében szintén nem tudtak megfi gyelé-
seket végezni a belvíz és az útviszonyok miatt, az apadás csak április 
második hetén kezdődött el. Nem volt még olyan év, amikor ekkora 
bizonytalanság lett volna. Az alapján a kevés bak alapján, amit lát-
tak, a vadászatra jogosultak gyengének tartják a felrakást. A tisztítás 
a téli időjárással együtt kitolódott, csak az idős bakok tisztítottak le 
az idény előtt szűk egy héttel, de vegetáció híján az agancsok szín-
telenek voltak. Fejér megyében tudnak 450 gramm körüli agancsú-
akról is, de ezek 4-5 évesek. Mindebből ugyanakkor még nem lehet 
levonni következtetéseket az egész idényre vonatkozóan. Az áprilisi 
idénykezdetet korainak tartják a megyében.

Győr-Moson-Sopron megye
Pintér Csaba: A megyei kormányhivatal vadászati és halászati osz-
tályvezetője határozott igennel válaszolt arra a kérdésünkre, amely 
szerint számítanak-e nagy bakokra idén. Az őzek az idény megkezdése 
előtt még csapatokban voltak, a bakok az agancs letisztításával fogla-
latoskodtak. A vadászterületek járhatósága itt is pocsék volt, a megye 
területéből körülbelül 16 000 hektárt belvíz borított. Feltételezhető-
en a tél nem viselte meg az őzállományt, illetve az a tapasztalat, hogy 
a keményebb teleket követően jobb volt a felrakás. A tavalyi idényben 
egyébként 16 arany-, 43 ezüst- és 93 bronzérmes bak esett, ez az utób-
bi évek legjobb eredménye. A vadászatra jogosultak által februárban 
készített állománybecslések alapján a megye őzállománya növeke-
dést mutat, megközelíti a 20 ezer egyedet. Az időjárásnak egy előnye 
van: a hivatásos vadászok által sokat „szidott” takarás a 2013-as idény 
elején nem fogja zavarni az őzbak-vadászatokat.

Őzek a vízben Szakmár mellett (Bács-Kiskun megye)
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Hajdú-Bihar megye
Papp Zoltán: A viszontagságos időjárási viszonyok miatt itt is na-
gyon nehezen voltak járhatóak a területek, ezért a megszokottnál 
lényegesen kevesebb és bizonytalanabb információ volt a bakokról. 
Április második hetében kiemelkedő aganccsal bíró (600 gramm fe-
letti) őzről nem volt tudomásuk a vadászoknak, az agancsfelrakást 
átlagosnak értékelik a megyében.

Heves megye
Prezenszki János: A megyében reménykednek, hogy idén is lesz-
nek jó bakjaik. Tavaly az elejtett 1247-ből egyetlen őz agancssúlya 
haladta meg az 550 grammot, összesen az elmúlt vadászidényben 
57 érmes bak került terítékre. Megfi gyelhető, hogy az eleddig kifeje-
zetten szarvasos és disznós területeken a hó és esőzések által kelet-
kezett belvíz hatására megjelentek a nagy bakok. 

Jász-Nagykun-Szolnok megye
Kasuba András: A megyében sem számítanak a tavalyinál jobb 
évre. Az őzek kondíciója kifejezetten jó, de az időjárás miatt a felra-
kás hagy maga után kívánnivalót. A tavalyi száraz nyár után kisebb 
testsúllyal kezdték a telet, így félő, hogy előbb ezt pótolták az őzek, 
ami az agancsok rovására ment. Ha már időjárás: az idénykezdet 
előtt pár nappal még csak traktorral lehetett elmenni a területeken, 
így a korán érkezők „katasztrófaturizmusra, vízi őzre” számíthatnak, 
és bizonyára szintén traktorral utazhatnak. Bár kevés a nagy bak, és 
az agancsok fajsúlya csak elejtés után derül ki, két 600 gramm körüli 
bakról tudnak a megyében.

Komárom-Esztergom megye
Lukáts Péter: Az időjárási körülmények és a hosszú tél miatt a va-
dászok úgy saccolják, hogy a bakok letisztítása 3 héttel csúszik. Akit 
lehetett a visszatérő vendégek közül, azt a vadászatra jogosultak 
megpróbálták rábeszélni az április 20-a utáni vadászatra, a rossz te-
repviszonyokra és a késői agancstisztításra tekintettel.

Nógrád megye
Dikasz Tamás: Ismét csak a belvíz: a helyi vadászok sok helyre nem 
tudtak eljutni az Ipoly áradása miatt. Idén nem számítanak kiemelke-
dő bakokra még azokon a területeken sem, ahol tavaly estek ilyenek. 
Általánosságban ugyanakkor a selejtezés – úgy látszik – meghozza 
az eredményét: az utóbbi években fejlődik az őzállomány, idősöd-
nek a bakok. A tavalyi legjobb egyébként 135,9 CIC pontot kapott.

Pest megye
Nagy István: Ezeken a területeken alapvetően nem jellemző vadfaj 
az őz, így kiugró eredményekre nem számítanak a megyében. Ezzel 
együtt nem kizárt, hogy pont a zord tél hozza meg az erős agancso-
kat. Summa summarum: a bírálaton derül ki minden.

Somogy megye
Kemenszky Péter: Somogyban jó egy héttel az idénykezdet előtt 
a legtöbb bak már letisztított. Tavaly két 500 gramm feletti is esett, 
de idén nem számítanak hasonlóakra, kiemelkedőkről pedig nem 
szólt egy jogosult sem. Itt is nagy gondot okoz a szokatlan márciusi-
áprilisi időjárás, a belvíz.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Plavecz János: A helyiek az idénykezdet előtt egy héttel az időjárás 
miatt nem is igen látták az őzeket. Az átlagosnál nagyobb bakokról 
nem tudtak, ekkor egyébként még el sem kezdtek tisztítani. 

Tolna megye
Király István: Pár nappal az idénykezdet előtt a megye őzes terü-
leteit még belvíz borította. A helyzet a 2010-es évet idézi, komoly 
problémákat okoz a közlekedésben, ezért nem is igen tudták meg-
fi gyelni a bakokat. Remélhetőleg csak ez az oka, hogy kiemelkedő 
bakról sehol sem tudnak.

Vas megye
Kenesei István: Már annak is örülnek, ha lesz 500 gramm feletti bak. 
A Rábán több árhullám ment le április elejéig, sok elhullott őzet is 
találtak. Több vadászatra jogosult visszamondta a vendégeket, hi-
szen az idény előtt bő egy héttel még csak kezdték a tisztítást a ba-
kok. A megyei vadgazdálkodási tanács úgy véli, hogy az április 15-ei 
– idén 13-ai – idénykezdet egyébként is korai.

Veszprém megye
Baracskay Lajos: A megyében az őzállomány átlagos, a tisztítás 
a megszokott ütemben zajlik, különleges bakról nem érkezett hír. Az 
időjárás, a belvíz azért itt is megtette a hatását: a vadásztatás meg-
kezdését sok vadászatra jogosult kénytelen volt elcsúsztatni, akár 
több héttel is.

Zala megye
Néber Szilveszter: Bár tavaly a Nagykanizsai Hubertus Vt.-nél egy 
600 gramm fölötti agancsú őz is terítékre került (itt most az időjárás 
miatt április első feléig még nemigen látták át a területet), a megyé-
ben a 400 gramm feletti bakok már jónak számítanak. Zalaszent-
grót környékén egyre több fordul elő belőlük, tehát az utóbbi évek 
őzgazdálkodása sikeresnek mondható. Az időjárás nem okozott 
különösebb tragédiát Zalában. A legjobb minőségű bakokat Lenti, 
Csepreg, Pókaszepetk környékén, valamint a Principális-csatorna 
völgyében látták.
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Vaddisznó-farmVaddisznó-farm

A kétezres évek közepén a kerti vaddisznóhajtás iránti kereslet felfutóban volt, az 
akkor még létező európai konjunktúrában meggazdagodott spanyolok korlátlan 
számban vették meg a hajtásokat. Gomba módra szaporodtak a „háztáji” disznó-
tenyészetek, mivel szinte mindent el lehetett adni a kerteknek, ami – kis túlzással 
– kicsit is hasonlított a vaddisznóhoz. A „sufnituninggal” előállított, mangalicával, 
duroc-kal és ki tudja, még mivel keresztezett vaddisznók szaporulatát lőtték aztán 
halomra a kevésbé igényes puskások.
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A magukra valamit adó és a szakmai tisz-
tességet még fontosnak tartó vadgazdák 
nem örültek annak, hogy sok helyen a gyors 
pénzért bármire hajlandó kerttulajdonosok 
válogatás nélkül vettek meg mindent, amit 
olcsón adtak, s többen hoztak létre olyan 
tenyésztelepeket, ahol csak „tisztavérű”, házi 
sertéssel nem keveredett vaddisznókból ala-
kították ki a törzsállományt. Ezek a vállalkozá-
sok már minőségi tenyészanyagot állítottak 
elő. Egy ilyen, Szeged melletti vaddisznóte-
nyészetben 2007-ben tett látogatása során 
kapott kedvet Farkas László – aki korábban 
üzemmérnökként a gerendási termelőszö-
vetkezet állattenyésztési ágazatát vezette – 
arra, hogy maga is létrehozzon egy, a szakmai 
kritériumoknak megfelelő telepet.

A megvalósításhoz egy komplett „Vad-
disznó tenyészkert üzemeltetési leírást” 
kellett beadni a megyei vadászati hatóság-
hoz és az állategészségügyhöz. Az ennek 
alapján kiállított engedély 270 felnőtt disznó 

tartására szól, az éves szaporulat ebbe nem 
számít bele. Előírták valamennyi állat egye-
di chipes jelölését, vérvizsgálatát és az állo-
mány meghatározott százalékának geneti-
kai vizsgálatát. Az első gyakorlati lépés egy 
korábban lakott, százéves, vert falú, de vil-
lannyal ellátott tanya megvásárlása volt, az 
udvarán fúrt kúttal és a hozzá tartozó 5 hek-
táros mezőgazdasági területtel, melyből 
4,4 hektáron alakították ki a karámokat. Még 
abban az évben vettek 20 kocát és 4 kant, 
ezek közül válogatták ki azt a nyolc kocát, 
amely a későbbi törzsállomány alapja lett. 
Az idei évben érte el a telep a véglegesnek 
szánt méretét, a 60 darabos kocalétszámot. 
Az állatok etetése és a folyamatos kezelések, 
mozgatások két ember teljes munkaidejét 
kitöltik, és többször van szükség alkalmi ki-
segítőkre a falkásításhoz, szállításokhoz, ta-
karmány betárolásához, fuvarozásához.

Amíg nem tudták kialakítani az egyedi fi -
aztató bokszokat, csoportos fi aztatás volt, és 

előfordult, hogy valamelyik koca megette a 
malacok egy részét, a kannibalizmus a meg-
születettek mintegy 10 százalékát érintette. 
Miután kiszelektálták az ilyen hajlamú ko-
cákat, a törzsállománynak szánt egyedeket 
a folyamatosan épített egyedi bokszokban 
fi aztatják. Ma már 47 darab kocát tudnak 
egyedi kutricában fi altatni. Kezdetektől van 
minden kocának törzslapja, amelyen nyomon 
lehet követni a párosítást, a szaporulatot,az 
állategészségügyi beavatkozásokat, mely így 
utódvizsgálatra is lehetőséget ad. Törzskan 12 
darab volt, párat eladtak ugyan,de pótlásként 
helyettük a saját állományból olyan – elsősor-
ban származási és morfológiai szempontok 
alapján, mint a testnagyság, testforma és a ki-
álló agyar mérete – egyedeket válogatnak ki, 
amelyek a kitűzött tenyésztési céloknak min-
denben megfelelnek. Csak október végével 
csukják be a kanokat a kocákhoz, rávezetve 
mindkettőjük törzslapjára a párosítást, s így 
irányítva, viszonylag egy időben születik meg 

Ugyanannak a kocának a szaporulata 2012-ben ... ... és az idei sáros „ördögöcskék” – mindegyik életben maradt

„Normális” időjárású évben így néz ki a tenyésztelep ... ... az idei év elején leesett csapadékot folymatosan szivattyúzták
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az új generáció. Érdekes megfi gyelés volt, 
hogy normál takarmányozás esetén jóval 
magasabb volt a nőivarú malacok száma, ta-
pasztalataik szerint a születéskori ivararányt 
a pároztatás előtti okszerű takarmányozás-
sal közelíteni lehet a természetszerű 1:1-hez. 
A malacok 3-3,5 hónapos korig az anyjukkal 
vannak, ekkor befogják őket, vérvétel, chip 
beültetés, törzskönyvezés után nagyság sze-
rint vannak falkásítva. Ha a falkákban lévő 
süldők „szétnőnek”, akkor az elmaradt, vagy 
túlnőtt egyedek a méretüknek megfelelő fal-
kába kerülnek át az eladásig.

Szükség van az állatok gyógyszeres kezelé-
sére is. A kocák vakcinázása a vemhesség utol-
só harmadában elmaradhatatlan. Ezenkívül a 
minden évben kisebb-nagyobb mértékben 
fellépő coli – hasmenés elleni antibiotikumos 
oltások időben való elvégzése a garancia arra, 
hogy az elhullás 10 százalék alatt maradjon. 
10-14 napos korban etetni kezdik a gyógy-
szeres indítótápot, ebből 1-1 malac összesen 
mintegy 2 kilogrammot eszik meg, utána 40-
50 napos kortól kapnak nevelőtápot egészen 
a leválasztásig. A falkásításkor először táppal 
keverve kapják a kukorica és az árpa keveré-
két, a tápot néhány hét után elhagyják. Ter-
mészetesen valamennyi állat kap bevizsgált 
származású állati fehérjét (csirkefej, aprólék, 
stb.), és zöld lucernát, kiegészítésként zöld-
séghulladékot. Így etetve meglepően kevés, 
felnőtt disznóra számítva mintegy 1,5 kg/
nap szemestakarmányt fogyasztanak, s a 
himlő- és coli-veszélyes malackort átéltek ké-
sőbbi elhullási aránya szinte nulla, a helyiek 
megfogalmazása szerint „Agyon sem lehet 
verni őket.” Az idei évkezdet hatalmas meny-
nyiségű csapadéka sem tett nagyobb mérvű 

kárt az állományban, s bár a disznók – a fo-
lyamatos vízszivattyúzás ellenére – mocsa-
ras dágvánnyá gyűrték kifutóikat, semmiféle 
megbetegedés nem történt.

Gazdaságossági mutatók
A vállalkozás eddig csak külföldre adta el a pi-
acképes szaporulatot. Zömét az osztrák ker-
tek vették meg, de néhány szállítmány ment 
már Romániába is. Legnagyobb kereslet a 3 
éves kanokra van, ezek a 15-18 centiméteres 
agyarhosszú disznók szinte korlátlan szám-
ban eladhatók, áruk 4-700 euro/db, ezeket 
tudják a vadászkertek a legnagyobb haszon-
kulccsal értékesíteni. Ősszel a kocasüldőket el 
kell adni, egyrészt az engedélyezett létszám-
limit, másrészt a drága túltartási költségek 
miatt, ezekért 80-100 eurót fi zetnek darabon-
ként. Üzletileg legjobban a 4 éves kanok el-

adása érné meg, ahol az agyarhossz már elér-
heti a 20 centit, azonban a piac nem adja meg 
azt a pluszt, amibe a további egyéves etetés-
gondozás kerül. Az alapköltségeken kívül 
– telep létesítése, fenntartása, munkabér, víz, 
villany, takarmány, fuvar – állandó havidíjas 
állatorvost kell tartani, az egyedenkénti vér-
vizsgálat díja (ennek 90 százalékára az állam-
tól igényelhető támogatás, egyébként több 
százezer forint lenne), a genetikai vizsgálat 
(10 ezer Ft/db), a törzsanyag évi kétszeri vér-
vizsgálata, szállításonként az engedély díja 
(10 ezer forint/engedély). Csak ezek betartá-
sával kapja meg a telep a minősített „négyes 
mentes” (brucellózis, Aujeszky, leptospirózis, 
PRRS) fokozatot, ami a bárhová bármikor tör-
ténő szállítást lehetővé teszi. Minden egyes 
vadat ENAR krotáliával kell megjelölni, szál-
lítójegy, kísérőjegy és hatósági állatorvosi 
pecsét szükséges a szállításhoz. (Talán nem 

véletlen, hogy még ma is jó néhány illegális 

tenyésztelep működik Magyarországon.)

2009-ben változott a jogszabály, beve-
zették a „Vadfarm” fogalmát, s a teljesen új 
előírásoknak megfelelve, ismételten engedé-
lyeztetni kellett a telep működését. Elvileg ez 
a változás szolgált volna arra, hogy felszámol-
ja a feketén működő szaporító helyeket, ám 
a gyakorlat semmiben sem igazolta ennek 
a központi elképzelésnek a sikerét. Farkas 
László eddigi tapasztalatai alapján egy vad-
disznó-farm akkor működhet nyereségesen, 
ha kocánként 5 darab leválasztott malaccal 
számolhat, 4 utód környékén már pengeélen 
táncol a vállalkozás, s ahol ez a mutató ez alatt 
marad, ott nem szabad foglalkozni vele.

SOMFALVI ERVIN
somfalvi@vadaszlap.hu

A falkásított kanok chipszáma a tároló kerteken is fel van tüntetve

Szárazság idején a dagonyák feltöltésekor a kanok szabályosan zuhanyoznak
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Nem tudom, hogy nálunk kik vannak többen: akik nem tudják, vagy 
akik nem akarják tudomásul venni az apóvadállományunk pusztu-
lását. Utóbbiak azok, akik magyarázkodnak, de semmiféle épkézláb 
problémamegoldó javallatuk nincsen. Aztán egyre növekvő szám-
ban akadnak olyanok – főként zöldfülű hitetlenek –, akiket az egész 
már egyáltalán nem érdekel. Nem is vesznek sörétes puskát, csak 
golyóst, és kész. Vannak úgynevezett fanyalgó, hamis próféták, akik 
a  nevelt fácánra mindenféle gúnyneveket ragasztottak. Cikizték, 
ahol érték, és ördögtől valónak kiáltották ki. 

Tény, hogy voltak régen a nevelésben is túlkapások, de igen sokan 
akadtak, akik ezt minden igényt kielégítően tudták csinálni. „Kihal-
tak” ők, emlékük pedig egyre fakul. Szerencsére még ma is vannak 
vérprofi k – igaz a kelleténél sajnos sokkal kevesebben –, akik nem 
ették meg a sok maszlagot, és vállalkozóként ma is jól 
megélnek ebből. Sajnos nem lettek celebek, mert 
nem fényezik örökké magukat, nem osztják az 
észt. Teszik a dolgukat, és nem csak a  fe-
jüket vakargatják. Nagy kár értük, mert 
azoknak kéne tanítani, akik tényleg 
tudják mi a dürgés. Arról már nem is 
szólva, hogy nyugaton a hozzáértők, 
a jóval kedvezőtlenebb éghajlati és 
élőhelyi viszonyok ellenére, nagyon 
sokan – és ami fontosabb: urasan – 
meg is élnek ebből. Nem találnak ki 
hagyományölő, íróasztalszagú el-
méleteket, hanem akár a maguk, akár 
a szomszéd kárából vagy a sikereiből 
és a gyakorlatban bevált évtizedes ta-
pasztalataik alapján dolgoznak. 

Amikor magam elkezdtem vadászni 
a Nagy Öregek nosztalgiáztak a hazai apróvad 
egykori bőségéről. (Persze az sem volt magától!) 
Szinte a semmiből csináltak mindent, hiszen az elhiva-
tottságon, az akaraton és a temérdek kétkezi munkán kívül semmi-
jük sem volt. A manapság alapvetőnek számító felszerelések hiá-
nyoztak: mobil, internet, csicsás terepjáró, munkagép... Volt cserébe 
tisztes emberi odaadás és szorgalom.  Most már azon kapom ma-
gam, hogy hasonlókat mesélek az egykori apróvad-vadászatokról 
és persze ugyanolyan értetlen pofákat látok, mint amilyen a magam 
sóvár ábrázata volt egykoron.

Képzett szakember sem volt elegendő, csak a hamarjában meg-
szervezett gyorstalpalós tenyésztői tanfolyamosok, akik aztán 
szétrajzottak az országban és alig néhány év múlva már rezsgett 
is a  fácán mindenfelé. Ahonnan a madár netán elvándorolt volna, 
oda ugyanannyi jött  vissza a szomszédból, mert mindenütt ugyan-
azt csinálták. Akkoriban az Alföldön nem lehetett tíz kilométert úgy 
autózni, hogy ne látott volna az emberfi a parádézó fácánkakasokat. 
Most a jól táplált, egyben „agyonvédett” „fogyasztókat” látom lesel-
kedni mindenütt az autópályák kerítésoszlopairól, a lucernatáblákon 
pedig áttelelő kócsagok és hitehagyott szürke gémek csapatai kere-
sik a tollas „halakat”. 

Hiába, az emberi oldal a legfontosabb, a hibákat elsősorban ma-
gunkban kell keresni. Ma már nem fácán-, hanem szakemberdöm-
ping van. Grafi konon így vázolnám a „helyzetet”: az elmúlt három 
évtizedben mondjuk a meredeken felszálló lázgörbe a közép- és 
felsőfokon végzett szakemberek számát jelezné, a másik görbe egy 
telibe talált repülőgép zuhanó pályájához hasonlóan mutatná a ha-
zai éves fácánteríték alakulását. Elvileg mindezek fordítottjának kel-
lett volna mára már bekövetkeznie, hiszen mást se hallunk, mint azt, 
hogy a szellemi beruházás hamar meghozza a gyümölcsét. A 30-40 
év nem elég? Jelentem tisztelettel: kínzóak a kételyeim, és valami 
nagyon nincs rendjén. Csak nehogy valaki ebből aztán azt a követ-
keztetést szűrje le, hogy az egészért a fácánok a felelősök, mert nem 
akarnak Magyarországon élni, mert jobb az élet a messzi Nyugaton. 

Míg nálunk szorgosan lopják, ott busás nyugtákkal di-
csérik a napot. A vadvédelem, mint szakszó, mára 

elvesztette nemes és semmiféle más nemzeti 
érték „védelemnél” jottányit sem alanta-

sabb jelentését. 
Sorolja fel valaki – ha csak nem a régi 

szakkönyvekből frissen lopta –, hogy 
mit tesznek konkrétan a jogosultak 
a vadvédelemért? Telepítenek va-
dászerdőket, csendereseket, remí-
zeket, nyugodt fészkelő helyeket? 
Van láncos vadriasztó, mentik a  ki-

kaszált fészkeket, gyűjtik, keltetik 
a kikaszált fácántojásokat, lezsinó-

rozzák, levizslázzák a veszélyeztetett 
költőhelyeket? Van a költés előtt haté-

kony kártevőapasztás, kotorékozás, uram 
bocsá’: ivararány szabályozás? Ugye ezek 

közül jó néhány ma már igen csak furán cseng? 
Pedig mindenütt össze lehetne ma is gyűjteni jó 

párszáz kikaszált tojást, ami talált pénz. Lehetne újra 
kotlóval nevelni. És ezekből lenne az igazi fácán, amelyekből fölne-
velt kakasoknak csak egy kis része színezi a terítéket, a kímélt tyúkok 
a következő évben a törzsállományt gazdagítanák. Most, májusban 
bárki meggyőződhet arról, hogy a poligám kakas, ha nincs legalább 
3-5 tyúkja, akkor jól irányzott rúgásokkal lerugdalja a kotlókat a fész-
kekről. Később csak nézegethetjük majd, milyen kevés tyúk vezetge-
ti azt néhány megmaradt csibéjét.

Nincs több idő a siránkozásra, totojázásra. Kell egy egész országot 
átfogó program! Akadnak még jó, bevált tapasztalatokon nyugvó 
elképzelések, amelyeket mindenki bízvást elfogadhatna, és a 24 órá-
ban elkezdődhetne végre az érdemi – és ami még fontosabb: hasz-
nos – szakmai munka. 

Nem valami drága, „projekt”-nek becézett agyi izzadmányra kell 
gondolni, hanem olyasmire, ami már valahol bizonyítottan be is vált. 
Ez volna a vadászok dolga, nem pedig az önelégült öntömjénezés, 
mert mindenki veszettül 
unja már az egymás vállain 
zokogó fácánsiratókat. 

Vadmentés, másként

Azoknak kéne 
tanítani, akik 

tényleg tudják mi 
a dürgés

HOMONNAY ZSOMBOR
homonnay@vadaszlap.hu
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Olyan volt, mintha dézsából öntötték volna 
a vizet azon a március végi pénteken, ami-
kor utam a vidéki nemesi kúriák hangulatát 
idéző sárga épület lépcsőihez vezetett. A 
bejárata fölött a következő felirat ragadta 
meg a fi gyelmemet: „A tudomány az életet 
szolgálja”. Az üvegajtó két oldalán egy-egy 
tábla adja a  látogatók tudtára, hogy ebben 
az épületben a Pilisi Parkerdő Zrt. dolgozói 
mellett a  CIC munkatársai látják el munká-
jukat. Becsöngettem. Kisvártatva elegáns 
kosztümbe öltözött ifj ú hölgy nyitott ajtót, 
majd váratlanul egy miniatűr, pepita színek-
ben pompázó kutya – egy Boston terrier – 
tűnt fel a lábamnál, szájában plüssjátékával. 
A hölgy hamar felvilágosított: ez egy kutya-
barát munkahely. A másféléves Popeye az ő 
kedvence, s ez felkészített kollégája husky-
foxi keverékére, Picire is igaz. Eme kis inter-

mezzo után felmértem a helyszínt: tágas elő-
tér, amelyből több kisebb-nagyobb irodába 
nyílik ajtó. Linda az egyik hátsó szobába ve-
zetett, Marghescu Tamás vezérigazgató 
irodájába, akivel tavaly a júliusi számunkban 
készítettünk interjút. 

- Amikor a szervezet székhelye Párizsból 
Bécsbe került, a magyar kormány felajánlot-
ta a CIC-nek, hogy az irodánk Magyarorszá-
gon legyen. A helyiség ráadásul kezdetben 
díjmentesen állt rendelkezésünkre, sőt az 
állam még 3 munkatársat is biztosított szá-
munkra. 6 év elteltével aztán önállóvá kellett 
válnunk – emlékszik vissza a vezérigazga-
tó. – A tavalyi év örömteli változása, hogy 
a szervezet újra ingyenesen használhatja 
az épület jobboldali szárnyát, hiszen a ma-
gyar Országgyűlés elfogadta azt a törvényt, 
amely kibővíti az Egyesült Nemzetek szerve-

zeteire – így a CIC-re – vonatkozó privilégiu-
mokat és mentességeket. További örömteli 
változás, hogy az épület bal szárnya is rövi-
desen a rendelkezésünkre áll majd. 

Az épület felső szintjét az erdészet hasz-
nálja. A ház egyik előnye, hogy a „zöldben” 
található, ám ez az ügyfélfogadás szem-
pontjából nem mindig előnyös – magyaráz-
za Marghescu Tamás. De úgy tűnik, hogy ez 
a  probléma is hamarosan megoldódik, hi-
szen felajánlottak a szervezetnek egy ilyen 
célokra alkalmas irodát a főváros területén. A 
budakeszi iroda természetesen megmarad, 
Budapesten pedig az ügyfélfogadó napok 
lesznek. Ennek a helyiségnek az átadására 
is várni kell még egy kicsit, de a tervek sze-
rint még az idén birtokba veszik. Megoldás 
addig is van: a fővárosban folytatott tárgya-
lásokra – előzetes bejelentés után – a CIC 

A nemzetközi vadászat 
szolgálatában = CIC

Április végén – e lapszám megjelenésének napjaiban – Csehország, Szlovákia és Magyarország közösen ad 
otthont a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács, a CIC 60. közgyűlésének. Ezen apropóból látogattam 
el a szervezet „főhadiszállására”, amely 1999 óta Magyarországon működik, egészen pontosan a Pilisi Park-
erdő Zrt. budakeszi erdészetének területén.

Mark Ryan, Molnár Ildikó, Juhász-Horváth Linda, Marghescu Tamás, Bene Zsolt és Hecker Kristóf az iroda bejárata előtt
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ingyenesen használhatja a Vidékfejlesztési 
Minisztérium tárgyalószobáit.

Hecker Kristóf hét éve dolgozik itt, a csa-
pat legrégebbi tagja. Szerinte ez egy olyan 
munkahely, ahol mindenkinek mindenhez 
értenie kell. A CIC-nek 3 divíziója, azaz alegy-
sége van: kulturális, politikai és törvénykezé-
si, alkalmazott tudományokkal foglalkozó. 
Kristóf, mint divíziós koordinációs vezető 
leginkább az utóbbival foglalkozik, és – lévén 
a szervezet nemzetközi – az angol és a német 
nyelvet használja. Munkáját nagyban segíti 
egy ír fi atalember, Mark Ryan. Ő több mint 
fél éve dolgozik a CIC-nél, mint divízió koor-
dinációs asszisztens. Az alegységek közül leg-
inkább a politikai kérdések tartoznak hozzá. 
Budapesten végzett a Közép-európai Egye-
temen (Central European University – CEU). 
Igazi világfi : írül, franciául, angolul, spanyo-
lul és kicsit már magyarul is beszél. Jelenleg 
megosztja irodáját Bene Zsolttal, aki ideigle-
nesen dolgozik teljes munkaidőben a szerve-
zetnek, február 1-től május 1-ig. Az ő munká-
jára az idei közgyűlés előkészületei miatt van 
szükség. Elsősorban a magyar beszállítókkal 
és partnerekkel tartja a kapcsolatot. 

Popeye gazdája, Juhász-Horváth Linda 
2011 decembere óta van a szervezet kötelé-
kében. Az ő feladata a kommunikáció, azaz 
a több mint 1400 taggal, a szakmai és üzleti 
partnerekkel való kapcsolattartás, de emel-
lett részt vesz a CIC afrikai programjának ki-
alakításában is. Édesapja diplomáciai pálya-
futása révén számos külföldi országban járt 
iskolába, ezért nagyszerűen beszél franciául 
és angolul. Markhoz hasonlóan ő is a CEU-n 
végzett. 

A következő szobában dolgozó Molnár 
Ildikóval már volt szerencsém találkozni két 
évvel ezelőtt a  FeHoVa-n, ő állt a szervezet 
standján felállított asztalka előtt, és szor-
galmasan gyűjtötte az arra járók aláírását 
egy újabb budapesti vadászati világkiállítás 
támogatására. A  legtöbben emlékezhetnek 
rá, hogy az ötletet akkor vetette fel Bernard 
Lozé, a szervezet elnöke. Ildikó a CIC ren-
dezvényeinek szervezésével foglalkozik, 
legyen szó akár az éves közgyűlésekről, ta-
nácsülésekről, avagy kisebb vezetői ülések-
ről, utazásokról. Magyar származású német 
állampolgár, aki kiválóan beszél magyarul és 
angolul is. Budapesten végzett a Gazdasá-
gi Főiskola idegenforgalmi karán, turisztika 
szakon, miután a kölni egyetemre járt angol, 
francia és fi lozófi a szakra. Pontosan 4 eszten-
deje dolgozik itt.

Ott jártamkor két kolleginával nem tud-
tam szót váltani. A betegszabadságon lévő 

Fazekas Orsolya titkárnővel, aki korábban 
a MOL kommunikációs munkatársa volt, de 
dolgozott Budapesten, a kínai nagykövetsé-
gen is. A szintén hiányzó Ertler Alíz elsősor-
ban a  kiadványok és publikációk szerkesz-
tésével foglalkozik, valamint ő kezeli a CIC 
honlapját is. Angolul és hollandul beszél. 

Nos, ezek az emberek nap, mint nap azon 
dolgoznak, hogy a Nemzetközi Vadásza-
ti és Vadvédelmi Tanács minden színtéren 
– a vadvédelem politikában való ér-
vényesítésétől a gyakorlati kér-
déseken át a regionális és 
nemzetközi rendezvények 
megszervezéséig – sikeres 
legyen. A szervezet igyek-
szik a lehető leghatéko-
nyabban fellépni a vadász-
ellenes lobbi ellen, s hogy a 
vadászat minden országban 
elismert tevékenység legyen, a 
vadászokat pedig tisztelet övezze. 
Ahogy a vezérigazgató fogalmazott, bár 
jelenleg csak nyolcan vannak, a számuk-
hoz mérten jóval nagyobb ligában „bok-
szolnak” a fenntartható vadászat érdekében. 
Hasonlattal élve, a csapat tagjai szorgos 
pókok, akik a szervezet mindent átfogó há-
lóját szövik. Ahogy a vezérigazgató mondja: 
„Nekünk nem az a feladatunk, hogy mindent 
megoldjunk, hanem hogy minden probléma 
megoldásához megtaláljuk a megfelelő em-
bert vagy szervezetet”.

Néhány komoly siker, amelyekhez a bu-
dakeszi irodában dolgozók sokban hozzá-
járultak: a CIC „Partnerség és együttműkö-
dés a  vadvilág-megőrzés területén” néven 
állított össze egy átfogó programot, majd 
a „politikai dzsungelen” keresztül átvere-
kedve magát, meg is valósította. A program 
arra szolgál, hogy az országhatárokon át-

ívelő problémákra gyors és hatékony meg-
oldást tudjanak találni. Ezért olyan rangos 
világszervezetekkel működnek együtt, mint 
a FAO, az ENSZ élelmezésügyi és mezőgaz-
dasági szervezete, vagy az UNEP-ben az 
ENSZ környezetvédelmi szervezete. A prog-
ramhoz csatlakozott a világ állatorvosi szer-
vezete is. Egy példa az együttműködésre: 
ha felüti a fejét egy állatbetegség, amely 
emberre is veszélyes, és amellyel elsőként 

a  vadászok találkoznak, ők ezt jelzik az 
adott ország állatorvosi szerve-

zetének, amely meghatározza 
a további teendőket, és kap-

csolatba lép más országok 
társszervezeteivel.

Talán a magyar vadászo-
kat is érdekli, hogy a 175 

tagország által elfogadott 
CITES (Egyezmény a veszé-

lyeztetett vadon élő állat- és 
növényfajok nemzetközi kereske-

delméről) – a korábbi főtitkár nyugdíjba 
vonulása után – belépett a CIC-be, ami 

azért jelentős, mert így a Vadászati és Vad-
védelmi Tanács ereje a CITES-en belül meg-
sokszorozódott a vadászellenes tagokkal 
szemben. Nem véletlen, hogy a CITES egyez-
mény fejlődését dokumentáló könyvet már 
a CIC adta ki, amelyet a  világ országainak 
vámszolgálatai használnak, és amely alapján 
eldöntik, hogy adott esetben hogyan lehet 
szállítani, a vámon átvinni egy veszélyezte-
tett, de legálisan elejtett vad trófeáját. 

Száz szónak is egy a vége: a Magyarorszá-
gon működő CIC iroda tevékenysége sikeres 
és erre a magyar vadászok is méltán büszkék 
lehetnek!

KÓKAI MÁRTON
marton.kokai@vadaszlap.hu

A CIC „főhadiszállása”
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A solymászat megkapta az őt megillető el-
ismerést, amikor az UNESCO a világörökség 
részévé nyilvánította. Ezek után azt hinné az 
ember, hogy Magyarországon is változott 
a hivatalos szervek hozzáállása, és a hazai 
solymászok tevékenységének számtalan ér-
telmetlen rendelettel és – Európában sehol 
máshol nem létező – felesleges engedélye-
zési procedúrákkal korlátozása helyett en-
nek az ősi vadászati módnak a támogatása 
történik. Nos, hiába volt „fejcsere”, a hivatal 
ortodox természetvédelmi mentalitása nem 
változott a mai napig sem. Ma már a soly-
mászmadarak szinte mindegyike mestersé-
ges tenyésztésből származik, azaz semmi 
közük a vadon élő ragadozó madarakhoz, 
mégis a természetvédelem erre hivatkozva 
nehezíti meg solymászaink életét. A Magyar 
Solymász Egyesület volt vezetőségi tagja-
ként belefáradt Lóki György az értelmetlen 
korlátok elleni szélmalomharcba, s úgy dön-
tött, hogy e helyett inkább a jövő solymász-
generációját próbálja megismertetni ezzel 
a klasszikus életformával, s ennek érdekében 
megteremtette a feltételeit egy folyamato-
san működő, bentlakásos solymásztábor-
nak, ahová jelentkezhetnek a tevékenység 
iránt érdeklődő gyerekek, illetve a szülők 
akár már 6 éves kortól beírathatják csemeté-
iket. (www.aranysolyomfeszke.hu)

A táborok időpontja az iskolai szünetek-
hez lett igazítva, méghozzá hétfőtől pénte-
kig, hogy az egyébként dolgozó szülők vállá-
ról arra az időre le legyen véve a gyermekek 
felügyeletének gondja. Lehetőleg nem fo-
gadnak egyszerre tíznél több fi atalt, ám volt 
már rá példa, hogy egy 30 fős osztály jelent-
kezett be. A gyönyörű és zavartalan erdei 
környezetben minden valódi, a lovak, a kecs-

kék, a birkák, a borz 
és az üregi nyulak, 
a  sólymok, a héják és 
Ugar, a pusztai sas is, 
sőt, még a szúnyog-
csípés is. A gyerekek-
nek számos elfog-
laltság van kitalálva, 
amin nem kell, hogy 
részt vegyenek, csak, 
ha akarnak. Lóki sze-
rint az igazi kihívás az 
érdeklődés felkeltése, 

a gyerekeknek egész iskolaévben más sincs, 
mint kötelező foglalkozás, itt szabadság van, 
mégis, szinte mindegyik önként csinálja 
a  számára teljesen ismeretlen feladatokat. 
Mert nem muszáj, de lehet itt kecskét fejni, 
vajat köpülni, sajtot készíteni, szabadtéri ke-
mencében kenyeret sütni, íjászni, madarat 
etetni, bőr béklyót és sólyomsapkát készíte-
ni, lovat, birkát simogatni és esténként vadat 
lesni a magaslesekről. Nincsenek unalmas 
előadások, viszont minden tudnivaló a gya-
korlatban van bemutatva, s a gyerekek is 
megtapasztalhatják, hogy a természetben 
semmi nincs önmagáért, mert minden min-
dennel összefügg – az ember beavatkozása 
nélkül is. 

A hatalmas, öreg tölgyek alatt egy kissé 
vissza lehet látni a régmúltba, bepillantást 
nyerve egy lassan feledésbe merülő világ és 
életforma mai művelőinek életébe és egész-
séges gondolkodásmódjába.

S.E.

Somogysimonyi és Varászló között , az erdő közepén építt ett e fel vadászkastélyát 1910-ben az egyik Zichy gróf. A há-
ború után államosított ák, és az erdőgazdaság vadászházaként üzemelt, később erdészház lett , majd a helyi vadásztár-
saság bérelte egy ideig, végül kívül felújított ák majd turisztikai célokra hasznosított ák. Az utóbbi néhány évben lakatlan 
volt, szinte teljesen szétlopták az épületeket. Ebben az állapotában vásárolta meg 2012-ben Lóki György fősolymász, 
aki itt  rendezte be új családi birtokát, solymász- és lovas táborát, az Arany Sólyom Fészkét. 

A városi gyerekekkel is meg kell ismertetni a természetes életmódot

Az Arany Sólyom Fészke
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VERGAVERGA
A Dunántúl közepén található a bakonyi harcászati, tank- és tüzérségi lőtér, amely mintegy 25 100 hektáron 
terül el, a rengeteg tüzérségi lövedék által egyenetlenné szántott gyepes talajon buja összevisszaságban 
nőttek a cserjék, bokrok és fák, benne járva az embernek olyan érzése van, mintha jellegzetes afrikai bush-
ban cserkelne. A terület 1913 óta a honvédség erdészeti-vadászati kezelésében van, a HM VERGA Zrt. – köz-
nyelvi nevén a VERGA – látja el ezt a feladatot.
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A VERGA mintegy 50 ezer hektárt kezel erdészetileg, vadá-
szati hasznosítás ebből 18 ezer hektáron történik. Ami ritka 
kivétel az állami kezelésben lévő területek között: ez mind 
szabad terület, nincsenek vadaskertek. A nyugati végen 
lévő zirci és a keleti Királyszállási Erdészet területének egy 
része a volt katonai lőtér, ahol nincs sem erdő-, sem me-
zőgazdálkodás. A területek zavartalansága miatt szürkület 
előtt megmozdul a vad, az erdőgazdaság teljes területén 
nincs éjszakai vadászat. Ideális az egyensúly a mezőgazda-
ság, erdőgazdaság, természetvédelem és az emberi szolgál-
tatások között. Március 1-jétől május végéig a vad nyugal-
ma és az ellés zavartalansága érdekében az erdőkben nincs 
vadászat, csak vadkárelhárítás zajlik. Vetésidőben is van el-
terelő etetés, így az évente kifi zetett vadkár 10 és 20 millió 
forint között van, ami ekkora területre vetítve nem minősül 
soknak. A repcekárt a szarvas csinálja, a homokos talajokon, 
elsősorban Olaszfalu környékén okoznak kárt a burgonya-
táblákon a disznók, kukoricánál főleg a disznókár miatt 
kell fi zetni. A vadkárelhárítás nem csak fegyverrel történik, 
kutyás őröket fogadnak, akik folyamatosan járják körbe a 
megvédendő területet egész éjjel, ez hatékonyabb, mint a vadászat. 
A vadkár kezelhető, itt nem somogyi szintű és minőségű monokultú-
rás mezőgazdálkodás folyik.

- A szarvasállomány az előző vadászévhez viszonyítva mintegy 
10-15 százalékkal nőtt, ennek okát elsősorban a bevándorlásban 
látjuk – mondja Tengerdi Győző vezérigazgató. Természetesen az 
állományszabályozást is ennek függvényében végezzük, akár évközi 

tervmódosítással is, évente 110-nél több bikát lövünk. A bőgés kö-
vetkezetesen a terület nyugati végén indul, s csak néhány nap múlva 
kezdődik meg a keleti oldalon is, annak ellenére, hogy azonos ma-
gasságban van mindkét rész. Igazából nem tudjuk az okát, de ennek 
ismeretében könnyebb a vendégeket irányítani, elosztani. Utóbbi 
években a disznólétszám is nőtt, megemeltük az elejtési tervet jó tíz 
százalékkal, de még kézben tartható az állomány, 600 körüli az éves 
teríték. Mintegy 20 hajtás- és terelésnapot tartunk, az átlagos napi 
teríték 22 vad, a disznók 60 százaléka így kerül terítékre, ennél több 
napot nem vállalunk, nem szédítjük a vendéget üres hajtásokkal. 
A mufl onállományra a kisívű csigák dominanciája jellemző, ennek el-
lenére a 300 körüli állományunkban az éves kosteríték csigáinak át-
laghossza közelít a 80 centiméterhez, az üzemi vadászterület egyes 
kerületeiben az érmes arány gyakorlatilag száz százalékos. Minden 
évben esik egy-két kapitális példány, a legutóbbi idényben három 90 
centimétert és 210 CIC pontot meghaladó csigájú kost sikerült lövet-
ni. Szabadterületi kosvadászatban a VERGA eredményei példa érté-
kűek, amelyre épül a társaság vadászati marketingje. Annak ellenére, 
hogy a kos vadászidényét egész évre kiterjesztették, csak októbertől 
február végéig vadásztatunk mufl onra. A vadászata nem könnyű, 
napközbeni cserkelésen van leginkább esély az elejtésére, az ete-
tőhelyeket, szórókat inkább csak a keményebb teleken látogatja. 

A sárgára színezett terület a lőtér
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A  dámot valamikor illegálisan telepítették be, 
nem akarják, hogy megerősödjön az állomány, 
ezért létszámát folyamatosan csökkentik. 

A területen a víz a legnagyobb gond. Már az 
elődök elkezdték nagyon jól a kevés természe-
tes víz megfogását, duzzasztókat, összefolyókat, 
nagy dagonyákat alakítottak ki. Ez a munka a mai 
napig is folytatódik, vízkiemelőket, napelemes 
kutakat létesítenek, ennek ellenére a tavalyi szá-
raz évben lajtos kocsikkal is kellett a vízpótlást 
végezni. Szinte egész évben heti 6 nap az etetés, 
ezer tonna takarmány fogy el egy évben, ennek 
egy részét vásárolják, elsősorban a területen föl-
det művelő gazdáktól, termelési szerződéseket 
kötnek velük, mivel igen jó az együttműködés. 
Nagyon jól felszerelt a saját működtetésű va-
dászházuk, klimatizált és minden komforttal 
ellátott, lőszimulátorral, szaunával, szabadtéri 
sütőkemencékkel és bográcsozó helyekkel fel-
szerelt. A 7 fős személyzet a vendégek kiszol-
gálását a legmagasabb színvonalon végzi. Önmagában a ház fenn-
tartása veszteséges, azonban a kialakult, jó vendégkör megtartása 
érdekében ezt fel kell vállalni. Van elegendő vadászvendég, akiket 
igyekeznek korrektül, eredményes vadászatokkal kiszolgálni. Az ára-
ik az erdőgazdaságok között a középkategóriába tartoznak, évek óta 
változatlanok, nem is terveznek áremelést sem a szolgáltatásoknál, 
sem a vadászati árlistában.

- Vadgazdálkodási szabályzatban van lefektetve, hogy ki, milyen 
feltételek mellett vadászhat – ismerteti a vezérigazgató. – A bérva-
dásztatásra van alapozva a gazdálkodás, minden vendég minden 

vadászatra az árlista alapján külön szerződést köt (a visszajárók is), 
nálunk nincs pausálé-szerződés, kvóta-, vagy burkolt területbérlet. 
Emellett van a szakszemélyzet vadászata, amely a vadkárelhárítást 
és a szükséges állománykorrekciót biztosítja. Sok energiát fordítunk 
a marketing tevékenységre, a vadászati kultúra megismertetését, 
a vadászat reális értékelését igyekszünk közvetíteni a nagyközönség 
felé – bemutatjuk, hogy a HM VERGA Zrt. nem csak arat, hanem vet 
is – ezzel is javítva a vadászat társadalmi megítélését. Egy éven ke-
resztül forgattunk egy vadászfi lmet a területen, amiben a vadászat 
és a Bakony mellett a vadászati kultúra és az ott folyó munka bemu-
tatása is részt kapott. A megyei sajtó képviselői partnerek, rendsze-
resen tájékoztatják az olvasókat az erdészet-vadászat eseményeiről, 
a VERGA – pozitív hírekkel – sokkal többet szerepel a civil sajtóban, 
mióta nyitottak lettünk az emberek felé, míg korábban a honvédsé-
gi erdőgazdaság egy kissé zárt világként élte a saját életét. Új be-
ruházásokkal, kilátókkal, lovas túra útvonalak kialakításával, erdei 
iskolákkal, tanösvényekkel, erdei tornapályákkal vonzzuk a civileket, 
látogatható a Nádasdy arborétum Alsóperén, ugyanott tervezzük 
egy vadászkápolna kialakítását is. A 3-400 millió forintos közjóléti 
beruházás-sorozatot a társaság saját erejéből és pályázati forrásból 
valósítja meg, amelyeket ez év őszétől tervezünk átadni. Az MFB 
Zrt., mint tulajdonosi joggyakorló háttérpartner ebben, s a képződő 
nyereségünk egy részét a társaság visszaforgatja a közjólét céljaira. 
Társadalmi felelősségvállalásunkat is érdemes megemlíteni: a rászo-
ruló lakosságnak tűzifát osztunk, hideg téli napokon heti egy napon, 
összesen ezer adag meleg ételt biztosítunk számukra. Erőnkhöz 
mérten segítjük a területünkön lévő településeket, a Veszprémi Ál-
latkertet például faültetéssel, parkosítással. 

S. E.
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Rögtön az elején szögezzük le: amióta az 

ember lemászott a fáról – vagy már előtte 

is – vadászott és természetesen a közösen 

ejtett zsákmányból is részesült. Ez a társas 

vadászatokon kialakult szokás az egész vi-

lágon kultúráktól, vallásoktól és társadalmi 

berendezkedésektől függetlenül mindmáig 

egészen egyedülálló módon fennmaradt. 

Ennek személyi jövedelem adóztatása el-

eddig senkinek nem jutott az eszébe, ezért 

valóságos „hungarikum”-nak mondható. 

Egyáltalán nem arról van szó, hogy a közte-

herviselés alól a vadászok bármilyen módon 

ki szeretnének bújni. Ez egy költséges szen-

vedély, amelyhez megalapozott jövedelem-

re van szükség, amiből bőven futja az adó 

megfi zetésére is.

Fejtsük ki az okot
A vadászati törvény szerint az állami tulaj-

donú vad az előírt szigorú jogszabályi felté-

telrendszer alapján elsősorban a vadászatra 

jogosult – és nem pedig az elejtő vadász – 

szabadrendelkezésű tulajdona. Ezt követően 

az elejtett (elfogott) vad további sorsáról, 

felhasználásáról, „hasznosításáról” a jogo-

sult saját belső szabályzatai rendelkeznek, 

amelybe külső szervnek nincs beleszólási 

joga. Jelenleg a vizsgált apróvad kompeten-

cia esetében az eredményt fi gyelembe véve, 

meghatározott számú apróvad osztható szét 

függetlenül attól, hogy az adott társas vadá-

szaton ki mennyit lőtt. Ez nem is évszáza-

dos, hanem sok-sok évezredes hagyomány. 

Olyan, mint a disznóöléskor a kóstoló, ami 

egyébként forintban, azaz „piaci értéken” 

számolva jóval többet ér. A kiosztott meny-

nyiségre vonatkozóan semmi érdemlegeset 

nem lehet „kiolvasni” sem az ellenőrzésre 

lefoglalt terítéknaplókból, sem pedig az 

egyéni lőjegyzékekből, hiszen aki egyetlen 

fácánt vagy nyulat sem lő, az ugyanannyit 

vihet haza, mint aki több tucatot ejtett el. 

Vittek már be rendőrök olyan vadászt, aki-

nek a lőjegyzékébe két kakas volt beírva, 

de a vadászmester megkérte, hogy vigyen 

el az autója csomagtartójában legalább száz 

fácánt a városi vendéglőbe a rendezendő va-

dászbál okán. Maradjunk ennyiben: nem 

volt könnyű „kimagyarázni”. 

Jár, de nem mindig jut
Valójában mi is a kompetencia? Eredeti ér-

telmében járandóság, de mivel manapság 

mindennek sok más olvasata is van, így lehet 

ajándék, kóstoló, részesedés, költségtérítés, 

vagy enyhítés. A NAV állásfoglalásában az 

áll, hogy a piaci értéket 1,19-el kell beszo-

rozni, amit 16 százalék személyi jövedelem-

adó és 19 százalék egészségügyi hozzájárulás 

terhel. Mindjárt ott el lehet akadni, hogy 

valójában mennyi a lőtt fácán-, nyúl-, tőkés-

réce meghatározható piaci értéke... Fontos 

információ ez, ha az ember a kereslet-kíná-

lati alapon működő piacon egy-egy jelentő-

sebb tételt el szeretne adni. A lőtt apróvad 

nehezen kelendő áru a tisztítás utáni külle-

mi hibák miatt (sörétezések, csonttörések, 

véraláfutások, bevérzések miatt, ráadásul 

egyedileg különböző minőségi kategóriába 

soroltak). Például egy vadréceneveléssel fog-

lakozó társaság mestere, amikor vagy ötezer 

madara maradt a terítéken a külföldieknek 

rendezett vadászat után, körbetelefonálta az 

országot, de senkinek sem kellett egy darab 

sem. Nagy nehezen – közben a húst hűte-

ni is kellett, nem kevés költséggel – Békés 

megyéből a Dunántúlra szállítva, darabon-

ként 40 forintot kapott a kacsákért, de csak 

a gácsérokért, amelyek a teríték felét tették 

ki. A fácánon és tőkés récén kívül pedig 

a  törvény tilt minden más, a vadászható 

madárfajjal történő kereskedést (nagy lilik, 

vetési lúd, nyári lúd, szárcsa, örvös galamb 

stb.). Mivel ezeknek nincs piaci értéke, így 

a hús azé lesz, aki lelőtte a madarat. Nesze 

neked terítéknapló lefoglalások, mert ab-

ban elvileg minden zsákmányolt haszon- és 

dúvad kitörölhetetlenül szerepel. A vizsgált 

egyik társaságnál piaci értékként a fácánt 

150, a  nyulat 300 forintban „állapították” 

meg, a másik megyében pedig ugyanez 300 

és 500 forint lett, a fene tudja miért. Ezeket 

a piti összegeket kéne aztán az állásfoglalás 

szerint szorozgatni, százalékolgatni, és tel-

jesen feleslegesen adminisztrálgatni a kom-

petenciaosztást követően. Ha valaki netán 

megvenné „kilóra”, akkor semmi további 

adóügyi gondja ezzel nem volna. 

Tudni illik
Végképp érthetetlen, hogy egy évszázados 

vadászati kultúrával rendelkező EU tagor-

szágban vannak, akik a kompetenciát va-

lami adózatlan, eltussolt „jövedelemnek” 

tartják. Tudtommal általános adózási alap-

elv, hogy a költségek után keletkezett plusz 

jövedelem adóztatható, tehát fi gyelembe 

kellene – vagy illene – venni a költségeket, 

amit a vadász áll. Jónak mondható az a va-

dász, aki 3 töltényből hoz terítékre egy vadat 

(egykoron egy beadásos apróvad-vadászaton 

ennyi töltény volt a járandóság). Ha azon-

ban egy átlagos hétvégi társasági apróvad-

vadászaton megszámolnánk a lövéseket, 

kiderül, hogy 14-16 töltény eldurrantására 

jut terítékre egy-egy nyúl, vagy fácán, eset-

leg egy-két róka, szajkó, szarka. A hibázás 

– ugyanúgy, mint a hülyeség –, minden 

vadász alapszabályban és a befi zetett tagdíj 

alapján biztosított joga. Szintén hagyomány, 

hogy a szép lövéshez illik gratulálni, a hibá-

zást pedig soha nem illik és nem is szabad 

szóvá tenni. A költségeink tehát ebben az ér-

telemben szó szerint „tetemesek”, és jócskán 

meghaladják a kapott kompetencia értékét. 

Ezt a tényt senki nem veszi, vagy nem akarja 

fi gyelembe venni. Lehet, hogy azért, mert én 

eddig egy adóellenőrt sem láttam vadászato-

Utazás vadászrészben
Az elmúlt évtizedekben korántsem először az adóhatóság az ellenőrzései során – jogtalan gazdagodás, vagy „jövede-

lem” vélelmezésével – megint csak „nekifutott ” a vadászok kompetenciájának. Az OMVV többszöri kérelmére a NAV nagy 

nehezen állást foglalt, amit az interneten is közzétett ek. Így hivatalossá vált a kompetencia személyi jövedelemadó 

vonzata, és számos helyen meg is kezdődött  az ellenőrzés. Szépséghiba, hogy az állásfoglalás csak vadásztársaságok-

ra vonatkozik, mintha ugyanazon vadászok nem ugyanúgy kapnák a kompetenciát más gazdálkodási formák estében is 

(FTK, Kft, Bt, Zrt. stb.).
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kon. A vadásztársaság, mint civil szervezet, 

az állami tulajdonú vadnak viseli gondját, 

átvállalva annak minden terhét, költségét 

és felelősségét, csak azért, hogy vadászhas-

son. Annak ellenére így van ez, hogy ha 

bármely állat gondját viselik valahol, a tar-

tásért fi zetni nem csak illik, hanem a piac-

gazdaságban különösen kell is. Hallott már 

valaki olyat, hogy valamely meghatározott 

célra alakult közösség tagja SzJA-t, EHO-t 

fi zet, mert időnként megkóstolja azt, ami-

ért igen jelentős költségeket vállal? Külön 

adózik a méhész, ha néha mézet nyalogat, 

a horgász a halászléért, a gombász a gombá-

ért, a juhász a birkapörköltért, a zöldségter-

mesztő a lecsóért? Itt valami nagyon nincs 

rendjén a  szürkeállományban, amikor az 

ajándékozás hivatalos bevallási értékhatára 

– amire még eddig egyetlen példa sem volt 

az országban – tudomásom szerint 150 ezer 

forint. Hol vagyunk mi ettől? 

Valamit, valamiért
Nincsenek tudatosítva a vadászati, vadgaz-

dálkodási költségek, ezért sokan azt hiszik: 

a vadászat abból áll, hogy a vadászok min-

dent agyonlőnek, amit csak látnak. Aztán, 

mint a gyerekek, az ujjaikon számolják: ha-

zaviszik, mind megeszik, és az icike-picike 

NAV-nak meg nem marad semmi sem. Ez 

a mese, a sajnálatos valóság az – amiben 

nekünk is van némi sarunk –, hogy nincs 

a mai korszerű körülmények között egy te-

rítéken fekvő vadra, vagy egy kiló vadhús-

ra bárhol megvédhető költségszámításunk. 

Holott a vad már régen nem a természet 

ajándéka, létezik az egységre (végtermékre) 

vonatkoztatható fenntartási, munkabér, 

anyag, eszköz, közlekedési, takarmány, vad-

föld, vadkár és számos más egyéb költség-

vonzata. Ha nem tudjuk meghatározni mi, 

mennyibe kerül, akkor népszerűsíteni sem 

tudjuk, ami az érvelés leggyengébb láncsze-

me. Mindezeken kívül eddig soha fel nem 

mért, de minden valószínűség szerint igen 

jelentős költségvetést erősítő ÁFA tartalma 

van szinte mindennek. Mi ennek ellenére 

térítés nélkül őrizzük a nemzeti kincset, 

„kezeljük”, eleget téve az előirt szakmai fel-

adatoknak, amely munka során igen jelen-

tős értéket állítunk elő. Belső körben ezeket 

nem kell magyarázni, de pontosan azért 

kellene mihamarabb hitelt érdemlően ki-

számolni, hogy legyen már mit fi gyelembe 

venni a döntéshozóknak. 

Tehát szó nincs arról, hogy a vadászok 

ki szeretnék vonni magukat a köztehervi-

selésből, a rosszhiszeműséget tisztességes 

észérvek alapján vissza kell utasítani. Mi-

ért kellene ilyen agyonkomplikált, sértő, 

szakszerűtlen, kulturálatlan és értelmetlen 

módon ezt az egészet elintézni? Úgy tűnik, 

hogy az ágyúval verebészők, most NAV táv-

latokból, adóeltussoló, zöldkalapos off sho-

re-lovagoknak nézik a hétvégeken határban 

csapatostól jogtalanul gazdagodókat. Pedig 

csak oda kéne menni, meg kellene nézni 

őket közelről, esetleg szóba lehetne is velük 

állni, vagyis meg kellene őket is kérdezni. 

Így volna fair, nem pedig a fűtött irodák-

ból osztani az észt. Csak közösen lehetne 

mindkét fél számára jó, a gyakorlat próbáját 

is bízvást kiálló megoldásokat kitalálni. Van 

ennek bármiféle akadálya a hivatali „fenn-

héjázáson” kívül? Igaz, hogy mivel már 

mindegyik faj, így a „fenn-héja” is védett. 

Az ajándék ló foga 
Meglehetősen sokan próbálták már megha-

tározni, hogy mi az, ami alaptevékenység, 

és mi nem. Tény, hogy nem könnyű feladat 

ez, de bizonyára nem lehetetlen. Jobb híján 

idézünk most az érdek-

képviseletünk által ta-

valy májusban adott tá-

jékoztatásból (részlet): 

„...gazdasági-vállal-

kozási tevékenységnek minősül a jövedelem 

és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt ered-

ményező, üzletszerűen végzett gazdasági te-

vékenység , ide nem értve az adomány (aján-

dék) elfogadását, továbbá a bevétellel járó 

létesítő okiratban (alapszabályban) megha-

tározott cél szerinti, valamint közhasznú 

tevékenységet...” A puding próbája az, hogy 

megeszik, ezért vegyünk most egy példát 

a gyakorlatból. Az egyik vizsgált társaságnál 

a kompetencián kívül azzal indítottak, hogy 

minden rendes tag, de még a vendégeik is 

kaptak egy 200 ezer forintos büntetés fenye-

getésével nyomatékosított hosszú kérdőívet. 

Egyebek között az állt benne, hogy büntető-

jogi felelősségük tudatában írják meg, a tag-

díjon kívül évekre visszamenőleg mikor, 

mennyi tagi hozzájárulást fi zettek? Akkor 

most valójában mi is ez a „tagi hozzájáru-

lás”? Vissza nem térítendő kölcsön, szponzo-

rálás, vagy forgóeszköz hitel? Mert mi joggal 

azt hihettük, hogy a rászorultnak jó szívvel 

nyújtott pénzünk adomány, illetve ajándék. 

Tökmindegy, mert azt minden vadász ön-

kéntes felajánlással, a már leadózott jöve-

delméből adta vadgazdálkodási célokra, az 

állami tulajdonú vad érdekében. Ráadásul 

egy ilyen személyes jellegű nyilatkozat, mi-

vel nem tekinthető bevallásnak, személyi-

ségvédelmi okokból is aggályos. Adomány, 

ajándék ugyanis lehet névtelen is.

Nem értünk az adózáshoz, de ezt be is 

valljuk férfi asan. Szeretnénk ezt egy söralá-

téten, de helyesen tenni, ezért volt szükség 

a sajnos meglehetősen dodonaira sikeredett 

állásfoglalásra. Viszont fordítva is igaz ez, 

mert a NAV illetékesei sokat nem érthet-

nek a vadászathoz, amelynek ügyeiben is 

hivatalból kötelesek volnának okos és bölcs 

döntéseket hozni. Nagy bizalmam a vadá-

szati hozzáértésükben nincs, mert betegre 

röhögtük magunkat például a „hullajtott 

agyar” halál komolyan vett, hivatalosan 

megállapított TEAOR számán, ami a maga 

teljes valójában bődületes marhaság. Ez az 

„agyarászat” kísértetiesen hasonló a hazai 

vadgazdálkodók „madárbőr termelésének” 

vizionálásához, meg a hasonló agyrémek-

hez. Természetesen fő a jókedv, mert az még 

– egyelőre – adómentes. Jobb volna tehát 

együttműködni, mert a két fél igencsak szo-

ros együttműködése nélkül egyetlen 

„normális gyerek” sem jött még erre 

a zűrzavaros világra.

 H.Zs. 
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Az utóbbi évtizedben az árcsökkenésnek 
tudni vélték az okát: az európai piacot, amely-
re a magyar vadhús 80-90 százaléka kerül, 
megtöltötte az import új-zélandi szarvas- és 
az ausztrál vaddisznóhús. Az előbbi a kínai 
melamin botrány után ugyan minimálisra 
csökkent, mivel a tenyésztők átálltak a Kíná-
ba irányuló tejexportra, így a szarvasmar-
ha-tenyésztésre, ám az utóbbi rendületlenül 
érkezik Hamburgba. De a 2012-13-as idény 
végén a korábbinál is drasztikusabb esés volt 
tapasztalható.

A legnagyobb csapás a magyar vadhúspi-
acra jelenleg a nagyvadállomány túlszaporo-
dása. „Ez egész Európára jellemző, így telítő-
dött a nemzetközi piac” – magyarázza Balsay 
Miklós, a Magyar Vadgazdálkodók Egyesü-
letének elnöke. Hazánk leginkább a német 

exportban érdekelt, ám ez most nagyon visz-
szaesett – mondja. A raktárak tele vannak, ez 
tovább növeli a költségeket. Kiszolgáltatott 
helyzetben vagyunk. A függőséget kétféle-
képpen lehetne enyhíteni: a hazai kereslet 
növelésével (most évi fél kilogramm alatt van 
az egy főre jutó vadhúsfogyasztásunk) és új 
piacok meghódításával. A „nagy dobás” a ke-
leti piac lehet – véli Balsay Miklós, a kormány-
zat jelenlegi stratégiájában is fontos szerepet 
játszik a mezőgazdasági termékek ukrán, 
orosz, sőt kínai piacon való értékesítése. Itt 
prémium termékként, mint a magyar bornak, 
bizonyára a vadhúsnak is lenne keletje, ám 
még nem született konkrét stratégia a Kelet 
meghódítására...

...így térjünk vissza a jelenbe. Az egyik 
legjelentősebb hazai felvásárló a soponyai 

feldolgozóüzemet is működtető VADEX Zrt. 
vezérigazgatója, Kisteleki Péter – konkrét ösz-
szegeket nem említve, a tendenciákra rámu-
tatva – úgy fogalmazott: az elmúlt idény ele-
jén az utóbbi évek legmagasabb felvásárlási 
áraival dolgoztak, ezek a vadászati év végére 
a kereslet csökkenése miatt estek – a vaddisz-
nónál drasztikusan, más vadfajoknál kisebb 
mértékben. Ezzel együtt a 2012-13-as idény-
ben a szomszédos országok árainál többet 
fi zettek a lőtt vadért, és a nagy feldolgozók 
próbálták élénkíteni a forgalmat a  készter-
mékek árának csökkentésével – sikertelenül. 
A vadhús nem tömegélelmezési cikk (a feldol-
gozás költségeinél és az 50-60 százalékos ki-
hozatalnál fogva soha nem lesz a legolcsóbb 
élelmiszerek között), így a válság sokkal 
jobban érezteti a hatását ezen a piacon. Rá-
adásul ettől eltekintve is hullámzóak az árak. 
A  vadhústermékek, és ezáltal a felvásárlási 
árak javulására az életszínvonal, a vásárlóerő 
növekedésének függvényében lehet számí-
tani itthon és külföldön egyaránt – véli a ve-
zérigazgató, aki szintén nagy lehetőséget lát 
a keleti piacnyitásban.

Hasonlóan értékeli a helyzetet a másik 
nagy vadhúsfelvásárló, az Öreglaki Vadfeldol-
gozó ügyvezetője, Buzánszkyné Láng Móni-
ka. Konkrét árakat ő sem említett, de egyene-
sen eladhatatlannak nevezte a vaddisznóhúst 
az európai piacon. Mint mondja, a raktárak 
tele vannak magasabb árfekvésű termékkel, 
combbal és gerinccel. Hozzátette: a szarvas-
húsnál nem vészes a visszaesés, míg az őzhús 
piacot változatlannak látja.

Árakat a Dunántúlon és a Duna-Tisza 
közén tevékenykedő Agrogreen Kft. felvá-
sárlási vezetőjétől, Ott Norberttől tudtunk 
meg. Értesüléseink szerint ezek nagyjából 
megegyeznek a nagy feldolgozókéval. A cég 
a vaddisznó kilójáért átlagban 200, a szarva-
sért és a dámért 550-600, az őzért 900-1000, 
a mufl onért 400 forintot fi zetett kilónként. 
A kereskedő is a válság miatti keresletcsökke-
nést okolja az alacsony árakért, mint mondja, 
Olaszországban például az utóbbi két évben 
csaknem felére esett vissza az éttermek for-
galma. Ő is megjegyezte, hogy hazánkban 
a lőtt vadért jó 20-30 százalékkal fi zetnek 
többet, mint Ausztriában, Lengyelországban 
vagy Romániában.

A vadászatra jogosultak persze másképp 
látják az árak alakulását, és nem vigasztalja 
őket, hogy a szomszéd lova is betegeskedik. 
Ráadásul a húst leadó költségeitől is függ, 
mennyit ér a vételár, így magában nem sok 
mindent jelent a lőtt vadért kifi zetett fi x ösz-
szeg. Mint mondják, a reális árat – például 
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„Elvadult” húsárak
Megdöbbentő: a vaddisznó átlagos felvásárlási ára márciusban, szőr-
ben-bőrben, kilónként alig érte el a 200 forintot, de más lőtt vad le-
adásából sem igen gazdagodnak meg a vadászatra jogosultak. Pedig 
a nagyvadállomány köztudottan túlszaporodott. Hogy a kialakult hely-
zetnek mi az oka, az mindegy is a vadászatra jogosultak szempontjá-
ból, akik közül sokan igencsak megérzik a veszteséget. Mindennek 
egyenes következménye, hogy – amellett, hogy rengeteg egyesületnél 
inkább a tagság vásárolja meg a lőtt vadat – virágzik a szürke és a fe-
kete vadhúspiac, hiszen az üzletekben ugyanakkor a feldolgozott vad-
húsnak csillagászati ára van. Az elszomorító helyzetből elméletben van 
kiút, vannak ötletek, ám – egyelőre – senki nem tette meg az első lépést 
egyik lehetséges irányban sem. Íme, látlelet a vadhúspiacról.

FÖLDVÁRI ATTILA
attila.foldvari@vadaszlap.hu
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a  szarvasért kilónként 700, a disznóért 400 
forintot – szinte soha nem kapták meg. Jelen-
leg rengetegen veszik meg az egyesülettől 
az elejtett vadat ugyanazon az áron, amin 
felvásárolnák azt, ám a társaságnak így nincs 
bevétele. A legtöbben kétségbe vonják, hogy 
a feldolgozás során felmerülő költségek in-
dokolnák az üzletekbe kerülő hús horribilis 
fogyasztói árát, és úgy érzik, a felvásárlók és 
feldolgozók bizony jól keresnek rajtuk.

Ha már a feldolgozók a hazai „kiemelt” 
és indokolatlanul magas felvásárlási árakat 
emlegetik, érdemes megjegyezni: 
tudnak erre egy különös magyará-
zatot, amelyhez azonban az erről 
nyilatkozók közül senki nem adta 
a nevét. Az „Anonymusok” szerint 
a német Geti-Wilba húsipari válla-
lat egy leánycégen, az Eurocarne 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-n 
keresztül a magyar felvásárlóknál 
drágábban veszi meg a lőtt vadat, 
ezzel vetélytársait olyan versenybe 
kényszerítve, amelyet hosszú tá-
von elveszítenek. Ráadásul a vadat 
szőrben kiviszik az országból, ezzel 
a  feldolgozó ágazatot is visszavet-
ve. Miután kiszorítja a magyar vál-
lalkozásokat a piacról, monopóliumra tesz 
majd szert, és biztosan leviszi az árakat, ám 
akkor már nem lesz más, akihez a jogosultak 
a húst vihetnék – intik óva a kft.-től a vadá-
szokat. Természetesen kerestük a céget, ám 

honlapja nincs, a három, interneten találha-
tó, teljesen különböző elérhetőség közül egy 
téves, kettő pedig nem él... Kisteleki Péter, 
a  VADEX vezérigazgatója a cégről úgy nyi-
latkozott: ugyanolyan résztvevője a piacnak, 
mint bármelyik másik vállalkozás, hozzájárul 
a piaci versenyhez, amelynek hála, nálunk 
a  térségben magasnak számító felvásárlási 
árak alakulhattak ki.

És hogy hol a kiút? A már említett keleti 
terjeszkedés mellett van még egy lehetősé-
günk, hogy „saját hatáskörben” intézkedhes-

sünk. A hazai kereslet alig 10-20 százalék. Ha 
körükben nőne a vadhúsfogyasztás, akkor 
csökkenne a külpiactól való függésünk, és 
nőhetnének a felvásárlási árak. A vadhús 
most luxustermék. Nem csoda: míg a ser-

tés szűzpecsenyét a hentesüzletben már 
2000-2500 forintért is kap az ember, az egyik 
legnagyobb élelmiszer-nagykereskedésben 
a  vaddisznó pörkölthús – akciósan – 1269 
forint, a pörköltnek való őzhús ára 2300 fo-
rint, a szarvascombé 3300, míg az őzgerincé 
9100 forint (nem elírás!). Viszonyításképpen: 
az egyik nagy hipermarketben a fekete kaviár 
kilója 10 000 forint...

Nagyobb kereslet mellett a termékárak 
lejjebb mehetnének, ami pedig tovább nö-
velné a keresletet. Az árcsökkenéssel ráadásul 

talán azok is vásárolnák a vadhúst, 
akik most „szerzik”, vagy egyáltalán 
nem veszik. Tudatosítani kell, hogy 
a bevizsgált vadhús veszélytelen, 
ellenben jóval egészségesebb a te-
nyésztett állatokénál. Emellett pe-
dig a divatteremtés, az imázs-építés 
is segíthet, miként a 2010-es ma-
gyar borokat és a 2011-es fröccsöt 
propagáló kampány esetében bebi-
zonyította: némi befektetés kellett, 
és e két itallal egyre gyakrabban ta-
lálkozhatunk vendéglátóegységek-
ben, holott a borárak nem csökken-
tek. A kérdés: kinek lenne a  dolga 
és kinek van rá anyagi lehetősége, 

hogy elindítson egy országos vadhúskam-
pányt? Az eredmény borítékolható, hiszen 
a soponyai Vadgasztronómiai Fesztivál évről 
évre egyre több embert vonz. Csak az első 
dominót kellene eldönteni...
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A trichinellosis elnevezésű emberi betegség 
úgynevezett zoonózis. A zoonózis fogalmát 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) 1982-
ben így határozta meg: „Olyan betegségek és 
fertőzések, amelyek természetes úton átter-
jednek gerinces állatokról az emberre”. A be-
tegség kórokozója a férgekhez (Helminthes), 
közelebbről a fonálférgekhez tartozik (Nem-
toda) – Trichocephalata alrend, Trichi n el-
lidae család, ún. egygazdás féreg. A nőstény 
fonálféreg elevenszülő, a  Trichinella spiralist 
1835 óta ismeri a tudomány (Owen). A kifej-
lett hím féreg 1,4-2,2 mm hosszú. A Trichinella 
spiralis által előidézett emberi betegséget 
1860-ban Zenker írta le. A nőstény 3-4,8 
mm-es, tehát apró féreg. A fogékony állat 
bélcsövében található kifejlett férget nevez-
zük bél-trichinellának. Az ún. izom-trichinella 
a bél-trichinellának ugyanabban a gazdaszer-
vezetben kifejlődő, a harántcsíkolt izomzat-
ban betokolt állapotban élő utóda, lárvája. 
Az izom-trichinella lárva tokja citrom alakú és 
0,4-0,5 mm hosszú. A tokba zárt trichinella-
lárva akár 20-40 évig is életben marad. A tel-
jesen fogékony gazdaszervezetben nem csak 
a bél-trichinellák, hanem utódaik, az izom-
trichinellák is szabályszerűen ki tudnak fej-
lődni. 

A trichinellosis terjesztésében régen a pat-
kányt, ma a vadon élő húsevőket pl. róka, 
borz tartják fontosnak. A Trichinella földün-
kön mindenütt előfordul, nem ritka az észa-
ki-sarki vidékeken (Grönland) – írja 1950-ben 
Roth (medve, fóka, rozmár). A  Trichinellák 
legfontosabb fogékony gazdaszervezetei 
azok a fajok, amelyek dögevők, illetőleg 
egymást is megeszik, illetve nyershússal 
táplálkoznak (sertés, vaddisznó, borz, med-
ve, ember stb.). A fogékony szervezet izom-
trichinellákkal fertőződik, az emésztőned-
vek hatására (sósavas pepszin) megnyílik 
a tokjuk a bélcsőben és a lárvák a nyirokáram 
útján a nyirokcsomókba, majd a véráramba 
jutnak. A kapillárisokból a fi atal Trichinella-
nemzedék az intenzíven működő haránt 
csíkolt izomzatba vándorol, ahol a megte-
lepedés, illetve a betokozódás megtörténik. 

Hogy a vaddisznó húsának fogyasztása – közfogyasztása – trichinella-vizsgálat nélkül ne legyen „orosz ru-
lett”, mint vadegészségüggyel foglalkozó (vadegészségügyi szakértő) állatorvos ezen írásommal szeretnék 
hozzájárulni a kérdés tudományos megközelítéséhez és az ide vonatkozó jogszabályi ismeretekhez.

A trichinellosis

A leginkább fertőzésnek kitett húsrészek és a vizsgálathoz szükséges eszközök
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Az izom-trichinella S alakban bekunkorodik 
(spirális) és az említett citromalakú tok veszi 
körül, amely el is meszesedik. A trichinellosis 
betegséget az élő sertésen, vaddisznón nem 
lehet látni, viszont az érzékeny szervezetek 
(pl. ember, kutya, macska, patkány stb.) sú-
lyosan megbetegedhetnek – akár halállal 
végződő betegség is kialakulhat, nem a bél-
trichinelláktól, hanem a nagyon nagyszámú 
izom-trichinellláktól. Az izom-trichinellák 
kártétele kettős: mechanikus izgatás – gyul-
ladás, illetve toxikus természetű. Az ember 
megbetegedését a nyers húsok, illetőleg 
a nem kellően főtt – sütött hússzeletekben 
található izom-trichinellák okozzák. Az em-
beri megbetegedés kétféle. Bél-trichinellák: 
a bélcső izgatása miatt, illetőleg a toxinok 
miatt. Hasi diszkomfort érzés, hasi fájdalom, 
hányás, hasmenés, bélgyulladás magas láz-
zal. Az izom-trichinellák kirajzása után lázas 
állapot, nehezített légzés, gyengeség, izom-
fájdalmak, nyelési, rágási, légzési nehézsé-
gek, borzongás, hidegrázás, idegrendszeri 
tünetek, vérzések a kötőhártyában, a kör-
mök alatt, bőrvérzések a has bőrén. Vizenyős 
beszűrődés keletkezik a szem környékén, 
konkrétan az alsó szemhéjakon. A mennyi-
ségi vérképben felszaporodik az eosinophil 
sejtek száma, a vérsüllyedés gyorsult. 

A felsorolt klinikai tünetek kialakulásához 
legalább két hét kell, a fogékony szervezet 
(pl. az ember) súlyosan lesoványodik és 
az elhalálozás a 2-7. héten kö-
vetkezik be. Az emberen 
a  betegséget általában 
későn fedezik fel – ami-
kor már nagyon rosszak 
a vérképeredmények 
és súlyosak a koráb-
biakban leírt tünetek 
pl. a szemhéj-ödéma. 
Vannak speciális – cél-
zott vizsgálati tesztek, pl. 
bőrpróba, vérsavóból ELISA 
teszt. A  trichinellosist a fenti-
ekből következtetve meg kell 
előzni, de nagy áttörések vannak 
az egyébként halálos betegség 
gyógykezelésében, pl. albendazol, 
tiabendazol, mebendazol stb. 

Visszatérve a megelőzésre: a fogé-
kony állatokat hatósági állatorvossal, illetve 
jogosult állatorvossal meg kell vizsgáltat-
ni: trichinella-vizsgálat izom-trichinellákra. 
Anélkül, hogy elmerülnék a jogszabályi rész-
letekben és azok felsorolásában, kizárólag 
a lényeget írom. A közfogyasztásra szánt házi 
sertés, vaddisznó, medve, ló, nutria trichinella 

vizsgálata kötelező. Ezeket a vizsgálatokat 
kizárólag a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsá-
gi Hivatal által kijelölt és engedélyezett, ún. 
akkreditált trichinella laboratóriumok végez-
hetik el. A vizsgálathoz alapvetően sztereó 
mikroszkóp, vagy trichinelloszkop kell és só-
savas, pepszines turmixolásos feltárás után 
(emésztéses eljárás, mely az ember gyom-
rát szimulálja) lehet a vizsgálatot elvégezni. 

Amennyiben a felsorolt állatfajok húsában 
Trichinella van, az egész állati test emberi 
fogyasztásra alkalmatlan, el kell kobozni. Le-
gális kereskedelembe csak Trichinella vizsgált 
sertés, vaddisznó, ló, nutria stb. hús kerülhet. 
A  vaddisznó húsvizsgálati díja a Trichinella 

vizsgálattal kiegészítve 270,- Ft/ vaddisznó 
(63/2012.VII. 2. VM rendelet). A vadhús sorsá-
ról a 43/2011. V.26. VM rendelet gondoskodik. 
A Trichinella vizsgálatot apró részleteiben írja 
le a 2075/2005. EK rendelet (2005. XII.05). 

A Trichinella vizsgált sült-főtt vaddisznó 
húsban maximálisan meg lehet bíznunk. 
A vaddisznó húsának sózása, pácolása, 
füstölése viszont megbízhatatlan eljárás. 
A  Trichinella fagyasztásos megsemmisítését 
sem tudom javasolni, mert nagyon speciáli-

sak a követelmények. Pl. különleges 
fagyasztó helyiség legalább 

–25 C fok 240 órán át, 
a  thermo-elektronikus 

diagramok megőrzése 
1 évig, maximum 25 
cm átmérőjű húsda-
rabok. Ez a módszer 
csak speciális ese-
tekben alkalmazha-
tó, a  gyakorlatban 

alkalmazása nem 
javasolt. A Trichinella 

vizsgálathoz a nagy 
igénybevételnek kitett izmokból 

kell diónyi mintát venni: rekeszizom, szegy-
izom, bordaközi izmok, nyelv, rágóizmok, 
gége körüli izmok, legvégső esetben hasizom 
(ún. Trichinella-predilekciós helyek). 

A vaddisznó húsát tehát akkreditált 
Trichinella laboratóriumban emésztéses el-
járással elvégzett vizsgálat után jól sülve-fő-
ve kell elfogyasztani, melyhez jó étvágyat és 
jó egészséget kívánok!

Dr. Csapó István

Trichinella lárvák a mikroszkóp alatt
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Kollath
Hunting Consultant 

since 1989

AUSZTRÁLIA:
Vizi bivaly vadászat: 10 400 AUS$

AFRIKAI SELEJTEZŐ VADÁSZATOK:
Antilop selejtezés, Dél Afrika: 2400 USD

Kaff er selejtezés, Zambia: 8500 USD 
Fekete lóantilop selejtezés, Zambia: 8500 USD

ZAMBIA:
Kaff er bika és fekete lóantilop csomag: 19 750 USD

ZIMBABWE:
víziló és krokodil vadászat

OROSZORSZÁG:
Téli jávorbika csomag 

(motoros szánon): 6500 EUR-tól
Maral kerti vadászat: 2500 EUR + trófedíj

Marco Polo csomag: 7500 EUR-tól
Maral, ibex, szibériai őzbak csomag: 

4500 EUR-tól

KANADA:
Jávorbika csomagok: 3995 USD-tól

Rozmár vadászat: 8500 USD

GRÖNLAND:
Pézsmatulok+ Karibú csomag 6080 EUR

SPANYOLORSZÁG:
Spanyol ibex/sörényes juh csomag: 4000 EUR

Kollath, skype: kotorikerti, 
+36-30/921-1562

kotorikerti@gmail.com
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A biatlonosok és sportlövészek „udvari szál-
lítója”, az Anschütz profi tálva a kiskaliberű 
sportfegyverek gyártásában szerzett több 
emberöltönyi tapasztalataiból, az előzetes 
beharangozásoknak megfelelően két új kis-
kaliberű vadászpuskát mutatott be. A Mo-
dell 1727 F jelű puska tulajdonképpen egy 
biathlonban használt egyenes zármozgatá-
sú fegyver vadászias külsővel, az egyre na-
gyobb közkedveltségnek örvendő .17 HMR 
kaliberben, kimondottan szőrmés ragado-
zók vadászatához. 

A közel félezer éves fegyvergyártási ta-
pasztalatokkal rendelkező Beretta mind 
a vadászoknak, mind az anglománoknak, 
mind pedig a sportlövőknek igyekezett 
a kedvében járni legújabb sörétes puskáival. 
Az A 300 Xtrema, mint a nevéből is követke-
zik, egy szélsőséges viszonyokhoz készült, 
műanyag tussal ellátott félautomata sörétes. 
A 486 Paralello névre hallgató duplapuska 
angolos tussal, gyorsabb kioldással, kikap-
csolható ejektorral és biztonsági okokból 
csak egy bizonyos szögben működő lakat-

szerkezettel kerül a kirakatokba. A korong-
lövészek kedvét a 682-es modellen alapuló, 
javított kiadású 692-es igyekszik megnyerni.

A német fegyvergyártás fenegyereke 
a  Blaser néhány meglehetősen „szabály-
talan” fegyverrel állt elő, ezek egyike az R8 
Professional Success stucni változata, mű-
anyag tussal(!) és hüvelykujj furattal. (Elvégre 
sehol sincs kőbe vésve, hogy a stucni agyazása 
csak diófából lehet!) További szokatlan nyers-
anyag a fegyvergyártásban a ruthénium, 
egy szürkésen csillogó nemesfém, amelyet 

A negyvenedik IWA 
Vadászfegyver-újdonságok

A világ második legjelentősebb fegyver és vadászati kiállítása, a nürnbergi IWA idén március 8. és 11. kö-
zött negyvenedszer nyitotta meg kapuit az érdeklődő szakközönség előtt. A szerény kezdeteket 1973-ban 
a Német Fegyverműves Szövetség 106 tagjának mindössze 2000 érdeklődőt vonzó kiállítása jelentette. Az 
elmúlt negyven év során a kiállítók száma tizenegyszeresére, a látogatók száma pedig tizennyolcszorosára 
nőtt. A mostani több mint 1200 kiállító között 28 olyan cég van, akik valamennyi eddigi IWA-n folyamatosan 
részvettek. A kiállítók újdonságok tekintetében ebben az évben derekasan kitettek magukért.
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eddig jobbára csak katalizátorként alkalmaz-
tak a vegyiparban, de most megjelent az R8 
Ruthenium tokjának oldallemezein is.

 Újdonságokkal a herstali Browning sem 
fukarkodott és feltámasztotta a nagyapáink 
vadászelbeszéléseiből jól ismert – jellegze-
tes formája miatt csak Púposnak becézett 
–, A  5-ös félautomata sörétes puskát. Az új 
A 5-re a gyártó 100 ezer lövést, illetve 7 év ga-
ranciát ad! Az egyenes zárdugattyús puskák 
lázából a Browning sem maradhatott ki és 
az évekkel ezelőtt a csendben kimúlt Acera 
helyett most mutatta be a formatervezett 
zárdugattyú-fogantyúval ellátott, Maral név-
re keresztelt ismétlőt. Ennél a fegyvernél, ha-
sonlóan a Merkel RX Helixhez a zárdugattyú 
nyitáskor nem türemkedik ki hátra a tokból.

A Magyarországon kevéssé ismert francia 
Chapuis, a közép-európai vaddisznóvész-
re is gondolva, egy új bock rendszerű go-
lyós puskával jelent meg. A Chapuis többi 
kiállított díszes fegyveréhez képest az S 12 
meglehetősen szerény külsejű puska, csö-
vei egymáshoz képest állíthatók és a gyári 
adatok szerint jó szórásképet ad. A puska ára 
egyenesen arányos szerény megjelenésével.

A Mauser 98-as rendszer klónozásában 
élenjáró Česka Zbrojovka ezúttal letért 
a  Mauser fi vérek által közel 120 éve kijelölt 
útról és legújabb puskáját, a CZ 557 mo-
dellt a hosszú hüvelykivonó helyett, „szent-
ségtörő” módon a CZ 555-höz hasonlóan 
a zárdugattyúfejbe integrált rövid rugós 
kivonó karommal látta el. (A Mauser-féle 
hosszú kivonó penge kontra kivonó karom 

kérdésében még hosszú ideig nem lesz 
béke a konstruktőrök köreiben az olajfák 
alatt!) A kiskalibert kedvelő vadászoknak és 
sportlövőknek ajánlható a legújabb CZ 455 
Thumbhole SST, mint a neve is mutatja, ez 
egy rétegelt lemezből gyártott lyukas tussal 
és hosszanti bordázott csővel ellátott puska.

Az olasz fegyvergyártás fellegvárában te-
vékenykedő és a szépen gravírozott, jó mi-
nőségű puskáival hírnevet szerzett Fausti-
nővérek az elmúlt évben bemutatott sörétes 
bock Brixian továbbfejlesztését a Brixian LX-
t, valamint a XVIII. századi Velence ihletésére 

készült „Venetian” szintén bock rendszerű 
puskákat mutatták be a vevő által külön 
megrendelhető egyedi vésetekkel.

Az urbinoi Franchi Affi  nity néven bemu-
tatta legújabb félautomata sörétes puskáját 
ötféle kivitelben és több különböző sörétes 
kaliberben. Az új idők, új követelményeinek 
megfelelően „Feeling” néven alumíniumból 
vagy acélból készült baszküllel egy bock 
sörétes puskát hozott igények szerint mű-
anyag vagy diófa tussal szinte az összes léte-
ző sörétes kaliberben.

A C. G. Haenel két éve jelentette meg ol-
csó árfekvésű Jaeger 10-re keresztelt ismét-
lőjét. A divatnak megfelelően, idén kiállítot-
ta a Camoufl age OR és TR kivitelű modelljét, 
mint azt az elnevezés is jelzi narancsszínű, 
illetve álcamintás tusú kivitelben. A szőrmés 
ragadozók vadászatához a Varmint jelű tí-
pus ajánlható, úgynevezett „semiweight” 
csővel nyílt irányzék nélkül, a Harris kétláb 
felszereléséhez előkészített műanyag tus-
sal és Picatinny sínnel a tokon. A Varmint 
Sporter alváltozata az előzőhöz képest még 
egy magasságban állítható tushátat kapott. 
A Jaeger 10 Timber LX hagyományos fatusá-
val inkább a fanatikus vadászoknak készült.

Az igen sajátos formavilágot és egyedi 
megoldásokat képviselő Innogun, csat-
lakozva az egyenes zármozgatású puskák 
trendjéhez, ebben az évben Integrál néven 
mutatta saját „trendi” konstrukcióját. Az új 
Integrál egy imbuszkulccsal néhány mozdu-
lattal könnyen szétszedhető, majd a csövet a 
torkolattal a tus felé fordítva ismét összecsa-

„Legózás” a Browningnál S 12, a szerény küllemű Chapuis puska

Walter Schulz, a német DWJ magazin 
főszerkesztője a Dakota Arms standján

Sokan nézelődtek a Mauser standján
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varozható. Az így fordítva összeszerelt puska 
könnyen szállítható. 

A kiváló minőségű sörétes, vegyes csövű 
és most már a szokatlan működésű ismét-
lőkről elhíresült Krieghoff  bemutatta „in-
telligens” ejektorral ellátott duplagolyósát. 
A  tusanyakon elhelyezett tolókával lehet 
a  lakatszerkezetet megfeszíteni, illetve 
ugyanezzel a tolókával lehet az ejektort 
a mindenkori vadászati helyzetnek megfele-
lően be- vagy kikapcsolni. Az eredetileg afri-
kai nagyvadhoz tervezett fegyver természe-
tesen a Közép-Európában szokásos médium 
kaliberekben is rendelhető.

Vadászok köreiben a dolgok mértékének 
számító Mauser a legújabb M 12 puskát 
vezette fel. Az M 03 kistestvérének is nevez-
hető modell mindenben hű maradt a leg-
nemesebb Mauser hagyományokhoz. Ezek 
a  vízszintes háromállású, az ütőszeget rög-
zítő biztosítókar, a felülről is tölthető, de ki-
vehető ötös kapacitású tár és a zárdugattyú 
végén jól látható és tapintható piros jelző-
csap. Az M 12 csöve szemben az M 03-al nem 
cserélhető, gyorsító sincs, de a jól beállított, 
újrakonstruált elsütés miatt ez nem is indo-
kolt. A tok mérete és alakja megegyezik az 
M 98 méretével, ezért szinte valamennyi cél-
távcső-szerelék használható! Az M 12-es fa- 
vagy Extreme néven műanyag tussal, az igé-
nyek szerint nyílt irányzékkal vagy nélküle, 
baráti árakon kerül a vadászokhoz. Az új népi 
Mauser könnyen megjósolható sikerét csak 
alátámasztották a Mauser standján nyüzsgő 
érdeklődők, valamint a fáradt Mauser-alkal-

mazottak. A közkedvelt és számtalan kivi-
telben jól bevált M 03-as idén ünnepelte 10. 
születésnapját, méltóképpen egy jubileumi 
modellel korlátozott példányszámban. 

A Mauser egyébként megvásárolta a híres, 
1735-ben alapított angol Rigbyt. Várhatóan 
még ebben az évben elkezdődik Londonban 
a Mauser-magnum rendszeren alapuló pus-
kák megrendelői igények szerinti gyártása.

 Az egyenes zármozgatású RX Helix gyár-
tója a Merkel, az alaptípusokat újabbakkal 
bővítette, ilyen az igen díszes, borsos árú 
Noblesse, míg a hegyi vadászatokhoz  ter-
vezett Alpinist alapos fogyókúrán esett át, 
miközben álcamintás tust kapott állítható 
magasságú tusháttal és Harris két lábbal 
az előagyon. A Sportster változat inkább 
a Merkel válaszának tekinthető a lyukas tusú 
vadászfegyverek nemes versenyében. 

Ebben az évben a Ruger az érzékeny vállú 
lövészekre gondolhatott és szinte valameny-
nyi új ismétlő modelljét, amelyek a jó öreg 
Mauser 98-as rendszeren alapulnak, csőszáj-
fékkel látta el. Szélsőséges vadászati viszo-
nyokra készült a jól bevált MK 77-en alapuló 
Guide Gun rozsdamentes acélcsővel, több 
színű rétegelt lemeztussal. Újdonságnak 
számít a Hawkeye African néven tisztelt 
magnum kaliberű puska fa-, vagy műanyag 
tussal. Az 1966 óta töretlen népszerűségnek 
örvendő egylövetű Ruger Nr. 1-nek elkészült 
a 6,5-284-es kaliberű változata. 

A Sauer & Söhne az S 202-esek szin-
te már-már áttekinthetetlen választékát 
újabb modellekkel toldotta meg. Az S 202 

Schwarzwild, azaz vaddisznó nyolclövetű 
tárral és javított kiadású, könnyen mozgó zár-
dugattyúval rendelkezik. Az S 202 Synchro 
XT modell műanyagból készült lyukas tust 
kapott, állítható magasságú tusháttal. Az S 
202 Hybridet szépen erezett fatus és a hal-
pikkelyezést helyettesítő kellemes tapintá-
sú, jó fogást biztosító elasztomer betétek 
jellemzik. A Mauserhez hasonlóan, a Sauer & 
Söhne a Sauer 101 modellel válaszolt az ol-
csóbb árfekvésű puskák piaci kihívására. Az 
S 101 Classic fából készült tussal, míg az S 101 
Classic XT fekete műanyag tussal került kiál-
lításra. Mindkét modell megrendelhető nyílt 
irányzékkal vagy a nélkül. Az S 101-es csöve 
nem cserélhető, a biztosító tolókát, amely 
az ütőszeget blokkolja, egy, a közepén elhe-
lyezett kisebb gomb megnyomásával lehet 
kezelni. Az S 202-höz képest leegyszerűsített 
S 101, az új puska jóval egyszerűbb, ami az 
árában is jelentkezik. 

Az idei IWA kapcsán jól kirajzolódik né-
hány árban és minőségben a felső kategóri-
ás gyártó által már korábban kijelölt útirány; 
nyitás az olcsóbb és nagyobb szériában el-
adható termékek felé. A kérdést ki-ki a saját 
lehetőségei szerint igyekszik megoldani, 
vagy egy távol-keleti gyártóval kooperál, 
vagy pedig a már világszerte minőségi ga-
ranciát jelentő „Made In Germany” égisze 
alatt dobja piacra egyszerűbb, olcsóbb, de 
kiváló minőségű termékeit.

BÁLINT ELEMÉR
Balint-Elemer@t-online.de

A Mausernél minden az M 12-ről szólt „Őreg iskola, új szabályok” – Sauer Az IWA-n is foglalkoztak a lőszertöltéssel
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2004-től került a SEFAG Zrt.-hez a lábodi vadászterület, és ez a vál-
tozás alapjaiban változtatta meg az addigi vadászatszervezői gya-
korlatunkat. Ezt megelőzően a két gazdálkodó (SEFAG Rt. és Lábod 
Rt.) ugyan szervezett már saját vendégeket is, de az összeolvadással 
létrejött, közel 130 ezer hektáros vadászterület, és az ezzel együtt 
járó infrastruktúra működtetése és fi zető vendégekkel való feltöltése 
már komoly kihívást jelentett.

Piaci helyzetünk meg-
tartásához három fontos 
tényezőt kell kiemelni: 

1.) A 2010-től számított 
új üzemtervi ciklusra va-
dászterületeinket gyakor-
latilag nagyobb vesztesé-
gektől mentesen sikerült 
egyben tartanunk. Az 
ország legnagyobb vadá-
szati egységének számító 
lábodi vadászterületet 
gyakorlatilag változatlan 
határokkal sikerült újra ki-
jelölni (48 264 hektár!).

2.) A cég mindig is nagy 
hangsúlyt fektetett a va-
dászházi infrastruktúra fo-
lyamatos fejlesztésére. En-
nek eredményeként mára 

eljutottunk odáig, hogy majd’ minden évre jut egy vadászházi nagy-
beruházás. A folyamat 2003-ban Ágneslakkal kezdődött, az azóta 
eltelt időben újjáépült Kardosfa a Zselicségben, felépült Alexandra 
Lábodon, felújítottuk a karádi vadászházat a szántódi területen, 

átépítettük és az utókor számára megmentettük Petesmalmot, mél-
tó módon emléket állítva az itt szolgált Studinka Lászlónak. Idén át-
adjuk Nagysallérban a vadonatúj vadászházunkat is.

3.) Meg kell említeni az erős és összetartó szakszemélyzeti hátte-
ret is. Hivatásos vadászaink szakmailag képzettek, nyelveket beszél-
nek és emberileg is helyén van a szívük. Valljuk, hogy hosszú távon 
csak erkölcsileg is feddhetetlen kollégákkal lehet szakmai munkát 
végezni.

A vadászatszervező irodánkhoz fordulók számára 8 vadászterület 
változatos kínálatát, valamint 10 vadászház – az önellátó rendszerű 
kulcsos háztól a 46 férőhelyes hotelig – szolgáltatásait tudjuk fel-
ajánlani. Apróvad-vadászatok értékesítésével is foglalkozunk. Idén 
újraindítjuk a korábban nagy érdeklődésre számot tartó röptetett 
réce programunkat Szántódon, a balatonendrédi halastavakon.

A 7000-7500 nagyvad értékesítése mindemellett nem egyszerű 
feladat. Eddigi tapasztalataink alapján pont a vadászatok szerve-
zésének színvonala és a folyamatosan fejlesztett vadászházi háttér 
nyújtotta szolgáltatások miatt a „saját” vendégek, és a szervező 
irodák is szívesen jönnek vissza hozzánk. A bőgésre, barcogásra 
„bejáratott” vendégkörrel rendelkezünk, de az elmúlt évek társas-
vadászati eredményeinek köszönhetően, a megkeresések télen is 
folyamatosak. A  piaci túlkínálat (elsősorban a társasvadászatokat 
értve ez alatt) miatt kialakult árversenyben viszont nem kívánunk 
részt venni, így a más területről kapott nyomott árakat lobogtatva 
hozzánk érkező vendégeket vagy irodákat udvariasan igyekszünk el-
tanácsolni. A külföldi vadászati kiállításokon való részvételünk évek 
óta bevált gyakorlatként működik.

Fentiek eredménye a 80-85 százalékos bérvadászati arány, ezen 
belül a fi zető vendégek 60 százaléka saját irodánk szervezésében ér-
kezik területeinkre. A hatalmas gazdaság adta lehetőségek és a vál-
tozatos vadászati igények összehangolása csak így, több lábon állva 
tud megnyugtató biztonsággal és eredményesen működni.

SEFAG-Lábod Vadászatszervező Iroda
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Vadászatszervezés a SEFAG-nál
A múlt hónapban megjelent SEFAG Zrt. vadgazdálkodásáról szóló cikkünkben nem ejtettünk szót arról, 
hogy miként működik társaságunknál a vadászatok értékesítése. Mostani írásunk betekintést nyújt a szín-
falak mögé...

Vörösalma vadászház
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A járulékokért!

Már nem tudom, hogy hol olvastam, de valahol valaki azt tanácsolta, ha meg akarok ismer-
ni egy embert, egy családot... sok mindent elárul a jellemükről, a szokásaikról a vécéjük, 
annak „berendezése”, tisztasága, stb. Nem tagadom, ha tehetem portréim, interjúim során 
meglátogatom az illemhelyet. Boros Andreánál még a kazánházba is bekukkanthatt am, 
merthogy így lehet eljutni a „sufni-műhelyébe”, vagyis a műtermébe. Mindenhol rend és 
tisztaság, ami nem a vendégnek szól, látni-érezni, hogy hozzátartozik a „házi rendhez”. 
A legnagyobb pedantériát számomra mégis a kazán mellett i, bekészített  tűzifa sugározta: 
egyforma vastag, egyforma hosszúra vágott  farudak várták, hogy eltüzeljék őket.
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Nagydorog, Táncsics utca. Gondosan lefestett, újnak tűnő fake-

rítés. A házat szinte láthatatlanná teszik az utcafrontra ültetett 

örökzöldek. Csengő nincs. Kívülről is könnyű kinyitni a kiskapu 

tolózárát. Kutya sincs, mint később megtudom, 15 évesen nemrég 

kellett elaltatni. Viszont hangosan jelez a gúnár, sátorozva pipiske-

dik és durukkol egy bibircses bronzpulyka... mire a gazdasszony is 

megjelenik a betonozott tornácon. Mindenki zokniban-harisnyá-

ban van, s bár bíztatnak, mégis leveszem a cipőmet, papucs sem 

kell, padlófűtés van. A sarokból előkerül és be-

mutatkozik egy 8-9 éves forma kis srác, Nagy 

Dániel vagyok – mondja, majd visszamegy 

kuncogni és a tabletjén játszani a heverőre. Ő 

a legkisebb. Később megérkezik Bajáról a leg-

nagyobb fi ú, a 17 éves – német gimnáziumba 

járó – Kristóf és Györkönyből, a szomszéd – 

részben sváb lakosságú – falu kétnyelvű iskolá-

jából a 14 éves Sebestyén. Ők is mosolyognak.  

(A főiskolás Dorottyával nem találkoztam.) 

Olyan furcsán vicces, vagy inkább szokatlan 

és nevetésre ingerlő, hogy Anyát – mint alko-

tó művészt – faggatja egy újságíró. Számukra 

eddig Anyának más volt a szerepe, hiszen azt 

látták, hogy hajnalban megy hátra a kertbe 

etetni, az aprójószágon kívül a minden évben 

gömbölyűre hizlalt sertéseket, a borjúként 

a házhoz kerülő, tejjel itatott, majd ugyancsak 

termetesre hízó marhákat. Aztán az ő feladata 

volt és az ma is, hogy süssön-főzzön, takarít-

son, lássa el a teljes háztartást. 

A méretes ebédlőasztalhoz ülünk, nyolc 

szék veszi körül. A kilencedik külön áll, a támláján elöl és hátul 

Andrea pirografi kája látható. Még további tizenegy szék készül, 

ami további huszonkettő pirografi kát jelent. A pirografi ka érdekes 

technika, olyan, mint a grafi ka, csak nem ceruzával vagy tollal 

készül, mivel a vonalakat, a tónusokat a fába égetik. Sokat nem 

lehet tévedni, mert az égetést nem lehet „radírozni”.

Ha együtt van a szűken vett család, akkor is hatan ülik körül 

az asztalt, négy gyerek és a szüleik. Beszélgetés közben előkerül 

a férj, Nagy Zoltán. A márciusi havazások és a felázott utak mi-

att nem tudott kimenni az erdőre. A Gyulaj Zrt.-nek dolgozik, 

vállalkozóként tisztítást, gyérítést vállal. Egyedül. Most kezdem 

el megérteni, hogy Andrea miért dolgozik pirografi kával, miért 

meghatározóak a házban a lambériák és mitől olyan „egységesek” 

a farudak a kazánházban.

A „műteremben” egy készülő olaj-képet, 

a nappaliban talán két-három festményt tud-

tam „leltárba venni”, a grafi kákról, tollrajzok-

ról, pasztellekről, akvarellekről és a kedvenc 

technikával: a fapáccal készült képekről nem 

beszélve. 

- Csak a szénnel nem tudtam igazán megba-

rátkozni – vallja be Andrea – és a pasztellkré-

tát sem tudom úgy használni, mint Valaczkai 

Erzsike. 

De kezdjük az elején! 

Ha jól értelmeztem az elmondottakat, Bo-

ros Andreának eddig két nagy találkozása volt 

a rajzolással, a képzőművészettel. Még a kecs-

keméti általános iskolában volt az első, ahol 

a rajztanára fedezte fel a hihetetlen biztos kezű 

rajztudását és mindenképpen a szegedi képző-

művészeti középiskolát javasolta továbbtanu-

lásul. A szülei azonban másképpen döntöttek, 

„legyen egy biztos szakma a kezedben” alapon 

a kalocsai ruhaipari technikum felé terelget-

ték. Technikusként egy évig a könnyűipari 

műszaki főiskola hallgatója lett és párhuzamosan elméleti ruha-

ipari szakmai tárgyakat oktatott egy szakmunkásképző iskolában. 

Akkor még lehetett ilyen kombinációkat vállalni. A ruhaipari kar-

riernek Dorottya, az első szülött vetett véget. A fi atal pár Zoli szü-

leihez, Nagydorogra költözött és Andrea hosszú éveken keresztül 

nem nagyon tudott elszabadulni a „fakanáltól”.

A főzőkanáltól a festőálványig
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2005-ben első munkáit vitte el a család egy vadász ismerőse Sió-

agárdra, a megyei vadásznapra, ahol Muray Kati fi gyelmébe aján-

lotta őket, aki ezután javasolta, hogy feltétlenül látnia kell édesapjá-

nak . Andrea bemutatkozó munkát küldött Muray Róbertnek, aki 

egyből meghívta őt az általa vezetett csepeli művésztáborába. Azóta 

Andrea már háromszor volt a csepeli táborban, a másodikról egy 

Muray-bronzplakettel tért haza. Vendége volt a Valaczkai Erzsébet 

által vezetett karapancsai művésztábornak, kétszer a Bakonyerdő 

szalonkás táborának, a  röjtökmuzsaji mű-

vésztábornak, valamint részt vett egy olyan 

Tisza-túrán, ahol a több országból érkező 

művészek nap, mint nap eveztek, majd fes-

tettek és a túra végén elárverezték a képeiket. 

A bevételt a Tisza élővilágának megóvására 

ajánlották fel.

- Én már annak is örülnék - szól köz-

be viccesen a vállalkozó férj, ha Andrea,  

mint az alkalmazottam, „kitermelné” a 

saját járulékait. Négy nagy gyerekünk van, 

ugyancsak költséges a taníttatásuk. De bí-

zom benne, hogy a tehetsége, a kitartása 

előbb-utóbb a család számára is jelent majd 

bevételt.

Andrea úgy gondolja, hogy a tehetségét 

anyai ágon örökölte, a családban akadt bőr-

díszműves, de volt, aki intarziákat készített 

és édesanyja fi atalon még előszeretettel raj-

zolt, majd később mesterien hímzett. Sze-

ret rajzolni, de feleségként, anyaként csak 

azután engedhette meg magának a  rajzol-

gatást, miután a negyedik gyermeke is na-

gyobbacska lett. Nem tartja magát művész-

nek, de alkotónak igen, akinek a legfőbb témája a természet. Arra 

törekszik, hogy a festményein, a rajzain mindig minden hiteles 

legyen... ezt csak leírni, kimondani könnyű, megvalósítani annál 

nehezebb. 

- Sokat segít ebben a fotózás, hogy egyáltalán a természetben 

legyek – szögezi le Andrea – amikor megszólalnak a dámbikák, 

akkor egy régi baráttal, a mezőföldi fotós egyesület tagjával együtt 

nálunk bújjuk az erdőt, ő pedig cserébe a madarakat ismerteti meg 

velem. Zoli elhullott madarakkal lát el, amiket munkája közben 

talál (legszebb egy gyöngybagoly volt), ezek tanulmányozásával 

hasznos ismereteket szerzek, és persze ott vannak a disznóhajtások 

és a nagyvadas lesek.

Hét év nem nagy idő, amióta Andrea „al-

kotói életének” második, mindenképpen 

felfelé ívelő szakaszát éli. Olyan, alapvető-

en autodidakta – önmagát képző – alkotó, 

aki még nem döntötte el, milyen irányban, 

milyen úton, milyen technikákkal kíván 

dolgozni 

Elfogult vagyok vele szemben, örülök, 

hogy nagy kihívásnak tekinti azoknak az 

illusztrációknak az elkészítését, melyekkel 

a  „hihető és hihetetlen történetek” rova-

tunk írásait közöljük. Nem titok, hogy 

gyakran szoktam Muray Róbertre hivat-

kozni, amikor egy-egy illusztráció megraj-

zolására adtunk megbízást, aki azt mondta: 

ő igazán a 35 évvel ezelőtti, a Nimródban 

megjelent vadlexikon illusztrálásának 

köszönhette, hogy nevet tudott szerezni 

magának a vadászok körében. Ugyanezt  

a fi lozófi át vallotta a világhírig eljutott 

Csergezán Pál festőművész is, aki a kezde-

tek kezdetén könyvillusztrátor volt, vala-

mint a – sajnos – nagyon rövid életű, ám 

fantasztikus rajztehetségű Balogh Péter is. 

Tudnám még a sort néhány élő képzőművész nevével is folytat-

ni... és teljesen biztos vagyok benne, hogy rövid időn belül Boros 

Andrea nevét is közéjük fogjuk sorolni!

-dor
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BÉKÉS SÁNDOR
bekes.sandor@chello.hu

A tél ereje fogyóban, ám a tavasz még vá-

rat magára. A Gólyavár lakói azonban már 

minden bizonnyal úton vannak hazafelé. 

Amikor a várrom közelébe érek, leveszem 

a lábam a gázpedálról, s valami olyasmit ér-

zek, amit jobb szó híján most a „visszatalá-

lás örömének” nevezek. Nyilván a hazatérő 

gólyák is valami ilyesmit érezhetnek. Sok-

szor láttam őket, ahogy megérkezésüket 

követően, önfeledt vitorlázással köröztek 

az otthonuk felett, mivelhogy valamikor az 

én otthonom is itt volt, a Kapos folyó és az 

egykori vár „bús düledéke” közelében...

Házunk udvaráról (melynek helyén már 

évtizedek óta a 611-es út új nyomvonala 

halad) ráláttam a folyócska két oldalán 

hosszan elnyúló Berekre, mely magányos 

fáival, fűzfa ligeteivel, áthatolhatatlan, 

tüskés-bogas bozót-szigeteivel számomra 

maga volt a rejtelem.

Kamaszéveim emlékeit felidézve ma is 

érzem „felfedező útjaim” bizsergető izgal-

mát. És most, hogy áthaladok a Kapos-hí-

don, az akkor gimnazista, nálam három 

évvel idősebb Várnai Jancsit is látni vélem, 

amint éppen elém toppan az egyik bokor 

mögül, egy rejtélyes eredetű és tulajdonú 

sörétes puskával a kezében...

Régi, jó ismerősömhöz, Bán Bélához 

igyekszem, aki a legismertebb vadászok 

egyike Tolna és Baranya megye találkozási 

övezetében. (Vadász szakmai pályafutásáról 

lapunk 2012/8. számában olvashattunk.) 

Akárhol és akárhányszor is találkoztunk, 

valamit éppen szervezett, bonyolított, és ez a 

valami szinte mindig a vadászati kultúráról 

szólt. Az egykori husztóti vadászháznál ren-

dezett „házi” vadásznapok csúcspontja év-

ről-évre az általa vezényelt vadászöttusa volt 

(koronglövészet, céllövészet kispuskával, 

trófeabírálat, vadgazdálkodási és természet-

védelmi teszt), melynek sikerét és népszerű-

ségét vendégként magam is többször meg-

tapasztaltam. Az utcába, amelyben a házuk 

áll, éppen a fennállásának 100. évfordulójára 

készülő gimnáziumnál kell bekanyarodni. 

Lassítok, a képzelet képernyőjén itt is Várnai 

Jancsi alakja sejlik fel a télutói délelőtt felhő-

ket áttörő, szórt fényében. Ámbár már dr. 

Várnai János sebész orvosként, de vadászru-

hában, szakálasan, szivarcsonkkal a szájá-

ban, jellegzetes, hegyes Rumcájsz-kalappal 

a fején – és persze, kutyával az oldalán. És 

mintha Lerner Elemér tanár úr is ott állna 

valahol a háttérben, aki földrajzot tanított, 

és aki – miközben megkövetelte a tények és 

adatok ismeretét –, mindenekelőtt az örök 

kíváncsiságot, valamint az utazás, a felfede-

zés, a természet titkai megismerése iránti vá-

gyakozást igyekezett belénk oltani. Bizony 

(és ezt most fogalmazom meg magamban 

először) bizonyos értelemben én ő is vagyok. 

Mint ahogy alighanem mindenkiben ott 

vannak mindazok, akik hatottak rá, akik 

a példaképei, avagy a mentorai voltak.

Az 1992-ben, 55 éves korában elhunyt 

dr. Várnai János Bán Béla életében is fon-

tos, példát és irányt adó szerepet játszott. 

Számára a vadászat nem hobbi volt (a hob-

bi: kedvtelésből űzött foglalatosság, hó-

bort, passzió...), hanem életforma, mondja. 

Én szálkásszőrű tacskójával együtt élő sze-

líd rókáját és terepjáró Trabantját említem 

fel, Bán Béla a vérebeit. Dr. Várnai János 

tenyésztőként is elismert volt (az ugyancsak 

fi atalon elhunyt Tóth Lajos a Várnai-ken-

Csak az lát, 
aki nem rohan...
Két felkiáltójelszerű falcsonk magasodik Dombóvár déli peremén, 
a Kapos folyó hídjának közelében. E torzók annak a kalandos sor-
sú várnak a  maradványai, melynek egymást követő urai között  a híres 
„Hármaskönyv” szerzőjének, Werbőczy Istvánnak a neve is szerepel. 
A Tripartitum – Nemes Magyarország jogszabályi és szokásjogi gyűjte-
ménye –, jórészt ebben a várban íródott . De a dombóváriakat nemigen 
foglalkoztatja az egykori vár egykori történelmi szerepe: Gólyavárként 
emlegetik, merthogy időtlen idők óta gólyafészek díszíti az egyik falma-
radvány tetejét...
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nelből származó Dombóvári Baldóval je-

lentős sikereket ért el a hazai és nemzetközi 

versenyeken), máig ható örökséget azonban 

a Magyar Véreb Egylet elnökeként hagyott 

maga után. És ez nem más, mint az ügysze-

retet és az önzetlen áldozatvállalás.

Az 58 éves Bán Béla 1982 óta vadász-

társasági tag, ámde vadászéletét 1963-tól 

származtatja, amikor is először vett részt 

nyúlbefogáson. 1974-től már „hivatásos” 

hajtónak számított, aki egyebek mellett 

vödörszámra gyűjtötte és hordta a fácán-

csibék számára a hangyatojásokat. Várnai 

János emléke ürügyén fordultunk vissza 

a múltba, hogy aztán beszélgetésünk szinte 

egész ideje alatt ott is maradjunk, azokat 

keresve és megidézve, akik vonzó egyénisé-

gük, izgalmas életvitelük vagy éppen írása-

ik ereje által beleszóltak az életünkbe. 

Bán Béla régi vadászjegyeket keres elő 

könyvei közül, melyeket Balla Imre nevére 

állítottak ki, valamikor az 1920-as-as évek 

végén. Keresztszülői kapcsolat révén távo-

li rokon volt, a vállára vetett vadászpuska 

okán azonban nagyon is közeli példakép. 

A vadászat iránti vágyakozását ő alapozta 

meg, emlékezik vendéglátóm a kezdetek-

re, majd az 1971. évi budapesti vadászati 

világkiállítás teljesítette ki, melyet 16 éves 

kamaszként, osztálykirándulás keretében 

barangolt be. A felnőtteket az érdekeik 

vezérlik, a gyerekeket pedig a fantáziáju-

kat megragadó élményeik, jegyzem meg, 

amihez Bán Béla azt teszi hozzá, hogy va-

dászként bármit is teszünk, bármit is ren-

dezünk, mindig gondolnunk kell a gyere-

kekre is...

Az élmények ürügyén a vadászirodalom 

klasszikusaira terelődik a szó. Bán Béla 

Nadler Herbertet emeli ki a rangos szerzők 

közül, aki arra fi gyelmeztetett, hogy „Aki 

siet és mohón vadászik, nem ér rá a vadász-

sikert értéke szerint megbecsülni, nem ér rá 

boldognak lenni és az igaz vadászéletnek 

örülni...” A mai „újvadászok” motivációi-

ról sajnos, keveset tudunk. Nyilván, ma is 

vannak közöttük „idealisták”, akik vallják 

– mint ahogy Nadler is vallotta –, hogy 

a vadászat nem a puskázás mulatsága, nem 

sport, hanem mesterség, tanulmány, felada-

tok megoldása, elmerülés, ezen felül pedig 

vigasz, gyógyír, kárpótlás és erőforrás... De 

a vadászirodalom, a vadászkönyvek iránti 

lanyha érdeklődés okot ad az aggodalomra...

Bán Béla felesége, Erzsébet asszony fris-

sen főzött, illatos kávéval érkezik, s miu-

tán hallja, hogy Nadler Herbertről beszél-

getünk, pár percre le is ül mellénk. Mert, 

mint mondja, férjével olvasmányélménye-

ik is közösek, és ő különösképpen szereti 

Nadler kissé régies, ám nagyon is hangu-

latos és szemléletes stílusát, szóhasználatát. 

Mint ahogy én is. Ő példaképpen a „villa-

mos zseblámpát” említi, én a „rucafi ókot”, 

a „csalósípot” és a „nyalatót”...

Nadler Herbert legkedvesebb vadásza-

ti módja, mint ahogy az elbeszéléseiből 

egyértelműen kiderül, a cserkészés volt. 

Életrajzírója, dr. Czvalinga István (aki kor-

társaink közül talán a legtöbbet tette jeles 

elődeink életútjának és hagyatékának fel-

tárása, megismertetése érdekében, és aki 

ezáltal az én életembe is ösztönzőleg szólt 

bele) egyenesen a cserkészés művészének 

nevezte. 

Csak az lát, aki nem rohan, mondja be-

szélgetésünk végén, mintegy saját tapasz-

talatai összegezéseképpen Bán Béla, akit 

gyakran ér erdei ösvényeken hallgatózva 

a hajnalhasadás...

*

Nadler könyveivel körülvéve írom ezt a ri-

portot. Belelapozok „A Keleti és Déli Kár-

pátokban” című kötetbe, és az előszóban 

éppen a hajnalról írt gondolataira találok. 

„... jelentőségét csak az tudja, aki ismeri, 

aki nemcsak szemével látta, hanem lelkével 

megérezte, aki elmerült a virradás termé-

szeti csodájában, aki áhítatosan nézte a ke-

letről jövő rózsás derengést és megérezte 

a végtelent és az örökkévalóságot.” 

Újra olvasom életrajzát is, és örömmel fe-

dezem fel, hogy Nadler Herbert 130 évvel 

ezelőtt, 1883. május 13-án született, tehát 

rövidesen kerekévfordulós születésnapja 

lesz...Vendéglátóm és felesége, Erzsébet asszony

Régi vadászjegy, amelyet Balla Imre névre állított ak ki valamikor az 1920-as évek végén
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Hát persze, hogy érdekelt, 

hogyan került gimnazista-

ként egy ilyen közlekedő 

szálloda fedélzetére?

- Protekcióval. A nagy-

néném segített, aki szintén 

a hajón dolgozik a férjével 

együtt, aki francia – mond-

ta Laura azzal a kedvesség-

gel és nyíltsággal, amelyet 

már volt alkalmam meg-

tapasztalni, amikor a Miss 

FeHoVa versenyre jelentke-

zett hölgyeket fotóztuk és 

beszélgethettünk kicsit.

A kíváncsiságom termé-

szetesen itt nem ért véget, 

így megtudtam, hogy egy 

luxus személyhajón megle-

hetősen kemény a munka, 

de ez – az Oroszlán jegyé-

ben született – az egész napi 

elfoglaltság nem okozott 

gondot Laurának. Igen, jól 

keresett a hajón, amit nem 

csak a lelkiismeretességének, a mosolygósságának, az alkalmazkodóképessé-

gének köszönhetett, hanem a nyelvtudásának is. Otthon az Édesapjától – aki 

pedagógusból lett ipari alpinista – horvátul tanult, az óvodában, az általános 

iskolában és a gimiben is német szakos volt, a német nyelvből felsőfokú vizs-

gája van, a második nyelv mindig az angol volt, amihez a francia hajó miatt 

franciául is meg kellett tanulnia. Mivel az utasok zöme általában francia, elég 

alkalma volt ezt a nyelvet is gyakorolnia, de a legtöbb „jattot” – borravalót 

– a német vendégektől kapta. Még a munkánál maradva, Laura hostessként 

is igyekszik pénzt keresni, termékbemutatókon, rendezvényeken, konferenci-

Az első „Miss”
Eddig majdhogynem közömbösen néztem az Erzsébet és a  Sza-
badság híd között , a pesti oldalon, a  Belgrád rakpartnál kikötött  
luxus személyhajókat, pedig gyerekkoromtól kezdődően szerel-
mes vagyok a hajókba, a hajózásba. Mostanában, ha a budai alsó 
rakparton autózom – ez elég gyakran előfordul – amennyire a köz-
lekedés biztonsága engedi, egyetlen hajót keresek a szemem-
mel. Már tudom róla, hogy 110 méter hosszú, 176 utas szá-
mára nyújt családias hangulatot, „megfi zethető eleganciát és 
kényelmet”. Kutakodásomnak egyetlen oka van, a  20 éves mo-
hácsi lány, az első Miss FeHoVa szépségkirálynő, Dombai Laura 
már három esztendeje, nyaranta két hónapig a Vivaldi hajó ét-
termében dolgozik felszolgálóként, a keresetéből a tanulmányait 
– a félévenként 200-300 ezer forintos tandíjat – fi nanszírozza. 
A  Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola másodéves hallga-
tója, médiatudományt tanul. Azért ez nem semmi!
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ákon dolgozik, legutóbb Xbox videojáték-konzolok pro-

móciójában működött közre.

Saját bevallása szerint egy szem gyerekként eléggé el-

kényeztették a szülei. Amit akart, azt a legtöbbször elér-

te... persze minden azonnal kellett, legyen szó lovaglás-

ról, motorról, Jet-Skiről, autóról. Fiús lány, azt mondja, 

sosem volt Barbie babája, inkább autókkal játszott. 

A  versenyszellem megnyilvánulásának tekinthető, hogy 

hét évig kézilabdázott és már 16 évesen egy 50 köbcen-

tis Aprilia RS sportmotor nyergében húzta a gázt, vagy 

a Yahama Jet-Skivel menekült a Dunán a vízirendőrök 

elől. Már nincs meg se a motor, se a Jet-Ski, ahogy meg-

szerezte a  jogosítványt, „átült” a Toyota Yarisába, azzal 

közlekedik Győr, Mohács és a főváros között. Mohács 

ugye érthető, ott van a szülői ház... na de Győr? 

- Most ott lakunk a párommal egy albérletben. 

- És ki a párja?

- Fitos László. Focista. Egy éve ismerkedtünk meg és 

gyorsan komolyra fordult a kapcsolatunk. Azért lakunk 

Győrött, mert „Nyuszkó” a Fraditól átigazolt az NB II-es 

Gyirmót FC Győrhöz, Csank János vezetőedző hívására.

Mint később kiderült, Laci apukája rendszeres olvasója 

a VADÁSZLAP-nak, ő hívta fel Laura fi gyelmét a Miss 

FeHoVa szépségversenyre és az egész család biztatta az 

indulásra. 

- Az én családomban a nagyapám vadászott – vallja be 

Laura – Apám nem vadász, bár volt egy foxija, a Sutyi, 

amelyik megnyert egy kotorék-versenyt. Viszont mind-

annyian horgászunk, mondjuk ez Mohácson, a Duna 

mellett nem nagy dolog. Engem sem kellett kényszerí-

teni, hogy megtanuljam a botok felszerelését, a  horgok 

csomóinak megkötését. 

Miután a Vodafone-nál Laura átvette a szépségkirály-

nő egyik díját, az okos telefont, a szerkesztőségbe autóz-

tunk egy kicsit hosszabb beszélgetésre. Ahogy a fotózásra, 

a FeHoVa-ra, ide is elkísérte őt a párja. Szimpatikus fi a-

talok, akikről a vak is látja, hogy nem „mindennapiak”. 

Laura nem is tagadja, hogy szeret egyénien, divatosan 

öltözködni, szereti az élénk színeket, a látványos kiegészí-

tőket, szívesen visel ékszert, gyűrűt, nyak- és karláncot... 

nem feltétlenül kell aranyból lenniük. Az íz-

lését hazulról hozta, Édesanyja női divatáru-

boltot visz Mohácson, így korán megtanul-

ta, mit jelentenek a márkák. (Udvariasságból 

nem kérdeztem meg a karórájának márkáját, 

de a „gagyinak” egyáltalán nem mondható 

Givenchy napszemüveg önmagáért beszélt.)

Nekem úgy tűnik, hogy a tempera-

mentumos, szeretetre méltó, eleganciát 

sugárzó Laura tipikusan „orosz-

lán”... és ez már óvodás korában 

is megnyilvánult a „fellépé-

seiben”. Nem volt olyan 

ünnep vagy rendez-

vény, ahol ne sza-

valt volna, de szí-

vesen vállalta az 

iskolai és egyéb 

műsorok veze-

tését... szüksége 

van a „közönség-

re”, a  társaságban 

is vezető szerepre tö-

rekszik.

Még véletlenül sem lehet őt 

komolytalannak tekinteni, amit az 

is bizonyít, hogy a kedvenc költője Ady 

Endre és a Csinszka verseket szereti a leg-

jobban, mint ahogy a tudatosságát bizo-

nyítja, hogy a főiskola befejezése után 

a  médiában szeretne elhelyezkedni. 

Csinossága, arányos alkata, zöld sze-

me, fekete haja, nyelvtudása, nem 

utolsó sorban a tudatossága és a  ki-

tartása lehet a garancia arra, hogy 

előbb-utóbb találkozhatunk vele 

szerkesztőként, műsorvezetőként.

Tavaly döntött úgy, hogy megpró-

bálja kamatoztatni „megjelenésének 

előnyeit” és benevezett a Miss Word és 

Miss Univers Hungary szépségverseny-

re, itt a döntőbe került, majd ezt követően a 

Miss FeHoVa-ra, melyet megnyert. Szemmel lát-

hatóan boldog volt, hogy a zsűri őt – az igazi Orosz-

lánt – hirdette ki szépségkirálynőnek... akinek belső 

szükséglete, hogy a többiek fölé kerekedjen. Bizonyí-

tott – önmagának és a világnak –, hogy királynői 

megjelenése, csinossága, ápoltsága tekintélyt köve-

tel, hogy lehet őt öltözködésben, viselkedésben utá-

nozni, mert egészséges hiúsága, csillogási vágya, 

exhibicionizmusa magabiztosságot tükröz... 

Egy biztos, a szép és okos Laura vonzó, ked-

ves, segítőkész, nagylelkű, keményen és szorgal-

masan dolgozó-tanuló fi atal hölgy, aki nem egy 

a sok hölgy közül, ő az első Miss FeHoVa! 

Tiszta szívből drukkolunk neki, hogy sike-

rüljön minden elképzelését valóra váltani.

-css-
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DVD-k
VADÁSZLAP PDF-archívum 2006-2011. . . . 1980,-/db
VADÁSZLAP PDF-archívum csomagban . . . . . 9000,-

Vadászat
A magyar erdő királya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000,-
Blaumann Ödön: Őzbak bírálat I-II. . . . . . . . . 2500/db
 100 gímbika  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 100 lövés vaddisznóra I-II-III. . . . . . . . . . . 2500/db
 Vaddisznóhajtások akciójelenetei I-VI. . 2500/db
Dámszarvasok földjén . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000,-
Heltay I., dr.: Amit a nagyvadról tudni illik . . . 5550,-
Hidvégi Béla: A világ tetején . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,-
Ignácz M. dr.: Oroszországi vadászatok . . . . . . 3800,-
 Szalonkától a vadlibáig dupla . . . . . . . . . . . 5000,-
 Vadászatok Dámországban dupla . . . . . . . 5000,-
Sáfrány József: Az én Afrikám I-II.  . . . . . . . . . 2100/db
Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése . . . . . . 4900,-
 A vaddisznó vadászata 1-2. . . . . . . . . . . . . 4900/db
 Vadász ABC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900,-

Solymászat
Balogh István: Vértelen vadászat . . . . . . . . . . . . 4680,-
A solymászat Magyarországon . . . . . . . . . . . . . . 3000,-

Íjászat
Szabadi Attila: Robin Hood sehol… . . . . . . . . . .3130,-
 Vadászat Magyarországon refl exíjjal  . . . . .3130,-
Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. . . . . . . . . . . . 4900/db

Művészet
A természet művészei  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500,-
Bársony István a láp és a pagony dalnoka . . . 2700,-
Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig . . . . . . . 2900,-

Zene 
Concerto-Boldog: Vadászzene . . . . . . . . . . . . . . .3150,-
Magyar Vadászkürt Egylet: Vadászüdv . . . . . . 2980,-
Muzsika Magyarországról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1700,-

KÖNYVEK
Klasszikus irodalom
Apponyi Henrik, gróf: Úti- és vadásznaplóm . . 6200,-
Avarff y Elek: Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,-
 Vadászképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,-
 Vadászutakon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
Bársony István: Az elveszett Paradicsom  . . . . 2450,-
 Árnyak az éjszakában . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,-
 Fekete vér  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,-
 Nyomról nyomra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2750,-
 Vadászhangok, hangulatok . . . . . . . . . . . . . 2100,-
Fekete István: Az erdő ébredése  . . . . . . . . . . . . 2400,-
 21 nap - Csend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2990,-
 Sárgaréz patkók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,-
 Tíz szál gyertya  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 Tojáshéjdarabkák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,-
 Útra kelünk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 Zsellérek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
Just Ödön: Vadásznapló töredékek. . . . . . . . . . 3700,-
Kittenberger: Vadász- és gyűjtőúton Afrikában . . 6100,-
 Első elefántom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600,-
K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . 2700,-
Maderspach: Az oláhok vérnyomban... . . . . . . 2600,-
 Havasi vadászataim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
 Medve!  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,-
 Páreng Retyezát . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,-
Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . 2900,-
Molnár Gábor: Dráma az őserdőben  . . . . . . . . 2500,-
N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim  . . . . . 3200,-
Nadler Herbert: A Keleti- és Déli-Kárpátokban . . .2500,-
 Vadásznapok, vadászévek. . . . . . . . . . . . . . . 2500,-
Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák  . . 2700,-
Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkezdődött . . . 2499,-
  Afrikai tábortüzek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2699,-
 Alaszkában vadásztam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238,-
 Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,-
 Ünnepnapok  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2999,-
Tanos Pál: Erdőzúgás  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,-
Thurn-Rumbach: Erdélyi szarvasok és medvék... 2500,-

Kortárs irodalom
A szarvasok háreme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
Ambrózy Árpád: Nimród csillaga alatt . . . . . . . 2400,-
Apatóczky István: Ettünk falombot... . . . . . . . . . .850,-
Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok  . . 3990,-
 Vadászszívvel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5400,-
Bozóki László: Európai trófeakatalógus . . . . . . 6000,-
 Remetekanok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4350,-

Bozóki László: Vándorvadász. . . . . . . . . . . . . . . . 5200,-
Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . 2100,-
Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon  . . . . . . 3900,-
Farkas Dénes: Nézd és lásd! . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200,-
Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony  . . . . . . . . . 2300,-
 Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9500,-
Fáczányi-Molnár: Vadászősök tisztelete . . . . . 2400,-
Farkas Zoltán: Murphy horgászik . . . . . . . . . . . . 1970,-
Festetics Antal: Konrád Lorenz világa  . . . . . . . 5700,-
Földi László: Új vadregény . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2490,-
Gál Sándor: Esték és hajnalok  . . . . . . . . . . . . . . . 1900,-
Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . 6400,-
Hámory: Kurgánok között a Hortobágyon  . . . . 1500,-
Hankó László: A medvék országa . . . . . . . . . . . . 3000,-
Hidvégi Béla: Vadászálmok birodalmában . . . 3900,-
Hidvégi-Jánoska: Magyarok Ázsia vadászösvényein . 3900,-
Kemény J.: Medvekalandok a Kárpátokban . . 2500,-
Kovács D.: A vívók  apostola és a vadászat szerelmese 3500,-
Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám  . . . . . . . . . . . 4950,-
Márok Tamás: A képzelet vadászmezején  . . . 2700,-
Márton Imre dr.: A vadon hívó szava  . . . . . . . . 3900,-
Motesiky Árpád: Emlékezés Stróbl Alajosra  . . .700,-
Oláh-Oláh: Hajnalok és alkonyok . . . . . . . . . . . . 2500,-
Palkovics Gy.: A zisten fölvitte a dolgomat . . . 2450,-
 Kakpuszta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1995,-
 Milliárdosok között  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2450,-
Rakk Tamás: Göröngyös égi és földi utakon... 2500,-
Rácz Gábor: Majdnem megmásztam...  . . . . . . 3200,-
Retter L.: Üregi nyúltól a medve vadászatáig . . 2499,-
Sáry: Az elveszett erdőről és a megtalált időről . 2500,-
Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői  . 2200,-
Schwartz Béla: Jávorszarvassá avatom . . . . . . 2200,-
 Mister KUDU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
 Siketfajd ketyegés és zergefütty  . . . . . . . . 2200,-
Simkó Gyula: Szívemben Afrika  . . . . . . . . . . . . . 4990,-
Steiger, Brad: Csodálatos elbeszélések kutyákról . 1299,-
Sterbetz István: Puskával a Nagypusztán . . . . 3000,-
Sütő András: Hargitai vadászkalandok  . . . . . . 2500,-
Szabó József: Harangszó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
Szálka Róbert: Topi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2280,-
Szász Imre: Basa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900,-
Szerb Imre dr.: Együtt vadászni  . . . . . . . . . . . . . 1000,-
Szladek Mihály: Az élet rendje  . . . . . . . . . . . . . . 1500,-
Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . 3500,-
 Vadászatok itthon, otthon és a csúcsokon. . . 3950,-
Vasas Joachim: Menjen, Doktor elvtárs! . . . . . 2310,-
Végh Endre, dr.: Megvadult szótár. . . . . . . . . . . 4990,-
Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . 2990,-
Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén  . . 4400,-
Zsigárcsik Gyula: Diana másként akarta . . . . . 3200,-

Szakkönyv 
Bakonyi Gábor: Állattan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500,-
Békési-Csarnai: Házi pálinkafőzés . . . . . . . . . . . 2900,-
Bicsérdy-Sugár: Vadbetegségek  . . . . . . . . . . . . 3200,-
Binder Egon: Füstölés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,-
Czibulyás-Tóth: A japán fürj és tenyésztése . . 1650,-
Csányi Sándor: Vadbiológiai olvasókönyv . . . 4200,-
Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . 3900,-
Faragó S.: A vadállomány szabályozása  . . . . . 3900,-
Fehér György: Állatpreparátumok készítése  4900,-
Gahm, Bernhard: Házi vágás, bontás.... . . . . . . 3500,-
Hespeler-Krewer: Fiatal vagy idős? . . . . . . . . . . 3200,-
Heltay I.: Amit a fegyverismereti vizsgán...  . . 3100,-
 Az állami vadászvizsga tesztkérdései  . . . 3100,-
 Vadásziskola  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8550,-
Heltay-Kabai: Hivatásos vadászok kézik. I-II. . . .12 600,-
Heltay-Rácz Fodor: Vadászatszervezés, vadászetika . . . 4 600,-
Horváth L.: Halbiológia és haltenyésztés . . . . 5400,-
Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan . . . . 4200,-
Kristó L.: Vadászpuskaműves mester könyve . . 3240,-
Koloman Ferjentsik: Hatnyelvű vadászszótár . . 2400,-
Kovács Zs.: Farkasok a Kárpát-medencében . . 1800,-
Lampeitl, Franz: Méhészek könyve . . . . . . . . . . 3500,-
Samwald, Achim: Aszalás, szárítás . . . . . . . . . . . 2900,-
Solymász E.: Évkönyvek 1999-2009 . . . . . . . . 3300/db
Szabó Péter: Rókák és terrierek  . . . . . . . . . . . . . 3360,-
Szóljon a vadászkürt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990,-
Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat)  . . . . . . 1800,-
Vadászetikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,-
Vén Zoltán: A görényezés rejtelmeiről . . . . . . . 2800,-

Fegyver
Hartink, A.E.: Golyós és sörétes vadászfegyverek . . 4990,-
Kovács D.: Billenőcsövű golyós vadászfegyverek  . 4800,-
 Vadászfegyverekről nem csak vadászoknak . 3500,-
Kovács László: Amikor kevés a töltény . . . . . . . 1800,-
 Kiváló kaliberek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3330.-
 Kívánatos kaliberek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-

Kovács László: Puskák és szarvasok  . . . . . . . . . 1800,-
 Sokat próbált vadászpuskák  . . . . . . . . . . . . 2990,-
 Vadnyugati vadászpuskák . . . . . . . . . . . . . . . 3100,-

Kutya
A szolgálati kutyák tenyésztése . . . . . . . . . . . . . 2730,-
Bába Károly: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . 1085,-
Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve  . . . . . 2800,-
Félix Endre: A vadász és vizslája . . . . . . . . . . . . . 2000,-
 Kezdő vizslás kézikönyve . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,-
Horváth Z.: A kutya és a macska betegségei . 3900,-
Király Klára: Jagdterrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490,-
Kutyatár: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1950,-
Nickl, Andreas: Kutyáink tanítása és nevelése . . 1990,-
Pomázi Á.: Nemzeti kincsünk a magyar vizsla . . 3990,-
Varga-Nagy: A legnépszerűbb terrierek . . . . . 1390,-

Természettudomány 
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3980,-
A vadvilág atlasza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500,-
Határozó kézikönyvek: Emlősök . . . . . . . . . . . . . 2800,-
Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . 2680,-
Mara-Sepsi: Farkasaink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,-

Növény 
Aichele-Bechtle: Mi virít itt? . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,-
Aschenbrenner Éva: Gyógynövénypatika  . . . 2800,-
Galambosi B.: Fűszer- és gyógynövények . . . . 2500,-
Molnár V. Attila: Mo. legszebb növényei . . . . . 1200,-
Németh: A gyógynövények nagykönyve . . . . 1890,-
Természetkalauz: A trópusok növényei . . . . . . 2500,-
 Cserjék, Fák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db

Gomba 
Carluccio, Antonio: Gombák könyve  . . . . . . . . 5500,-
Gerhardt, Ewald: Gombagyűjtés okosan  . . . . 2499,-
Laux, Hana E.: Ehető vagy mérgező?  . . . . . . . . 2680,-
Montag, Karin: Gombák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2680,-
Rimóczi Imre dr.: Gombaválogató 1-9. . . . . . 2690/db
Szabó I., dr.: A csiperkegomba termesztése  . 1078,-
 A laskagomba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790,-
Szili István: Gombatermesztők könyve . . . . . . 4900,-

Madár
Hume, Rob: Madárlesen  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5900,-
Juhász Lajos: Kertek, parkok madarai. . . . . . . . 2500,-
Koczka A. K.: Magyarország madarai . . . . . . . . 3990,-
Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában . . . . . . . . 4990,-

Lovas 
Busch, Clarissa: Ló és lovas összhangja . . . . . . 2900,-
Horváth Zoltán, dr.: Lóbetegségek . . . . . . . . . . 7900,-
Mihók-Pataki: Lófajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,-

Boros 
Eder, Reinhard: Borhibák, borbetegségek . . . 2900,-
Eperjesi-Kállay-Magyar: Borászat  . . . . . . . . . . . 5400.-
Rácz József: Bor és gomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,-
Somlyay István, dr.: Gyakorlati borászat . . . . . 1780,-
Steidl Róbert: Borosgazdák könyve  . . . . . . . . . 3500,-

Gyerekeknek 
Az erdő állatai (kirakós) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,-
Chisholm: A természet matricás könyve . . . . . 2900,-
Fekete István, ifj .: Csí és Vit meg az emberek . . . 1490,-

Szakácskönyvek 
Cey-Bert R. Gy.: Hunok és magyarok konyhája  . 2500,-
Geopen: Négy évszak házi süteményei . . . . . . 3500,-
Liptai Zoltán: Száz magyar ételcsoda . . . . . . . . 5980,-
Oriskó Ferenc: 88 ünnepi halétel . . . . . . . . . . . . 2999,-
Scholz, Wolfgang: Sajtgyártás házilag . . . . . . . 3360,-
Somlai Sándor: 126 étel nyúlhúsból  . . . . . . . . . 2800,-
Szíjjártó Gabriella: Több száz ízes házi recept 3500,-
Vadászok nagy szakácskönyve . . . . . . . . . . . . . . 8950,-
Williams-Sonoma: Évszakok konyhája . . . . . . . 6990,-

ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:

Webáruházunk teljes kínálata 
a www.vadaszkonyv.hu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:
Vadászlap Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 59/a.
Telefon: +36-70/702-5000,
Tel./fax: +36-1/242-0042

e-mail: megrendeles@vadaszkonyv.hu
Megrendelését

postai utánvéttel szállítjuk.
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Kovács Zsolt:
A vadon vándora 6760,- Christian Oswald:

A világ gímszarvasai 4864,-Blaumann Ödön:
Vadászévad 2012 DVD 2500,-Gróf Zichy Géza:

A leányvári 
boszorkány

4200,-Pintér Norbert:
Vadászatok
évszakról évszakra

1980,- Nadler Herbert:
Csekészeten és lesen
Nagy-Magyarországon

2600,-

Takács Viktor – Tesztvadászat  4900 Ft
Az alábbi fi lm több szempontból is különleges alkotás, amely hasznos lehet kezdő, illetőleg már 
tapasztaltabb vadászoknak egyaránt. A bő 40 percnyi anyagot két részre lehet osztani. Az első-
ben őz, gímszarvas, dám, mufl on és vaddisznó vadászatokon vehetünk részt, ahol lövés előtt, 
vagy éppen után, pár szívdobbanásnyi időre egy kérdést és lehetséges válaszokat láthatunk az 
adott vaddal, találattal kapcsolatban. Pontosan ezért érdemes a fi lmet egy darab papírral és író-
eszközzel nézni, hogy lehessen jegyzetelni és a fi lm második felében a válaszokat ellenőrizni. 
A szerző az egyes szituációk megmagyarázásakor elmondja azokat a szempontokat, amelyekre 
érdemes fi gyelni. Erősen ajánlott alkotás, amelynek megtekintése akár baráti társaságok számára 
nem csak hasznos, de szórakoztató is lehet. -koma

Állat- és növényhatározó természetjáróknak  4990 Ft
A könyv először 1989-ben jelent meg. Ezt az újrakiadást sok helyen kiegészítették több állatfaj, élő-
hely bemutatásával, de a színes képanyagot is bővítették például a lepkehernyók, madárfészekal-
jak ismertetésével. A kiadványban 900 oldalon 771 növény- és állatfaj szerepel. A könyv kezelése 
nagyon egyszerű: az egyes csoportok rendszertani sorrendben követik egymást és így találhatóak 
meg a tartalomjegyzékben. A csoportokon belül az egyes fajok külső megjelenésük szerint kerültek 
besorolásra. A kiadványban megtalálhatók a gombák, mohák, páfrányok, virágok, fák és bokrok, 
kagylók, csigák, rákok, pókok, rovarok, halak és puhatestűek, madarak, emlősök. Mindegyikről is-
mertetőjegyeik, előfordulásuk, életmódjuk, fejlődésük, szaporodásuk alapján lehet olvasni. Remél-
hetőleg e könyv minden természetet szerető ember kedvencévé válik. E. E.

Molnár – Répay – Börcsök – Mesélnek a fák 2900 Ft
Örömteli, hogy jelennek meg még olyan kiadványok, amelyek a természet szeretetét játékosan, 
aranyos mesék és színes rajzok révén próbálják meg beplántálni a gyermekekbe. A szóban forgó 
könyv is pontosan ezt a célt hivatott elérni. Több mint 20 fáról olvashatunk itt a „nagyok” szá-
mára is érdekes történetet. A szerzők – egy biológus, egy művészeti tagozatos egyetemista és 
egy egyetemi tanár – mottóját az ajánlásban Cseh Gabriella tűzzománc művész fogalmazta meg, 
amely így hangzik: „Az ember, aki szereti a fát és a mesét, a tündérek szárnyán repülve megszólítja 
a nagytermészetű óriásokat, a csendben virágba boruló cseresznyéket, és hallja bölcs hangjukat. 
Megérti őket, és segít nekünk abban, hogy közel kerülhessünk titkaikhoz.” Erdészcsemeték polcá-
ról kihagyhatatlan könyv. -km

Egy öreg vadász elmélkedései  2699 Ft 
Mess Béla gyémántdiplomás professzor sokadik könyve „Tanulmányok a vadászat tárgyköréből” 
alcímmel jelent meg. A szerző 60 éve váltotta ki első vadászjegyét, így bőséges tapasztalattal, 
ismerettel és főleg rengeteg emberi kapcsolattal gazdagodott e hosszú vadászmúlt alatt. Kutató-
orvosként is a természet jelenségeit, összefüggéseit vizsgálta, így természetes, hogy ugyanezzel 
az érdeklődéssel fordult a vad élete, viselkedése felé, hasznos és tanulságos megfi gyeléseiből is 
olvashatnak a könyvben. Az írás valóban számos – látszólag egymással semmilyen kapcsolatban 
nem lévő – témát boncolgatva elmélkedik a vadászirodalomtól a mérgezésekig, s még néhány 
időskori vadászélményével is kiegészíti a polémiákat. Olvasmányosságát kissé lerontja a sokszori 
hivatkozás saját korábbi írásaira, vagy a könyv többi fejezeteiben leírtakra. S.E.
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Kelemen Atilla

Az utolsó...
Évek óta foglalkoztatta a gondolat. Kellene még egy utolsó. Gyak-

ran visszaidézte első kakasának emlékét. Harmincöt év távlatából 

a szép emlékek még szebbé nemesednek. Habár a Kelemen hava-

sok díszlete már eleve olyan keret volt annak idején, hogy azt sem-

mi sem tudta elhalványítani. Emlékezett rá, milyen torokszorító 

érzés volt első kakasa mellett guggolva simogatni annak fényes, 

pompás tollazatát, de arra is vissza tudott gondolni, hogy mennyi 

készülődés, örömünnepvárás előzte meg azt a vadászatot. 

Persze akkor még nem voltak ilyen meredekek az emelkedők, 

nem volt különösebben fárasztó még a mindegyre beszakadó mé-

teres hóból való kikászálódás sem. Különben is, az akkori első 

kakas, a harmincévét betöltő fi atal vadász születésnapi ajándéka 

Diannától! Születésnapi ajándék, életet elkísérő, életreszóló emlék. 

Egyik szépen cizellált darabja egy vadászélet kincsestárának!

Már évek óta foglalkoztatta a gondolat, hogy kellene még egy ka-

kast lőni. Az évek peregtek, a „ballagó idő” néha fi gyelmeztette rá, 

– most még megpróbálhatod –, most még képes vagy rá! Az elmúlt 

években több meghívást is kapott. Az élet már csak ilyen, a külön-

böző beosztásokkal a meghívások is egyre szaporodnak! Még akkor 

is, ha nem mindegyik számít őszinte vadászbarátságnak.

Megszaporodott teendői miatt nem is volt nehéz megköszönve 

a szándékot, elhárítani azokat. Tulajdonképpen nem is igen akart 

újabb kakast lőni, hiszen valahogy úgy volt vele, egy ilyen csodá-

latos nagy madárból nem is lenne szabad többet összegyűjteni. Az 

az egy, az első, gyönyörű emléke egy ifj úkori vadászatnak, büszkén 

díszítette jelenlétével a vadászszobát.

Aztán az utóbbi időben egyre több furcsa hír érkezett az Európai 

Unió felől. A vadászok aggódva mondogatták egymás között, hogy 

a tavaszi siketfajdvadászat is valószínűleg áldozatul esik az EU-s ren-

delkezéseknek. Ahogy a tavaszi szalonkahívó hangulatot is elvették 

tőlünk, úgy a vadpáva szerelmi táncát sem leshetjük már, a vadász-

szenvedély semmihez sem hasonlítható érzésével. Vigaszul az EU-s 

szakemberek az oroszok által gyakorolt kutyás vadászatot, vagy haj-

tásban lőtt, hajtott fajdot ajánlották, mint követendő példát.

Vajon hány EU-s szakember ismeri a Kárpátok vadpávájának 

fenséges, remegő dürgését? Vajon hányan próbálták becserkészni, 

beugrani a néhány pillanatra tényleg a se nem lát, se nem hall álla-

potában remegő szerelmes nagykakast?!

Aztán a sejtések bizonyossággá lettek. Megjött a hír, 2012 az utol-

só esztendő, amikor még a siketfajdot tavaszi dürgéskor lőni lehet.

Ez adta meg az utolsó lökést a régen érlelődő elhatározáshoz. Az 

is kapóra jött, hogy egyik külföldre származott barátja, aki évek óta 

inkább itthon szeretett vadászni, meghívta egy tavaszi kakasra.

Módszeresen készült erre a találkára. Ahogy közeledett a vadászat 

ideje, egyre több feszültség motoszkált benne. Azt is észrevette ma-

gán, hogy ebbe az ünnepi készülődésbe egyfajta ismeretlen aggoda-

lom is vegyült. Kezdetben ritkábban, de a nagy készülődés vége felé 

már naponta tette fel magának a kérdést, vajon bírni fogom, vajon 

fel tudok-e kapaszkodni a dürgőhelyig, vajon hogy birkózom meg 

majd az ilyenkor még igen mély hóval?

Igyekezett megnyugtatni magát. Figyelmesen válogatta össze ru-

házatát úgy, hogy az sem túl súlyos vagy feszes ne legyen, de azért 

lehetőleg megvédje a majdnem mindig feltámadó éles széltől.

A meghívás ez alkalommal nem a Kelemenbe, hanem a Maros bal 

partján elterülő, nagymúltú Görgényi havasokba szólt. A nagymúltú 

jelzőt ez a vadászterület mindenképpen megérdemli, hiszen ez volt 

az erdélyi fejedelmek egyik kedvenc vadászterülete, de bérelte a te-

rületet gr. Teleki Samu és Rudolf trónörökös is. Aztán a sors úgy 

hozta, hogy a román király is szeretett itt vadászni és egyik vadász-

kastélyát ide, a Görgény patakának partján, Laposnyára építtette.

Kora este érkezett meg vendéglátójának vadászházába. A vacsora 

kellemesen beszélgetve, a másnapi esélyek latolgatásával telt. Idejé-

ben megfújta a takarodót a házigazda, hiszen az indulást hajnali 

háromra időzítették.

Vadászat előtt mindig nehezen aludt el, és soha nem kellett vekker 

az ébresztéshez. Most is sokáig hallgatta a szoba fenyőfa burkolatá-

ban percegő szú monoton hangját. Az ébresztőóra csengetése előtt, 

két óra előtt tíz perccel gyújtotta meg az éjjeli lámpát.

Gyors mosdás, majd a közösen elköltött néhány falat reggeli me-

leg teával történő leöblítése következett. A vadászlak előtt már vár-

ták a vendégeket a vadőrök. Az éles havasi levegő hamar kiseperte az 

álmot a vendégek szeméből.

Az eligazítás után ki-ki elindult kísérőjével a kiválasztott területre. 

Mikor az ő vadászkísérője hozzálépett, nem ismerte meg azonnal. 

Az öregedő ember azonban barátságosan köszöntötte, kalapját le-

véve kérdezte: Ugye nem ismer meg? Én vagyok az öreg Petru, de 

hiszen annak idején többször is vadásztunk együtt! Nagy volt az 

öröm, az egymásratalálás öröme.

A terepjáró sokáig zötykölődött velük, hiszen a számukra kijelölt 

terület messze esett a vadászháztól. Kezdetben a Görgény pataka 

mellett kapaszkodtak. A nagyvizű patak zubogó üvöltése miatt alig 

hallhatták egymás hangját. Örült, hogy éppen az öreg Petru mellé 

osztották, sok régi emlék tolult fel benne, hiszen nagy kanok, nagy, 

nehezen megkerített kapitális bika emléke telítette az elmúlt évtize-

deket. Jó félórás kapaszkodás után jobbra felértek egy mellékútra, 

amely meredek szerpentinnel veselkedett neki a meredélynek. De itt 

már jobban hallhatták egymást. Halkan beszélt Petru a néhány éve 

örökre eltávozott asszonyról, és szomorúan két fi áról, akik ugyan jól 

vannak a városban, de a mesterséget, amit ő is az apjától örökölt, az 

meg az ő apjától, egyik fi ú sem folytatta.

Na de így van ez a mai világban – mondta beletörődéssel.

Az autó aztán felért egy szélesebb, jobb útra. Rövidesen egy ki-

szélesedő körszerűséghez értek, kerek lebetonozott térség derengett 

a kora reggeli fényben. Itt volt Ceausescu leszállóhelye, ide érke-

zett helikopterével vadászataira. Nemsokára balra ágazott az út 

a „Szeáka” felé, a jobboldali keskeny út pedig a Mezőhavas tetején 

futott végig és egészen Szovátáig lehetett beereszkedni rajta.

Nem messze a helikopter-leszállótól állították meg az autót. Csí-

pősen hideg volt a levegő mikor kikászálódtak a terepjáróból. Már 

halványultak a csillagok, alattuk a hatalmas erdőség.
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Itt fenn, a Mezőhavas tetején, ritkább ligetes erdő terült el, a hí-

res bőgő- és dürgőhelyen voltak. Érdekes, hogy a lazább, ritkásabb 

terület volt a kedvenc helye a dürgő nagykakasnak, de a szerelmes 

szarvasbikák is itt terelgették ősszel legszívesebben háremüket.

Petru alig hallhatóan sürgeti, szedelőzködésre bíztatja: rövidesen 

ébred a vadpáva, kezdődik a ceremónia.

Mikor kiveszi az autóból a vadászszékké alakítható sétabotot, 

kissé restelkedve súgja oda Petrunak: tudja, a térdeim eléggé meg-

viseltek. Megértően bólint az öreg vadőr: igen, az enyém is ropog 

– mondja halkan.

A dürgőhelyig aránylag egyenes, letaposott, de havas úton men-

nek. Kétoldalt magasodó fenyők glédája. A vadőr megy elöl, mögöt-

te botorkál a vadász. Eszébe jut, hogy a gyógyszereit is be kellene 

venni. De most menni kell, most még kibírod – nyugtatja magát.

Jó húsz perc elteltével megáll a vadőr, halkan mondja: most be kell 

mennünk a mély hóba. Kis aggodalom a hangjában, de meg akarja 

nyugtatni a vadászt. A hófúvás összehordta a havat, néhol nagyon 

mély lett, de csak lépkedjen a nyomomba és akkor rendben lesz. 

A puskát pedig most már meg kell tölteni.

Az út mellett mintegy méteres a hó, nehezen vergődnek át rajta. 

Petru megy elöl, igyekszik elkerülni a mély hóval borított részeket. 

A vadász minden lépéssel követi, bízik az előtte haladóban. Időn-

ként megállnak, hallgatóznak. Hallgatják az ébredő erdő hangos 

csendjét. Május eleje van. A természet 

érzi már a tavaszt. A csendbe bele-bele 

cippan egy egy madár. Valahol beljebb 

talán éneket próbál egy örvösrigó. Be-

lekezd, de majdnem azonnal abba is 

hagyja. Mintha most kéne újratanul-

nia a tavalyi strófákat. Erdei pinty pittyegése is hallatszik. Majd egy 

vörösbegy hangol halkan. 

Petru némán int, hogy ott egy kis időre megpihennek. Ez már 

a  dürgőhely, de még alszik, vagy csak éppen ébredezik az erdő. 

A sétabot egy mozdulattal vadászszékké nyílik. A vadász elöl, Pet-

ru a háta mögött áll. Hallgatóznak. Egy idő múlva a vadőr meg-

érinti a  vállát. Inkább leheli, mint súgja: valahol alattunk meg-

szólalt az első kakas. Próbálja kiszűrni az ébredő erdő csendjéből 

a dürgő kakas álmos, reggeli hangját. Bosszantja, hogy a fülében 

hangosan zakatolva lüktet a vér, a vadőr felemelt ujjával inti a dür-

gés taktusát, mintegy vezényli az ébredő nagykakas énekét. Ta-

lán most hallott valamit, de az is lehet, hogy csak képzelődik. De 

nem, most már hallja a dürgés első strófáját és a dugópukkanást 

utánzó hangot is, ami a köszörülést előzi meg. A vadőr még vár 

egy keveset, hogy a kakas jól beénekelje magát, majd némán int 

a vadásznak. Induljunk – súgja. Valahol alattunk van, de közelebb 

kell kerüljünk hozzá. Óvatosan kerülgetik a mély havat, igyekez-

nek a már hóolvadásos részeket kihasználni. Néha pár pillanatra 

megáll a vadőr. Hallgatózik, majd újra elindul. A vadász igyekszik 

a nyomában maradni. Méltányolja magában, hogy az öreg nem 

halad túl gyorsan.

Aztán Petru megáll, int a vadásznak, hogy hajoljon közelebb. 

Fülébe leheli – itt van alattunk abban a fenyőcsoportban – a túlsó 

felén valamelyik fán énekel. Jól beszél ugyan magyarul, de az énekel 

szót a román kifejezésből fordítja. Mereven állnak egymás mellett. 

A feltámadó szél miatt mély hangon kezd dorombolni az egész erdő.

A fenyőcsoport felől csapkodó zaj hallatszik, de még semmi sem 

látszik. A zaj abbamarad, suttogva nyugtatja az öreg vadőr az öreg 

vadászt. Csak átrepült egy közeli ágra, de mindjárt folytatja. Igaza 

volt, rövidesen újrakezdi. Egymás után mondja szerelmi énekének 

strófáit. Be kell ugranunk. Jöjjön mindig a nyomomban – súgja. El-

indul, de érzékeli, hogy nem követi senki. A vadász tétovázik. Nem 

hallja igazán az erdő zúgó, sóhajtozó csendjében a kakas énekét. 

Pillanatnyi időre beléhasít a „megtudod csinálni” lehetetlensége. 

Lehajtott fejjel próbál arra koncentrálni, hogy valahogy megfogja 

a strófák ütemét. Amint így áll, a sötétben érzi, hogy a közben visz-

szalépett vadőr a kezét keresi. Balkezét megfogja a csuklója fölött. 

Maga csak akkor lépjen, ha megszorítom a kezét – súgja.

Petru vadőr megvárja a következő strófát, majd a megfelelő pil-

lanatban megszorítja a vadász kezét. Két gyors lépés, majd mozdu-

latlanná dermedés. Újabb várakozás után megint csuklószorítás, 

megint gyors lépések, majd mozdulatlanság. A kakas jól és kitartóan 

énekel. Már egész közelről, valahol a fenyők tetejéről hallatszanak 

a dürgés hangjai. Még egy kézszorítás, még néhány lépés jobbra. 

A vadőr nagyon lassú mozdulattal emeli karját és mutat az egyik 

előttük álló hatalmas fenyő teteje felé. És akkor már ő is látja a kiter-

jesztett farokkal, felborzolt szakálltollakkal dürgő kakast. Az öreg 

vadőr kissé félrehúzódik a vadász elől, csak fejbiccentéssel bíztatja 

lövésre. Ő megpróbálja egyensúlyát mindkét lábára helyezve szemé-

hez emelni a puskát.

Még csak alig látszik a célgömb a csövek végén, de aztán a kaka-

son megpihen. Hatalmasat szól a 12-es puska. A kakas ágról-ágra 

esik, majd huppanva ér földet a nagy fenyő alatt. 

Megrendülve állnak egymással szemben, a vadász és a vadőr. Pet-

ru aztán elmegy a kakasért. Friss fenyőfatöretet prezentál kalapján. 

Erősen szorítja meg egymás kezét az öreg vadász és az öreg vadőr. 

A vadpáva havas ravatalán, a gratuláció mellett ebben a kézfogásban 

más is, több is van.
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A kennel alapítója, Agócs Attila a kilencvenes 
évek elején ismerkedett meg a fajtával. Akko-
riban még mutatóban is alig akadt egy-egy 
példány a szürke weimari vizslákból. Ahhoz 
képest, hogy a weimari egy klasszikusan né-
met fajta, az első példányok mégis Ameriká-
ból érkeztek hazánkba. A fajta kialakulásánál 
sokféle irányzat érvényesült. Valamikor alap-

vetően nagyvadra használták és tipi-
kus „őzleütő” kutya volt. Ez pontosan 
azt jelenti, hogy a robbanékonyságát 
és a robosztus testalkatát kihasznál-
va, a sebzett őzet egyszerűen, min-
den teketóriázás nélkül lerántotta. 
A múlt század közepétől még őrző-
védő feladatokra is használták, de 
szerencsére ez nem vált általánossá. 

Egykori nagyvadas jellegéből adó-
dóan, a fajtában máig megmaradt 
a kiváló csapázó hajlam, ami a min-
denes vizsláknál egyáltalán nem 
elhanyagolható tulajdonság. Színe 

alapvetően szürke, pontosabban annak há-
rom árnyalata: az ezüstszürke, az őzszürke és a 
sötét őzszürke. Szőrzet szempontjából a rövid 
és a hosszúszőrű változat ismert. Agócs Atti-
la kennel-alapító kutyája, az Akka hívónévre 
hallgató weimari szuka alapvetően a holland 
vérvonalat képviselte, de már Magyarország-
ról származott. Munkában és küllemben 

A Kaposmérői Gárdony Kennel

AGYAKI GÁBOR
agyaki.gabor@digistar.hu

Agócs Attila kutyáival

Pan von der Mayener-Hinterwald 
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egyaránt eredményes kutya volt, de csupán 
egyetlen alom maradt utána. A kennel tulaj-
donosa a weimarik révén került szorosabb 
kapcsolatba a már akkor is szigorú tenyész-
tési elveket valló Német Vizsla Klubbal. Látva 
a tenyésztési és kiképzési elveket, számára is 
egyértelmű volt, hogy amennyiben jó és szép 
kutyákat akar tenyészteni, akkor az eredeti 
német munkavonalakhoz kell visszanyúlni. 

Az első import kan Gauner von der 
Selmelach néven vált ismertté vizslás körök-
ben. Az import kan vásárlása révén kötött 
barátságot Roland Stricker-rel, aki amellett, 
hogy Németországban közismert tenyésztő 
hírében állt, még a weimarik területi kép-
viselője is volt. A Stricker család – Roland és 
Uwe Stricker, apa és fi a – egyaránt komolyan 
veszik a weimarik tenyésztését, legyen az bár-
hol a világban. Ezek után egyértelmű, hogy 
a Kaposmérői Gárdony Kennelre különösen 
odafi gyeltek. Ez a munkakapcsolat, illetve 
szakmai barátság alapozta meg a kaposvári 
kennel szakmai alapjait is. 

A híres Bredi hívónévre hallgató kan után 
több import szuka is megfordult a tenyészet-
ben, de igazán a Roland Strickertől származó 
Bessi II von Forst weimari szuka felelt meg 
azoknak a tenyésztési kritériumoknak, melye-
ket Agócs Attila kitűzött maga elé. A gyönyö-
rű szuka öt almot hagyott maga után és min-
den esetben, az akkor éppen favorizált német 
kannal lett fedeztetve. A Kaposmérői Gár-
dony Kennelben minden tenyésztésbe vett 
kutya rendelkezik a Németországban, illetve 
a hazánkban előírt munkavizsgákkal. Minden 
tenyésztésbe vett kutyának kötelező a német 
munkavizsgákat letennie és a displazia szűré-
sen átesnie. A már említett Bessi II von Forst 
a Passauban rendezett főtenyész-szemlén 
a rendezvény legszebb kutyája lett. A ma is 
aktívan dolgozó és fedező kanok közül ki-
emelkedik Pan von Mayaner Hinterwald, hí-
vónevén Bork. Ez az erős és jól kiképzett kan 
a mai napig is évi három-négy szukát fedez. 
Jól örökíti a robosztus, dinamikus alkatot, azt 
a munkavonalat, amely elvárható egy klasszi-
kus értékekkel bíró mindenes vizslától. 

A kaposmérői kennelből kikerült kölykök 
nagy része vadászokhoz kerül, bár ez sem 
garancia semmire, mégis szívesebben adják 
a kiskutyákat vadászok kezébe. Ettől füg-
getlenül a fajta arisztokratikus külleme, ext-
rém szőrzet- és szemszíne vonzza a hobbi 
kutyások érdeklődését is. Németországban, 
a weimari klubban – a genetikai értékek meg-
őrzése végett – ugyan nem tilos, de egyálta-
lán nem etikus munkavonalas kutyát hobbi-
tartó kezébe adni. 

A kaposmérői kennelből kikerült kutyák 
hatvan-hetven százaléka eljut a kötelező 
munkavizsgákig, valamint a csípőízületi vizs-
gálatig. A tenyésztő szempontjából ez a vizs-
gálat és visszaigazolás azért is fontos, mert 
így pontosan le lehet mérni a helyes irányt. 
Ezek után nem véletlen, hogy a kaposmérői 
kennel tulajdonosának megvannak a saját 
tenyésztési elvei. Miszerint mindennek az 
alapja a munkaakarás. Ezen kívül a mai tar-
tási lehetőségekhez kell igazítani a kutyát. 
Fontos, hogy több arculatát mutassa meg, 

legyen családszerető, gyerekszerető, ne le-
gyen túlfeszített, ne legyen úgynevezett 
spicc kutya. Sokrétűnek kell lennie, nyugodt 
idegrendszerrel, jól szocializálva. Jól tűr-
je a különböző tartási módokat, legyen az 
kennel vagy lakás. A mindenes vizsla nem 
véletlenül alakult ki, a lehetőségek mind 
a tartásban, mind a vadászatban egyre szű-
külnek és az átlag vadásznak nincs lehetősé-
ge „specialistákat” tartani, azokat meg kell 
hagyni azoknak a szakembereknek, akik arra 
szakosodnak.

A weimari vizslák család- és gyerekszerető kutyák

Bessi II von Forst
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Ezt csináld utánuk!

Dr. Ricza Ferenc úr! Önök létrehoztak egy 
olyan szövetséget, ami rendkívül kívánatos 
lenne minden térségben, továbbá segíthet-
nek egymásnak, miközben hatékonyan tud-
nak akár pályázni is. Ez egy olyan szövetség, 
amely a vadászok számára a legfontosabb 
elemeket preferálja: vadgazdálkodás, vadá-
szat. A világ változik és benne a vadászok is. 
A jó dolgokat pedig a nagyoknak sem szé-
gyen átvenni...  Farkas Tibor

Tisztelt Farkas Úr! Egyetértek, hogy a világ 
változik és benne mi is változunk. Ezért kell új 
utakat keresni, mert összefogással nagyobb 
eredményeket lehet elérni. Mind – akik a Szö-
vetséget megalapítottuk – magunkénak 
valljuk, hogy a magyar vadgazdálkodás és 
vadászat megújítása, új utak keresése mind-
annyiunk érdeke. Gondoljunk csak a fácán- és 
nyúlállomány siralmas állapotára, az apróvad 
élőhelyének drasztikus csökkenésére, a raga-
dozó madarak elszaporodására, az orvvadá-
szat kártételére, hogy csak néhányat ragadjak 
ki azon problémák közül, melyeket meg kell 
oldanunk. Ha ezeken a területeken eredmé-
nyeket tudunk felmutatni, már elmondhatjuk 
magunkról, hogy nem hiába voltunk a Ma-
gyar Vadászat részesei.   dr. Ricza Ferenc

Zöldek kontra vadászok?

Egy lényeges dolog kimaradt a cikkből: a va-
dászat-vadgazdálkodás ma már SZAKMA, 
egyetemen tanítják! Pont úgy, mint az állatte-
nyésztést! Az állattenyésztésnek pedig a vég-
ső stádiuma: állatok millióinak - milliárdjainak 
legyilkolása (húsipar). Nos, a húsipari szakem-
berek nem „vérengző gyilkosok”? Csak azért 
nem, mert ellátják a sötétzöldeket hambur-
gerrel? Nagy baj az, ha hozzá nem értők be-
lecsaholnak szakmai dolgokba!  vadruca

Kíváncsi lennék, ha a „vegetáriánus öko terro-
ristának” lenne legalább ötven hektár földje, 
és azt egy hét alatt egy kisebb rudli és egy kö-
zepes konda a földdel tenné egyenlővé, mit 
mondanának? Mert az úgy nagyon könnyű, 
hogy a vadkárt fi zesse a gyilkosok társasága.

Makk Károly

„Tisztelt Farkas Úr!
Kedves Tibor!

Nagyon-nagyon köszönöm azt a lelki meg-
nyugvást, amit a VADÁSZLAP-ba írt „A  sö-
vény túloldalán” című cikkével okozott 
nekem. Köszönöm azért, mert nemsokára 
kezdődik a „nyúl elleni harc” mindenéves 
fejezete, a napraforgóőrzés. Ami számom-
ra igen nagy lelki, a társaságunk számára 
pedig fi zikai és anyagi terhet okoz. Mintha 
nem egy nyelvet beszélnénk a gazdákkal 
(szívem szerint más jelzővel illetném őket). 
Pedig a mi vadásztársaságunk úgy gondo-
lom, tényleg mindent megtesz azért, hogy 
csökkentse a nyúl által okozott károk nagy-
ságát, és egyben védje a saját állományát. 
(2012-ben körülbelül 300 hektár napraforgót 
villanypásztoroztunk le). Ha valaki kérdezné: 
MŰKÖDIK!!! Természetesen kellő odafi gyelés 
szükséges hozzá. Amit nem kerítettünk be, 
azt őriztük. Bár, ha engem kérdez, ez csak 
a kirakat: arra jó, hogy lássák a jóakaratot.
Kérdésem: Hol vannak azok a szakmai veze-
tők, akik úgy gondolkodnak, mint Ön? Akik 
a szakmaiságot előtérbe helyezve, kellő 
alázattal, de mégis indulatosan védenék ér-
tékeinket, érdekeinket, és nem mindenféle 
álságos palástba burkolózva lennének „kör-
nyezetvédők”!
Egyszóval KÖSZÖNÖM!

Debreczeni Tamás, egy alföldi vadász

Miért akartam mindig 
vadász lenni?

Nagyon jó írás! Nem tudok hozzátenni sem-
mi újat! Minden sorával egyetértek! Egyet 
azonban mégis megjegyzek: ez a mű is bizo-
nyítja, hogy a vadászathoz sok minden szük-
séges, de az intelligenciát nem lehet nélkü-
lözni! Nélküle nem lehet megfogalmazni 
ilyen körültekintően, fordulatosan, alapos 
indokokkal megtűzdelve egy állásfoglalást. 
Kíváncsi lennék/vagyok, hogy egy szélső-
séges, megrögzött vegetáriánus „állatvédő” 
hogyan, milyen terjedelemben írja/írná ide 
gondolatait!?  Dudás Mihály

Kiváló írás! Csak annyit fűznék hozzá, hogy 
azok a kultúrák – például az északi, skandi-

náv népeké–, ahol szinte kizárólag húsért 
történik a vadászat, semmivel sem alább-
való a más célból történő vadászatnál. Sőt 
a  vadhús közvetlen fogyasztására inspirálja 
az adott társadalmat.  Farkas Tibor

Bukta!

Tisztelt szerkesztőség! Küldök Önöknek egy 
képet, amely véleményem szerint nagyon 
jól sikerült. Igaz, hogy az egerészölyv tavaly 
volt az év madara, de a felvételen látszik, 
hogy nem csak egeret eszik. Az ölyv annyira 
el volt foglalva a galamb szétmarcangolásá-
val, hogy néhány méterre meg lehetett kö-
zelíteni. 
Vadászüdvözlettel:  Czoch Árpád

Nem a mi helyreigazításunk

Szerkesztőségünk szívességből közli az idő-
közben megszűnt „Pannon Vadászvilág” 
című lapban három évvel ezelőtt megjelent, 
cikkel kapcsolatos helyreigazítást:

A Pannon Vadászvilág 2010 júliusában 
megjelent 7. számában „A demokrácia csap-
dáihoz” jegyzett írásban a szerző valótlanul 
állította, hogy dr. Lascsik Ágoston Gusztáv 
közokirat hamisítása alapos gyanújának hatá-
lya alatt  áll és vele szemben a vizsgáló ható-
ság vádemelési javaslattal élt. A valós helyzet 
azonban az, hogy dr. Lascsik Ágoston Gusztáv-
val szemben a nyomozati eljárás 2010. május 
26-tól megszűnt. 

A Pannon Vadászvilág volt főszerkesztő-
je és a cikk szerzője ezúton kér elnézést az 
érintettől.

Postabontás
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Lábod!
A SEFAG Zrt. Lábodi Vadászerdészetének üzemi vadászterü-
lete kiváló vadállománya miatt a vadászvendégeink egyik 
legkedveltebb helye. Ez a megállapítás sajnos a hívatlan „ven-
dégekre” is igaz. Történetünk 2011. október 20-án, az éjszakai 
órákban játszódik, amikor a hivatásos vadászok rendszeres 
éjszakai szolgálatukat teljesítették. A helyszín egy vadföld, 
amely barcogás idején 30-40 dámbika tartózkodási helye, és 
ez a zuhogó eső ellenére, ezen a napon is így volt. Már majd-
nem éjfél volt, amikor a dámbikákra vigyázó hivatásos vadá-
szok közeledő lámpafényekre lettek fi gyelmesek. A lámpázók 
a mező széléig jöttek, majd némi várakozás után keresőlám-
pával bevilágították a vadföldet és a rajta lévő dámbikákat. 
Néhány perc múlva ismét sötétség borult a tájra. Kisvártatva 
újra lámpa fénye villant, de ekkor már a  vadföld közepéről, 
céltudatosan a bikákat pásztázva. Ekkor az egyik hivatásos 
vadász elment a jócskán hátrahagyott autóért, miközben 
a rendőrséget hívta. A másik a helyszínen maradt, tovább fi -
gyelve az eseményeket. Hamarosan ismét villant a lámpafény, 
amely ekkor már csak egy bizonyos bikát követett. A hivatá-
sos vadász keresőtávcsövével jól látta a fényforrásnál álló há-
rom alakot. A kiszemelt dámbika azonban nem ápolt túlzott 
rokonszenvet az erős lámpafénnyel, amely őt világította, így 
lassú ügetéssel, a számára oltalmat adó sűrű erdő felé indult. 
Haladásának iránya megegyezett az ekkor már egy barcogó 
teknőben lapuló hivatásos vadász rejtekhelyével, így a dám-
bikát követő lámpafény a hivatásos felé közeledett. A  bika 
elhaladt a barcogó teknő mellett. Ekkor a  lámpázók felől 
„hej” felkiáltás harsant. A bika megállt, majd izgalommal teli 
másodpercek után lövés dördült. A vad a lámpa fényében 
jól láthatóan jelezte a találatot, majd rövid halálvágta után, 
– a hivatásos vadásztól 8-10 méterre – élettelenül dőlt el. 
A  vadász ekkor hívta a korábban rendőri segítségért induló 
társát, akit tájékoztatott az eseményekről. Ő  megnyugtatta, 
hogy a nagyatádi rendőrhatóság áldozatkész segítségének 
köszönhetően, minden közutat és dűlőt, amely a faluba tart, 
rendőrségi kontroll alatt tartanak. Ettől a pillanattól már több 
szálon futottak az események, hisz a barcsi rendőrhatóság 
homokszentgyörgyi körzeti megbízottját is értesíteni kellett, 
mivel a hely, ahol a bikát találat érte, még Nagyatád körzetébe 
tartozott, de ahol feküdt, az már barcsi terület volt. Ekkor a hi-
vatásos vadász a homokszentgyörgyi hivatásos vadász kollé-
gájának a segítségét kérte, aki rövid időn belül a helyszínre 
vezette a barcsi rendőrhatóság munkatársait. Megkezdődött 
a nyomok rögzítése, a bika vizsgálata. Agancsa 4,5 kilogram-
mot nyomott! Közben érkezett a hír a rádión, hogy a Lábod 
felé tartó egyik dűlőúton megállítottak a rendőrök a koráb-
ban említett hivatásos vadásszal egy terepjárót. A  járművet 
a rendőrök átkutatták, abban vadászlőfegyvereket, lőszert, 
keresőlámpát és éjjellátó berendezést találtak. Az  előállított 
személyek közül egy volt helybéli, kinek házában a házkutatás 
során szép számmal került elő „trófea” és vadhús.

Ács Kornél

I. HUNTINGPress Nemzetközi Fotópályázat
A HUNTINGPress Nemzetközi Fotóügynökség meghirdeti első nem-
zetközi, nyilvános fotópályázatát. A világ bármely részéről várjuk profi  
és amatőr fotósok felvételeit. 

A fotópályázat témája: „Mozgásban” 
A  téma számos lehetőséget rejt a verekedő gímbikáktól kezdve, 

a vadászatokon megfotózott találaton át, a szélben repülő falevélig. 
A beérkezett pályázati anyagokat a Magyar VADÁSZLAP szerkesztő-
sége fogja elbírálni. A zsűri által legjobbnak ítélt fotó készítője – fő-
díjként – egy egyhetes fotó-szafarin vehet részt a Bakonyerdő Zrt. 
területén 2013 szeptemberében. 

A  pályamunkák válogatott anyagából kiállítást szervezünk 2014 
februárjában a XI. FeHoVa-n. 

A pályázat részleteiről a  www.huntingpresss.eu oldalon adunk 
négy nyelven tájékoztatást. Ugyanitt közöljük a megmérettetés vég-
eredményét 2013. augusztus 21-én.

A maximum 10 felvételből álló pályázati anyagot .jpg formátum-
ban CD-n (1031 Budapest, Rozália utca 59/a.) vagy e-mailen (foto@
fotohunting.hu) küldheti, nevezheti be a pályázó. Mind a postai úton, 
mind az e-mailben történő jelentkezéskor fel kell tüntetni a pályá-
zó nevét, címét és telefonszámát, valamint a beküldött fotók címét. 
Pályázni digitális kép esetén kizárólag az eredeti képekből készített 
nézőképekkel lehet, melyeknek mérete a fotó hosszabbik oldalán mi-
nimum 1900px. A papírképek mérete 9 x 13 cm. A díjazott és kiállításra 
beválogatott munkákat utólag nagy felbontásban, illetőleg kiállítási 
méretben is el kell küldenie a pályázónak. 

A beküldési határidő 2013. augusztus 15. 
A Fotóügynökség fenntartja magának a jogot, hogy a beküldött 

pályázati anyagokat beemelje kínálatába. Minden eladott felvétel 
után a szerző megkapja a honoráriumát. Más fotópályázaton díja-
zott képeket a  pályázók NEM küldhetnek be. Etikai követelmény, 
hogy a beküldött felvételek természetes körülmények között készül-
jenek. A pályázó a pályázati anyag beküldésével: 

 elfogadja a pályázati feltételeket,
 nyilatkozik, hogy az általa feltöltött képek szerzői joga őt illeti, 

a feltöltött fotókon szereplő személyek beleegyezésével rendelkezik, 
továbbá a feltöltött kép nem sérti más személyiségi jogait,

  kijelenti, hogy a zsűrik döntését elfogadja, az ellen panaszt nem 
tesz, azt bíróságon és egyéb fórumon meg nem támadja.

„A kutyám, 
 a vadásztársam”
Ez a központi témája idei irodalmi pályá-
zatunknak. A téma számos lehetőséget 
rejt magában, ezek kiaknázásának csak 
a pályázók fantáziája szab határt.

A szóközökkel maximum 8 ezer karak-
ter terjedelmű pályamunkákat szeptem-
ber végéig kérjük eljuttatni a palyazat@
vadaszlap.hu e-mail címre vagy a szer-
kesztőség postai címére (1031 Budapest, Rozália u. 59/a.).  Kizárólag 
olyan írással lehet nevezni, amely nyomtatásban vagy interneten nem 
jelent meg.

A pályamunkákat októberben a VADÁSZLAP szerkesztősége bírálja 
el, a pályázat díjait a Zöld Kereszt Alapítvány ajánlotta fel. 

A díjnyertes írásokat a lap hasábjain közöljük.
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Nyári gyerekektáborok
Vadászkürtös tábor
A nagy érdeklődésre való tekintettel, 
a VKE Magyar Vadászkürt Egylet idén 
nyáron is indít bentlakásos vadászkür-
tös tábort az ifj ú kürtösök számára július 
17-től 22-ig. A táborba általános iskolás 
gyerekek jelentkezését várják. A hely-
szín a  Karasica Völgye Vadásztársaság 
vadászháza Martonfán (Baranya megye).

A teljes ellátás mellett napi hat órában folyik majd a kürtoktatás. 
Esténként szakemberek kíséretében vadászaton vehetnek részt 
a  gyerekek. A hatnapi teljes költségben a kürtoktatás, a szállás, az 
étkezés és a fakultatív program is benne van. 

Kutyás tábor
A táborba olyan felső tagozatos általános iskolás, illetve középisko-
lás korú gyerekek jelentkezését várják, akik saját vizslával (legyen az 
angol vagy kontinentális) rendelkeznek. A helyszín a Karasica Völgye 
Vadásztársaság vadászháza Martonfán (Baranya megye).

A július 1-től 6-ig tartó bentlakásos tábor folyamán a gyerekek meg-
ismerkednek a vadászkutyák tartásával és kiképzésével. A napi mun-
kákban olyan neves kiképzők és vadászati szakemberek segítik a fi ata-
lokat, mint Nyúl András, Dr. Buzgó József és Eppel János. Az egyhetes 
kurzus végén Vadászati Alkalmassági Vizsga (VAV) zárja a hetet. 

A táborokra Agyaki Gábornál lehet jelentkezni. 
(+36-70/7025-007 vagy e-mail: agyaki.gabor@digistar.hu).

Nagyvadas vadászterületre keresünk 
megfelelő szakmai tapasztalattal rendelkező 

szakács – hivatásos vadász, 
vagy szakács – pincér házaspárt. 

Szolgálati lakást biztosítunk.

Keresünk továbbá megfelelő képesítéssel 
és többéves szakmai gyakorlattal rendelkező 

két hivatásos vadászt, vérebes előnyben. 
Szolgálati lakást és gépkocsit biztosítunk. 

A jelentkezéseket szakmai önéletrajzzal 
„Diana" jeligére a kiadóba, 

illetve a szarvasbika13@freemail.hu 
e-mail címre várjuk.
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A Magyar Numizmatikai Társulat március 
19-én, Budapesten tartott összejövetelének 
központi témája a vadászati kultúra volt az 

érmek világában. Az ötletgazda, 
Schuster János József, a Társu-
lat tagja és az Apaj-ürbőpusztai 
Természetvédő Vadásztársaság 
elnökének célja az volt, hogy 
ebben a körben is próbálja el-
oszlatni a vadászatot körüllengő 
tévhiteket, és annak kulturális je-
lentőségére is rávilágítson.

Miután  dr. Torbágyi Melin-
da, a  Magyar Nemzeti Múzeum 
éremtárának vezetője köszön-

tette az érdeklődőket, Kahler Frigyes törté-
nész jogtudós – és nem utolsó sorban vadász 
– foglalta össze a vadászat történetét.

Az első előadó, dr. Hollósy István a trófea-
bírálati érmekről és a vadászkitüntetésekről 
mesélt. Raýman János kiállítási emlékérmeket 
gyűjt, a vadászati világkiállításokra kiadottak-
ról tartott kimerítő előadást. A legnagyobb 
történelmi időszakot Bene Attila ölelte fel: 
vadászjelenetekkel díszített pénzeket és ér-
meket mutatott be – az időszámítás előtt 600 
körül vert legelsőktől a mai érmékig. 

A tematikus előadásoknak akár folytatásuk 
is lehet a Társulat által szervezett nyári sza-
badegyetemen – fűzte hozzá Schuster János 
József a rendezvény után. A következő téma 
elképzelése szerint: „A vadászatot segítő álla-
tok a pénzérméken”. -földvári

Azt mondják, hogy a kezdet, az első lépések mindig meghatározó-
ak. Ha valóban így van, akkor az április 6-án, szombaton, a törteli 
Rákóczi Vt. vadászházában hivatalosan is megalakult Gerje-menti 
Vadásztársaságok és Vadászok Szövetsége fényes jövő elé néz. 

A szövetség ötlete Csontos Csabának, a Pipacs Kürt Együttes ve-
zetőjének fejéből pattant ki még 2007-ben. Öt Gerje-patak menti 
vadászatra jogosult fogott össze, akkor még informálisan: a Gerje-
menti, a Turul, a Harmatrázó és a Petőfi  Vt., valamint az azóta kivált 
Mikebudai Ftk. Bár nem csatlakozott, a NEFAG Zrt. is már a kezdetek-
től támogatta a kezdeményezést, a szövetséggel közösen például 
a dámállomány gondozásában, védelmében is részt vettek.

2012-ben egy együttműködési megállapodást írtak alá a tagok, és 
ugyanebben az évben javasolta Mihály János, hogy dr. Ricza Ferenc 
jogász, a törteli Rákóczi Vadásztársaság tagjának segítségével civil 
szervezetté alakuljon a szövetség. Meggyőző érvek szóltak emellett: 
a laza szövetséghez képest ebben a formában sokkal könnyebben 
tudják érvényesíteni érdekeiket, elérni céljaikat.

És hogy mik a célok? Vadászat, vadgazdálkodás, a vadászati kul-
túra támogatása, a vadászok érdekeinek védelme – gondolhatnánk 
jogosan. Így is van, ám ez nem minden. Jelenleg az egyik legfonto-
sabb feladatuk az ország vadászainak, hogy ismét elismert tagjaivá 
váljanak a társadalomnak. És ez a lényeg: a Gerje-mentiek érdemben 
szeretnének hozzájárulni a vadászat imázsépítéséhez. 

A rendezvényt a Pipacs Kürt Együttes nyitotta meg szignáljával. 
Jól szervezetten, olajozottan zajlott minden: megismerhettük az 
alapszabályt, a megjelentek megszavazták a tagdíjat (a szervezetek-
nek 50, az egyéni tagoknak 10 ezer forint évente), és megválasztot-
ták a szövetség tisztségviselőit.
Elnökség:
Elnök (egyben az elnökség Elnöke): Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. vezér-
igazgató-helyettese
Titkár (egyben általános alelnök): dr. Ricza Ferenc
Szervezési alelnök: Csontos Csaba
Gazdasági ügyekért felelős alelnök: Rubi Károly
Kommunikációért felelős alelnök: Mihály János

Meglepetés volt, hogy a szavazás után a szakmai védnöki tisztség-
re felkérték Szabó Ferencet, a Vidékfejlesztési Minisztérium erdésze-
ti, halászati és vadászati főosztályának főosztályvezető-helyettesét, 
aki boldogan vállalta a feladatot. Megjegyezte: a szövetségnek lehet 
még szerepe a vadászterületek újrafelosztásakor is, és reméli, hogy 
az új vadászati törvény támogatja majd a hasonló szerveződéseket.

A szövetség létrehozásához Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egye-
sület elnöke is gratulált, és a VKE támogatásáról biztosította a tagokat.

Végül Fehér Sándor újonnan választott elnök köszönte meg a bi-
zalmat, valamint a szervezőknek azt, hogy életre hívták a szerve-
zetet. Mint mondta, három szóval tudná jellemezni a szövetséget: 
önkéntes, együtt, működés. Önkéntes, mert alulról jövő kezdemé-
nyezésről van szó, együtt, mert tényleges összefogást teremt és mű-
ködés, mert ez egy működőképes szervezet. Mint fogalmazott, saját 
vállára véve a felelősséget, megígéri: a munkának kézzelfogható 
eredményei lesznek.

Minden elképzelés annyit ér, amennyi megvalósul belőle – mond-
hatják, mondják a kétkedők. A Gerje-mentiek nagyon komolyan 
gondolják céljaik elérését. Érdemes tehát fi gyelni rájuk!

Földvári Attila
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Ezt csináld utánuk!

Érmes vadászat

A törteli Rákóczi Vt. tagjai, balról jobbra: 
Cseh János, Ondó László elnök és Antal László vadászmester, 
aki a győzelem egyezményes jelét mutatja

dr. Hollósy István, dr. Torbágyi Melinda 
és Schuster János József
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Sikertelenül zárulhat a múlt év őszén indult 
kormorángyérítési idény a Közép-Tisza vi-
dékén, mert a tél folyamán nem fagytak be 
teljesen a térségbeli vizek, jelenleg pedig 
a kiadott engedély szab teljesíthetetlen fel-
tételeket a vadászathoz – közölte a szajoli 
Halász Kft. halőrzési csoportvezetője április 
5-én az MTI-vel.  (04. 08.)

A Zemplénben, Hercegkút község határá-
ban, az ÉSZAKERDŐ Zrt. egyik vadkamerája 
készített felvételt egy hiúzról február vé-
gén. A nagyragadozót egy vadászati célra 
létesített szórón sikerült lencsevégre kapni, 
a nyomait viszont már korábban is látták 
a környéken a kollégák.  (03. 22.)

Március 30-án, nagyszombaton a Győr-Mo-
son-Sopron megyei Rábatamási Hansági 
Vt. hivatásos vadásza a társaság vadászhá-
zánál lelőtt egy németjuhászt. Még aznap 
délután autóval vitték el a rendőrök. Az 
ügyben a HUNTINGPress szerkesztősége 
még a hivatalos rendőrségi közlemény 
megjelenése előtt felkereste a hivatásos 
vadászt, de mielőtt az elkészült cikket kö-
zölhettük volna, ő ügyvéde tanácsára visz-
szavonta nyilatkozatát.  (04. 08.)

A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. konfe-
renciára hívta az illetékességi területén lévő 
37 település polgármesterét, az itt működő 
társadalmi és civil szervezetek képviselőit, 
a partner cégek vezetőit március 20-án. 
A tamási Városi Művelődési Központban 
megtartott rendezvény célja a cég tevé-
kenységének, a térségi munkaerő piaci és 
lakosságmegtartó szerepének, valamint 
turisztikai értékeinek bemutatása, s nem 
utolsó sorban a meghívottakkal kialakított 
kapcsolatok elmélyítése volt.  (03. 28.)

A Siklósi Rendőrkapitányság Sellyei Rend-
őrőrsére április 3-án este érkezett bejelen-
tés arról, hogy Majláthpusztáról elindult 
egy fekete színű terepjáró, amely 50 kilo-
gramm – feltehetőleg hurkolással – eltu-
lajdonított vadhúst szállít. A tolvajok ellen 
több rendbeli lopás és állatkínzás vétség 
elkövetésének megalapozott gyanúja mi-
att indítottak eljárást.  (04. 05.)

A március 21-24. között lezajlott Környezet- 
és Természetvédelmi Szervezetek XXIII. 
Országos Találkozóján jelentős többség-
gel szavazták meg az állatvédelmi szekció 
állásfoglalását, amelyet holnapunkon elol-
vashatnak.  (03. 29.)

HUNTING
INFORMÁCIÓS MAGAZIN

 1. Sze Munka ü. 5.27 19.55 --.-- 11.43
 2. Cs Zsigmond 5.25 19.57 1.33 11.55 
 3. P Irma 5.24 19.58 2.05 13.07
 4. Szo Mónika 4.22 19.59 2.34 14.17
 5. V Györgyi 5.21 20.01 3.01 15.25
 6. H Ivett, Frida 5.19 20.02 3.27 16.32
 7. K Gizella 5.18 20.04 3.53 17.37
 8. Sze Mihály 5.16 20.05 4.21 18.41
 9. Cs Gergely 5.15 20.06 4.51 19.43
 10. P Ármin 5. 13 20.08 5.25 20.42 
 11. Szo Ferenc 5.12 20.09 6.04 21.37
 12. V Pongrác 5.11 20.10 6.48 22.26
 13. H Szervác 5.09 20.11 7.37 23.09
 14. K Bonifác 5.08 20.13 8.31 23.47
 15. Sze Zsófi a 5.07 20.14 9.28 0.21
 16. Cs Botond 5.05 20.15 10.28 0.50
17. P Paszkál 5.04 20.17 11.30 --.--
18. Szo Alexandra 5.03 20.18 12.34 1.17 
19. V Pünkösd 5.02 20.19 13.40 1.43 
20. H Pünkösd 4.01 0.20 14.48 2.09
21. K Konstantin 5.00 20.21 15.59 2.35
22. Sze Júlia, Rita 4.59 20.22 17.12 3.05
23. Cs Dezső 4.58 20.24 18.28 3.38
24. P Eszter 4.57 20.25 19.43 4.19
25. Szo Orbán 4.56 20.26 20.53 5.07 
26. V Fülöp 4.55 20.27 21.55 6.06
27. H Hella 4.54 20.28 22.48 7.13
28. K Emil 4.53 20.29 23.31 8.26
29. Sze Magdolna 4.53 20.30 0.07 9.41
30. Cs Janka 4.52 20.31 0.38 10.55
31. P Angéla 4.51 20.32 --.-- 12.07 

Májusban: szarvasborjúra* – őzbakra** – 
mufl onkosra– vaddisznóra– rókára – arany-
sakálra – nyestre – pézsmapocokra – nyest-
kutyára – mosómedvére

* Gímszarvas esetében, az április 1. és június 30. közötti időszakra megállapí-
tott vadászati idény során borjúnak a gímszarvas előző évi szaporulatát kell 
tekinteni
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MIRE SZABAD VADÁSZNI?

A Bakonyerdő Zrt. Monostorapáti Erdésze-
tének területén található a Balaton-felvidéki 
erdészeti erdei iskola. Bár a létesítmény már 
2004 óta fogadja a gyermekeket, a tavalyi év 
elején jelentős fejlesztéseket végeztek az Új 
Széchenyi Terv keretében (a beruházás teljes 
költsége 64 906 968 forint volt). Az utóbbi év 
statisztikái szerint megérte a befektetés!

Az egész évben nyitva tartó, a Nagyvá-
zsony és Vigántpetend közötti erdőtömb-
ben található létesítményt 2012-ben össze-
sen 1876 gyermek és 934 felnőtt látogatta 
meg. 

Az erdőpedagógiai foglalkozások közül 
népszerű volt az Öreg bükk tanösvény- túra, 
a vadmegfi gyelés, illetőleg a pályázatból 
létrehozott „Érzékszerveinkkel az erdő” in-
teraktív élménytermek, de sokakat érde-
keltek a madártani ismeretek is. Az egyéb 
programok közül a kovácsműhelyt, a bőr-
művességet, a kenyérsütést és az íjászatot 
választották a legtöbben, de számos egyéb 
elfoglaltság is várta még a gyermekeket, 
mint például lovas kocsizás, kosárfonás, 
méhészet, gyalogtúrák, vadgazdálkodási is-
meretek és légpuskás céllövészet. A legtöbb 
csoport a nagyobb városokból érkezett az 
iskolába, például Veszprémből, Tapolcáról 
vagy éppen Budapestről. A vendégek listá-
ján akadnak azonban kisebb lélekszámú te-
lepülésről érkezett látogatók is, mint például 
Solymárról vagy Eplényből. Ezek jellemzően 
iskolás csoportok, de egyre több az óvodás 
társaság is.

Farkas Zsuzsanna, az erdei iskola vezetője 
kérdésünkre elmondta: a Bakonyerdő Zrt. 
nagy fi gyelmet fordít arra, hogy erdei iskolá-
iban megismertesse az ifj úsággal az erdőt és 
az erdőben folyó munkálatokat. Szeretettel 
várják a természetkedvelő gyermekeket, fel-
nőtteket, az erdei iskolás csoportokat, a  pi-
henni és kikapcsolódni vágyó családokat és 
baráti társaságokat!

-km

Megérte a beruházás!

www.vadaszekszerek.extra.hu

marekjozsef@citromail.hu
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Támogassa 
a Brassó-Sopron 
Erdészdiák Találkozót!
A nyáron immár 30. alkalommal rendezik meg 
a Kárpát-medencei Magyar Erdészdiák Talál-
kozót és Tanulmányutat. A brassói diákokkal 
szakmai programok keretében járják be Er-
dély erdészeti szempontból érdekes tájait.

A jubileumi évre tekintettel, a szervezők 
szeretnék meghívni a régi szervezőket és 
a Madarasi-Hargitán álló kopjafa felújítását is 
tervezik. Az ezzel járó kiadásokat a jelenlegi 
egyetemi források és a diákok hozzájárulásai 
nem fedezik. A felújításhoz és a régi szerve-
zők meghívásához szeretnék ezúton szerve-
zetek, magánszemélyek támogatását kérni.

A támogatók nevei kivétel nélkül felkerül-
nek az aktuális diáktalálkozóra készíttetett 
emlékpólóra, ami mellett áldomást is isznak 
majd nagylelkű hozzájárulásukra.

A kapcsolatot a szervezőkkel a bs98@
freemail.hu címen lehet felvenni!

Vadászkürtös hírekÚj elnökséget köszönthettek
Csaknem húsz kürtössel bővült a vadászkür-
tösök egyre gyarapodó tábora. A VKE Magyar 
Vadászkürt Egylet és az OMVK baranyai szer-
vezete által szervezett tanfolyamon tizenhat 
vadászkürtös tett sikeres vizsgát. A tanfolyam 
a Karasica Völgye Vadásztársaság vadász-
házában zajlott március 11-16. között és az 
ország minden részéről érkeztek hallgatók. 
A kurzuson a Baranya Vadászkürt Együttes 
tagjai segítették elsajátítani az alapfogásokat.

A VKE Magyar Vadászkürt Egylet éves szin-
ten körülbelül száz új vadászkürtöst bocsát 
útjára, köztük sok gyereket, sport- és hivatá-
sos vadászt, valamint olyan fi atalokat, akik 
később a vadászat közelében találják meg 
hivatásukat. A Nyugat-magyarországi Egye-
temen rendszeresen tartanak tanfolyamokat 
a végzős hallgatók részére. Immáron harma-
dik éve indul tanfolyam Békés megyében, 
Bács-Kiskun megyében pedig heti kurzus-
ban folyik az oktatás, emellett a Bács-Kiskun 
megyei Kossuth Vt. ismétlő kurzusokat is 
szervez, amelyeken a közelben lakó vadász-
kürtösök vesznek részt. Az országosan meg-
hirdetett martonfai tanfolyamon, amelyre 
évtizedek óta hagyományosan mindig már-
cius második hetében kerül sor, évek óta 
„teltházzal” működnek a vadászkürtös kur-
zusok. Agyaki 

Pest megyében, a festői szépségű Dunaka-
nyarban, a  Thermal Hotel Visegrádban tar-
totta idei gálavacsoráját a Safari Club Inter-
national Közép-Magyarországi Egyesülete 
március 23-án. Simkó Gyula leköszönő elnök 
rövid beszédében köszönetet mondott im-
már volt munkatársainak, a tagoknak, tá-
mogatóinak az elnökként eltöltött két évért, 
majd átadta a szót utódjának, Pál Gyulának.

Az új elnök a köszönet mellett korábbi el-
nökségi tagként kiemelte: nagy a felelősség 
az új elnökség vállán. Mint elmondta, feltéte-
le volt a jelöléskor, hogy csak két évig töltse 
be a tisztséget, mert szükség van a szervezet 
élén a rendszeres változásra. Filozófi ájáról, 
terveiről szólva első helyen említette a vadvé-
delmet. A klub nehezen találta meg az irányt 
az elmúlt időszak „kicsit félresikerült” nyír-
fajdprogramja után. Az előző elnökség a  fo-
golyprogram támogatása mellett döntött, és 
ezt elnökként helyesli. Úgy véli, fenntartható 
formában visszahozható e vadfaj vadászata, 
amennyiben sikerül megalapozni megfelelő 
pénzügyi konstrukcióval. Erre Pál Gyulának 
van is elképzelése, amelyben fontos szerep 
jut a mindenkori kormányzat mellett az anya-
klubnak, amely már jelezte: „minden magyar 
forint mellé tesznek egy másikat”. A követke-
ző sarokpont a gyerekek és az ifj úság ügye: 

népszerűsíteni kell körükben a vadászatot, 
mint életformát. A harmadik fontos feladat 
a kommunikáció javítása, amelyben a legna-
gyobb hátrányt szenvedi el a klub és a vadá-
szat. Méghozzá elsősorban egymás között – 
fogalmazott a klub vezetője, rámutatva arra, 
hogy a kasztokra bomló vadászok között 
sincs összhang. Végül a beérkező tagdíjakat 
és különböző támogatásokat közös akarat 
mellett hatékonyabban kell használni. A kö-
zös ügyek támogatása az új elnök szerint ak-
kor lehet eredményes, ha az ezekre fordítan-
dó összegeket egy külön szervezet kezeli, és 
szigorú ellenőrzés mellett osztja szét.

A megnyitó beszédek után dr. Halmágyi 
Takács István kiosztotta a 2012-es trófeadíja-
kat. (A díjazott trófeákat lapunk 276. oldalán 

találja.)

Ezt követően Pál Gyula átadta az év klub-
tagjának járó aranygyűrűt a legtöbb sza-
vazatot kapott Hámori Csabának, akinek 
humoros, nosztalgikus hangulatú levélben 
gratulált Hidvégi Béla örökös tiszteletbeli 
elnök. A klubért végzett munka elismerése-
ként a rendezvénynek otthont adó szállo-
dába két személyre szóló üdülési utalványt 
kapott Szőke Sándor, Tóth Kálmán, Pál Gyula 
és Végh László.

-fa

Az elnökség - balról jobbra: dr. Kákonyi Gábor (kormányzati kapcsolatokért felelős 
alelnök), dr. Halmágyi Takács István (vadászati kultúra és trófeakultúra terjesztéséért 
felelős alelnök), Lakatos Pál (szervezési alelnök), Lipp Adrienn (médiakapcsolato-
kért felelős alelnök), Pál Gyula (elnök), dr. Kőhalmi Zsolt (külkapcsolatokért felelős 
alelnök), Gömöri Attila (pénzügyekért felelős alelnök). A gálavacsorán nem tudott ott 
lenni, így nincs a fotón Hidvégi Béla (örökös tiszteletbeli elnök) és Végh László (oktatá-
sért és vadvédelmi programokért felelős alelnök).
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Megújult Vadgazdálkodási 
Tanács Baranyában

Minden jó, ha jó a vége! 

Erre a hatékonyabb munka 
érdekében volt szükség – 
mondta dr. Tamás Mihályné, 
a Baranya megyei Kormány-
hivatal Földművelésügyi 
Igazgatóságának vezetője. 
Az igazgatóasszony meg-
nyitó beszédében kitért 
arra, hogy minden tanács-
tagtól aktív részvételt vár, 

nemcsak az éves vadgazdálkodási tervtárgyalásoknál. Szüksége van 
továbbá szakmai észrevételeikre, javaslataikra a vadkár, a vadkár-
megelőző kerítésépítések, a városok és a falvak környékére betele-
pedett vaddisznókondák ügyében, de ötleteket vár az apróvad-állo-
mány folyamatos csökkenésének megállítására is. A jövőben évente 
minimum három alkalommal ül majd össze a megyei grémium, így 
várhatóan sokkal hatékonyabb lesz a munka.

Az első tanácsülésre a Baranya megyei Kormányhivatal Földműve-
lésügyi Igazgatóságán került sor április 9-én. Ezen az összejövetelen 
elsősorban az éves terveket tárgyalta a tanács. Kisebb kiigazítások-
kal bár, de elfogadták ezeket, kitérve arra az állandóan visszatérő 
problémára, hogy a becslések mennyire pontosak és azok milyen 
szinten fogadhatók el. Ebből kiindulva, idén Baranyában a vadászat-
ra jogosultaknak, már a benyújtott éves vadgazdálkodási tervben 
részletesen le kellett írni a tervezést megalapozó becslés módszerét. 
Ezek után remélhetőleg a Vadgazdálkodási Tanács tagjai is reálisabb 
képet kaphatnak a megye vadállományának nagyságáról. 

-agyaki

Örömmel jelentem, hogy a HUNTINGPress 
Nemzetközi Fotóügynökség megnyitot-
ta virtuális kapuit a vásárlók és a fotósok 
előtt! A www.fotohunting.hu címen 
most már az Olvasók is böngészhetnek 
a  fotóügynökség oldalán. A képek meny-
nyisége és a fotósaink száma napról napra 
növekszik. Az ügynökség nem csak profi  
fotósok képeit várja, lelkes amatőröknek 
is biztosítunk „ugródeszkát”. Erről bővebb 
információt a honlap „Csatlakozzon!” me-
nüpontjában olvashat.

Az oldal jelenleg négy nyelven (magyar, angol, német, orosz) ér-
hető el. A képkeresést segíti a kulcsszavas, illetve a kategorizált fotók 
közti böngészés. A FeHoVa-n újjáalakult Vadászújságírók Nemzet-
közi Szövetségének tagjai már márciusban értesültek az ügynökség 
elindulásáról, így nem csak a magyar vásárlóknak, hanem a külföldi 
igényeknek is megfelelünk. A HUNTINGPress Nemzetközi Fotóügy-
nökség tehát beindult, csatlakozzanak, csatlakozzatok!

Murányi Judit, igazgató

Felhívás!
Valamennyi vadászatra jogosult fi gyelmébe!

A 2013-as esztendő jelentős változást hozott a veszettség elleni 
vakcinázás végrehajtásában. Magyarországon két éve nem re-
gisztráltak szilvatikus eredetű veszettségi esetet. Ezért azokról 
a vadászterületekről, amelyek nem kerülnek vakcinázásra, nem 
kell vizsgálati célból rókát elejteni és küldeni. (Erről a körülmény-
ről levélben tájékoztattuk az érintettek körét.) 

Az eredmények ilyen kedvező alakulásában valamennyi vadá-
szatra jogosult jelentős részt kellett vállaljon, amelyet csak sze-
rény mértékben volt mód honorálni. A végrehajtásért felelő-
sök és a technikai kivitelezést végzők nevében köszönjük az 
áldozatos munkájukat, különösen a hivatásos vadászokét.

A vakcinázás már csak kb. 50 km-es sávban folyik azokon a ha-
társzakaszokon, ahol a szomszédos országok még nem, vagy csak 
a közelmúltban kezdték el a veszettség elleni védekezést (pl: Uk-
rajna, Románia, Szerbia, Horvátország). Erre azért van szükség, 
hogy a nem mentes területekről bevándorló rókák ne okozhassa-
nak visszafertőződést. A vakcinázott területekről továbbra is 
szükség van a területileg illetékes állategészségügyi hatóság 
által előírt számú felnőtt róka vizsgálatra küldésére május 

15. és szeptember 30. 
közötti időszakban 
(mint ahogy a tájékoz-
tató értekezleteken ar-

ról szó esett).

 HUBERTUS Kft.
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A Vadászkamarai Esték rendezvénysorozat 
eredetileg január közepére tervezett, ám az 
ítéletidő miatt elmaradt évadnyitóján vehe-
tett részt a meghívottak már összeszokott 
társasága április 5-én, pénteken Veszprém-
ben, a Helyőrségi Művelődési Otthonban.

A kürtszignál után Pap Gyula megyei ka-
marai elnök köszöntötte a résztvevőket. Be-

szédében rámutatott arra, hogy a Kamara 
eltökélt a további összejövetelek szervezé-
sében, de ehhez mindenképp szükség van 
a támogatók nagylelkűségére is. 

A rendezvényt támogató HM VERGA Zrt. 
vezérigazgatója, Tengerdi Győző országo-
san is egyedülálló sikerűnek nevezte a  ren-
dezvénysorozatot, és reményét fejezte ki, 

hogy más megyékben is követőkre talál 
a kezdeményezés. Mint kifejtette, a vadásza-
ti szervezetek példamutatása és társadalmi 
felelősségvállalása a párbeszédet és a va-
dászat nagyobb elfogadottságát kell, hogy 
szolgálja.

Szajkó István, a Nemzetközi Kézilőfegyver-
Vizsgáló Bizottság tagja a golyólövés ballisz-
tikájának egyes, ritkán vizsgált aspektusait 
vette górcső alá. Az örökifj ú Pista bácsi fi a-
talokat megszégyenítő lendülettel mesélt 
több, a lövést befolyásoló tényezőről. Pél-
dául arról, hogy egyetlen, .223 Rem. löve-
déknek ütköző átlagos méretű és sebességű 
esőcsepp 3,3 mm találati pont eltérést és 
3  m/s sebességcsökkenést is okozhat 100 
méter lőtávolságon. 

Az előadás után a HM VERGA Zrt. mu-
tatkozott be egy fi lmvetítés formájában. 
A  „Széchenyi Zsigmond nyomában” című, 
csaknem háromnegyedórás fi lm bepillan-
tást enged az állami erdőgazdaság minden-
napjaiba, és tisztelettel adózhattunk az élete 
első szarvasbikáját a mostani erdészet terü-
letén, Alsópere közelében elejtő Széchenyi 
Zsigmond emlékének.

Az esemény hivatalos része alkalomhoz 
illő módon kürtszóval zárult, majd állófoga-
dás közben nyílt alkalom a kötetlen eszme-
cserére.

Pólik Sándor

Évadnyitó Veszprémben
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Mikor – Mi – Mennyiért?

Vadásztató Kategória Ár Euro/gr

SEFAG Zrt. 250-324 gr 300 € 260 €
  (I. kategória)  (II. kategória)* 

HM VERGA Zrt. 300-349 gr 350 € +4 €/gr

Bakonyerdő Zrt. 300-349 gr 400 € +6 €/gr
DALERD Zrt. 270-329 gr 165 € +4€/gr
Nyírerdő Zrt. 300-350 gr 270 € +6 €/gr
Hunnia Vadgazdálkodási Kft. 270-350 gr 320-350 €
NATURHUN 300 gr 250 € +4€/gr
HUBERTUS Kft. 300 gr  285 € +4€/gr
Elite Hunting 300 gr 265 € +5 €/gr
Abádszalóki Hubertus Vt. 300 gr 210 €
Martonvásári Zöld Erdő Vt. 300 gr 313 €
Hajdúszoboszlói Földgáz Vt. 251-300 gr 254 € +3,81 €/gr
Gerendási Széchenyi Zsigmond Vt. 300-349 gr 200 €  +3,2 €/gr
Aggteleki Nemzeti Park 300-349 gr  220 € +3 €/gr
Hortobágyi Nemzeti Park**

Őzbakvadászati árak

Egy 300 grammos őzbak elejtésének árát gyűjtöttük „csokorba”. 
Lapzártánkkor az euro árfolyama 297 forint volt.

*I. kategóriás vadászterületek közé tartozik 

a lábodi, szántódi, nyugat-zselici (Kardosfa), 

kelet-zselici (Vörösalma), segesdi (Csöprönd), 

és a barcsi (Vitéztanya) terület. II. kategóriás 

területek közé tartozik Iharos (Ágneslak) és 

Zsitfapuszta vadászterületek

**A Hortobágyi Nemzeti Park területén bérva-

dászként vadászhat bakra. Különféle „csoma-

gok” állnak a vadászok rendelkezésre. Az árak 

külön megállapodáshoz vannak kötve.

A sebzés minden esetben – legyen az erdőgaz-

daság, nemzeti park, vadásztató iroda, avagy 

vadásztársaság – a kísérő által becsült trófea-

súly szerint számított ár 50 százaléka.

MURÁNYI JUDIT
muranyij@vadaszlap.hu
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Németh Ferenc 
(1967–2013)

É p í t é s z m é r n ö k , 
emellett önkor-
mányzati képviselő, 
közéleti szereplő 
volt, minden társa-
ság középpontja, jó 
vezető, példás apa, 

szerető férj. Somogy megyében számta-
lan épület őrzi emlékét. Több mint húsz 
éve kezdett vadászni. Tíz éve a Lengyel-
tóti és Környéke Trófea Vadásztársaság 
elnöke, négy éve a vadászkamara Kul-
turális Bizottságának tagja volt. Megye-
szerte híresek voltak az általa szervezett 
öreglaki vadászbálok. Tavaly a megyei 
vadásznapon átvehette a Nimród Ér-
demérmet.

Kemenszky Péter

Dr. Vargyas Csaba
(1942–2013)

A legtöbbször vadá-
szati rendezvényeken 
beszélgettünk, ahol a 
cég érdekei miatt sze-
mélyesen is jelen kel-
lett lennie. Volt miről! 
Sportról, vadászatról, 

a cégről, a családról... az utóbbi években 
a betegségeinkről. Az agrármérnök Dr. 
Vargyas Csaba a Cont-Eco Kft. működése 
révén vált ismertté az erdő- mező- és vad-
gazdálkodás szakembereinek körében. 
Szűkebb pátriájában sportolóként, majd 
a Vas megyei Atlétikai Szövetség elnö-
keként ismerték... így múlt időben, mert 
életének 71. évében, 2013. április 9-én 
eltávozott közülünk. Nevét és megnyerő 
személyiségét azonban nem felejtjük.

-dor

Emléküket
kegyelettel megőrizzük!

Vadásznapok 2013
május 11. Baranya megye Bükkösd, Ökopark
április 21. Veszprém megye Pápa
április 27. Borsod megye Putnok, VII. Nemzetközi Gömöri 
  Vadásznap
május 4. Fejér megye Agárd, Hal-Vad-Bor- Pálinka fesztivál
június 1. Somogy megye Kaszó
június 22. Borsod megye Sátoraljaújhely, IX. Nemzetközi 
  Vadételfőző verseny és Vadásznap
 Tolna megye Dombóvár-Szigeterdő
június 29. Komárom-Esztergom megye Tarján Német Nemzetiségi Tábor
július 6. Nógrád megye Hollókő
július 13. Heves megye  Galyatető (Országos Vadásznap)
július 28. Veszprém megye Sümeg, Szent Jakab nap Bor és Vadászat
augusztus 3. Borsod megye Edelény
augusztus 17. Győr-Moson-Sopron megye Csorna
augusztus 31. Borsod megye Bükkzsérc
 Hajdú-Bihar megye Hortobágy
 Pest megye Nagybörzsöny, X. Magyar-Szlovák 
  Vadásznap
 Zala megye Bak-Sohollár 
szeptember 7. Békés megye Póstelek, Parkerdő
 Fejér megye Soponya, VADEX Zrt. 

VOLIERHÁLÓ
 

UV stabil PE 3 x 7szál csomózott
 100 m x 30 m (3000m2) 
150 m x 40 m (6000 m2)

Hálószembőség 60 mm x 60 mm
 0,3 euro/m2 + Áfa

Megrendelhető: 
+36-30/637-9838 

peterpaskai@vadker.hu
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A várható vadkárról, illetőleg a tavaly nagy sajtónyilvánosságot ka-
pott balatoni vaddisznóproblémáról kérdeztük a Veszprém megyei 
Kormányhivatal Földművelésügyi igazgatósága Vadászati és halásza-
ti osztályának vezetőjét, Hárshegyi Márkot.

Vadkár
Az elmúlt évek tapasztalatai és az elmúlt idényről szóló adatok alap-
ján a Veszprém megyei mezőgazdasági vadkár évek óta 170-190 mil-
lió forint körül mozog, szinte stabilnak mondható. Természetesen ér-
téke összefüggésben van az évi termésátlagok és a termények árával. 
A múlt évben vélhetően az aszály miatt kisebb termésátlagok voltak, 
és ezért nem növekedett olyan mértékben a mezőgazdasági vadkár. 
Attól viszont tartanak a megyében, hogy mi lesz, ha egyszer egy jó 
termésátlagú év következik és magasak lesznek a terményárak.

Ami tavaly a nagyobb gondot jelentette, az az, hogy növekedtek 
az erdei vadkárok, ilyet 354 hektáron jelentettek be. Folyamatosan 
növekszik az erdőn belüli kerítések száma is, amelyek miatt más he-
lyeken koncentráltabban jelentkezik a károkozás. A megyében az év 
során az Erdészeti Igazgatóság határozata és jegyzőkönyvei alapján 
több erdőrészletben is állományszabályozást kellett elrendelnie 
a hatóságnak.

Balatoni vaddisznóprobléma
A hatóság a vaddisznóelejtések számát 150 százalékra emelte, va-
lamint a múlt évhez hasonlóan most is folyamatosan rendeli el az 
állományszabályozó kötelezéseket, ha kell, az osztály felügyelői sze-
mélyes bejáráson felmérik a területet, és egyedi megoldásokat segí-
tenek keresni. Továbbá ahol lehetőség van a vaddisznó befogására, 
ott engedélyezik akár soron kívül is. Jelenleg Szigliget és Balatonfü-
red térségében vannak befogók. Tavaly ezzel a módszerrel Révfülöp 
környékén értek el eredményeket, ahol belterületen 23, valamint 
Szigliget térségében 45 disznót sikerült befogni.

Az állományszabályozó kötelezéssel is sikerült eredményeket elér-
ni a balatoni régióban, 2012 augusztusában a hatóság bekérte a vad-
disznó terv teljesítésének adatait a jogosultaktól, hogy értékelje és 
összevesse a kötelezett és nem kötelezett területek között a terv idő-
arányos teljesítését. Ennek eredménye a következő volt: a kötelezett 
területeken körülbelül 60, míg a többi területen körülbelül 45 száza-
lék körül volt a teljesítés. Megállapítható, hogy a kötelezett területe-
ken intenzívebb vadászat történt.

-km

Helyzetjelentés Veszprémből
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A keresztrejtvényben a vadászat etikai kódexéből vett idézet talál-
ható. Megfejtését 2013. május 8-ig várjuk szerkesztőségünk címére 

vagy a jatek@vadaszlap.hu e-mail címre.
(E-mailben elküldött megfejtések esetén, 

kérjük a levélben írja meg címét is!)
A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki.

Előző havi megfejtés: 
„Az apróvadat aggatékra fűzve illik a vadásznak vagy a hajtónak 

vinnie, a madzag csak a szállítójárműre akasztáskor elfogadható.”

Nyertesek:
Körte Attila (Mátészalka), Kovács Petronella (Hetes),

Milus Barbara (Kóny)

 A megfejtéseket a 335. oldalon megtalálják!

Sudoku

Számháló

Töltse ki a hálózatot úgy, hogy minden sorban, oszlopban és a színnel 
jelőlt mezőkben is 1-9-ig a számok csak egyszer szerepeljenek!

Írjon 1 és 9 közötti 
egész számokat az 
üres négyzetekbe 

úgy, hogy az ábrán 
belül mindegyiket 
csak egyszer hasz-
nálja, és ha elvégzi 

a kijelőlt művelete-
ket, akkor végered-

ményül a megadott 
számokat kapja! 

A műveleteket 
a tényleges sorrend 

szerint végezze el!
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Plusz egy vicc
Helyezze el a felsorolt szavakat, betűcsoportokat az ábrában! 
A színnel jelzett fősorban a vicc poénját olvashatja össze.
Egy amerikai turistacsoport meglátogat egy középkori várkas-
télyt. – Nézzék azt a tornyot! – mutatja az idegenvezető. Nincs 
befejezve. – Látod, John – mondja erre egy nő a férjének –, ...

Ötbetűsek:
AHOGY, ANTAL, ARCÉL, ÁTEJT, 
ÁTMÉR, ÁTÖNT, BÁTOR, BEKEN, 
DOYEN, ÉLIÁS, ÉRDEM, HAJRÁ, 
ILYEN, ISTEN, KAZAH, KÁDER, 
LABDA, LÉLEK, MIÓTA, NEMEZ, 
PECEK, SALAK, ZABLA, ZENEI, 
ZUHAN 

Hatbetűsek:
ÁRNYAS, BETÉVE, CINGÁR, 
FÁSLIZ, FÉLBEN, IMÁDÁS, 
JÓTETT, METÉLT

Hétbetűsek:
DÍSZLIK, ELPÁHOL, FLAMAND, 
FRAKKOS, HANGFAL, NEVELDE, 
NÉMILEG, OPTIKUS

Nyolcbetűsek:
BICEBÓCA, ELISZKOL, 
KÖRVASÚT, MEZTELEN

Gyerekjáték

Kétbetűsek:
ÁH, BÉ, ES, GN, JG, LB, LE, 
LZ, NÉ, RC, TI, TO, TS, ZL

Hárombetűsek:
AHÁ, BAK, BÁR, EKE, ELV, 
EMU, EPE, FÉK, FÖL, IVÓ, 
KÉK, KÉN, LAP, LEN, NÉZ, 
NOS, ONT, ORR, ORV, OTT, 
RÁG, RÉM, ROP, SEB, SZÍ, 
VER

Négybetűsek:
AJAK, AKOL, ÁRUL, BÉKE, 
CSAP, ELÉL, ERED, ÉRÉS, 
FENT, FIÓK, GOLF, HIÚZ, 
HORD, KACS, KELL, LADA, 
LÁPI, LIÁN, MAKK, MENÜ, 
MIND, MINT, NÓTA, PÁKA, 
RÖNK, TANK, VAJK, VERS

A két kép látszólag egyforma, 
de 10 különbség mégis van 

köztük. Megtalálod ezeket? 

Itt a tavasz, de a méhecske eltévedt és nem találja a virágot, amit be 
kéne poroznia. Segíts neki, hogy megtalálja! 

Mindegyik kisegérnek van árnyéka. 
Vajon melyik „kihez” tartozik? 

L E

L E
É L I Á S
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Kirándulás Schmidt Egonnal

Május elejére már valamennyi vonuló madarunk hazaérkezett. Ami-
kor az erdőbe lépünk, már messziről halljuk a sárgarigó vidám „hun-
cut a bíró” fl ótáját. Ő érkezett utolsónak a fák közé a távoli Afrikából, 
de nem azért mert lusta volt, hanem, mert májusra a lobosodás be-
fejezésével jelennek meg a fák koronájában azok a hernyók, amelyek 
a fő táplálékát képezik ennek a madárnak. 

A sárgarigó pedig mindig odafent tartózkodik, a földre nagyon 
ritkán száll, és jó étvággyal eszi azokat a nagy, szőrös hernyókat is, 
amelyektől a cinegék és poszáták elfordulnak. A pár fent a magas-
ban építi meg a fészket is, amely egyedülálló a hazai madárvilágban. 
Nem ágakra ültetik, hanem egy villát keresnek, és arra alulról szövik 
rá otthonukat, ami aztán, mint valami kis kosárka csüng alá. A sárga-
rigó egyébként csak a nevében rigó, egy egészen más madárcsalád 
egyetlen európai képviselője. A sárga tollú, piros csőrű hím viszont 
egyike a legszebb hazai madaraknak. Amikor azt fi gyelem, hogyan 
suhan végig a zöld lombok között, mindig a mesebeli aranyalma jut 
eszembe.

Az éjszakai esőtől még nedves az erdei ösvény, rajta csigák mász-
kálnak, úgy, ahogy ők szoktak, lassan, kényelmesen. Kisebbek és na-
gyobbak, éti csigák és tarka ligeti csigák. Gyertek, segítsük át őket 
arra az oldalra, amely felé igyekeztek. Először megrémülnek, kicsit 
visszahúzódnak a házukba, de az avarba kerülve újra előbújnak, ki-
nyújtják tapogatóikat és boldogan másznak tovább. Ott már senki 
sem tapossa el őket.

Májusban születik az őzgidák többsége. Az első napokban moz-
dulatlanul lapulnak a fűben, pettyes bundájuk jól beleolvad a kör-
nyezetbe. Ha megpillantjátok valahol, kerüljétek ki, ne akarjátok 

megsimogatni. Nem árva, anyja a közelben van és aggódva fi gyeli, 
mi történik kicsinyével. Néhány nappal később aztán, ha szerencsé-
tek van, megleshetitek a sutát gyakran két gidájával valamelyik erdei 
tisztáson. Amíg anyjuk folytonosan fi gyel, kémleli a környéket, a két 
kicsi vidáman játszik, ugrál körülötte.

Május a legszebb hónap és ilyenkor leghangosabb az erdei kórus. 
Csattognak a fülemülék, csengő hangon énekelnek a barátkák, az 
énekes rigók ismételt strófáitól zeng az erdő, fuvoláznak a feketeri-
gók és a bokrok mélyén szerényen, halkan dalolni kezd egy vörös-
begy. Szeretem ezt a kismadarat, és ha meghallom valahol, mindig 
megállok, hogy hallgassam egy kicsit. Édesbús éneke, mintha az er-
dei patakok csobogását idézné.

Az ösvény szélén, különösen ott, ahová beragyognak a napsugarak, 
tarka virágok nyílnak. Szépek a kék fejecskéjükkel bólogató harangvi-
rágok, de annak is nagyon örülök, ha a sárga gyűszűvirágot pillantom 
meg valahol. Soha nem szedek erdei virágot, hiszen azok nagyon ha-
mar elfonnyadnak, elpusztulnak. Ott szépek, ahol élnek, az erdei út 
mentén, ahol szőrös potrohú tarka poszméhek látogatják őket.

Kilépve a fák közül, bokrokkal tarkálló legelőre jutunk. Mindenütt 
virít a százszorszép, a levegőben a galagonya édeskés illata úszik. 
Álljunk meg egy virágzó bokor előtt és fi gyeljünk egy kicsit. Fémes 
zölden csillogó szárnyfedőivel döngve érkezik egy rózsabogár és le-
ereszkedik az apró fehér szirmok közé, ahol apró tarka cincérek és 
még sok más rovar is mászkál. Alig megyünk tovább, az egyik vad-
rózsabokor tövéből tarka tollú fácánkakas kel fel. Olyan váratlanul és 
olyan hangosan, hogy mindenki összerezzen. Nézzük a kakast, amint 
szárnyaival gyorsan verdesve távolodik, majd hosszan siklik és a föl-
det érve hosszú farkát felvágva egy bokor alá szalad.

Schmidt Egon
1931. június 16-án született Bu-
dapesten. Már gyermekkorában 
nagyon érdekelte őt a madarak 
színpompás világa, megfi gyelése-
iről naplót is vezetett. Dolgozott 
a Fővárosi Állat- és Növénykertnél, 
a Magyar Madártani Intézetnél és 
ő vezette a Madárgyűrűző Köz-
pontot is. 1980-tól az „Állatvilág” 
című újság munkatársa, de volt 
egy saját rovata a „Kisdobos”, gyermekeknek szóló magazinban 
is, amelynek neve „Kedvenceink a lakásban” és „Nézz a lábad 
elé!” volt. Sok könyvet írt a madárvédelemről, vagy különféle ki-
rándulásokról, amelyeken ismert hazai helyeket (például a Gel-
lért-hegy) és azok madarait mutatta be. Sokáig dolgozott a Ma-
gyar Rádiónak is, ahol műsora arról vált ismertté, hogy különféle 
madárhangokat mutattak be a hallgatóknak. Írói munkásságát 
2009-ben Kossuth-díjjal ismerték el, amely díjat olyan emberek-
nek adnak, akik a tudomány, a művészet, vagy az irodalom terü-
letén kiemelkedő teljesítményt nyújtanak.

Vörösbegy
(Erithacus rubecula)
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Fehér fűz (Salix alba)

A fehér, avagy más néven ezüstfűz nagyméretű fa-
fajtánk, amely akár 30 méter magasságig is képes 
megnőni. Ez az alapvetően sík vidékeket kedvelő faj-
ta gyakran előfordul alföldjeinken, de megtalálható 
a hegy-dombvidékek széles völgyeiben, puhafás li-
geteiben is. A törzse nyúlánk, szabálytalanul hajlott, 
kérge barnásszürke színű, hosszan repedezett. A fa 
koronája megnyúlt, kúp alakú, ágai seprőszerűen 
elágazók. 5-10 centiméter hosszú levelei keskenyek 
és lándzsa formájúak, színük szürkészöld (ősszel sár-
ga). Áprilisban, a lombfakadás idejével egyidejűleg 
virágzik. Termése kopasz, világosbarna tokban he-
lyezkedik el. A benne található magvak június első 
felében érnek és hullanak le. Gyorsan növő, hosszú 
életű faj (100-120 év).

KIVÁGHATÓ LEXIKON 

Táborozz 
az Arany Sólyom Fészkében!

Készíts   egy   illusztrációt    Schmidt   Egon   elbeszéléséhez, és táborozz  a Lóki   
György fősolymász somogyi családi birtokán működő, különleges solymász- 
és lovas táborban! Az első három helyezettet 2013. augusztus 12. és 16. kö-
zött várják a szervezők.

Hatéves kortól bárki pályázhat, a művek bármilyen technikával készülhet-
nek. A kész munkákat küldd el szerkesztőségünknek a 1031 Budapest, Rozália 
u. 59/a. címre 2013. július 19-ig. A munkák hátoldalán tüntesd fel nevedet, 
korodat, címedet, valamint a szüleid telefonszámát.

A munkákat a szerkesztőség tagjai bírálják el. Az eredményeket és 
a győztes pályamunkákat 2013. július 22-én tesszük közzé honlapunkon, 
a huntingpress.eu-n.

A magasban mezei pacsirta énekel. Trillázva kering, majd amikor úgy érzi, már 
eleget dalolt, ereszkedni kezd és a végén, mint a kő hull a fűbe. A madáréneknek 
két fontos biológiai szerepe van. Tavasszal a hímek párt csalogatnak vele maguk-
hoz, később pedig, amikor az már a tojásokon ül, a birtokolt területet, a territóriu-
mot védelmezik énekükkel a szomszédokkal szemben.

A legelő felett lepkék libegnek, egy szép bogáncslepkét sikerül közelről is meg-
csodálnunk. Sokan félnek vagy undorodnak a hernyóktól, pedig legszebb pillan-
góink is hernyó alakban mászkáltak mielőtt szárnyakat kaptak volna.

Utunkat fűzfákkal szegélyezett széles csatorna keresztezi. Egyikükön kakukk ül 
és már vagy huszadszor kiáltja hangosan: – Kakukk! Kicsit távolabb egy nádszálon 
nádirigó karicsál önfeledten. Nem is sejti, hogy talán éppen az ő nádszálak közé 
font fészkébe csempészi tojását egy kakukktojó és később párjával együtt mos-
tohát nevelnek odaadó gondossággal. A kis kakukk valamivel előbb kel ki, mint 
a többi fi óka és egymás után lökdösi ki őket a fészekből. Egyedül nő fel, a többiek 
elpusztulnak. De nem szabad haragudni a kakukkra, hiszen ez már így van évmil-
liók óta, és ha a nádirigónak, vörösbegynek csak tőle kellene tartaniuk, nem lenne 
okuk panaszra.

A partról kecskebékák ugranak gyönyörű fejessel a vízbe. Lebuknak, de kisvár-
tatva kíváncsian újra kidugják a fejüket. Ha ott jönnek fel, ahol sok a békalencse, 
a  fejükre tapadt sok levéllel mulatságos képet nyújtanak. A túlsó oldalon, közel 
a vízhez, mindig menekülésre készen, mocsári teknős sütkérezik. Alig érünk köze-
lebb, máris a vízbe csusszan és alámerül. Tojásokkal szaporodik, a vízparton ássa el 
őket, a kis teknősöket a nap melege kelti ki. Szeptemberben bújnak elő és nyom-
ban a vízhez sietnek.

A vízpartokon, május végén már nyílik a réti füzény, néhol messziről látható lila 
foltot alkot. Tarka szitakötők repülnek, egy villás farkú füsti fecske suhan a csatorna 
felett, kortyol egyet, majd továbbrepül. Valahol delet harangoznak, előkerülnek 
a hátizsákokból a szendvicsek, leülünk a fűbe és falatozni kezdünk. Aztán megyünk 
tovább, hisz a május még rengeteg látnivalót ígér.

SOLYMÁSZTÁBOR 
GYEREKEKNEK 
6 ÉVES KORTÓL 

Somogysimonyiban, erdei környezetben június 24-től 
kezdődnek a solymásztáborok a nyári szünet végéig. 
Egy-egy tábor hétfőtől-péntekig tart, szállás, étkezés 
az erdészházban. További információk és jelentkezés: 
www.aranysolyomfeszke.hu
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30 éves gyártási
tapasztalat,

német és osztrák
alapanyagok,

20-25 öltönyfazon,
+ igény szerinti méretre 

igazítás.

Nem véletlen,
hogy termékeinket

egész Európába
exportáljuk!

Vadászok,
vadőrök és erdészek 

nálunk elkészíttethetik, 
megvásárolhatják

komplett ruházatukat.

Balassa Kft.
2660 Balassagyarmat,

Mártírok útja 7.
Telefon: +36-35/301-435

Fax: +36-35/500-038
e-mail:

postmaster@
balassabopatex.t-online.hu

www.balassaruha.hu
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Amikor a hetvenes évek vége felé megjelentek az első Lada Nivák, 
rövidesen „szagról” is meg lehetett ismerni azokat, amelyekben rend-
szeresen szállítottak lőtt vadat. Az akkori másik terepjáró alternatíva, 
az UAZ spártai „szőnyegezése” mindössze a padlólemezre dobott vé-
kony gumiszőnyegből állt, amit könnyen lehetett slaggal takarítani. 
A Niva „komfortjához” viszont hozzátartozott a csomagtér aljában is 
fi xen rögzített, kemény kátrányos réteggel fedett, ásványgyapotból 
készült szigetelő paplan, amibe kimoshatatlanul beszívódott minden 
folyadék – beleértve a lőtt vadból kicsurgó vért is. Ez aztán a meleg 
idő beálltával olyan sajátos „bukét” adott az autónak, amitől csak a 
szigetelés lebontásával és kicserélésével lehetett megszabadulni. 
Ma már nagyobb a kínálat terepjárókból, s a legtöbbhöz lehet kapni 
– igaz, cseppet sem olcsón – olyan csomagtartóba vagy platóra való 
betéteket, amely (akár rögzített, akár kivehető) folyóvízzel, slaggal is 
tisztítható. Az igényesebb kialakításúak a teljes csomagtér alakját kö-
vetik, s akár az ablak magasságáig is felérnek az oldalai, a szerényeb-
bek többé-kevésbé magas peremű gumi- vagy műanyagtálcák. Ter-
mészetesen nem csak a vér, hanem más szennyeződés kivédésére is 
alkalmasak, azonban ritka az az autó, amelynek csomagterébe semmi 
más nincs bepakolva. Ha pedig van, akkor az is szennyeződhet, ezért 
célszerű olyan tárolóeszközt, ládát, zsákot is használni, amely nem 
engedi át a nedvességet és a külseje könnyen tisztítható, mosható. 
A különböző méretű műanyag ládák önmagukban, csomagtér-tálca 
nélkül is alkalmasak a lőtt vad szállítására, oldalsó peremük alá nyúlva, 

vagy kialakított fogófülüknél emelve mozgathatók a beletett vaddal 
együtt, könnyen és higiénikusan tisztíthatók, szükség esetén fertőt-
leníthetők. A tejes vagy húsos láda elég az apróvadnak, rókának, sa-
kálnak, a kisebb malteros láda az őznek, míg a nagyobb méretű mal-
terkeverő ládába gond nélkül belefér 40-50 kilóig a disznó, a dám, a 
szarvasborjú vagy ünő – utóbbiak persze fej és láb nélkül. Praktikusak 
és jól használhatók a vízálló ponyvából vagy üvegszállal erősített mű-
anyagból (például Graboplan) készült, két oldalán, vagy a négy sarkán 
hordfüllel ellátott zsákok – ezek házilag is elkészíthetők – amelyek 
használaton kívül, összehajtva kevés helyet foglalnak a járműben.

Persze, akkor járunk legjobban, ha már a zsigereléskor gondosko-
dunk arról, hogy minél kevesebb vér kerüljön be a járműbe a meglőtt 
vaddal és a belsőséggel. Legjobb megoldás a teljes zsigerelés, amikor 
a nyelvvel együtt egyben vesszük ki a belső szerveket és az emésztő-
rendszert. A gyomrot és a beleket a májnál vágjuk le, s az egész zsigert 
a gégefőnél fogva felakasztjuk egy ágvillába vagy tiszta hó esetén 
szétterítve ráfektetjük. Ha van elég erő kéznél, és a célra alkalmas fa 
a közelben, a vadat a nyakánál vagy az egyik hátsó lábnál fogva fel-
akasztjuk vagy kötéllel felhúzzuk úgy, hogy ne érje a földet. Így egy 
fél óra alatt kifolyik, kicsepeg a vér, s a járműbe rakáskor nem fog sem 
a vad, sem a belsőség a vérben tocsogni. A vad kipakolása után minél 
hamarabb célszerű kimosni a szállítóládát, zsákot, csomagtér-tálcát, 
mert a vér hamar rászárad, s lehetőleg szárazra törölni, hogy az esetle-
ges maradványok ne induljanak bomlásnak.  S.E.

Készítsünk hasznos eszközöket, berendezéseket házilag, olcsón, akár hulladéknak tűnő dolgokból is

„Vérmentes” lőttvad-szállítás

Felhívás!
Várjuk kedves olvasóink – a gyakorlatban már kipróbált – hasznos ötleteit olyan vadászfelszerelések előállításához, amit házilag is el 
lehet készíteni. Legfeljebb fél gépelt oldal terjedelemű írást várunk, fotókkal illusztrálva (.jpg vagy .tif formátumban). 

A Mitsubishi pickup csomagtér-burkolata slaggal mosható, 
kisebb méretű vad szállításához elegendőek a malterosládák

A Land Rover Discovery kivehető, gyári csomagtartó betétje 
megvédi a kárpitot a szennyeződéstől
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AVENZOR VADRIASZTÁS
Cervacol Extra:
tű- és lomblevelű erdészeti 
kultúrák, gyümölcs- és díszfák 
téli vadkár elleni védelmére.

WAM Porocol:
a sokoldalú „szagsorompó”. 
Minden mezőgazdasági-, 
kertészeti-, szőlészeti-, erdő-
gazdasági kultúra új, folyékony 
vadriasztószere, amely hatását 
párolgással fejti ki. Gazdaságos, 
hosszú ideig hat.

Vadóc (megújult hatással): 
mezőgazdasági, kertészeti, 
szőlészeti és erdészeti kultúrák 
szaghatáson alapuló, tasakos 
vadriasztó szere.

Repellovit:
vaddisznó-riasztó granulátum. 
A riasztó hatása specifi kusan 
csak a vaddisznó számára 
– csípős szagon és ízen 
alapszik. Makk és más vetések 
védelmére, egyéb kártételek 
megelőzésére kitűnően bevált. 

MINDEN VADKÁR
MEGELŐZÉSÉRE VAN 

MEGOLDÁS!
Szállítás postán

Székhely és adminisztráció: 
1124 Budapest,

Koszta József u. 28.
Tel./fax: 06-1/319-6578 

Megrendelés és szállítás:
5540 Szarvas, Vajda Péter út 25.

Tel./fax: 06-66/313-301,
06-30/911-7064

e-mail: pesti@szarvas.hu
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Háziasszonyaink főzték ki

Hozzávalók 6 személyre:
 2 kg tisztított és felkockázott őzhús (lábszár, comb mehet 

vegyesen)  15 dkg szarvaskolbász  10 dkg szalonna  2-3 fej 
vöröshagyma  3 gerezd fokhagyma  só, bors, pirospaprika 

 2 chili paprika  2 kiskanál Erős Pista  2-3 dl vörösbor 
 3 konzerv vörös bab konzerv  1 konzerv kukorica

Elkészítés: A szalonnát megpirítjuk, a zsírjában megdinszteljük 
a felaprított hagymát és a fokhagymát. Fűszerezzük, piros papri-
ka, chili paprika, plusz a csípős java is belekerülhet. A felkocká-
zott húsokat beleforgatjuk a ragu alapba, fedő alatt, vörösboros 
locsolások közepette puhára főzzük. Mikor majdnem teljesen 
puha a hús, akkor öntjük hozzá a babkonzerveket (mehet a leve 
is), valamint a kukoricát is (ennek nem kell a leve). A babkonzerv 
helyett használhatunk szárazbabot is, arra azonban ügyeljünk, 
hogy egy éjszakát hagyjuk ázni, valamint a főzési ideje is megnő. 
Köretet nem igényel, friss kenyérrel az igazi.
Tipp: Az igazi mexikói chilis bab tartalmaz min. 80 százalékos 
kakaótartalmú étcsokoládét is, a ragu selymesebb lesz tőle.

Tészta hozzávalói:
 4 tojásfehérje  12 dkg cukor  8 dkg liszt  1 citrom leve 

és reszelt héja

Elkészítés: A fehérjét a cukorral kemény habbá verjük, majd hoz-
zákeverjük a citrom kifacsart levét, és reszelt héját, a lisztet bele-
szitáljuk, és – ügyelve arra, hogy ne törjön össze a hab – fakanál-
lal beleforgatjuk. Kivajazott és kilisztezett tortaformába öntjük, 
160 fokon előmelegített sütőben „félkészre” sütjük.

Túrókrém hozzávalói:
 250 dkg túró  1 kis doboz tejföl  1 csomag vaníliás cukor 
 4 dkg cukor  ízlés szerint citromhéj reszelék  1 tojás

A hozzávalókat összekeverjük, és a „félkész” tortára simítjuk, 
majd visszatesszük a sütőbe. Kb. 20 perc alatt készre sütjük.

Gyümölcsszósz hozzávalói:
 10 dkg eper  10 dkg ribizli  2 evőkanál méz  őrölt szeg-

fűszeg és fahéj ízlés szerint  4 evőkanál vörösbor

A hozzávalókat összefőzzük, és még melegen mehet a túrótorta 
tetejére.

Chilis babos őzragu

Túrótorta gyümölcsös mártással

A magam részéről már alig vártam, hogy a hosszúra nyúló tél után, májusban végre elővegyem a kerti 
bútorokat és a barátokkal együtt a tavaszi melegben egy jót bográcsozzunk. E havi számunkban a baráti 
társaságunk által csillagos ötösre értékelt chilis babos őzragu receptemet ismertetem Önökkel. A legjobb, 
ha ezt a fenséges egytálételt egy könnyű, tavaszi desszert kíséri. Ezúttal egy citromos túrótortára esett 
a választásom. Jó étvágyat hozzájuk!

Megfejtések:

Plusz egy vicc:

Egerek:

...nem kellett 
volna ilyen korán 
felkelnünk...

DR. SZABÓ ESZTER
dr.szabo.eszti@gmail.com

BLASKÓ JÁNOS
06-70/618-4426
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1949-ben született Kispesten, vendéglátóipari szakiskolába je-

lentkezett, ahol már 17 évesen,  a világon elsőként megrendezett 

nemzetközi tanulóversenyen aranyéremmel végzett, 7 ország szak-

iskoláinak válogatott 7-7 indulója között. 18 évesen konyhafőnök-

helyettes lett a XIII. kerületi vendéglátóipari létesítménynél (akkor 

ezt így hívták!), 40-50 éves embereknek lett a főnöke, de mivel 

mindenkitől szívesen tanult, elfogadták. A katonaságnál – ez szin-

te természetes – szintén konyhai munkára osztották be, rövidesen 

főszakács lett. Leszerelése után az angyalföldi Visegrád étterem-

ben (ma Trófea Grill) dolgozott, nyaranta pedig a Statisztikai Hi-

vatal nyaralójának volt a konyhafőnöke Zamárdiban. 1973-ban 

ment át a Víg Matróz étterembe (a Vígszínház mellett), majd a 

Tejbisztrónál hús nélküli ételeket, reggeli friss süteményeket kel-

lett csinálnia. 

1976-ban Mainzba (Németország) hívták Magyar Napokat tar-

tani, 1 hónapig volt ott, s a német főnökétől tanulta meg, hogy 

a 8 órás munkaidő az tényleg 8 óra, nem 10, vagy 12, mint ideha-

za. 1979-ben ment át a berlini Mátyás Pince étterembe, ezt 2 évig 

vitte, majd a Modern étterem következett, míg ’83-ban a bécsi 

Mátyás Pincébe küldték dolgozni. Később, 1987-ben még egyszer 

kirendelték Bécsbe. 89 karácsony éjjelén, egy hosszú és fárasztó 

nap után hazafelé tartva a személyzet azt kívánta, hogy bárcsak 

égne már le az a ház. Reggel 5-kor telefonon hívták, hogy nem kell 

bemenni dolgozni, mert leégett az étterem egy elektromos zárlat 

következtében...

1989-ben a Taverna hálózat – melyhez minden korábbi munka-

helye tartozott – átalakult részvénytársasággá, s így alapító tagként 

dolgozói tulajdonrészhez jutott. A Tavernát aztán 2006-ban adták 

el a tulajdonosok jelentős haszonnal. 

2003-ban érszűkület miatt rokkantnyugdíjas lett, de utána is to-

vább dolgozott, bár csökkentett munkaidőben. A Taverna hálózat 

eladása után a Mátyás Pincébe került, majd a Belvedere hotelben 

lett helyettes konyhafőnök, kisegítő szakács. 2009-ben költözött le 

a  Bács-Kiskun megyei Szakmárra, on-

nan jár be Kalocsára, ahol először az Ér-

seki Hivatalnál, napjainkban a Csajda 

csárdában vagy a Klub étteremben főz.

1973 körül ismerkedett meg Tóth 

Kálmánnal – 23 évig a főnöke volt –, 

akivel aztán a mai napig is közös prog-

ramokat rendeznek, a ludasszállási Hu-

bertus kápolna ünnepségén minden év-

ben Jani főz. Hatalmas vendéglétszámú 

rendezvényeket csináltak együtt, sör-

fesztivált, ahol a városligeti tó leeresztett 

medrében volt terítve, s csak a protokoll 

2500 fő volt a 8-10 ezer civil mellett... 

A kilencvenes évek elejétől egyre többet 

főztek együtt vadászoknak, az első alka-
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Négyszáz ökör – nyárson
Kackiás magyar bajusz, joviális megjelenés, mindig vidám 
apró szemek jellemzik Blaskó Jánost, aki a hazai gasztro-
nómia egyik közismert és elismert alakja. A vadászok el-
sősorban a vadászrendezvényeken bemutatott  leglátvá-
nyosabb produkciójáról, a többmázsás ökröknek a szabad 
tűzön történő látványos megsütéséről ismerhetik.

Az első Vadászati Kultúra Napján meg-
sütött  ökör Várpalotán
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lommal megtartott Vadászati Kultúra Napján, Várpalotán ökröt 

sütött egészben – a vadászok és látogatók nem kis gyönyörűségére. 

Sütött vadmalacot, sőt kifejlett vaddisznót is egészben a vadászna-

pokon, és rendszeresen felkérik a vadász-főzőversenyek zsűrijébe.

Számos kitüntetést kapott, volt „A Szakma Ifj ú Mestere”, „A Vál-

lalat Dolgozója”, illetve „Kiváló Dolgozó”. Megkapta a Gasztro-

nómiáért aranyérdemrendet, az Arany Sapka díjat, a Venesz díjat, 

a Királyi Szakácsok Kamarása címet, tagja a Fehér Asztal Lovag-

rendnek. Kedvencei a magyaros ételek, főleg a  fűszerezés jellege 

miatt. Csak jó minőségű hazai alapanyagokból, friss áruból főz, 

kedveli a sűrűbb leveseket, a hagyományos ételeket, a reformkony-

hában a grillezett zöldségeket, gyümölcsöket használja. 

Keresi és kipróbálja az új recepteket. Legnagyobb közönségsikert 

arató attrakciója a szabadtéri ökörsütés. Az elmúlt 30 év alatt közel 

400 ökröt sütött meg nyárson, átlagosan 5-5,5 mázsás élősúlyú 

jószágokat. Ezt a produkciót azonban csak szponzori segítséggel 

lehet előadni, mert a közönség nem tudná megfi zetni a bekerülés 

tényleges költségét.

Természetesen a vadászattal is élő a kapcsolata, a felvidéki Ga-

lántáról nősült, ahol apósával rendszeresen „vadászott” a helyi va-

dásztársaság apróvadazásain. Itthon 1998-ban tett vadászvizsgát, 

a kalocsai Farmer Vt. tagjaként rendszeresen kijár inkább sétálni, 

mint lőni, szereti az apróvadat, de a disznókra is élvezettel vadá-

szik. 

Botrányosnak tartja, hogy a hazai közfogyasztásba nem tud be-

kerülni a kiváló minőségű és olcsón felvásárolt vadhús, mert mire 

feldolgozva a fogyasztókhoz kerül, megfi zethetetlenné drágul, 

csak ritkán lehet reális áron hozzájutni. -som

Aki a telefonos segítséget adja 

az Ízválasztó rovatunk olvasóinak

Minden vadásznak és érdeklődőnek szívesen segít tanácsaival, 

hogyan és miképp kell elkészíteni a vadételeket. Ha éppen nem 

főz valahol, a nappali órákban fogadja a segítségre szorulók hí-

vásait, ha valamiért éppen nem tudja felvenni a telefont, nyu-

godtan próbálkozzanak később újra, nem zárkózik el a válasz 

elől. Néhány, vadhúsból is készülő menüsor javaslatát közre-

adjuk, amit akár telefonon is el tud mondani az elkészítésük 

gondolatával foglalkozóknak:

 Fácánmell, magokkal sütve salátával

 Vaddisznó-pecsenye káposztával

 Erdei gyümölccsel töltött palacsinta tejszínhabbal 

 Vadhús pástétom vajas kosárban

 Gombás szarvasragu krokettel 

 Áfonyával töltött sült alma

 Vad erőleves julliene zöldséggel, fürjtojással

 Vadas nyúl zsemlegombóccal

 Erdei ízes tekercs borhabbal

A Hubertus Kereszt ezüst fokozata kitüntetést vett e át 2009-ben
Oláh Csabától a vadászgasztronómia népszerűsítéséért
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Egy Zeiss Dialyt 18-45 x 65-ös spektívvel és állvánnyal, egy 
Zeiss Victory PRF 8 x 26-os távolságmérővel, valamint egy 
Zeiss Victory RF 10 x56-os távolságmérős keresőtávcsővel 
felszerelkezve gurultunk ki az egyik barátommal területük 
őzeit szemrevételezni, felszerelésünket kipróbálni. A „fel-
szerelésünk” kifejezés – sajnos – nem teljesen igaz, mivel 
a spektívet, az egy kilométeres lézeres távolságmérőt, va-
lamint a „kettőt az egyben” ötvöző keresőtávcsövet köl-
csönbe kaptuk a Blaser Magyarország Kft-től. 

Számtalanszor gondoltam rá, aztán – általában az anya-
giak hiánya miatt – lemondtam egy komoly spektív be-
szerzéséről, pedig, ha valaki – ahogy Farkas Dénes őzes 

könyvének címében megfo-
galmazta – nem csak nézni, 
hanem látni is akar, akkor 
szüksége van a spektívre, 
és meg kell tanulnia a gyors 
használatát. Töredelmesen 
bevallom, kezdetben meg-
lehetősen sokat bénáztam 
a gumiborítású, vízhatlan, 
rendkívül jó képalkotású 
spektív állványának fölállí-
tásával, aztán néha jó ideig 
keresnem kellett a spektív 
látómezejében a keresőtáv-
csővel már megtalált bakot, 
merthogy a legnagyobb, 
a  45-ös nagyításra állítot-
tam az objektívet. A tízedik-
tizenötödik baknál kezdtem 
el belejönni, igaz már nem 
kellett bajlódnom az állít-
ható állvánnyal, amit egyéb-
ként a videokamerámhoz 
vettem, a 18-as nagyítással 
tüstént megtaláltam a ba-
kot és csak utána növeltem 
a nagyítást. Sajnos nem 
gondoltam idejében arra, 
hogy a praktikus, németes 
egyszerűséggel megterve-

zett, de belsejében csúcstechnikát tartalmazó spektívhez 
beszerezzek egy kameratartó adaptert, mert akkor még 
a borult idő ellenére is csodás felvételeket készíthettem 
volna. 

Amíg én a spektívvel voltam elfoglalva, a barátom fo-
lyamatosan tájékoztatott az éppen elénk kerülő őzek 
– bakok és suták – távolságáról. Sőt, nem elégedett meg 
az egyetlen gombbal működtethető, kompakt távolság-
mérő egyszeri méréseivel, folyamatosan mondogatta 
a mozgó őzek távolságát is, merthogy a Victory PRF erre 
is alkalmas. Mivel nem volt célunk egyetlen bak elejtése 
sem, izgalom nélkül „játszottunk” a Zeiss BIS rendszerének 
információival, hogy a lövésnél – adott esetben – milyen 
kompenzációt kellene alkalmaznunk a találat pontosságá-
ért. A barátom attól volt „elájulva”, hogy a távolságmérőt 
távcsőként is használhatta, amibe a Zeiss egy 8 x 26-os 
– még erős szürkületben is (14,4 szürkületi értékű) – éles, 
jó képet adó keresőtávcsövet épített, igaz, hogy csak egy 
szemre. 

És ekkor vettük elő a Victory RF 10 x 56-os, távolságmé-
rővel egybeépített keresőtávcsövet, ami a Zeiss optikák 
talán legdrágább képviselője, és ami egyben azt is jelen-
ti, hogy minden tudás, minden, ami a márkára jellemző 
technikai újítás és tapasztalat felhalmozódott a gyárban, 
ebben a távcsőben benne van.

Az optikája torzítás nélküli éles képet ad, a lencséi spe-
ciális kezelése és az 56 milliméteres frontlencsék kifeje-
zetten alkalmasak a korahajnali és a késő esti „látásra”, 
fi nom ujjmozdulattal állítható a központi fókusza... és egy 
kilométerre is ellát a lézeres távolságmérője. A gyári ada-
tok szerint legalább 10 ezer mérésre elegendő a lítiumos 
akkumulátora és – ahogy a PRF távolságmérőnél – itt is 
van BIS ballisztikai információ, ami egy kaliberre, töltény-
típusra és céltávcsőre kidolgozott táblázattal kiegészítve 
segíti a vadászt abban, hogy a távolságtól függően ho-
gyan állítsa, korrigálja a céltávcsövét. Hosszú lövéseknél 
ez tagadhatatlanul óriási segítség. 

Összefoglalva, nem csak ez a három eszköz, hanem 
a Zeiss optikák legfőbb hibája – állapítottuk meg a bará-
tommal közösen – hogy egyelőre egyik sem a miénk... de 
már elkezdtünk gyűjteni rá.

-dor

A márciusi hóvihar és az április elején lezúdult esőzések miatt nem nagyon lehetett közlekedni 
a határban. A kisebb folyók és a vízlevezető csatornák árvizei, valamint a belvíz miatt az őz-
bakok nem tudtak „beállni” megszokott helyükre, agancsveréssel, kaparással jelölt territóri-
umukba. Mindez erőteljesen megnehezítette az őzbakok megfi gyelését, előzetes elbírálását, 
lőhetőségük megállapítását. Ilyenkor jön jól az olyan távcső vagy spektív, amellyel a körülmé-
nyek ellenére, a lehető „legközelebbről” mustrálhatjuk meg a 4-500 méterre vagy még mesz-
szebb felbukkanó, legelésző, csipegető őzeket. 

Nem ugyanaz!
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