






MKH

Egyéni megrendelőink részére PUSKA-ÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 Óra között

Szükséges:
a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.
Egyéni megrendelőink részére 

MAROKLÖFEGYVER-átvétel: 
KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 óra között

Szükséges:
a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 

pontos címe, irányítószáma.
Fegyverjavítók, vadásztársaságok, kereskedők, 

illetve más cégek részére legyver-átvétel: 
előre egyeztetett időpontban, 7.00-10.00 óra között

Szükséges:
2 példányos megrendelés, amelynek tartalmaznia kell 

a megrendelő adatain kívül minden egyes fegyver számát, 
típusát, kaliberét, a tulajdonos nevét, lakcímét, irányítószámát. 

Ezen adatok hiányában a fegyver vizsgálatát 
nem áll módunkban elvállalni!

BUDAPEST, IX. kér., Soroksári út 158.1453 Budapest 92. Pt. 15.
Telefon: (06-1) 347-6030 Titkárság: 101-es mellék 

Fegyverátvétel: 121-es és 122-es mellék Fax: 115-ös mellék 
E-mail: mkh@mhh.hu http://www.netcall36.hu/lolegyv/tegyver.htm

wnásaou
K S im S É B B H

ÖNVÉDELMI, SPORT-, VADÁSZ-, 
LÉGFEGYVEREK, FLÓBERTPISZTOLYOK, 

SÖRÉTES, GOLYÓS, LÉGLŐSZEREK, 
FEGYVER- ÉS KERESŐTÁVCSÖVEK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK 
N A G Y  VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

C ÍM Ü N K :
GEMENC VADÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 

KOSSUTH LAJOS UTCA 57.
TELEFON: (36-1) 283-4432, MOBIL: 06-30/942-1839. 

NYITVA TARTÁS: H.-P.: 10.00-18.00

l’ipk's Endre, 
Plplcs Éva, 
Kamosch Mike. 
Kamosch Marika 
www.vadaszal.nel 
nww.vadaszlap.hu
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Budapest, 1 106 Fehér út 7. 
Tel.: 2 60 -1122 , 261 -1122  

Fax: 2 6 2 -6 6 1 0  WEB:www. ficsor.hu 
E-mail: ficsor. autohaz@matavnet. hu

V A D Á S Z T Ó L  
V A D Á S Z O K N A K !

K E D M E Z M E N N Y E ll!
Ahol eddig elakadtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkon futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európában terepvcrseny nélkülünk nem

gumik kizárólagos forgalm azójaként
örömmel állunk rendel kezesed re 
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal 
Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszonteladóinknál.
Kérje katalógusunkat. 2 év ‘
» • • i i .  ■ . . .  -- S *ra n c U l#A legjobbat a legolcsob- _- — , r  
ban a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál
lítással bárhová!

Cumi és Felni Kis- és Nagykereskedelem 
Autó -  Felni -  Cumiszerviz

mailto:mkh@mhh.hu
http://www.netcall36.hu/lolegyv/tegyver.htm
http://www.vadaszal.nel


A MAGYAR VADÁSZATI KULTÚRA TÁMOGATÓI:
Előző számunkban a ..Minden forint számít" c. 
írásunkban hirdettük meg „A magyar vadászati 
kultúra támogatója" akciónkat, amelynek az a 
célja, hogy a vadászati szervezetek, vállalkozá
sok és nem utolsó sorban a vadászok körében 

adományokat gyűjtsünk a vadászat és a vadászok pozitív megítélé
sét elősegítő kommunikációs stratégiára, egy önálló vadászati mú
zeumra. hagyományaink ápolására és fejlesztésére, rendezvé
nyeinkre. kiadványainkra.
Az akció -  úgy tűnik -  jó fogadtatásra talált, rövid idő alatt 3 millió 
247 ezer 500 forintot adományt regisztrálhattunk. Természetesen az 
akció tovább folytatódik és várjuk az újabb fölajánlásokat.

Támogatóink (ABC sorrendben):
Bán György. Gaál Tamás. Kosik János. Dúcz László. FVM‘ , Hídvégi 
Béla, Koncz Árpád. Kovács Béla, Kovásznai Sándor. Krajczár Zsolt. Dr. 
Lami András. Makai Gyula. Molnár Zoltán. Násfay Zoltán. Németh 
László, Pölöskei Gyula, Schell és Társa Kft.. Szántó István. Szentpáli 
Attila. Dr. Szepesi György, Varga István. Váry József. Zsigmond György

* 2.1 millió forintot pályázaton nyert el a VKE

A TARTALOMBÓL:
Dr. Bencze Lajos professzor 90 éves 7

Vadászvetélkedő pohárral és főzőkanállal 8
Magyar győzelem Csehországban 8-9

Vízparti réce „party” 10-11

Kinek az érdeke? 12

OEE vándorgyűlés 13

Benkő Gyula emlékkő 22

Művészportré: Török Ferenc fazekas 23

Hírek, tudósítások 26-28

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY!
A földtulajdonosi közösségek közös képviselőinek a Magyar VADÁSZ- 
LAP-ot az év végéig 600 forint előfizetési díjért küldjük meg lakcímére.

ELŐFIZETŐI AKCIÓ!
Ha most fizet elő a Magyar VADÁSZLAP-ra. a hátralévő 4 hónapra mind
össze 1000 forintot kell elküldeni a Vadászati Kulturális Egyesület címére: 

1141 Budapest, Vízakna u. 23 B.

CÍMLAPON: NÉMETH JÁNOS AGANCSFARAGÁSA FOTÓ: RING PÉTER

m x s i m s
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadő-lőszerkesztő Csokó Sándor 
Felelős szerkesztő: Homonnay Zsombor 

Főmunkatársi Somfalvi Ervin 
Tervezőszerkesztő: Kun Gábor 

Szerkesztőségi titkár Elek Ferencné Tel.: 06-30/410-1051 
A szerkesztőség és a kiadó címe: 1141 Budapest, Vízakna u. 23 b.

Kiadta a Vadászati Kulturális Egyesület
KÖZPONTI TELEFON ÉS FAX: 222-6819

A Magyar VAOASZLAP előfizethető .Bellóldi postautalványon' a szerkesztőség címén, átutalással a 
Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számlára, vagy a hírlap- 
kézbesítőknél. a postahivatalokban.

Terjeszti a Hírker R t. az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt 
Felelős vezető: Balogh Ádám vezérigazgató 

Internet: www.szikralapnyomda.hu E-mail: szikra kervigh®szikralapnyomda hu

ISSN 1215-6159 (Nyomtatott) ISSN 1588-1229 (Online)

E-mail címünk: vke@vadaszlap.hu Hompage: www.vadaszlap.hu |

I D Ő Z Í T E T T  b o m b a
... há nem tudjuk kezelni kapcsolatainkat a 

K  földtulajdonosi közösségek képviselőivel, a
földtulajdonosokkal. Valljuk meg. a vadászati 

| ^ H f |  törvény, amely a földtulajdonosok vagyonér- 
k  P  I tékű jogává tette a vadászatot, nem oldotta
j  J  meg sem a mezőgazdaság-erdőgazdálkodás
[* W L és a vadászat-vadgazdálkodás közötti viszo-

J H  nyokat. sem a földtulajdonosok és a vadá- 
szók közötti kapcsolatot. Öt esztendő eltelt a 

[ . | törvény életbe lépése óta és majd minden
megyében van egy-egy ominózus eset.

I _I amely a földtulajdonosok és a vadászok kö
zötti villongásról szól és amelyet figyelmezte

tő jelzésnek foghatunk föl. hogy még a bekövetkező robbanás előtt 
a feszítő kérdéssel foglalkozni kell. illetőleg kellene.

Úgy gondolom, eljött az ideje, hogy normális párbeszédet kezd
jünk a földtulajdonosi közösségek képviselőivel, akik -  akár termé
szetes személyek, akár erdőgazdaságok -  ma még zömében a va
dászok oldalán állnak, lévén, hogy vadászok vagy valami közük van 
a vadászathoz. Sajnos a törvény jogilag szinte értelmezhetetlen po
zíciót határoz meg számukra, amelyen az időközben megszületett 
módosítások sem sokat javítottak. Nem tisztázottak ugyanis egyér
telműen a jogaik és a kötelezettségeik, nem felügyeli őket semmi
lyen hatalom vagy intézmény, azt tesznek vagy nem tesznek, amit 
akarnak... és leválthatatlanok.

És ma már -  az öt év elteltével -  hozzányúlhatnak a vadászatra 
jogosultak által befizetett bérleti díjakhoz, költhetik és Jeköltségel- 
he tik "... és a végén a vadászathoz mit sem értő és a vagyoni joguk
ból pénzt alig vagy egyáltalán nem látott, póruljárt földtulajdonosok
-  ki máson, mint a vadászokon verik majd el a port.

Vegyünk egy alapesetet. .Tíz hektáros földtulajdonos vagyok, 
igyekszem ezen a földterületen tisztességgel gazdálkodni... és mit 
látok? Azt látom, hogy a veteményeimben folyamatosan kárt tesz a 
vad. s ha ezt szóvá teszem, azt a választ kapom, nekem is védekez
nek kell a vad károsítása ellen ... miközben a földemen kiváltságos 
vadászok járnak-kelnek, terepjáróikkal össze-vissza autóznak... lö
völdöznek és a zsákmányból nekem nem jut semmi. Nem tudom, ki 
a közös képviselőm, akihez segítségért fordulhatnék, hogy a vadká
romat megtérítsék, akitől elvárnám, hogy megregulázza a vadászati 
bérlőket, hiszen ezért választottuk őt meg ... bár a választásra en
gem meg sem hívtak, a jegyzőm szavazott helyettem. Nincs időm, 
hogy kiderítsem az összefüggéseket, az összefonódásokat, pedig 
tudom, hogy a vadászati jogom átengedéséért nekem pénz járna. 
Ezért aztán szidom a rendszert, a vadászokat és megfogadom, újra 
nem fognak velem kibabrálni."

Szintén alapeset. ..Jónéhány szomszédommal együtt kiderítettük, 
hogy ki a közös képviselőnk, ki írta alá a haszonbérleti szerződést. 
Szerencsénk van, mert rendes ember, próbálja az érdekeinket kép
viselni, de nem tudja a bérleti díjból a ránk eső részt kifizetni. Amikor 
elmondja, hogy mi minden kellene hozzá -  kezdve a hiteles tulajdo
ni lappal -  inkább lemondunk róla. s fölajánljuk az iskolának, óvódé
nak. Közben persze nem rajongunk a vadászokért, a vadászatért, 
mert csak kárunk származik belőle, haszon meg semmi.

De mit kezdjünk, ha nincs szerencsénk? A közös képviselőnk 
csak a saját zsebére dolgozik, megkapja a vadászoktól a kompe
tenciáját és befogja a száját, újabb öt évig várhatunk, hogy levált
suk. mert a megbízása 10 évre szól. Az sem jobb. ha csatában áll a 
vadászokkal, mert miatta nem tudunk jó viszonyt kialakítani. Tudjuk, 
hogy a vadászok neki fizetik a bérleti dijat, balgák lennének, ha 
ezen felül nekünk is perkálnának."

A fentiekkel semmit nem akartam bizonyítani, csupán azt. hogy a 
földtulajdonosi közösség képviselője nem csupán a földtulajdono
sok. hanem a vadászok „kulcsembere’  is. akinek a jogi helyzetét, 
működését, tevékenységének minden gyakorlati elemét tisztázni 
k e ll. . . és nem csak nekünk, a vadászoknak, hanem azoknak is. akik 
„kitalálták" őket!

Az idő még nem sürget, pár esztendeig még elücsöröghetünk a 
bombán, de mennyivel jobb lenne a gondokat megoldani, a bom
bát időben hatástalanítani. Lássunk hát hozzá közösen ennek a 
tűzszerészi munkának, minden oldalról összegyűjtve a jó és rossz 
példákat, kitalálva, hogy melyik szí
nű kábelt kell elvágni ... és akkor, 
talán a vadászatról, a vadászokról 
alkotott megítélésen is tudunk majd 
változtatni. főszerkesztő

http://www.szikralapnyomda.hu
mailto:vke@vadaszlap.hu
http://www.vadaszlap.hu


APROHIRDETES

AZ APRÓHIRDETÉSEK TARIFÁI:
Az első szó 300 Ft, minden további szó 
100-100 Ft ♦ 25 %  áfa. A hirdetéseket levél
ben, faxon, e-mailen vagy személyesen, 
minden hónap 10-éig szíveskedjenek lead
ni. A Vadászati Kulturális Egyesület tag
jainak a nem kereskedelmi jellegű apró- 
hirdetések egy megjelentetése ingyenes.

FÉG dupiagotyós, két t  • 2*7x65° vastag i& x
: v " /:•: •’

60 db lőszerrel váAócsdwel 2006ng ér»éryes mjsza- 
kvaf. jó dlapccbar eadd káry*. 230000.- Ft Erdddödrt 
0600411-5629.
Mighofl M a , 12-es OOO&cs. mélyvéset. vegyes csóúva- 
öaszpusfa ebdó Új. vastag szákereszses Zeiss. 6x-*2-es táv
csőnél 19G$<6 gitfjrérry keveset használt. 660.000.- Fi Tete- 
fcnszárr 06/20453-7602
Benefli super, 90 típusú. 12-es Mayum estei. 5 db cseré#»e*5 
cfottaL icttos-taes us alias lehetőség. tejesen i*. 5 év ga- 
ranoa Fég 3006os gafa puska. 4 x 4(ks Ze*s$-Jera táv- 
csövei szereke tj áfcpob* eiadó Erdefctfdnr 0657/456-281 
*agy 06/3097-35-714
EJadó cseh ZH váltócsöves bock 12 lol. trapp. 12 kai »eet. 
h 5ffll2  kai. 5.6x50R VagrxrVi2 kai A go»yOcsCv̂ rie2 6x40. 
«e<ve 35-10x45 Bushnel céíá*s fc* faekttfe  0600/2196- 
087 telefonon egész nap
5,6x57 Kricko (kmhetó tárni) l5&42-es Zetss távcsöve' 
(oWhaeó szered ). 450 ezer Ft-érl ebd5 Efdefdófrr 
06/30/306-44-33
FAB ÁRU Gamma de Lux 20-76 sörétes bock igényesnek eiadó 
Érdektóír 0600252-00^1
Baigs. kétoszlopos, rtra kereső távcső, 75 rW rfra<írós 
fenpetóvei. gyán kvíefoen ebdó. íeifex 0608(457080 
CÖ2QW66025
Beretta 686-os. Síver Pieson, egy bOentyús. mob) chdctos. 
12-es. haríer vátozaBú súréies fegyier vad új átapetban eladó 
fcfec O6I8W57-O00.06/20/9066025 
Ruger MK-11-es, 22-es, sport psztty ebdl Tefer 0688/457- 
080. (#209066025
Steyr4Aanniicher Lurus 3M 6-0*, 150x42-es Zess cétávcső- 
vel. Metei I2x70es vésed duptacusfe Zetss 8*56-os cefcfc- 
cső. Uerkö 20/70-es dupbpuska eladó ÉrdeWdrv: 060099- 
89-365.

d  aggytf. beépüen 'órrpasz»tíéi*ei. Kacsrtmptal.
JENA Zess cétávcső stfi tómós szeretekkel DEDAL-i40es 
r ta  távcső 35 mW-os velővel eladó. kűürv*iíűn s. Téfelort 06-

ZKK 6CO-as 9,3X62-w kaliberj vadászfegyver, JX32-ES Zeiss 
távcsövei szerefce eladó ÉrdeWődni 06S8.-455-248 vagy 
0600261-1440.

Kitűnő küllemű nvfcaietesfrnéíyj yákás szőrű ;<*sk£* 
dójegyezfetók a \Axi AJteníxrger kendből Marosreo-ftidi- 
togi Mku Scma 2 x HPJ falai klubgytoes. 2 x R  CAC. 5 x 
CAC. 2x CAClB. 2 x ifGY BOB OK Ei/ópa Kupa győzies. fe- 
nyésziesre javasolt kamal tedezietCnk. Tetícrt Szarka 
0600961*481
Tacskókopó kölykök, vizsgázod vadászó sajóoű eb**. 
vackteznJ t̂ásrauörkeresésre Telefonszám 06/30901-8637 
Tacskókopó, kképzee leWd vabnrt kóíyCk kajlák eladók 
Tetefcrszám: 0600901-8637
Száfcásszórű tacskó kölykök ebdók Wdleteo és foidabtti 
nu*ában egyaránt k«36 nvfcawsgás. afclwan dolgozó szú- 
ööfl. íetetonszám 0600901-8637 
Hannoveri véreb kiskutyák, törzskönyvezett, kiváló szívók
tól. sporttársi árcn eladók, feiekmzán 06/30900-946. 
Nagykanizsa.
Hannoveri véreb kölykök kaphatók. törzsköry.ve Tefefon- 
szánt 0600854-7391.
Jagdtmier kölykök 2M1. novemberi szüefcsúe*. aínan .aos- 
szó szülóklűi eladók TéoowáSa. léregielenive otva. lörzskűoyv- 
«L Irtfyár 25 000.- Ft Ug^anfl 2002 06 hó szüetósú* e**- 
3yezfen» Cm: 2W3 Báboha. Ady L a  39 Tettrez^n 
0670231-2580.063028^6580 
Minőségi Gdden retriew kölykök taphattk. Apa; Gdden 
Spotkght fioi'. KJCH. HCH győztes kar SWiaeredménye 
RÉS GAClT. vércsapa mxkawsga Anya Gáiérs less. íeny«éS7-

nól Aievadászoc toJtyáK kapí'eíók Vadószrcí̂ e(tásctóJ szicwák 
kepó kutyákkal válafck Jeiefonszám 06009636049.
Weimari vizslák, :-**nszan 060048303-71 
Vadászó szólóktól & dtemer és szákfcszórú lac$k*óly*í* 
otva ebdft Nyrra László, Jászapáo Tetetonszam 
061571440667,0600317 -44-07 
Magyar VWát?
A iBgKtibar9 TŐLEM vegyen' 
mcb Géza. aetoszárr 0696039-157.0020385-7479. 
Szálkás szőrű tacskó kölykök, afcwan vadászó szúűdfl d- 
adok Gérres László. Najjkarwsa Td 0603019-572 
Orótszórű, magyar vizsla, ::rzs*ón>«zec kölykík ebdók Gya- 
^vadászszi^kájóCADBktófitasieredmerve^ nuv 

tróEfceznek Telexszám 06Í46004-175 vagy

Fekete szőni, 15 hónapos. ttzsfcűnyvezeG. vaJászara iraoas 
fokon lefcészfefl bbrader retverer kutya ebdó Tel és be 
0688/457-080.06/209866-025
A .GWmectf kennelben drCxszűrú tregyar wsb kshiyík 
ekJjegyezfeftSi, m egrend el augusztusi e*rte*el Érdeklőd
ne dr MacJténa Antfás. Lómo. Jegervesor 2 (3022) leieton- 
szám. 06/209-730643 vagy 0607/388-234 (>ögzl6 és taxj 
Aktívan vadásó sziiőpárlói, •-■.aJóapponkészséggel és ideg
rendszerei bíró. ntírou9 szifcfésú drútszónj német vizsb kis
kutyák dadóh. ErdeWódm 0030254-1756.

Középlokú I
sós vadászi álkst keres Erdetdődnr 0600973^070es teletav 
számon lehet

Trötatábttk nagy vábszlékban. k é s z ít  H a»  airka. hal. 
sí) Kérésére lermétasmertetöt kűdűk Fűzi Gábor bszctirász. 
’etfax 318-92-50. Telephöy 1116 Bj&pesi Talpas u 4 
Válogasson ndászkónyitt a Dana Hiygász-Vádász kűcvárv 
un készleafibőP Makó. Zr'nyi a  34 6900 Jefeknszám 
0663211-561
Sürgősen ebdó: jú ábpettan M .  1992-es évjáratj 1570 
rn^es kataizáforos. bordó, vonítagos. VÁZ 2101-es NIVA 2 
Wa*toxaa. Műszer 2004. jA &  (03  vaJerefo rács) há
ny :̂ 800000.- Ft Érdeklódn lehet a 060CV9372-l20-as tőé- 
fonszámen
Az állami vadászvizsga '.odgozott 50 db szóbek tétele (350 
kérdés) rregrendeteű a 06/75013-271 vagy 06/20333-28-31- 
es telefonszámon
6 hektár vegyes erdőrész: ̂ ^dcnioga Babssagyar-nat környé
kén ebdó k i  250en Erdekoódrv 060097-86^72.
Jó adottságokkal rendekező sorí̂ adas t^sag pgot áNeo- 
nék bártiol. íetve Nógrád megyében vagy kűrnŷ cén ieköszűnó 
vadásztól tagsága átvernék vagy helyre bármién f 
telépník. ÉrdeMödnr 06/3QQ15-9S&
VARÁSZLÓN (Scmogy-Zab megye határa) ragyvadas lerülesen 
80000 m2-es. erdőbe nyíló csodáblos beHerüteo ngatían el
adó. Wemlélo kómyezefflen 1871-ben ép t̂ paraszíözzal. o  
mosvizmatmrrei. parkkal, éktazeltáftót saját tóval. 4 éve te- 
tepteO termő szőlővel és gyűnölcsőssel, telies közmű bekítós- 
se Irányár 170 miBó forint 50 krves körzeten beö 2 ragy
vadas területi tagság átadása ts megoktató 060Q'41 W7-65 
Somogy megyében 26 ha szártö,?'a legelő ebdó vadászai 
joggal feeiíszám: 0600243-89-20.
Biatorbágy pecatónál. 212 röes zártken telek. Jtka :pjsú 30 
rrves faházzal, ks műhelyei. gyünötsiáMial ebdó Teletorv 
szám 06209-267-139

Vadhálok -  bcámeveió, halász, rradár. 
méretben ebetók 30.- FUTf-ű.

-mnden

Eredeti, szlovák kopó, rerxfrvj vadászUaidonságcÎ al ’srv 
dekező. rmrka>«s^s. aktvan dolgozó szúödöl köíyök és fel-

DOMBORCÍMERES KERÁMIÁK KÉSZÍTÉSE

Kézzel korongozoö és gravirozoö 
hagyományos fazekastermékek 

Plasztikus címerrel és pecséttel eláaoct edények

Boros és pálinkás készletek 
Kulacsok, bosetták. bütykösek. 

Vadászati ajándéktárgyak 
Borászati kiegészítik

(Minta alapján egészítjük cége 
vagy az ón egyedi emWémá|át)

A VKE tagjai számára 10 % kedvezmény'

Török Ferenc fazekas és vadász.
6800 Hódmezővásárhely. Hówág u. 17. 

Telefonszám 06/20'444-0560.
Fax 06/62/245-939.

Gímszarvas, dámszarvas, 
őz és vaddisznó 

vadászati lehetőségek a

„GYULAJ” 
Erdészeti és Vadászati 

Részvénytársaság

vadászterületein.

Információ 
a 74-573-949, 

vagy a 30-947-0898-as 
telefonszámokon.

F E G Y V E R J A V ÍT Á S :
Mnden típusú lőlegyver javasa, fekjftása agyazasa céftá^-

tegjverek restaurálása Nagy Ferenc legyiermúves 
i Debrecen. Tengerész u 4,. tóefcn 0662*423-176.

Ha ön sétát hazájában szeretné ete|ten ele# bakját, rxst 
megteneo 380-500 gramm ttzöo őzbak efejíésj lef«9őség 
böWd vadásztársaknak kedvező áron Érdeklődi 
06/200132-486 vagy 06700118-300

Vadászati lehetőség!
A Dunaivá*® Kohász Vt terüe&i vadászab lehetőséget
knákrk Övad vadkxsára és bakán gerlére szeptember

l6 t t . f é ta 3 & á iv a o W te i- f t
Wonröoó és jelentkezés 06009^31-605.0600^973^322
06209-588-704.06*25/410071

AUTOMATA 
KORONGDOBÓ AKCIÓ!

MÁT 99 automata raktárról 
nettó 298.000,- Ft 

+ ezer ajándék korong.

Dob: -20 és + 65 fok között max. 
100 m-ig. Hordozható terepváz. 
12 V-os távkapcsoló. Két év ga
rancia, tíz pálya referencia. 
Amerikai trap, mini, midi, nyúl, 
battue automaták és kézi dobók: 

INTERMAS Kft.
(66) 321-151,(20) 945-0764

.Kész’, hossztfarkú vadászfácán megrendetetó 
JapasKíi<&öcny06/2QO«&ÍOO

OszíáK g^xróicsfák. ienyók, tuják ragy vaasztéOan kap
hatók Erdőieiepdésbez aká̂ . Kiígy oi^úz és egyeb fafajok 
ebd> Erdészeknek és vadászoknak kedvezmény!

Czeróczfo Diszía*skc*a 2373 Oabas-Gyín. Peszén u 7. 
Tetefonszán 06309^38-545 fax 0&29367-710 

E-mal:czeroczk^mai.daianet hj

HA LO TTA IN K

Fájdalommal Lúapik mndazokkal akk ismerték, hogy Stammer 
tsNán vadásztársirt. *  a Kamaraerdő Dana Vadásztarsasâ ek 
értzedek.ótavadászmes»erevc*./Ajsli-én.éieíenek59 évében 
vagkushneienséggelefuiyt. Értékét kecyeleoelőnzziX

Kamaraerdei Dana Vadásztársaság
NKegrendüfeen. fájűalommai tuda^ hogy Somogyi Gy-Ja vadász- 
tárark 55 éves torában ehnyi Értékét vadásza kegyesei 
megőrizzek Az abádszalífc ftb eru  todásztírsaság tagjai

NAGY ARPAD
1 9 2 6 - 2 0 0 2

Családja, barátai, és vadásztársai kísérték utolsó 
útjára június 21-ikén.a tragikus hirtelenséggel az 
Örök Vadászmezőkre költözött, a sokak által tisz
telt és szeretett vadásztársunkat.

Árpád a Gyór-Moson-Sopron megyei kis falu
ban. Magyarkeresztesen tősgyökeres vadász csa
ládban született, 1926 augusztus 10-ikén. Anyai 
nagyapja az Eszterházy birtokon volt hivatásos va
dász. édesapja is vadászott, ezért a meghatározó 
gyerekkori élmények nyomán íelcseperedve 
szenvedélyes vadásszá vált. noha későbbi ke- 

nyérkeresó foglalkozása a műszaki pályához kötötte. A Magyar Optikai Művek 
műszaki igazgatójaként vonult nyugdíjba. Különösen a fegyveröptikák. tartozékok, 
szerelékek terén volt országosan elismert szaktekintély. Tevékenyen részt vett a 
vadászszövetség szakbizottságaiban még azokban az időkben, amikor jószerint 
minden korszerű eszköz hiánycikknek minősült. A világhírű gyártó cég neves 
szakember gárdája, élén Nagy Árpáddal, ezekben a kérdésekben rendkívül sok 
segítséget adott mind a szövetség, mind a vadászok számára. Hosszú éveken át 
elnöke volt a Cikola Vidéki (Adony) Vadásztársaságnak. Népszerűsége folytán az 
ország számos vadászterületén vendégeskedett, élményeit kisebb elbeszélések
ben igyekezett másokkal is megosztani. Miután szenvedélyes vadászkönyv rajon
gó. olvasó volt. elismert könyvtárt gyűjtött össze, cserélt, vásárolt, kapcsolatot 
tartott a gyűjtőkkel. Alapító tagja volt éppen ezért a Vadász Könyvklub Egyesület
nek, s alig akadt rendezvény - akár helyi, akár országos - amelyet elmulasztott 
volna. Csendes, visszafogott modora, klubtársai, vadásztársai körében tiszteletet 
parancsolt, mindezek ellenére - akik közelebbről ismerhették - tudták, hogy sa
játos humorú, szívélyes és igazán kellemes társasági ember volt. akivel öröm 
volt együtt lenni.

Június 7-ikén, a sors kiszámíthatatlansága folytán egy. mások által talán külö
nösebben nem veszélyes műtét közben vesztette életét, amellyel számunkra pó
tolhatatlan űrt hagyott maga után. Emlékét kegyelettel megőrizzük.

H .
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Isten éltesse!
Macskaköves főtér, magasló polgárházak, 
tágas lépcsőház - a lehető legvárosiasabb 
környezet Sopron belvárosában. Ki gon
dolná. hogy az egyik ház emeletén egy da
rabka természet-sziget virul. Közepén tró
feák. könyvek, fegyverek, medáliák és 
fényképek társaságában ünnepli kilencve
nedik születésnapját idén augusztusban dr. 
Bencze Lajos professzor - jeles vadász, 
egyetemi tanár és számos kiváló könyv 
szerzője. Kilencven év erdőzúgásban - sok
féle nemzetiségű társak között, akikkel nem 
a beszélt nyelv, hanem a természetszeretet 
volt a közös. És egy kedves társsal az olda
lán, feleségével, aki pár lépés távolból hall
gatja a visszaemlékezést, és rögtön tudja, 
melyik fiók is rejti a felidézett események 
relikviáit.

- Magyarországon. Érsekújváron szület
tem. mén akkor az még Magyarország volt, 
egy sok generációs vadász családban - 
kommentálja a ma is egyenes tartású, ele
gáns vadászöltözéket viselő férfi a gyer
mekkori képeket. - Az első ..flóbenef ki
lencévesen kaptam, apai jótállással vadász
jegyem is volt. Addigra már tudtam lőni. Az 
első zsákmány pedig egy mátyásmadár, egy 
szajkó volt. Aztán suttyomban puskavégre 
kaptam egy fácántyúkot, de nem tartott so
káig az öröm, levonatták velem a tanulsága
it. A háború után aztán Csehszlovákiában ta
láltam magam, de akkoriban természetesek 
voltak a többnyelvű iskolák, úgyhogy Bmo- 
ban, ahol érettségiztem az Agrártudományi 
Főiskola erdőmémöki karán nemcsak 
csehszlovákiai, de számos magyarországi

D r . B e n c z e  L a jo s  „ é le te  b ik á já v a l" ,  
a m e ly e t  a  7 0 - e s  é v e k  k ö z e p é n  

Z a lá b a n  a  S o jt o r i  b e r e k b e n  e j t e t t  e l.

értelmiségi gyerek járt együtt velem, nem 
kellett a cseh nyelvet tudni, csupán a tár
gyakból kellett kellőképp a felkészültséget 
bizonyítani. Munkácson még héber gimná
zium is volt. Igaz. akkoriban tanultunk né
metet. latint, franciát lehetett választani, az 
iskola szakmailag pedig roppant elismert 
volt. A vadásznyelv amúgy is a német volt 
errefelé, hiszen a főurak Magyarországon is 
osztrák és cseh vadászokat alkalmaztak, 
akik aztán letelepedve magyarokká váltak, 
de megőrizték a német szakkifejezéseket.

A tanulmányokból azt emeli ki Bencze 
Lajos, hogy nagy figyelmet szenteltek már 
akkor az ökológiai tudnivalóknak. Hogy az
tán mégis Sopronban kapott diplomát, azt a 
történelem hozta. 1938-ban a katonaság elől 
menekült át. Az első kél munkahely Po
zsonyban a Zsitvaapáti Erdőhivatal, majd 
Garamkövesden a főerdészei volt. Az orszá
got meg közben hol bővítenék, hol csonkí
tották. A fiatal erdész végigjárta a határvidé
keket. Pápától Léváig, onnan Kárpátalja, 
Bereg megye, a Vereckei-szoros mellől Er
délybe a kisilvai magyar királyi erdőbe vitt 
az út, míg végül Mezőkövesden át 1941-ben 
Budapestre helyezték, az FM erdészeti fő
osztályára.

-En aztán megtanultam, milyen az, 
amikor több nemzetiség együtt él. A politi
ka mondhat bármit, az emberek együtt dol
goztak. együtt fázlak. Nem volt köztünk 
semmi konfliktus. Annyi csupán, amennyi 
egynyelvúek munkahelyén is adódik, hi
szen emberek vagyunk.

Aztán eljött az az idő. amikor már taní
totta Bencze Lajos az erdőgazdálkodást 
Esztergomban. Közben még leli egy kis ki
térőt mint főmérnök a híres Gemenci erdő
ben. végül Sopronba vezetett a kalandos élet
út, ahol nem sok idő múltán az egyelem 
vadgazdálkodási tanszékén találta magát. A 
pulpitusról a Kárpátok rengetegeit, az A l
föld. a Dunántúl erdeit megjárt tapasztalt 
szakember oktatta az ifjú mérnök hallgató
kat. Nyugdíjazásáig vezette a tanszéket, épí
tene a kapcsolatokat más országok tudósai
val. írta könyveit. 1980-ban búcsúztatták, de

kapcsolata a tanszékkel máig is tart. mint 
ahogy az erdővel is. benne a kedvenc vad- 
fajtával. a vaddisznóval.

- A vadászat ősfoglalkozás - ezzel csuk
juk be a fényképalbumot. - Nem tanulni 
kell. bele kell születni. Én beleszülettem. 
igyekeztem megtanulni, amit meg kell. és 
szolgálni a vadászat, a vadgazdálkodás 
ügyét. Ifjan még szórakozás volt. aztán ez 
tette teljessé az életemet, amelyet a boldog 
házasság egészített ki. Feleségem elkísért, 
ahová csak lehetett. Megkülönböztetett él
ményekben volt részem kezdve attól, hogy 
szlovák, cseh. lengyel, német, francia szak
emberekkel dolgoztam, nyelvüket beszél
tem és összekötött velük az erdő szeretete. 
Nyelvismeret nélkül még a hazájában sem 
boldogul az ember - ez fontos tanítássá vált. 
most továbbadom. Kell ez a szakmai tudás 
mellé, amelyet vagy 300 hazai és külföldi 
publikációval próbáltam az utókorra hagyni.

A soproni egyetem jó híréhez. - amely 
francia, kanadai diákokat is vonzott ide 
gyakorlatra - hozzájárult Bencze Lajos pro
fesszor munkássága. Otthonában külön kis 
szoba, sőt nem is szoba, inkább ..szentély" 
őrzi azokat a kitüntetéseket, amelyekkel ezt 
neki megköszönték. Felettük a legkedve
sebb trófeák diszknek a falon, festmények
kel. ajándékokkal körülvéve, amelyeket kü
lönféle alkalmakkor tisztelőitől kapott. Ide 
vonul vissza, ha emlékezni akar. ez a szoba 
őrzi a rengeteg titkait, kilencven év vándor
lását erdőn és hegyen a soproni főtér kocka
kövei fölé magasodva.

Pió Márta

KULCSEMBEREK
Amíg az 1996. évi LV törvény érvényben van. 
amely a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról szól. egészen biztos, 
hogy a földtulajdonosi vadászati közösségek 
képviselői kulcsemberei, fontos szereplői a va
dászatnak. A fontosságukat az bizonyítja, 
hogy a közös képviselők a folyamatosan mó
dosított. kiegészített vadászati jogszabályok 
szerint teljes jogon képviselik a vadászterület 
föld (erdő) -tulajdonosait, gyakorlatilag ők az 
aláírói a vadászat-vadgazdálkodás haszon- 
bérleti szerződéseinek.

Az első szerződések megkötése óta öt esz
tendő telt el. benne van a levegőben, hogy a 
közős képviselők gondjaival, bajaival érdemben 
foglalkozzunk és a 2007-ben esedékes szerző
déskötésekig megnyugtató módon rendezzük 
ezt a joghézagokkal terhes .intézményt”.

Mindenekelőtt itt az ideje, hogy egyértelműen 
tisztázzuk: kik lettek öt esztendővel ezelőtt a föld
tulajdonosi vadászati közösségek képviselői?

Szerkesztőségünk az elmúlt hetekben kísér
letet tett arra. hogy kiderítse, van-e valamilyen 
nyilvántartás a közös képviselőkről -  mondjuk 
egy megyében vagy országosan -  de az 
..adatvédelem” kínai falába ütközött, pedig 
nem „reklám célra" kívántuk fölhasználni a kö
zös képviselők nevét és címét, csupán kezde
ményezői szeretnénk lenni a közös képviselők 
és a vadászok közötti kommunikációnak... ter
veink szerint külön rovatot indítunk a közös 
képviselők munkájának segítésére ... hogy a 
tanulságokat ne csak a vadászok „szemüve

gén" keresztül láttassuk, de a végeredmény a 
vadászok számára is értékelhető legyen.

Igen. beszélni kellene egymással, akár termé
szetes személy, akár valamilyen cég. vállalko
zás. egyesület, kuratórium, stb. látja el a földtu
lajdonosok képviseletét, hogy megismerhessük 
egymást, tudjunk egymás gondjairól, problémái
ró l... és beszámolhassunk a jó kezdeményezé
sekről. a gyakorlatban is bevált megoldásokról.

A közös képviselők jórészt maguk is vadá
szok. de nem könyvelők, jogászok és nem is 
adminisztrátorok. Ha tisztességesen kívánják 
képviselni a föld és erdőtulajdonosokat, ezernyi 
jogi. pénzügyi, társadalombiztosítási, adózási 
üggyel kellene megbirkózniuk... miközben a bí
róságok nem nagyon akarják elismerni -  mert
hogy jogilag értelmezhetetlen -  a helyzetüket.

Es vannak ügyek szép számmal, amelyre 
mind a földtulajdonosoknak, mind a vadászat
ra jogosultaknak választ kell/kellene adniuk.

Itt van például a .korlátozott önálló vadászati 
jog" kérdése, amely a nagyobb földtulajdonnal 
rendelkező földtulajdonos vadászok részéről 
támasztott igény, azaz amikor az adott földtulaj
donos kizárólag a saját birtokán kíván vadász
ni. vállalván ennek összes felelősségét, terhét 
és költségét... és élvezvén ennek előnyeit.

Járható-e az az út. hogy a vadászterület egy- 
egy részét a tagok egymás között a földtulajdon 
százalékos arányában fölosztják és az üzem
tervben előírt lelövéseket ugyancsak százalékos 
arányban teljesítik? Szabályosan vezetik a beíró* 
könyvet, magasleseket építenek, a saját költsé

gükön etetnek, vadfőldeket. szórókat létesítenek 
... fizetik a tagdíjat, a vadgazdálkodási, működé
si költségek rájuk eső részét... ellenőrizheti őket 
a vadászmester, a hivatásos vadász... más terü
letén nem vadásznak. Viszont a saját területükön 
kizárólag ők vadászhatnak és a „saját vadjukra" 
ők hívhatnak vendégvadászt.

Vagy megoldásra vár az is. hogy milyen kü
lön használati díj illeti meg a földtulajdonost a 
magaslesek által elfoglalt mintegy 25 négyzet- 
méteres területért, amely kiesik a termőterület
ből, gyakorlatilag nem művelhető?

t s  akkor még nem beszéltünk a vadkárok
ról. a vadászautók okozta károkról, az ebből 
adódó vitákról, az orvvadászatokról ... napes
tig sorolhatnánk.

Kihez fordulhatnak segítségért, tanácsért a 
közős képviselők ... merthogy velük igazán 
egyetlen hatóság, szervezet sem foglalkozik 
és még érdekképviseletük sincs?

Kérdés kérdés hátán, amelyre meg kell talál
ni a válaszokat, de nem mindegy, hogy velünk
-  vadászokkal -  vagy nélkülünk és ellenünk.

Ennyit indulásként, még akkor is. ha néhá- 
nyan „megköveznek" érte bennünket, amiért a 
témának VADÁSZLAP-ban helyet kívánunk ad
ni. hogy szót kapjanak a „másik oldalon állók” , 
a földtulajdonosok közös képviselői.

Várjuk a véleményeket, a hozzászólásokat, 
a javaslatokat, a megoldásokat... mi már a té
mára nyitottak vagyunk!

Dr. Balázs István
okleveles erdőmérnök, vadgazdálkodási szakmérnök



AKTUÁLIS

VADLAKOMA Vadászvetélkedő pohárral és főzőkanállal
Június 8-9-én, a Borsod megyei Kács köz
ségben. a hajdani Benedek rendi klastrom és 
fürdő területen rendezlek meg az V. Orszá
gos Y'adétel-főzó Verseny és Fesztivált.

A jeles eseményre - a tavalyi évhez ha
sonlóan - mintegy száz amatőr csapat neve
zett. valamint - a profik képviseletében - hí
res vadéttermek kiváló chefjei készítették u  
Benedictinus vadlakomáját.

Az előző napi hatalmas esőnek tudható 
be - amiből szombat délelőttre is jutott bő
ven hogy ..csak" 76 csapat jött el. A nem 
várt égi áldás láthatóan nem zavarta meg a jó 
hangulatot, s mire déltájban eltakarodtak a 
komor fellegck. az ország minden részéből 
idesercglett kíváncsi sokadalom is közel há
romezres tömeggé duzzadt.

Az esemény főszponzora a Zwack likőr
gyár volt. akik világhírű likőrkülönlegessé
geikből adtak ingyenes kóstolót az egybe- 
gyűlt nagyérdeműnek. A kétnapos rendezvé
nyen. a vásári forgatagon kívül volt borver
seny és -kóstoló. íjász-, solymász-. és kutya
bemutató. koronglövő verseny, virtuális va
dászat. terepjáró bemutató, vadászkönyv- és 
természetvédelmi bélyeg vásár, rendellenes 
trófea kiállítás. A színpadon egymást követ
ték a népszerű művészek és a helyi hagyo
mányőrző népi együttesek műsorai, valamint 
gyermekprogramok. A nap szóvivője Nádas 
György volt. délutánra pedig megérkezett 
Éíes István cs Fábry Sándor - Bubi ku
tyástul. Földi László színművész, vadászíró 
legkedvesebb trófeái bemutatása mellett iz
galmas hazai és külföldi vadásztörténeteivel 
is emelte a fesztivál színvonalát. A verseny
napot az immár hagyománnyá vált. hajnalig 
tartó utcabál zárta.

A vadfózó csapatok két kategóriában indul
hattak: ..Vadásztársaságok - hozott anyag
ból" és ..Amatőr kategória".

Eredmények:

Vadásztársaságok: 1. Zsérci Vadásztára
ság - Bogács. „Vadásztitok tócsniban” . 2. 
Magyar Lajos - Kerekegyháza. „Vadnyúl 
magyar pácban - kettős mártással". 3.11. 
Rákóczi Ferenc Vadásztársaság - Tárd. 
„Tárkonyos, pikáns vadmalac leves*’

Amatőr kategória: 1. Jós Tamás - Buda
pest. „Párolt vadhús - mandulás fánkkal". 
2. „Anya és csapata" - Dunakeszi. „  Vad
disznó pörkölt vad-faló módra". 3. 
Schelyb Tamás - Tatabánya, „Gombás 
szarvas tokány"

Az eredményi, melyet többtagú zsűri hozott. 
Benke Laci bácsi négyszeres olimpiai baj
nok. OSCAR-díjas mesterszakács hirdette 
ki, aki a díjak mellé a versenyzőket humoros 
körítésbe burkolt jó tanácsokkal is ellátta.

A profi chefek által készített St. Benedic- 
tus lakomáját pedig - értékelés után - a fesz
tivál résztvevői között tombolán sorsolták ki.

A rendezvény szervezője Végh I-ászló 
(Kács Jövőjéért Területfejlesztési Egyesület 
elnöke) elmondta: célunk, hogy az évente 
megrendezendő VADLAKOMA egyben a 
vadászok ünnepe is legyen, akik az ország 
minden részéből idelátogatva megmutathat
ják egymásnak mindazt, amire büszkék: tró
feáikat. tudásukat, szokásaikat, ételeiket. 
Rajtunk ne múljon, jövőre is ott leszünk.

H W I

A vadászias külsőségekkel, kürtösök
kel, zászlókkal megnyitott Vadászat 
Gasztronómiai Fesztiválnak a gödi Ne 
meskéri Kúria hatalmas ősparkja adót 
otthont június 9-én. A főzőverseny ne 
vezettjeinek bográcsaiból ínycsiklan 
dozó illatok keveredtek a koranyár har 
sány virágillatával. A megnyitó ünnep 
ség rangos eseménye volt, hogy az 
OM VV Nemeskéri címerrel díszítet 
zászlót adományozott Murvai Zoltán 
nak. a kúriát eredeti szépségének meg 
felelően helyreállító tulajdonosának, a 
fesztivál házigazdájának, a Nemeskéri 
hagyományok jelenkori ápolójának.

A zászlóanya tisztet Nemeskéri- 
Kiss Ilona - Nemeskéri-Kiss Sándor, a 
neves vadászíró - leánya vállalta, majd 
a család képviseletében a zászlóra sza
lagot kötöttek. A szépszámú közönség 
előtt Rácz (iábor. a OMVK Pest 
megyei Területi Szervezetének elnöke 
ismertette a család elévülhetetlen érde
meit a magyar vadászati kultúra szak
területén. Ezt követően, a résztvevők a 
galériában a képzőművészeti kiállítás 
megnyitóján vehettek részt, amelyet a 
legnevesebb hazai festőművészek jó
részt eddig nem látott alkotásaiból ren
deztek.

Amíg a szakácsok szorgoskodtak, és 
a szigorú borrendi ítészek végezték 
könnyűnek korántsem nevezhető mun
kájukat, egymást érték a szabadon vá
lasztható programok. Sikeres vadász
kutya bemutatón tapsolhattak, vadász 
dísztárgyak, felszerelések között válo

gathattak. végig gusztálhatták az új és 
régi vadászkönyveket, az elöltöltős, fe- 
ketelőporos történelmi vadászpuskák 
korhű, utángyártott változatait, míg 
mások a sörsátor hűvösében kisebb 
csoportokban beszélgetve kvaterkáztak. 
közben a népes gyerekhad önfeledten 
hancúrozott. Délben aztán Bodrogi 
Gyula zsűri elnök vezetésével a ponto
zók sorra járták a bográcsokat, megíté
lendő az alkotók „szerzeményeit". A 
közönség is kedvet kapott a „zsűrizés
hez", mert a bográcsok igazin tisztelet
reméltó mennyiségű tartalma szinte 
percek alatt az utolsó falatig elfogyott. 
A verseny eredménye:
1. Gerdán János abszolút győztes
2. Bretzki József
3. Menyhárt József

Óz-: Nagy Gézáné. vaddisznó-: 
Adám Jenő. szarvas kategóriában 
Gerdán József ..aratott”  és vette át a 
díjakat.

A vadászok borversenyre 14 terme
lőtől érkezett 37 minta. A termelők, 
Eger, Egerszalók, Gyöngyöstarján. 
Olaszliszka, Nagymaros, Kiskőrös. 
Csátalja, Kápolnásnyék és Velence la
kosai, de a nevezettek borai az ország 
több borvidékét is képviselték.

A bíráló bizottság elnöke, dr. Terts 
András, a Magyarországi Borrendek 
Országos Szövetségének elnöke volt, 
tagjai: Mavláth Endre, a Vadász Bor- 
rend nagymestere, és Erdő János, a 
Szent Benedictus Borrend alkancellárja.

Egyhangú véleményük szerint ki
magaslóan jó borokkal neveztek a ver
senyre. A 37 bormintából, 14 fehér-, 3 
rosé-, és 20 vörösbor között kellett a 
nem könnyű döntéseket meghozni.

A legmagasabb pontszámot elért fehér 
bor. amely egyben a Vadász Borrend 
idei zászlósborának megtisztelő címét 
is elnyerte: Gilián József (Csátalja) 
2000-es évjáratú Szekszárdi Chardon- 
nay bora, a vörös borok 2002. évi zász
lósbora a gyöngyöstarjáni Németh 
András Veresföldi Cabernet bora lett.

A további aranyérmes borok: Demeter 
Csaba (Eger) Kékfrankos 2000, Döme 
Cuvée 2000, Cabernet Franc 1999 - 
Erdő János (Velence) Merlot 2001 - 
Gilián József (Csátalja) Szekszárdi 
Cabernet Sauvignon 2000, Szekszárdi 
Merlót 2000 - Heli Zoltán (Egersza
lók) Egri bikavér 2000 - Kohári Ist
ván (Egerszalók) Zweigelt rosé. Egri 
cuvée 2000 - Koltai Tamás (Szőlős- 
györök) Chardonnay 2001 - Kovalik 
Miklós (Olaszliszka) Tokaji Szamo
rodni 1996, Németh András (Gyön
gyöstarján) Diósi Sárga muskotály 
2000, Cserepesi Kékfrankos 1999.

Délutánra már csak néhány program 
maradt, így a szarvasbőgési bemutató és 
a rendezvény bezárása. Aki ott volt. jól 
érezte magát. Végtére is ez volt a ren
dezvény elsődleges és legfontosabb köz
érthető „üzenete”  mindenki számára.

H .Zs.

Magyar győzelem Csehországban
A Csch-Morva Vadászszövetség június 
15-ikén rendezte meg a Cseh Nemzeti 
Vadásznapot, amelynek egyik kiemel
kedő programja volt a nemzetközi 
szarvasbőgő verseny. Hluboká nad 
Vltavou jó megközelítésű, nyugalmas, 
dél-csehországi kisváros, ahol megold
ható az odaérkezők elhelyezése, ellátá
sa. A várostól két kilométerre található 
az 500 hektáros Bezdrev tó, partján az 
Ohradai barokk vadászkastély, ahol er
dészeti-vadászati állandó kiállítás lát
ható. A kastélyhoz szervesen kapcsoló
dik a vadaskert, illetve az ősfákkal ár
nyalt hatalmas park.

Az egész napos rendezvényi a cseh 
vadászszövetség saját erőből és szpon
zorok támogatásával, állami segítség 
nélkül oldotta meg. A kastélyban, illet
ve annak udvarán zajló rendezvények
re belépőjeggyel lehetett bejutni.

Josef Hromas. a házigazda vadászszö- 
vetség elnöke arról tájékoztatott bennün
ket, hogy tízezer fő látogatóra számítot
tak, de csaknem húszezren jöttek el.

A Szarvasbőgő Európa Bajnokságra 
11 ország 22 versenyzőjét és 5 ország 
1-1 zsűritagját hívták meg.

A magyar csapat tagjai: Fehér Péter 
(Komárom-Esztergom megye), Homo- 
lya László (Pest megye) és Jung Jenő 
(Baranya megye), a zsűriben hazánkat 
Zilai János (Gemenc Rt.) képviselte.

A korábbi versenyek gyakorlatának 
megfelelően, előre megkaptuk a köte
lező versenyszámokat, melyek a követ
kezők voltaik:
A - Egy bika keresi a tarvadat (választ
hatóan fiatal vagy öreg bika hangja).
B - Tehénrudli mellett álló csapatbika 
hangja.

C - Támadó hang.
D - A győztes bika hangja a verekedés 
után.
„Szétbógés”  (Két egyenlő pontszámú 
versenyző vetélkedője)
E  - Egy pihenő bika hangja.
F - Egy fiatal bika kihívja, provokálja 
az öreg bikát.

A  magyar csapat 2000-ben. Dortmund- 
ban, a II. Európa Bajnokságon ver
senyzett először. Az OMVV vállalta az 
akkori és további szervezést, valamint 
a nemzetközi koordinálás feladatait. 
Első megmérettetésünkre tapasztalatok 
nélkül, igen kevés előkészület után 
utaztunk Németországba. Részben en
nek tudható be 8-9. és 15. helyezésünk.

Tavaly az előző évi EB  és két hazai 
verseny (FeHoVa 2000-2001) tapasz
talatainak birtokában, már „edzőtábor-



bán" (Zalaerdó Rt.) készültünk. A 
Szlovákiában megrendezett bajnoksá
gon sikerült előrelépnünk, ugyanis már 
a 3-4-10. helyezéseket értük el.

Idén az ezüstérem megnyerését tűz
tük ki célul magunk elé az „edzőtábor
ban". Versenyzőink pszichikai kondíci
ójának biztosítása érdekében Homolya 
L-ászló háromszoros magyar bajnok, 
egy közel 50 tagú szurkolói gárdát 
szervezett Szobról, még a városka pol
gármestere is buszra szállt.

A 14 órai kezdésre zsúfolásig meg
telt a kastély udvara. Ember tervez. Is
ten végez, az első produkciónál meg
álljt parancsolt egy jégesővel tarkított 
óriási zápor. Az égiek azonban kegye
sek voltak, a tűző nap hamar felszárí
totta az udvart, a színpadot és a részben 
bőrig ázott több ezres publikumot.

A megismételt sorszámhúzás a ko
rábbival ellentétben, kedvezőtlen volt a 
számunkra, miután sikerült „kikap
nunk" az 1-14-15-ös számokat.

Ennek ellenére a magyar csapat fo
lyamatosan jól teljesített, reményeink 
egyre növekedtek. A nagy párv iadal a 
kétszeres szlovák Európa Bajnok Vla
dimír Kaderka és Homolya László kö
zött egyre inkább növelte a verseny iz

galmát. Végül is a „szétbőgés" döntött 
és a magyar versenyző jobb teljesítmé
nyével megérdemelten lett Európa Baj
nok. A második és harmadik helyen 
szlovák versenyző végzett, nagy örö
münkre Fehér Péter negyedik. Jung Je
nő hetedik helyezést ért el.

Az eredményhirdetés és a díjak át
adásának protokolláris eseményére ké

ső délután a kastély különtermében ke
rült sor. Valószínűleg felriadt nappali 
álmából a kastély szelleme arra hang
orkánra. amikor a győztes - Homolya 
László - átvette különdíjai után a fődí
jat, egy 7x65 R típusú, cseh golyós va
dászfegyvert.

Misnap délelőtt Szent Hubertus mi
sén vettünk részt a városi templomban.

ahol nagy figyelemmel hallgattuk - új
fent némi irigységgel - a két vadász- 
kürt együttes és a vadászénekkar elő
adását. Búcsúzván a programunk befe
jezéseként, felkerestük a Schwarzen- 
berg tábornokok hlubokai várát. Min
denkinek jó szívvel ajánlom kívül-be- 
lül bejárni ezt a Windsor kastély mintá
jára, Tudor stílusban átépített, gyönyö
rű környezetben lévő, kiemelkedően 
gazdag berendezésű, közép-európai 
gyöngyszemet.

Hazamenetben - sok más között - 
két dologról ejtettünk többször is szót: 
elsőként arról, hogy a világhírű magyar 
gímszarvasállomány és ehhez kapcsol
va a szarvasbőgő versenyeken elért 
eredményeink indokolttá tennék a ver
seny hazai népszerűsítését. Hermann 
W oif, a Paul Parey kiadó igazgatója tá
jékoztatott bennünket, hogy 2003-ban 
szükségből, immár harmadszor rendezi 
meg Németország a versenyt. Szeret
nék, ha 2004-ben Magyarország vállal
ná a házigazda szerepét a résztvevő or
szágok közül. A felvetés megtisztelő és 
úgy gondolom, hogy nem csak a szak
ma, hanem hazánk hímeve is kötelez 
bennünket.

Török Henrik

E U R Ó P A  L E G J O B / B I K A
Igazán minden elismerést megérdemel, 
ha valaki sportvadász létére önerőből el
jut a mesterségbeli tudás - jelesül a 
szarvasbőgés utánzásában - olyan szint
jére, hogy lepipálja a hivatásosokat is. 
Homolya László (41), szobi ABC tulaj
donos és vállalkozó esetében ez a csoda 
megtörtént. A háromszoros országos 
bajnok tavaly az Európa bajnokság 
bronzérmese, idén pedig bajnoka lett.

Véletlenek azonban általában nin
csenek, mert bajnokunk édesapja úgy
nevezett „ló melletti" erdész-vadász 
volt. és fivére is ezt a pályát gyakorol
ja sikeresen Valkón... Nagybörzsöny
ben. a külterületi erdészházban látta 
meg a napvilágot - és ahogy meséli - 
az ablakon bőgtek be a bikák szeptem
berben. A gyerekkori indíttatás, a csa
ládi hagyományok és lehetőségek kí
nálták a tanulás lehetőségét, a mester
ségbeli fogások és titkok ellesését. A 
legtöbbet - mint mondja - édesapjától 
tanulta. Másfél évtizede vadász a Bör
zsönyben, nagyvadas területen, mégis 
tudományát „élesben" csupán kétszer 
alkalmazhatta, amikor a hibás agancsú 
bikáit ejtette el bőgővé előlépett por
szívóbetét segítségével. Társaságánál, 
a Zrínyinél, még nem kérték vendég 
kísérésre, de „idegenben" már sokszor 
eredményesen segített. Számtalan al

kalommal végzett a szabad természet
ben bőgéskor viselkedési megfigyelé
seket, összegyűjtött és archivált videó 
felvételeket, és igyekezett minél többet 
tudni a szarvasbőgés titkairól. Minde
zek nélkül a mesterség címeréhez, a 
bőgőkürthöz szakavatott kézzel nyúlni, 
versenyszíntre eljutni véleménye sze
rint nem lehet. Az első országos ver
senyre az OMVV felhívására írásban

jelentkezett. Barátai bíztatták, mégis 
sokan azt mondták, kár is jelentkeznie, 
mert a nagyvadas megyék hivatásosai 
szinte lemossák a világot jelentő desz
kákról. Nem így történt. Mint minden
ben. ebben is a gyakorlat teszi a mes
tert. márpedig az óhatatlanul szükséges 
bőgési gyakorlatokat a családi környe
zet is meglehetősen nehezen tűri. A si
kereinek örül a felesége - mondja - 
csak a szorgalmas gyakorlásokon szo
kott rendre kikészülni. így aztán bajno
kunk sajátos módszert talált ki. Sokat 
kénytelen egyedül autózni, és ezt az 
időt használja ki gyakorlásra. Szeren
csére senki nem hallhat semmit a zárt 
fülkéből, mert különben biztos leállna 
a forgalom. A felkészülés időszakában 
a Zalaerdó Rt. többnapos „edzőtábor" 
lehetőségével támogatta az esélyes ver
senyzőt, Bánokszcntgyörgyön.

A legnehezebb feladatnak tartja a 
kereső bika terelő hangját, leg
könnyebbnek az öreg bikáét. Az idei 
Európa bajnokság során, amikor első 
alkalommal indult egy óriási triton csi
gával. amelyet Jung Jenő fóvadász ba
rátjától kapott, a rendkívül erős me
zőnyben végül egyenlő pontszámot ért 
el a legendás hírű, tavalyi szlovák 
győztessel, Koderkával. Végül a lö
vészversenyekhez hasonlóan, az egy

forma pontszámot elért versenyzők kü
lön feladatot kaptak, így a „szétbőgés” 
során bizonyult jobbnak. A merőben új 
feladat az úgynevezett „spreng - ruf’ 
élethű utánzása volt, amelynek még 
magyar megfelelő elnevezése sincs. 
Jobb híján talán „támadó bőgésnek" 
lehetne fordítani. Végül is sikerült tel
jesítenie, de - ahogy mondja - jócskán 
akad még tanulnivaló. Sajnos, csapat- 
verseny nem volt, pedig bizonyára jó 
helyen végeztek volna, sőt alkalom 
nyílna a csapatok összevetése során fő
ként a közönségnek szólóan, mondjuk 
a „platz - hirsch" bőgésre megszólaló 
mellékbikák kórusának bemutatására, 
pontozására. Számtalan ötlet, tartalék 
van még a szarvasbőgő versenyekben. 
Kétségkívül rendkívül látványos, és a 
laikus közönség számára is élvezhető, 
izgalmas a versengés. A legújabb ötle
teket, javaslatokat esetleg már nálunk, 
a két év múlva rendezendő Európa baj
nokságon be lehetne vezetni. A közön
ségsiker pedig a legjobb lehetőség a 
vadászat, vadgazdálkodás hazai nép
szerűsítésére is. Néhány évig még biz
tos nem szeretné abbahagyni a ver
senyzést, és az is bizonyos - ahogy 
megismertük - hogy igazán nem lesz 
könnyű dolga a „trónkövetelőnek".

H.



VÍZPARTI RÉCE „PARTY”
Fél éve porosodik a sörétes puskák zöme 

a gondosan zárt szekrényekben, így 
már igencsak kacsingatnak a naptár au
gusztusi lapjára azok a szerencsés va

dásztársaink, akik területén -  a szárazság el
lenére -  kacsázásra alkalmas vizek vannak, 
vagy ahová a levágott gabonatarlókra kijárnak 
a récék egy kis maradékra.

Lassan repülőssé válnak a fiatalok is. de a 
későbben kikelt, sarjúfészekben született pél
dányokat. s a vedlésben megkésett, lohos öre
geket is a vadászati törvény -  nagyon helye
sen -  védi azzal a korlátozással, hogy ebben a 
hónapban még csak húzáson vadászhatunk.

.Nemes" gyakorlat volt régen sok helyen, hogy 
augusztus elsején, este -  összecsődítve boldo
got boldogtalant -  kivonul a társaság apraja 
nagyja, alig várva, hogy a nap lenyugodjon, s ne 
legyen tanúja annak a háborúnak is beillő lövöl
dözésnek. amit a puskaporszagra kiéhezett jó
nép a tapasztalatlan, megzavarodott kacsák ro
vására rendezett. Az eredményt, a teríték nagy
ságát és összetételét feledje jótékony homály..

Ma már -  sajnos és szerencsére -  nem itt tar
tunk. Sajnos, mert jelentősen megcsappant 
azon területek száma, ahol vadászható mennyi
ségű kacsa van -  bár ez nem a vadászok miatt 
történt! -  , szerencsére, mert minden valamire 
való récés területen is rájöttek, hogy a kacsával 
is gazdálkodni illik. Az első nap eszetlenül szét
zavart és utána reggelente és esténként folya
matosan veretett madár egyrészt elfogy, más
részt elmegy, harmadszor a maradék túlélők 
megtanulják a száz méteres magasságból törté
nő ..helikopterezést". s a parton sorjázó gyihos 
atyafiak távlövéseikkel zsákmány helyett maxi
mum a vadászboltok jövedelmét gyarapítják.

A terület és az állomány kímélését több mó
don lehet megoldani: a napi elejthető darab
számot a törvény maximálja 8 darabban, a va
dászatra jogosult -  a terület részleges nyugal
ma érdekében -  korlátozhatja a hét bizonyos 
napjaira a vadászatot, illetőleg felváltva engedi 
vadászni az egyes vizeket, hogy mindig legyen 
olyan, ahová zavartalanul behúzhat a madár.

(A napi korlátozás nem vonatkozik a mestersé
gesen tenyésztett récék vadászatára). Terítéket 
csökkentő, de az állomány egészségére nézve 
kevésbé káros hatású a rövidesen kötelezővé 
váló acélsörét használata, mely kisebb súlyá
ból adódóan gyengébb hatású, rövidebb lőtá- 
vokat tesz lehetővé, mint a környezetet vitatha
tatlanul jobban terhelő ólomsörét.

Nagy jelentősége van esti húzásnál a va
dász fegyelmezett önmérsékletének is; hig
gadt vadász nem puskáz bele az első. ..szál
láscsináló" csapatokba, hiszen ha azok m eg
zavarva elmennek más vizekre, lehet hogy 
aznap este több esély már nem lesz. Javíthat
juk viszont eredményességünket vízre, vagy 
tarlóra kirakott csalikacsákkal, kihasználva a 
récék azon tulajdonságát, hogy szívesen 
szállnak le oda. ahol már vannak fajtársaik. 
Hasonló elven javítja esélyeinket a hívósípok 
használata, különösen a magányos példá
nyok esetében, magnó használata azonban -  
bármilyen kényelmes, és eredményes is le
hetne -  tilos, súlyos szabálysértési eljárást 
von maga után. Igaz. hogy a vízivad vadászat 
egyéni vadászati módnak minősül, azonban a 
többi, velünk egy területrészen kint lévő tár
sunkra is tekintettel kell lenni. Nincsenek „bé
relt” helyek, de illetlenség más. főleg idősebb 
vadásztársunk kedvenc helyét elfoglalni a 
megkérdezése nélkül.

Tévedni lehet, 
de nem szabad

A húzó kacsa lövése -  különösen a lővilág ha
tárán. amikor már szinte csak a szárnysuho
gásról lehet behatárolni, nem könnyű, s csak 
kevés, nagy rutinnal rendelkező vadásznak si
kerül belül maradni a 2 töltény/madár arányon.

Ember legyen a talpán, aki a rossz fényvi
szonyok mellett a sebesen suhogó réce faji ho
vatartozását minden kétséget kizáróan, garan
táltan felismeri...

Vannak dolgok -  bármennyire is kerülgetjük, 
mint macska a forró kását -  amelyek szinte tör
vényszerűen bekövetkeznek, ha akarjuk, ha 
nem. Megtörténik ez akkor is, ha beszélünk ró
luk, és akkor is. ha a hallgatás fátylával takar
juk le. Ide tartoznak azon esetek, amikor jóhi
szemű tévedésből nem vadászható récefaj 
példánya kerül terítékre. (Természetesen a 
rosszhiszemű, azaz szándékos, netán üzleti 
célból történt elejtés merőben más megítélés 
alá tartozik.)

Manapság -  ki tudja miért -  nem szalonké
pes arról beszélni, hogy nagy madarász tudo
raink csaknem kivétel nélkül rendkívüli tudású, 
tiszteletre méltó, jeles vadászok voltak, akiktől 
módfelett sokat lehetett tanulni. Mindezek el
lenére számtalan tragikus és komikus tévedést 
őrzünk emlékeinkben. Neveket felhatalmazás 
hiányában, de kegyeleti okból sem említhe
tünk, hiába évültek el a cselekmények az elre
pült évtizedek alatt. Ha velük, a legnagyobb 
tudásúakkal is előfordult, bízvást másokkal is 
megtörténhet, hogy nem az esik, amelyikre 
oda gyújtottak a sejtelmes hajnali pirkadatkor 
vagy a csodaváró naplementében. Ismét má
sok -  és nem is akármilyen vadászok -  lőttek 
pejlovat őzhívás alkalmával, sőt szamarat is 
szarvastehénnek vélve. Ahol lőnek, ott fennáll 
a baleset veszélye.

Minden kulturált országban, ahol számítani 
lehet valamilyen emberi okokra visszavezethe
tő. jelentős kárt okozó esemény bekövetkezé
sére. létezik olyan kártérítési konstrukció, me
lyet a veszély lehetséges előidézője -  tevé
kenységének megkezdése előtt köteles 
igénybe venni, azaz felelősségi biztosítást köt 
egy erre vállalkozó biztosítási társasággal. A 
biztosító megfelelő előzetes díjazás fejében 
vállalja a vétlen károsult kárának megtérítését. 
Mindez -  természetesen -  nem csökkenti a kár
okozó esetleges büntetőjogi felelősségét, mi
vel a körülmények tisztázása, a vétkesség 
megállapítása -  a súlyosbító és enyhítő körül
mények mérlegelésével -  a független bíróság 
feladata.



VADASZATI GYAKORLAT

Nos, ez a mi kötelező vadász felelősségi 
biztosításunk esetében is így van ! Sajnála
tos, hogy éppen a biztosított vadászok nem 
olvassák el tüzetesen a kétoldalú szerződés 
vonatkozó pontjait. így aztán nem állapítják 
meg a helyszínen pontosan a tényállást, nem 
keresnek tanúkat, nem értesítik az előírt két 
munkanapon belül a biztosító képviselőjét, 
nem bíznak meg ügyvédet, nem kérnek föl a 
védelem munkájának segítésére képzett szak
értőt, pedig egy jogállamban ehhez, ugyan
úgy mint az ártatlanság vélelméhez, minden
kinek joga van.

Tálalás kérdése, hogy a közvélemény egy 
ilyen ..tévedést" miképpen fogad. Jelenleg ott 
tartunk, hogy egy emberhalállal végződő tragi
kus vadászbalesetnek közel sincs olyan szen
zációs hírértéke, mint ha netán egy cigányréce 
véletlenül lekalimpál. Nem is szólva arról, hogy 
ezer más veszély is fenyegeti a cigányrécét, 
lévén állítólag globálisan veszélyeztetett faj. 
pedig semmivel nincs kevesebb, mint amikor 
még szabadon vadászható volt. Nálunk nem 
azért szigorúan védett, mert kipusztulóban van. 
hanem azért mert „globálisan” , de főként Nyu
gat -Európában nem vigyáztak rájuk, nem tet
tek semmit élőhelyeik megtartásáért, hagyták 
a kritikus létszám alá csökkenni a számukat. 
(Ezért emelkedett nálunk 500 000 forintra a ter
mészetvédelmi értéke.) A véletlen elejtés ese
tén is ez a kiszabott büntetés díjtétele, és azo
kat marasztalják el. akik megfelelő önfegye
lemmel, a kíméletes vadászattal és ami a leg
fontosabb: kellő számban megőrizték hosszú 
évszázadokon keresztül.

Mi tehát a hosszú távú. megnyugtató és ered
ményes megoldás? Egy biztos: nem a passzív 
tiltás és a büntetés. Sokkal célravezetőbb len
ne az élőhelyek további védelme, mestersé
ges pótlása, fejlesztése. Ez azonban csak ak
kor lehet sikeres, ha az ott. helyben élőket eb

ben érdekeltté teszik. Ehhez azonban -  akár
csak a háborúhoz -  pénz kell. Egyebek között 
ezt a célt szolgálja a FACE megbízásából a 
VKE által terjesztett .. A Magyar Vadvilágért" 
elnevezésű, népszerűbb nevén „kacsa" bé
lyeg. A bevételéből esély van arra. hogy né
hány év alatt jelentős pénzalap keletkezzen, 
amelyből finanszírozhatók a természeti ka
tasztrófák, a mérgezések kárai, valamint a 
már meglévő és új vizes élőhelyek fenntartá
sa. Olyanok, ahol például a cigányrécék, és 
más védett fajok százával röpíthetnék évente 
a fiókáikat. bőséggel kompenzálva az esetle
ges jóhiszemű tévedések'néhány áldozatát. 
Mindenképpen ez a jövő útja. nem az egy
másra mutogatás, az ellenségkép értelmetlen, 
de errefelé nagy hagyományokkal rendelkező 
folyamatos keresése.

Úgy gondoljuk, hogy a magyar vadászok -  
esetleg másokkal szemben is -  m indenki 
előtt bebizonyították, képesek rá. és tudnak 
is vigyázni a nemzeti értékekre, hiszen már 
régen nem volna a Kárpát m edencében mit 
védeni, ha évszázadokon keresztül nem ezt 
tették volna.

Azt sem kellene elhallgatni, hogy az elmúlt 
évek árvíz és belvíz helyzete jelentős élőhelyi 
változásokat okozott. Kétségtelen, hogy talán 
nem volna illendő a vizes élőhelyek fejleszté
sét nagyon népszerűsíteni olyan térségben, 
ahol az emberek minden vagyonát éppen a víz 
vitte el. Regionális gond tehát ez. hiszen más 
térségekben az aszály pusztít.

A teríték  után
A lőtt kacsák tollait lesimítva helyezzük szállí
táskor egymás mellé, így könnyebben hűlnek. 
Meleg időben ne tegyük fóliazacskóba, a 
nedvszívó újságpapír sokkal jobb. Ha a récét

ki szeretnénk tömetni. egy újbegynyi vatta té- 
petet tömjünk a csőrébe és a végbelébe, 
majd újságpapírba göngyöljük. Ez megakadá
lyozza a gyomor és béltartalom esetleges kifo
lyását és a tollazat szennyeződését. Ha nem 
tudjuk másnap a preparátornak leadni, tegyük 
a fagyasztóba, ahol akár évekig eláll, és kien
gedve kitömhető lesz Szinte teljesen feledés
be ment, de régebben szinte kötelező kezelé
si módszer volt a nyári belezés. A  récék spe
ciális táplálkozása folytán a béltartalom min
den más vadfajnál gyorsabban bomlik. Sokan
-  kis vadászias túlzással -  azt mondják, hogy 
a kacsának már leesés előtt bélszaga van. 
Ebből annyi igaz. hogy a nyári kánikulában 
nem lehetünk eléggé körültekintőek, és aki 
hozzáértő, nem késlekedik a belezéssel. A ré
gebbi vadászbicskákon volt is egy kimondot
tan erre a célra való belező kampó. Ennek se
gítségével a beleket felcsavarva a végbélnyí
láson keresztül kihúzzuk, anélkül hogy hasfa
lat felvágnánk. Megteszi ennek hiányában egy 
begörbített erős 3 - 4  milliméter vastag huzal
darab is. a lényeg, hogy a húsnak ne legyen 
bélszaga. Sok esetben a sütés alatt törnek elő 
ezek az exravagáns, de korántsem ínycsiklan
dó illatok és ezeken sajnos már a legjobb fű
szerezés sem segíthet. A récetisztítást a fá
cánhoz hasonlóan szárazon végezzük, vigyáz
va arra, hogy mindig csak kis csomót tépjünk, 
mert különben a bőre könnyen kiszakad. So
kan -  különösen aki még récét nem kopasztott
-  szinte elborzad mennyi tolla van és milyen ki
csire ..összemegy" a végén. Amikor a kopasz- 
tással végeztünk, gázláng felett lepörzsöljük a 
pihetollakat és csak utána bontsuk fel a has
falat, óvatosan kivéve a májat, zúzát, szívet. A 
helyes elkészítés azonban kárpótol mindenért, 
mert a hozzáértők valóságos gasztronómiai re
mekeket tudnak a vadkacsából is alkotni.

Homonnay -  Somfalvi

DIPLOM ASZERZÉS
Jószerint semmi nincs manapság, amit ne 
hamisítanának. Néhány éve -  amint arról la
punkban beszámoltunk -  vadászvizsga bizo
nyítványokat gyártottak sorozatban. A jelölt
nek csak marhamód tejelni kellett, a többi le 
volt zsírozva. Nem sokkal később egy vadá
szati felügyelő cakk-pakk ellopott egy vad
gazdálkodási témájú szakdolgozatot, amely 
az államvizsgára bocsátás előfeltétele volt. 
A felsőfokú végzettség viszont már az FVM 
hivatali kinevezésének volt az alapfeltétele. 
A lebukás után röpült az állásából, viszont a 
végzettség megmaradt, mert -állítólag -  az 
oklevelet kiállító főiskolának nincs joga a b i
zonyítvány visszavonására. Hasonló ügy zaj
lik napjainkban is. amikor kiderült, hogy a fá
rasztó és hosszadalmas nyelvtanulás helyett 
az állami nyelvvizsgára jó pénzért hamis 
személyi igazolvánnyal perfekt ..bérvizsgá
zó" ült be. és brillírozott. Sima bűnügy -  
mondhatnánk -  a nyomozás mindent tisztá
zott. Hányingert és enyhe szédülést okoz vi
szont az, hogy az ilyen módon kiadott bizo
nyítványok visszavonásának jelenleg komoly 
jogi akadályai vannak. Ezt hozzáértő szak
emberek állítják.

A közelmúltban tett pontot a rendőrség 
Bedök Róbert, volt zalalövői fővadász ag
rármérnöki diploma hamisítási ügyére, Kör
menden. A feljelentésre indult ügy Vas me
gyében kezdődött, ugyanis az FVM Hivatal

ott regisztrálta az idegen trófeával ékeskedő 
„fővadászt". A minisztérium által elrendelt 
vizsgálatra, de főként önnön maga m eg
nyugtatására. a Vas megyei FVM Hivatal a 
tisztelt főhatóságának beküldött egy levelet, 
amelyet állítólag az egyetemtől kaptak. A  le
vél a vadászati osztályvezető nevére cím
zett, az egyetem fejléces levélpapírján írt, 
pecséttel igazol egyebek között emígyen
szólt .... adminisztrációs hiba folytán a
22/1996 számú oklevelet az egyetem Bedők 
Róbert nevére állította ki..." Senkinek nem 
tűnt fel. hogy a levél keltezése 2001. június 
12. viszont -  a Vas megyei Í*7M Hivatal ér
keztetési bélyegzőjének tanulsága szerint -  
június 13-ikán Gödöllőről fénysebességgel 
már Szombathelyre meg is érkezett a nem 
kért hamiskás igazolás Arról már nem is 
szólva, hogy a fejlécen az egyetem mai lógója 
díszelgett, viszont a pecsétjén, egy teljesen 
olvashatatlan aláírással „hitelesítve", a régi. 
„GATE" felirat volt homályosan látható. Mind
ezek megállapításához bizonyára rengeteg 
ész kellene, több a soknál, viszont nálunk a 
források mindenben köztudottan szűkösek.

A minisztériumi vizsgálatra és hivatalos le
vélben küldött megkeresésre az egyetem 
később -  és most már korántsem hamisan -  
külön is igazolta, hogy ilyen névre oklevelet 
fennállása óta nem adott ki. A hamisított diplo
ma átment később Zala megye e célból indí

tott vizsgálatán is. A jegyzőkönyv szerint Be
dők: „ ...a  bizonyítvány átadását megtagadta 
mert. mint mondta nem szívesen adja ki a 
kezéből... A jegyzőkönyv további magvas 
megállapítása, hogy a vizsgálatot végző fel
ügyelőségen az elkészített fénymásolat 
megegyezik a kézből ki nem adott, de fájó 
szívvel megmutatott eredetivel. Tehát több 
mint másfél év alatt záródott csak be a kü
lönböző szakhatóságok korántsem harapó-, 
hanem inkább rendkívül „komplikált" fogója. 
Ha valaki nem tudná, vannak fogós gyere
kek is, csak a legtöbben kinövik e bajt. Ne
hogy már a tojás rakja a madárfészket! 
Vagyis éppen az ellenkezője történik a há
zunk táján, mint ahogy eddig a nép bölcses
sége vélte, mert ha nagyon akarnánk, ennyi 
idő alatt, akár több száz. falkába verődött 
sánta kutyát is vidáman utói lehetne érni. Ta
lán még egy jogállamban, vagy egy messzi
ről valami olyannak látszóban is. Az okirat
hamisítás amióta világ, a világ sima büntető
jogi kategória, amely a hivatalos bűnüldöző 
szerveknek ad munkát. Nehezen érthető vi
szont, hogy az érvényes Vadászetikai Sza
bályzatunkban a kisebb súlyú hazudozások- 
ról. becsapásokról, lopkodásokról. mások 
megtévesztéséről, hamisításokról egy árva 
elmarasztaló hang vagy szankció sincs...



V A D Á S Z R U H A

KINEK AZ ÉRDEKE?
Előző lapszám unkban tagla ltuk a hi
vatásos vadászok ruházatával kap
csolatosan felmerült problémákat, s 
próbáltunk -  e lfogadható -  m agyará
zatot találni az okokra.

Azóta érdekes összefüggésekre 
derült fény. Járva az országot, s nem 
utolsó sorban részt véve a OMVK me
gyei titkárainak éves értekezletén is, 
furcsa nézőponttal kellett szem besül
nöm. Ennek legszélsőségesebb m eg
fogalm azása így hangzott: milyen 
alapon keres a VKE 100 millió forin
tot a vadőrök ruháján? E számomra 
m egdöbbentő  kérdés egy olyan -  a 
kérdező által „kiszám ított” -  száma
datra a lapozva hangzott el, m iszerint 
a durván 200 ezer forin tba kerülő tel
jes form aruha garnitúra árának 15%- 
át (30.000 Ft-ot) a VKE „teszi zsebre” , 
s ezt beszorozva a több, mint három
ezer hazai hivatásos vadász létszá
mával adja ki ezt a döbbenetes szá
mot. (Bár már itt ta rtanánk...)

Nos, a menyasszony szépsége b i
zony kopottabb, m int am ilyennek e 
vonzóra retusált fényképen látszik... 
Valóban, ha visszafelé számoljuk -  
m iszerint m inden hivatásos vadász
nak már megvette munkáltatója a for
maruhát -  sűrűn csengene a kassza, 
beütött volna a „b ig  business” , s már 
nem járnánk ütött-kopott, lassan 
nagykorúvá váló autóinkon. Sajnos, 
ma még egy üzlet eredm énye nem 
akkor realizálódik, amikor azt e lm élet
ben kitalálják. A ddig  bizony rengeteg 
munkára, és nem kevés pénzre van 
szükség az elképzelés elindításához, 
s csak később fog eldőlni, hogy ez a 
szellemi és anyagi befektetés egyál
talán megtérül-e, s a tevékenység 
hosszabb távon ráfizetéses vagy nye
reséges lesz.

Szögezzük le: a VKE egyáltalán 
nem akart „nyereségérdekeit üzleti te
vékenységet” folytatni sem a vadász
ruhákkal, sem mással. Nem is ez a 
dolga. Ámde: hosszú évek után végre

elindulni látszott az a folyamat, am e
lyet -  tetszik, nem tetszik -  a VKE „ta
lált ki” , m iszerint egységes, de 
ugyanakkor nem egyenruhaszerűen 
merev form aruhába kellene öltöztetni 
a hazai hivatásos vadászokat, már 
csak azért is, mert sehol a környező 
országokban (még Romániát is bele
értve!) nincs ilyen -  bocsánat a kife je
zésért -  szedett-vedett külsejű szak
em bergárda. Öt év munkája, renge
teg egyeztetés, utánajárás kellett ah
hoz, hogy végre elkészüljön egy 
olyan ruházat, amit végre minden ér
dekelt e lfogadhatónak tart -  az árát 
kivéve. (Ezt a m inőségű ruhát, amely 
ténylegesen ki is bírja a hivatalos ki
hordási időt, nem hiszem, hogy lé
nyegesen o lcsóbban elő lehetne állí
tani. Hitvány anyagú ruházatot a vad
őrre „rásózni” aljasság.)

Térjünk rá a „p iszkos” anyagiakra. 
Könnyű lett volna a helyzet, ha -  más 
egyenruhás szervezet mintájára -  
akár állami, akár egyéb „fentről jövő ” 
pénzből lett volna m egoldva a ruha
kérdés. Ilyen segítség nem volt, 
egyelőre nem is várható, már a ma
gas m inisztérium elvi támogatása is 
sokat jelentene (rendeletmódosítás).

A szakma „társadalm i” szervezetei 
(OMVE.OMVK) részt vettek ugyan a 
kiválasztásban, anyagilag azonban 
semmivel sem járultak hozzá a ruha
kérdés megoldásához. (Életünket és 
vérünket adjuk, de zabot, azt nem!) 
Megkíséreltük a gyártatás és forgal
mazás m egszervezését a nagykeres
kedőkre bízni (Harmónia, Kettner, 
Frankónia), finom elutasítás volt a vá
lasz. Nem vadászati orientáltságú ke
reskedő cégeket is megkerestünk, 
akik nevetségesnek titulálták a bruttó 
15 %-os jutalékot, főleg úgy, hogy* 
előbb még a gyártói és értékesítési 
hálózat minden elemét is fel kell építe
ni. Egyéb vállalkozó híján a VKE nya
kán maradt az egész vadászruha 
ügy, úgy is lehet fogalmazni, hogy a

kutyát nem érdekelte ez -  rajtunk kí
vül. Két választás maradt: sutba dobni 
öt év munkáját, vagy -  tetszik, nem 
tetszik -  felvállalni a gyártói és keres
kedői hálózat megszervezését, és -  
szakmai hozzáértés, rutin és forgótő
ke nélkül -  elkezdeni egy „kvázi” 
nagykereskedés jellegű disztribúciós 
(közvetítői) tevékenységet. Természe
tesen a nehezebb m egoldást válasz-' 
tottuk, annak ellenére, hogy rutinos 
öreg „kereskedelmi rókák” óva intettek 
bennünket ilyesmitől, elmondva, hogy 
nem véletlenül nem látott ebben senki 
fantáziát. Nem kevés üres kört futva 
megszerveztük a hálózatot, s „berán
tottuk” az egyelőre még döcögősen 
ketyegő motort. Jelen pillanatban 
m integy négymillió forintnyi befekteté
sünk áll benne, s igen távolinak tűnik a 
száz m illiós „kereset” ...

A VKE költségvetésében viszont 
négy millió forint hiánya akár a lapja i
ban is m egrengetheti az egyesület lé
tét, ezért tisztelettel felajánljuk m inda
zoknak, akik indokolatlannak és jog 
talannak tartják a VKE jutalékát a hi
vatásos vadászok ruházatának for
galmazásában, (s azoknak is, akik 
ebben jó befektetési lehetőséget lát
nak), hogy eddig i költségeinket kifi
zetve vegyék meg tőlünk ezt a remek 
üzletet. (Nekik talán sikerül fo rgalm a
zói jutalék nélkül is a rendszert mű
ködtetni.)

S hogy mi lenne az érdeke a hivatá
sos vadászoknak, a munkaadóknak, 
a gyártóknak, a forgalm azóknak, s 
nem utolsó sorban a magyar vadá
szati kultúrát legkézzelfoghatóbb mó
don a kísérő öltözékén lemérő ven
dégvadásznak? Erre várjuk írott vé
lem ényét valamennyi, fentebb fe lso
rolt „csoport" képviselőjének -  fóru
mot nyitva ezen oldalon a vitának -  
remélve, hogy a jelenleginél jobb  
m egoldások születésének leszünk 
m indannyian tanúi.

Somfalvi Ervin

■  BARANYA -  SZENTLŐRINC, ARANYSZARVAS VADÁSZ-HORGÁSZBOLT ■  BÁCS-KISKUN -  KISKŐRÖS, DUNA TRADE K F .  TÜSKEVÁR 
VADÁSZBOLT ■  BÉKÉS -  SZARVAS, KÁTAI VADÁSZ-HORGÁSZCIKK KERESKEDÉS ■  CSONGRÁD -  HÓDMEZŐVÁSÁRHELY, HARGITA JAGD 
VADÁSZ ÉS FEGYVERÜZLET ■  FEJÉR-PEST -  SZÁZHALOMBATTA, INDIF0RM KFT. ■  G Y Ő R -M 0S 0N -S 0P R 0N  -  FERTŐD, LARUS K F .  ■  
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-  NYÍREGYHÁZA, ZÖLD PRIZMA K F  ■  SZOLNOK -  SZOLNOK, IDEÁL-SZ0LN0K KÉR. K F  ■  TOLNA -  SZEKSZÁRD, STEFÁN KERESKEDELMI K F .
■  VESZPRÉM -ZALA -  KESZTHELY, NEPTUN BT. HELIKON VADÁSZBOLTJA ■  ZALA -  ZALAEGERSZEG, PAÁL ÉS TSA. VADÁSZATI KÉR. BT.



Ml MENNYI?
Soha annyi gímszarvas és vaddisznó nem esett hazánkban, 

mint a 2001/2002-es vadászati idényben -  olvashatjuk az Országos 
Vadgazdálkodási Adattár által összeállított vadgazdálkodási jelentésből. 

Aki veszi a fáradtságot, végigböngészi a számsorokat, állítom, 
sok hasznos következtetést tud levonni a táblázatok adataiból.

KEZDJÜK A 2001-ES TERÍTÉKADATOKKAL:

Gímszarvas: 34.048 db (soha ennyi); dám: 
6.652 db (csökkenő); őz: 61.851 db (kevés, kü
lönösen, ha a 2002 februárjában becsült 
319.553 darab elképesztő mennyiséghez vi
szonyítjuk. Igaz, ez tér el legkönnyebben a 
gépkocsi csomagtartójában!); muflon: 2.674 
db (nagyon mérsékelt, a tervezett és a termé
szetvédelem által előírt csökkentés mértékétől 
messze elmarad.); vaddisznó: 88.297 db (őrü- 
letes mennyiség, tényleg elszabadult az állo
mány, fittyet hányva minden törvényes szakmai 
és nem szakmai érvelésnek, magyarázatnak!); 
mezei nyúl: 100.488 db + élő befogás 63.930 
db (a mennyiség mérsékelt, de mégis meglepő 
nagyságú); fácán: 535.714 db.

Itt egy pillanatra álljunk meg. 2001-ben va
dászati céllal kihelyezésre került 798.056 db 
fácáncsibe, amelyhez egyrészt hozzá kellene 
adni a -  ki tudja mennyi? -  természetes állo
mányt, másrészt a természetes állomány pót
lására szánt 216.463 db fácáncsibét is. Ez jó
val több mint 1 millió fácánt jelent, amelynek 
több mint fele került terítékre. Ha csak a kihe
lyezett mennyiséghez hasonlítjuk a lelövést, 
akkor ez az arány jó, de ha az egészhez, akkor 
már nem annyira elfogadható. Szakemberek! 
Baj van. Nincs valami elfogadható szakmai vé
leményük vagy javaslatuk, hogy mit kellene 
tenni a fácánállomány tényleges növelése ér
dekében, hogy ne csökkenjen a fácántenyész
tési, nevelési szándék'és javuljanak az ered
mények is?

Folytatva a terítékadatokkal: 2001-ben 1.425 
db (!), fogoly esett, miközben vadászatra 
4015 darabot helyeztek ki, a röptetett réce: 
149.501 darab volt, vadászatra kihelyezve: 
213.593 darabot. Ezek sem szívderítő adatok.

Azért akad kedvderítő adatsor is.
A művelt vadföld nagysága 32.597 ha, 

vadlegelő 22.399 ha, sarjaztatott vadlegelő 
10.273 ha. A felhasznált takarmányok mennyi
sége tonnában kifejezve: szálas 11.583, sze
mes 72.282, lédús 52.611, míg a kihelyezett 
táp mennyisége 4.972 tonna.

Legyünk elegánsak és mondjuk azt, ez való
ban rendkívüli mennyiség. Csak az a gondom, 
hogy ezt mekkora vadmennyiségnek helyezték 
ki? Merthogy a vadlétszám dönti el, hogy ez 
szakmailag elegendő volt-e?

Hát ez volt a múlt, és most tekintsünk előre, 
nézzük mit mutatnak a 2002. évi létszámbecs
lési adatok.

Minden szempontból szörnyűséget I A 
nagyvad száma elképesztően magas, míg az 
apróvad esetében hihetetlenül alacsony a 
becslés. Évek óta kételkedem a létszámbecs
lési adatok realitásában, mert meggyőződé
sem, hogy a különböző érdekek miatt alapo
san manipuláltak, jó esetben is csak tendenci
aként értékelhetők.

Gímszarvasból a fenntartható maximális 
mennyiség 58 ezer, ezzel szemben 82.572 da
rabot becsültünk, azaz az állomány nagysága

tovább növekedett. A dárripál 10 ezer a fenn
tartható, 22.107 a becsült létszám. A becslés 
szerint az őzállomány is tovább növekedett, ta
lán ennyi őzünk még sohasem volt: a fenntart
ható állományt 290 ezerre terveztük, ezzel 
szemben 319.553 őzet jelentettek a vadászat
ra jogosultak. Még mindig majdnem duplája a 
fenntartható 4 ezerrel szemben a 9.577 dara
bos muflonállomány. A vaddisznónál 48 ezer 
lenne a maximálisan fenntartható állomány, ez
zel szemben 91.071 darabot becsülnek a terü
letek -  nyilván, hogy a vaddisznó vadászatát a 
hatóság ne tudja korlátozni.

Itt ismét álljunk meg egy pillanatra. Vélemé
nyem szerint ma már egyértelműsíthető, hogy 
az ezredfordulóra túlszaporodott a vaddisznó
állományunk és indokolatlan a kocák négyhó
napos vadászati korlátozása. Ha ehhez hozzá
tesszük, hogy egyetlen esztendőben sem ke
rül terítékre a becsült mennyiség ... még akkor 
sem, ha a teríték évente 10-12 ezerrel növek
szik... akkor az is megállapítható, hogy „el
aludtunk” , ott is védjük a vaddisznót, ahol ez 
teljesen indokolatlan és fizetjük az egyre nö
vekvő erdőgazdasági és mezőgazdasági ká
rosítását. A vadászati tudomány azt tanítja, 
hogy a szinten tartáshoz (!) a becsült létszám 
120 százalékát kellene terítékre hozni, hogy az 
állomány egyensúlyát megtarthassuk. Úgy vé
lem, sürgősen eljött az ideje, hogy szigorú ren
deleti, törvényi, szakmai, stb. szabályozást in
tézkedéseket léptessünk életbe a vaddisznó
állomány drasztikus csökkentése érdekében. 
Ha erre nem kerül sor, akkor majd a pestis, 
meg a természetes önszabályozás lép életbe.

Folytatva a becslések adatsorát, a számok
ból az derül ki, hogy a mezei nyúl 582.456 da
rabos állománya még mindig nagyon kevés, 
talán a fácán a 824.812 darabos becslés alap
ján túl van a mélyponton és lassú növekedést 
jeleznek a fogoly 51.400 darabos becsült ada
tai. Nem vadászunk rá, sőt a vadászok kezde
ményezték a védelmét, mégis szerepel a sta
tisztikákban a túzok, amelynek becsült állomá
nya mindenféle védelem ellenére -  nyilván az 
élőhelyi adottságok miatt -  tovább csökken, 
2002-ben 2.527 darabra tehc*«..

Már csak néhány érdekesség! 2001-ben el
ejtésre került 63.509 db róka. (Kevés!) és az 
egész évben vadászható üregi nyúlból mind
össze 105 került a puskacső elé. Nekem az je
lentett újabb döbbenetet, hogy a vadásztársa
sági tagok száma csak 33.058 fő. Alanyi jogon 
és a földtulajdonosi vadászati közösségek tag
jaiként nem hiszem, hogy 7 ezernél többen va
dásznak. Mindezt azért említem, mert a külföl
diek 15-20 ezres nagyságával kiegészülve is 
kevesen vagyunk ahhoz, hogy a nagyvadállo
mányt drasztikusan csökkenthessük.

Végezetül egy ugyancsak érdekes ered
mény: a vadgazdálkodási ágazat 2001. évi 
egyenlege: + 1 milliárd 188 millió 647 ezer fo
rint volt.

Hová került ez a rengeteg pénz?
B. I.

OEE
vándorgyűlés
Érdemes vo lt részt venni az Országos Erdészeti 
Egyesület idei vándorgyűlésén, am e lye t jún ius
28—29-én  Baján, il le tő le g  a G em enci Erdő- és 
Vadgazdaság terü le tén rendeztek m eg. A több m int 
700  résztvevő az e lső napon négy szakmai p rog 
ram ok közül választhatott, am ely közül a vadászok 
számára a lenesi látogatás vo lt a legérdekesebb.

A Gemenc Rt. összesen 37 .316  hektáron gazdál
kodik. A vadászterülete ennek m a jdnem  a duplája, 
72 ezer hektár. A lenesi erdészkerület -  szigeterdő
-  Dusnok község m e lle tt ta lálható. A tö bb  évtizedes 
m ú ltú  fácántenyésztő te lep és fácános erdő helyén
-  ahol a magyar vadászat történetében eddig a leg 
nagyobb, és egyben v ilágrekord 12 ezres terítéket 
lő tték -  került kialakításra az Rt. e lső vaddisznós- 
kertje, 453  hektár bekerítésével. A fácán törzstelep 
nagysága 30 hektárra csökkent és m a már nem 
szerveznek a terüle ten fácánhajtásokat. A vaddisz- 
nóskert 40 0 -5 0 0  vaddisznó tartására alkalmas, 
am elybő l éves szinten 3 5 0 -4 0 0  db le lövés tervez
hető, je len tős bevételt biztosítva a gazdaságnak. A 
látogatás során a szakemberek bem utatták a vad
gazdálkodási berendezéseket: az egym ástó l jó l e l
kü löníte tt lőállásokat, a hozzájuk tartozó lő cs illago - 
kat, lőnyiladékokat. Láthattuk az e lkü lön íte tt m a lac
etetőket, m alacnevelő ólakat, a terüle ten elhelyezett 
etetőket, kifutókat. A szakmailag ésszerűen kialakí
to tt kertben napi négy-öt, a vendégek számára é l
m ényt nyújtó, izga lm as hajtást tudnak szervezni.

A fácán törzstelep 18 .000  tyúk és 3  ezer fácán
kakas tárolására alka lm as és évente 85 0  000 db 
hasznosíto tt to jás te rm elés  tervezhető. (42 ,3  
db /tyúkonkén t) M in t azt Pétervári Gábor vadászati 
osztályvezető e lm ondta, a gazdaság terve iben sze
repel, hogy ha nem is e lérn i, de ism é t fe le leveníte 
ni szeretnék a lenesi fácántelep és a nagyterítékű 
fácánvadászatok nemzetközi hírnevét.

A gem enc i te rü le t -  az A lsó Duna ártér -  igazi 
nemzetközi nevezetességét az itt e le jte tt három 
gímszarvas világrekord  fém je lz i: 1 8 9 1 -b en  a 
24 3 .8 9  nemzetközi pontra értéke lt „M on tenouv i b i
ka” , am ely  a M ontenouvo herceg b irtokáró l válto tt 
ki a szálkai gazdák álta l bérelt te rü le tre , a 248,55  
pontos „Kazuki b ika” és a B le ie r József nevén sze
rep lő  271,01 pontos, 1986 -ban  reg isztrá lt „Kara- 
pancsai b ika” .

A nívós szakmai program  után kerü lt sor Börőczky 
Kornél, a je les  vadászati vezető m ellszobrának ava
tási ünnepségére. Az utókor Böröczky Kornél em lé
ke e lő tt tisz te lgett, a Farkas Pál szekszárdi művész 
a lko tta m e llszobornál. Az ünnepség végén a Bara
nya Vadászkürt Egyesület tagja i vadászkürt szigná
lokkal tisztelegtek a neves vadgazda em léke előtt.

Másnap kerü lt sor az OEE tisz tú jító  közgyűlésé
re, am elyen a legrangosabb erdészeti k itün tetése
ket adták át. Talán nem érdektelen a vadászok szá
m ára sem , hogy idén Rádi József, a G em enc Rt. 
vezérigazgató-helyettese, Or. Pethő József, a 
Szom bathely  Erdészeti Rt. vezérigazgató ja és Pápai 
Gábor, az Erdészeti Lapok főszerkesztője Bedő A l
bert d íja t vehetett át és Kaán Károly d íjban része
sü lt Papp László ny. bátaszéki erdészeti igazgató, 
dr. M átrabérczi Sándor ny. erdőm érnök (Zalaerdő 
Rt.), va lam in t dr. Rácz József ny. egyetem i docens 
(Nyugatmagyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar).

G ratu lálunk a k itüntetetteknek és a rendező Ge
m enc i Rt-nek a k itűnő szervezésért.

Balázs
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VENDEGSEGBEN.

AZ EMLÉKEK HÁZÁBAN
A vadásztrófea az elejtett vad valamely test
része, mely az elejtő vadász számára felbe
csülhetetlen eszmei értékkel bír, s amely 
„magába zárva”, koncentráltan őrzi az elej
tés élményét, összes körülményét. A trófea 
elválaszthatatlan az azt megszerző vadász
tól, igazi értéket csak az ő számára jelent...

Magamat idézem ezekkel a mondatokkal, me
lyek „Vadászetika" című könyvecskémben ol
vashatóak, de Nagy György gyönyörűséges 
vadász szobájában ülve mindjárt korrigálom is 
önnönmagamat. Nem mintha vitatható lenne a 
trófea és az azt megszerző vadász közötti ér
zelmi és élménykapcsolat különleges és senki 
másra át nem ruházható volta! De itt és most a 
ráeszmélés élményével élem meg, hogy a vad, 
a trófea nem csupán azé a szerencsés és bol
dog vadászé, aki birtokba vehette, de azé a vi
déké, azé a tájé is, ahol született, felnőtt és élt, 
mígnem beteljesedett a sorsa...

Makkoshotykán vagyunk, Hegyalján, Sáros
patak közelében, a Hotyka-, a Kovács- és a 
Hercegkúti patak völgyében, mely dél felé töl- 
csérszerűen szélesedve egészen a Bodrogig 
húzódik. A falu a hegyek lábához simul. Kelet
ről a Cirkáló-hegy, északról a Kutya-hegy és az 
a mögött magasodó Katuska-hegy, nyugatról 
pedig a Borz-hegy és a Papaj-tető kékes-zöld 
tömbjei veszik körül. Makkoshotykán véget ér 
a kövezett út. A patak-völgyekben kanyargó 
erdei utak egy olyan világba vezetnek, melyet 
az autós ember sohasem ismerhet meg. Itt 
nem a Gergely-naptár szerint halad az idő. 
Ahogy beér a vándor a sok ezer hektáros töl
gyesek, bükkösök, gyertyános-tölgyesek vilá
gába, már semmi jelentősége sincs annak, 
hogy immár a XXI. században élünk. Autóban 
ülve gyakran és könnyen úrrá lesz rajtunk az 
önteltség, hisz a táj a kocsiból nézve csak 
díszlet, és az ablaküvegen át belátható világ 
közepe mindig éppen ott van, ahol mi va
gyunk. Az erdők mélyén előbb-utóbb azonban 
minden ember rájön, hogy nem ő áll a világ kö
zepében, s ezzel együtt többnyire arra is, hogy 
van mire, lenne mire szerénynek lennie,..

Nagy György az egész életét az erdőkben 
élte. Erdész volt, mint ahogy az édesapja és a 
nagyapja is. Most nyolcvankettedik életévét ta
possa. Egészséges, jó kedélyű, szép beszédű 
ember. Az egészséghez, a jó kedélyhez és a 
szép szavakhoz ezen a tájon a jelek szerint el
választhatatlanul hozzátartozik, egy pohárka 
hegyaljai bor is, így aztán, nagyon helyesen, 
minden mást megelőzve megízleljük a korsó
ban aranyló boritalt.

Trófeákkal díszített, régi képekkel, emléktár
gyakkal teli, az immár múlttá lett huszadik szá
zad első évtizedeit idéző bútorokkal berende
zett szobában koccannak össze a poharaink. 
1935-ban rakták le e tágas, hűs és meghitt 
hangulatú ház alapjait. Az udvaron fenyők ma
gasodnak, a kert szinte az erdők aljáig ér. Ez a 
ház nem csupán kerete és színtere Nagy 
György életének, de élettörténetének beszé
des „könyve” is, melyben szeretett és féltve őr
zött tárgyai mesélnek a tovaszállt időkről.

A fő falat uraló, legszebb gímagancsok mö
gött két „békebeli” fotó, egy szépséges fiatal 
nő és egy ugyancsak fiatal, ám mégis érett és 
megfontolt tekintetű férfi portréja.

S z e r e te t t  é s  f é l t v e  ő r z ö t t  t á r g y a k  m e s é ln e k  
a  t o v a s z á l l t  id ő k r ő l . . .

-  Ők a szüleim -  mondja Nagy György. -  
Édesapám Sümegen szolgált, ott találkozott 
egy vadászat alkalmával Windischgrátz her
ceggel, aki aztán felfigyelt rá, a bizalmába fo
gadta, és elhozta, ide az északi hegyek közé...

-  Ahol az én apám és nagyapám is erdész 
volt -  mondja Magda asszony, Nagy György 
felesége, aki friss pogácsával és mézillatú ha
bos süteményekkel érkezik a konyhából.

Gondosan az asztalra helyezi a tálakat, el
rendezi a szalvétákat, a borospoharakat, majd 
a férje mellé áll. Ötvenhárom éve házasok. Két 
barázdált arcú, hervadó bőrű, hajlott hátú em
ber áll az ősök trófeák között megbúvó képei

alatt. Az idő nem kegyelmez. Az erdők világá
ból vissza kellett vonulniuk a szülői ház oltal
mazó falai közé, abba a világba, mely a koráb
binál összehasonlíthatatlanabbul szűkebb, de 
amely ugyanakkor végtelen is, hisz az emléke
zésnek nincsenek határai.

-  Esztergomban végeztem az erdészeti is
kolát. 1939. január 1-jén álltam a Magyar Királyi 
Erdő Kincstár szolgálatába. Akkor éppen 
Makk erdőfőtanácsos gyakorolta a felügyele
tet. Rend volt és fegyelem. Nem a félelem 
igazgatott bennünket, hanem a tisztelet és a 
jóakarat. Csemetetermesztés, dugványozás, a 
fiatalosok ápolása, a nyesés, gyérítés és a fa- 
kitermelés szervezése és ellenőrzése mellett a 
vadgazdálkodás is a feladataink közé tarto
zott. A felettesek a szolgálati könyvembe írták 
be, hogy mikor, hol és mit lőhetek. Tulajdon
képpen csak a személyzet vadászott rendsze
resen, az úgynevezett úri vadászatokra ugyan
is csak a sátoros ünnepek előtt, vagy után ke
rült sor...

Az. Eperjes -Tokaji hegyláncot borító erdősé
gek évszázadokon át híres vadászterületeknek 
számítottak. A középkorban hatalmas királyi bir
tokok övezték a várakat. A XIX. század közepé
től a természetes állományokat telepítésekkel is 
fejlesztették, gazdagították. A Károlyi-uradalom 
területén szarvas- és muflonkerteket létesítettek, 
Windischgrátz herceg dámokat is telepített. A 
makkoshotykai vadaskert nemzetközi ismertsé
gét és rangját bizonyítja, hogy azt Juszuf Kemál 
egyiptomi herceg is bérelte egy ideig.

-  A Nagy-Körös-hegy és a Kis-Körös-tető 
között, az úgynevezett Kotliszka fennsíkon ma 
is Vadaskertnek nevezik azt a területet, ahol a 
gyönyörű dámállomány élt. De aztán jött a há
ború, és mindennek vége lett. Az utolsó dám- 
bikát Balázs János lőtte le. Rapsic volt, mint 
annak idején annyian mások ezen a tájon...

A  t r ó fe a  a z é  a  tá jé  is , a h o l a z  a z t  v is e lő  n e m e s  á lla t  s z ü le te t t ,  f e ln ő t t  é s  é lt ,  m íg n e m  b e te l je s e d e t t  a  s o r s a . . .
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M a k k o s h o ty k a .  A  fa lu  a  h e g y e k  lá b á h o z  s im u l . . .

Nagy György vadász szobájának falán 
nyolc szép dámlapát emlékeztet a régi időkre.

A szoba hangulatát, természetesen, a 
gím bikák trófeái határozzák meg: gyors 
számolással húsz agancsot veszek szám
ba, köztük öt igazán jelentőset. Őza
gancsból harm inckilencet számolok, muf
lon cs igából nyolcat. Tíz vaddisznóagyar 
is díszíti a falakat, s van közöttük néhány 
kapitális is.

-  Azt hiszem, előbb-utóbb minden vadász
ember felteszi magának a kérdést: no, és mi 
lesz ezekkel a gyönyörűségekkel, ha én már 
nem leszek -  mondja Gyuri bácsi, Magda 
asszony pedig hozzáteszi:

-  Gyerekeink, sajnos nem lehettek, mert bár 
volt egy ikerterhességem, súlyosan megbete
gedtem, és az orvosoknak dönteniük kellett: 
vagy én, vagy a gyermekek...

Ha van fájdalom, mely sohasem múlik el, ak
kor ez az.

Magda asszony újrarendezi a süteményes 
tálakat, mi férfiak a poharak után nyúlunk.

-  Nos, ezért nyitottuk meg a nagyközönség 
előtt a házat -  mondja Gyuri bácsi, miközben 
gyors egymásutánban kétszer is tölt. -  Ez most 
már egy múzeum, örülünk mindenkinek, aki 
bejön...

Nagy György 1981-ben, negyvenkét évi 
szolgálat után ment nyugdíjba. Az ezt követő 
hónapok és évek viszonylagos elszigeteltsége 
és magánya érlelte meg bennük az elhatáro
zást, hogy közkincsé teszik a trófeagyűjte
ményt. Bárki, bármikor benyithat. Már néhány 
idegenforgalmi kiadvány is említi a Rákóczi ut
ca 17. szám alatt található vadász szobát, az 
Országos Kéktúra egyik állomása is itt van, az 
igazi vonzerőt azonban azoknak az élményei, 
beszámolói jelentik, akik már jártak itt...

Néhány év alatt betelt egy vastag vendég
könyv és már a másodikban is nagyon sok a 
bejegyzés. Makkoshotykának ma három neve
zetessége van: a református templom, a Mecz- 
ner-kastély és Nagy György gyűjteménye.

A trófeák sorsa többnyire éppoly regényes, 
mint megszerzésük története. A vadászdinasz
tiák meglehetősen gyakoriak, sok szerencsés 
apa szenvedélyét örökli és ezzel együtt a ha
gyatékát is őrzi a fia, de még gyakoribb, hogy 
egészen másként alakulnak a dolgok. Gyakorta 
olvashatunk újsághirdetéseket, melyek trófea
gyűjteményeket ajánlanak megvételre, és a ki

rakodó vásárok lim-lomjai között is sokszor lát
hatunk trófeákat. Lehangolóak az ilyen találko
zások. Amiért valamikor valaki napokat, esetleg 
heteket áldozott fel, s amikor megszerezte, ta
lán még meg is könnyezte, most ott fekszik a 
használt ruhaneműk, üzemképtelen rádiók és 
meg rozsdásodott szerszámok között... A trófe
ákban egyrészt a folytonosan megújuló, örökké 
változó, ám mégis örökké való természet rop
pant energiái öltenek testet, másrészt olyan 
emberi ambíciók, vágyak és teljesítmények, 
melyek a legősibb eredetűek. Az agancs, mely 
a vadászias birtokbavétel által trófeává neme
sül, nem csupán a terítékre hozott vad emlékét 
őrzi, de az agancs mérete, súlya, színe, ággaz
dagsága révén biológiai képességeiről, adott
ságairól, mindenkori élőhelyéből adódó lehető
ségeiről is mesél. Mint ahogy azt a vadászt is 
minősíti, aki a vadat elejtette. A trófea olyan, 
mint egy titokzatos írásjelekkel teli kőtábla, 
mely mennél régebbi, annál sokatmondóbb, 
sejtelmesebb és izgalmasabb.

Nagy György legjobb, többnyire kárpáti jel
legű szarvastrófeái viszonylag hosszú szárú-

A  k ö z s é g  e rk ö lc s i  é s  s z e l le m i k ö z p o n t ja  
a  r e fo r m á t u s  te m p lo m . A z  Ú r a s z ta la  té r í t ő jé t  

M a g d a  a s s z o n y  h ím e z te

ak, a szárak erősek, vastagok, szemmel is ér
zékelhetően súlyosak. A koronák dúsak. A leg
derekabb bika tizenkét kiló körüli súlyú agan
csot viselt elejtése idején...

-  Hol esett...?
-  Itt, a falu szélén, talán egy kilométernyire 

innen...!
A gyűjtemény minden darabja ahhoz a táj

hoz kötődik, melyet sárospataki kistérség né
ven ismerünk manapság. Megtapogatjuk a 
rendkívül erős agancsszárakat, megcsodáljuk 
a hihetetlen méretű vaddisznóagyarakat, s 
közben arról beszélgetünk, hogy vérségi örö
kös hiányában tulajdonképpen Makkoshotyka 
a legilletékesebb örökös, mint annak az élő
helynek a centrumközsége, mely ilyen csodák 
produkálására volt képes.

Magda asszony örül, hogy ezt mondjuk, 
mert megerősítve látja korábbi döntésüket.

-  A gyűjteményt átadtuk a Baxa Alapítvány
nak. Amíg élünk, amíg bírjuk, gondozzuk, ha 
pedig már nem, nos, így akkor sem marad 
majd gazda nélkül...

A Baxa Alapítványt 1992-ben az idős, meg
fáradt emberekről való gondoskodás, a gyüle
kezeti élet színvonalasabbá tétele, továbbá a 
Sárospataki Református Kollégium Theológiai 
Akadémiája kiváló képességű hallgatói anyagi 
támogatásának az érdekében hívta életre a re
formátus egyházközség. A névadó Héczei Ba
xa Ferenc és felesége Hogikai Bejczi Mária 
1666-ban remekmívű ónkannát adományozott 
a gyülekezetnek, mely mára Makkoshotyka jel
képe lett.

Nehéz megjósolni, hogy az ember döntései
nek, tetteinek hosszabb távon milyen követ
kezményei, tanulságai lesznek. Az immár 
nyolcszáz éves és a hagyományaira oly büsz
ke Makkkoshotykán mindenestre valami új és 
előremutatónak tűnő dolog történt, amikor is 
Nagy György trófeagyűjteményét beemelték a 
község értékei közé. Amilyen természetes szá
munkra, hogy a települések, közösségek őrzik 
és védik néprajzi, népművészeti, ipartörténeti 
emlékeiket, annyira újszerű ma még, ha 
ugyanilyen elbánásban részesülnek az úgyne
vezett természeti hagyatékok, köztük a tájhoz 
kötődő vadászati emlékek.

Pedig kincset érnek és csodaszépek. Érzel
meket, gondolatokat és vágyakat ébresztenek. 
Mint például most, ezen a késő délutáni órán, 
amikor a nap ereje már megtört, de az ablakon 
át beömlő fények egyre sokszínűbbek. A fény
özön a trófeákra vetül és a szarvasagancsok 
fehér ágvégei hirtelen felizzanak, mint amikor 
tucatnyi gyertyát gyújt az ember...

Békés Sándor

I ly e n  k a n o k  já r t á k  v a la m ik o r  a  v id é k  e r d e i t . . .



Mire szabad vadászni?
Aü^usrtusban: őzbak -  vaddisznó koca -  borz -  aran/sakáí -  bafcáni ̂ r fe  -  Órv6s giamb -  
seregétf.
Augusztus 1 W lől augusztus 31-ég kizárólag húzáson vadászható: a tikés. bójí. csörgő barác- 
réce. kencsréce. szárcsa -  a vadréoéU») naponta és szeméíyenkéni ke^ebb M  darab efíielö el 
Szeptemberben: gmszatvasöka -  tehén unó. borjú -  özbak -  rrcfiorkos mutonjuh. jertce. 
bárány -  vaddisznó koca -  szita szaívasbfta. tebén. únő. borjú -  házi görárry -  nyest -  lökés, 
bójti. csörgő, ba^lréce. kerceréce, szárcsa -  bakára gerie -  ő«vós galarrb -  serege^
Egész é lten vadászható: vajiisznó kan. súldő. maiac -  iregi njOl -  róta -  pézsmapocok -  
npskltfl -  rrosómete-  (ttrányos varjú-szarva-szaj<ó

AUGUSZTUS
Nyárutó, avagy kisasszony hava

Ahó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Csütörtök 4 21 1919 2254 1229 C 11 22
2. Péntek 423 1917 2318 1336
3. Szombat 4 24 1916 2348 14 44
4. Vasárnap 425 1914 — 1552
5. Hétlő 4 27 1913 026 1658
6. Kedd 428 1911 115 1757
7. Szerda 429 1910 217 1847
8. Csütörtök 430 1908 329 1928 •  2015
9. Péntek 4 32 1907 4 49 2000

10. Szombat 433 1905 612 20 28
11. Vasárnap 434 1903 734 20 51
12. Hétfő 436 1902 856 21 14
13. Kedd 4 37 1900 1016 2136
14. Szerda 438 1858 1135 22 01
15. Csütörtök 440 1857 1253 22 29 0 1112
16. Péntek 4 41 1855 1409 23 03
17. Szombat 4 42 1853 1521 23 45
18. Vasárnap 444 1851 1625
19. Hétfő 4 45 1850 1719 035
20. Kedd 446 1848 1802 134
21. Szerda 448 1846 1836 239
22. Csütörtök 4 49 1844 1904 3 46 0  23 29
23. Péntek 450 1842 1926 454
24. Szombat 452 1841 1946 601
25. Vasárnap 453 1839 2004 706
26. Hétfő 454 1837 2021 810
27. Kedd 456 1835 20 38 913
28. Szerda 4 57 1833 2057 1017
29. Csütörtök 458 1831 21 19 1123
30. Péntek 500 1829 2146 1229
31. Szombat 501 1827 2219 1336 C 331

A nyári időszámítás miatt a fenti időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

SZEPTEMBER
Őszelő, avagy Szent Mihály hava

Ahó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m
1. Vasárnap 502 1825 23 02 14 42
2. Hétfő 504 1823 23 56 1543
3. Kedd 505 1821 — 1637
4. Szerda 506 1819 103 1721
5. Csütörtök 508 1817 220 1757
6. Péntek 509 1815 342 1826
7. Szombat 510 1813 506 1852 • 4 10
8. Vasárnap 512 1811 631 1915
9. Hétfő 513 1809 754 1938

10. Kedd 514 1807 917 2002
11. Szerda 516 1805 1038 2030
12. Csütörtök 517 1803 1158 21 02
13. Péntek 518 1801 1313 21 42 D 1908
14. Szombat 520 17 59 14 21 22 30
15. Vasárnap 521 17 57 1518 23 27
16. Hétfő 522 1755 1604 —

17. Kedd 524 1753 1640 030
18. Szerda 525 1751 1709 137
19. Csütörtök 526 1749 1732 244
20. Péntek 528 1747 1752 351
21. Szombat 529 1745 1810 456 0  1459
22. Vasárnap 530 1743 1827 601
23. Hétfő 532 1741 1844 704
24. Kedd 533 1739 1902 808
25. Szerda 534 1736 1922 913
26. Csütörtök 536 1734 1947 1019
27. Péntek 537 1732 2016 1126
28. Szombat 538 1730 20 54 1231
29. Vasárnap 540 17 28 2143 1333 C 1803
30. Hétfő 541 1726 2243 14 28

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
BOROS ZOLTÁN

AKVARELUE
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Mire szabad vadászni?
Augusztusban: őzbak -  vaddisznó koca -  borz -  aranysakál -  balkáni gerle -  örvös galamb -  
seregély.
Augusztus 15-étől augusztus 31-éig kizárólag húzáson vadászható: a lökés, böjti, csörgő, barát
réce, kerceréce, szárcsa -  a vadrécékből naponta és személyenként legfeljebb 8-8 darab ejthető el 
Szeptemberben: gímszarvasbika -  tehén, ünő, borjú -  őzbak -  muflonkos, muflonjuh, jerke, 
bárány -  vaddisznó koca -  szika szarvasbika, tehén, ünő, borjú -  házi görény -  nyest -  tőkés, 
böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb -  seregély.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan, süldő, malac -  üregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  
nyestkutya -  mosómedve -  dolmányos varjú -  szarta  -  szajkó.

AUGUSZTUS
Nyárutó, avagy kisasszony hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Csütörtök 4 21 1919 22 54 12 29 C 11 22
2. Péntek 4 23 1917 2318 13 36
3. Szombat 4 24 1916 23 48 14 44
4. Vasárnap 4 25 1914 — 15 52
5. Hétfő 4 27 1913 0 26 16 58
6. Kedd 4 28 1911 1 15 17 57
7. Szerda 4 29 1910 217 18 47
8. Csütörtök 4 30 19 08 3 29 19 28 •  2015
9. Péntek 4 32 19 07 4 49 20 00

10. Szombat 4 33 19 05 612 20 28
11. Vasárnap 4 34 1903 734 20 51
12. Hétfő 4 36 19 02 8 56 21 14
13. Kedd 4 37 19 00 1016 21 36
14. Szerda 4 38 18 58 11 35 22 01
15. Csütörtök 4 40 18 57 12 53 22 29 D 11 12
16. Péntek 4 41 18 55 14 09 23 03
17. Szombat 4 42 18 53 1521 23 45
18. Vasárnap 4 44 18 51 16 25 --
19. Hétfő 4 45 18 50 1719 0 35
20. Kedd 4 46 18 48 18 02 1 34
21. Szerda 4 48 18 46 18 36 2 39
22. Csütörtök 4 49 18 44 19 04 3 46 0  23 29
23. Péntek 4 50 18 42 19 26 4 54
24. Szombat 4 52 18 41 19 46 6 01
25. Vasárnap 4 53 18 39 20 04 7 06
26. Hétfő 4 54 18 37 20 21 810
27. Kedd 4 56 18 35 20 38 913
28. Szerda 4 57 18 33 20 57 1017
29. Csütörtök 4 58 18 31 21 19 11 23
30. Péntek 5 00 18 29 21 46 12 29
31. Szombat 5 01 18 27 2219 13 36 C 3 31

A nyári időszámítás miatt a fenti időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

SZEPTEMBER
Őszelő, avagy Szent Mihály hava

A hó A hét A Nap A Hold Fázisa
napja napja kelte nyugta kelte nyugta h m

1. Vasárnap 502 18 25 23 02 14 42
2. Hétfő 5 04 18 23 23 56 15 43
3. Kedd 5 05 1821 — 16 37
4. Szerda 5 06 1819 1 03 1721
5. Csütörtök 5 08 1817 2 20 17 57
6. Péntek 5 09 1815 3 42 18 26
7. Szombat 510 1813 5 06 18 52 • 410
8. Vasárnap 512 1811 6 31 1915
9. Hétfő 513 18 09 7 54 19 38

10. Kedd 514 1807 917 20 02
11. Szerda 516 18 05 10 38 20 30
12. Csütörtök 517 18 03 11 58 21 02
13. Péntek 518 18 01 1313 21 42 D 19 08
14. Szombat 5 20 1759 1421 22 30
15. Vasárnap 5 21 17 57 1518 23 27
16. Hétfő 5 22 17 55 16 04 --
17. Kedd 5 24 1753 16 40 0 30
18. Szerda 5 25 1751 17 09 1 37
19. Csütörtök 5 26 17 49 17 32 2 44
20. Péntek 5 28 17 47 17 52 3 51
21. Szombat 5 29 17 45 1810 4 56 0 14 59
22. Vasárnap 5 30 17 43 18 27 6 01
23. Hétfő 5 32 17 41 18 44 7 04
24. Kedd 533 17 39 19 02 8 08
25. Szerda 5 34 17 36 19 22 913
26. Csütörtök 5 36 17 34 1947 1019
27. Péntek 5 37 17 32 2016 11 26
28. Szombat 5 38 1730 20 54 1231
29. Vasárnap 5 40 17 28 21 43 13 33 c 18 03
30. Hétfő 5 41 17 26 22 43 14 28

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
BOROS ZOLTÁN

AKVARELLJE
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TINÓRUGOMBÁK
A nagygombák, amelyek szabad szemmel 

is láthatók és megkülönböztethetők, iva
ros szaporítósejtjeiket -  spóráikat -  spe
ciális felületen, a termőrétegen hozzák 

létre. A termőréteg többféle alakban fordul elő. A 
kalaposgombák -  amelyek kalapra és tönkre ta
golódnak -  legtöbbjén a kalap alsó részén sugár
irányban elrendezett lemezeken teremnek a 
spórák. Az ilyen gombákat lemezes gombáknak 
nevezzük. A másik gyakori típus, amikor a kalap 
alján sok apró lyuk -  pórus -  van. Az ilyen spóra
tartó réteg a fán élő taplókon és a fák gyökérzeté
vel együtt élő, de termőtesteiket a talaj fölött hozó 
tinórugombákon van. A taplók és tinóruk közötti 
lényeges különbség még az, hogy a taplók húsa 
idősebb korban ehetetlenül kemény és a csöves 
termőréteg egybenőtt a kalap húsával, arról nem 
választható le. A tinóruk húsa puha, termőréte
gük a kalap aljáról könnyen leválasztható. A tap
lók legtöbbje évelő, de a rövidebb életűek is leg
alább egy évig élnek. A tinóruk rövid életűek, 
évelő nincs közöttük.

A tinórugombák családjának négy olyan z  
nemzetsége van, amelyeknek valamelyikével 
találkozhatunk az erdőket járva. í

A ragadóstinóruk mindenütt előfordulnak, co 
ahol fenyők élnek. Mind kicsi vagy közepes < 
nagyságú gomba. Nevüket onnan kapták, ^  
hogy kalapjuknak bőre ragadós. Elkészítés 2  
előtt a kalap bőrét le kell húzni -  rendszerint £

bafajok. Több fajnak nyomásra vagy vágás
ra elszíneződik a húsa. Általában a sárga 
húsúak zöldesre, a többiek között vannak 
kékre színeződők. Legtöbb faj színe azon
ban nem változik. Az elszíneződés a gomba 
ehető vagy mérgező voltát nem befolyásol
ja. A vargányák között van két mérgező és 
két ehetetlenül keserű faj. A mérgező vagy 
keserű vargányák kivételével minden tinóru 
ehető, ezért csak a mérgezőket és keserűe
ket kell részletesen megismerni és megha
tározni.

A farkastinóru gyomor és béltünetekkel járó 
mérgezést okoz. Lomberdőkben és fenyvesek
ben is terem. Kalapja 6-20 cm széles, színe 
sötétbarna. Ismertetőjegye, hogy tönkje fent 
sárga, alul meggyvörös. A tönkön bíborvörös 
színű hálózat látható.

A sátántinóru ritkás lomberdőkben termő 
faj. Kalapja 10-30 cm széles, feltűnően világos, 
fehér, sárgásfehér, szürkésfehér vagy zöldes
fehér. Termőrétege sárgásvörös, narancsvö
rös, végül olajzöld. Tönkje hasas, felső harma
dán sárga, középen és lenn élénk vérvörös. 
Alul vörös alapon sárga, felül sárga alapon vö
rös recés hálózata van.

A keserű eperízű tinóru kalapja 4-15 cm 
széles, barnás, nemezes. Termőrétege eleinte 
fehér, majd lassan rózsaszínű-hússzínű lesz. 
Fenyőerdőkben terem.

F e n y ő t in ó r u  V á l to z é k o n y  t in ó r u N e m e z e s  t in ó r u É rd e s t in ó r u

egyben le is jön -  nehogy az ételt nyálkássá 
tegye. Ennek a nemzetségnek minden faja 
ehető, mérgező vagy rossz ízű nincs köztük. 
Némelyik faj termőrétegét fiatal korban fátyol
szerű réteg borítja, ami a kalap növekedése
kor elszakad és a tönkön gyűrű formájában 
marad meg.

A nemzetestinórúk kalapja a ragadósoké
val ellentétben mindig száraz, bársonyos ta
pintású. Abban is különböznek, hogy lombos 
erdőkben és fenyvesekben is találhatók. Ezek 
között sincs mérgező.

Lombosfákra specializálódott az érdestinó- 
ruk nemzetsége. Jellemzőjük, hogy magas, 
karcsú tönkjük az alapjuk felé bunkós és hogy 
a tönköt érdes pikkelyek vagy érdes fonalak 
borítják. Pólusaik színe fehéres, piszkosfehé
res. Nyírfák, nyárfák, tölgyek és gyertyánok 
alatt jelennek meg.

A vastag húsú, vaskosabb tönkű tinórukat 
nevezzük vargányának. Tönkjük sohasem 
pikkelyes, kalapjuk még nedves időben sem 
ragadós. Nem kötődnek szigorúan megha
tározott fapartnerhez, lombos és fenyőer
dőkben egyaránt előfordulnak. Az európaiak 
többsége a vargányát tekinti a gombák ki
rályának. Ezek a leginkább keresett gom-

VARGÁNYÁS 
SZARVASTOKÁNY:

Hozzávalók: 1 kg szarvascom b, 40 
dkg vargánya, 2 fej vöröshagym a, 2 
evőkanál pa rad icsom püré , 2 pohár 
tejföl, 1 dl fehérbor, 1 csom ag pe tre
zselyem , 1 d b  babérlevé l, só, bors, 
kakukkfű, olaj vagy zsír.

A zsiradékon m egpáro lt vöröshagy
m ára tesszük a parad icsom püré t, a 
szeletekre vágott szarvascom bot, 
sóval, borssal, kakukkfűvel ízesítjük, 
m ajd fedő alatt kissé m egpörköljük. 
Am ikor a hús puhulni kezd, hozzáad
juk az apróra vágott vargányát és a 
babérleve le t. Az egészet puhára főz
zük és fehér borral ízesítjük, majd te j
föllel m eg locso ljuk és apróra  vágott 
petrezselyem m el m egszórjuk.

Ugyancsak keserű ízű a lomberdőkben ter
mő gyökeres tinóru is. Kalapja fehéres-szür- 
kés, táblásán berepedező. Jellemzője, hogy a 
tönk alja orsó alakúan kihegyesedő, gyökere
ző, néha vöröses.

Van egy olyan bőven termő tinórúfaj, amelyik 
nyersen mérgező ugyan, de 20 perces sütés 
vagy főzés után hőre bomló méreganyagai el
bomlanak és kockázat nélkül fogyasztható. Ez a 
gomba a változékony tinóru. Kalapszíne zöl
desbarnától a gesztenyeszínig különböző árnya
latú lehet. Szélessége 5-20 cm között van. Jel
legzetessége, hogy húsa az elmetszés pillanatá
ban azonnal kékre változik, majd visszaszínező- 
dik. Termőrétege vörös, nyomásra kékül. Tönkje 
sárga és vörös, nyomásra ez is kékül. Kora nyár
tól késő őszig lombos erdőkben terem. Erről a 
gombáról még annyit, hogy fogyasztása után al
koholt fogyasztani nem tanácsos.

A fent leírtakból megjegyzendő, hogy kezdő 
gombászok ne gyűjtsenek tinórut, amelynél a 
tönkön vagy a termőrétegen vörös szín látható. 
A sok jóízű tinórúfaj mellett ezek elenyésző 
számban vannak.

Széli László



A magyar vadászok viselkedési szabályai
A TÁRSAS VADÁSZATOK VADÁSZIAS VISELKEDÉSI SZABÁLYAI

ELIGAZÍTÁS -  A HELYI 
SZOKÁSOK FIGYELEMBE

VÉTELÉVEL
Illik:
-  jelentkezni a vadászat vezetőjénél és a bal

esetvédelmi oktatás elismerését aláírni.
-  személyes vendégünket bemutatni a vadá

szat vezetőjének, illetőleg valamennyi va
dásztársnak.

- a  vadászat vezetője által elmondottakat 
morgolódás és nemtetszésünk jelzése nél
kül tudomásul venni.

-  a számunkra kijelölt helyet megköszönni és 
azt kritika nélkül elfogadni.

Nem illik:
-  köszönés és kalapemelés nélkül a vadászkom

pániához vagy annak egy részéhez odamenni.
-  a vendég bemutatását elmulasztani.
-  kalapban fogadni a vadászatvezető kö

szöntését.
- a z  eligazítás alatt beszélgetni, mászkálni, 

felszerelést rakosgatni.
-  az eligazításra, a helyek kijelölésére, az el

hangzottakra rosszalló, hangos megjegyzé
seket tenni.

A LŐÁLLÁSOK ÉS HELYEK 
SZÉTOSZTÁSA

Illik:
- a  vadászatvezetőnek a vadászat megkez

dése előtt tudni, hogy az adott vadászaton 
a helyek elosztása milyen rendező elv sze
rint történik:
A rang szerinti elosztás elve:

-f iz e tő  vagy protokoll vadászvendégeket 
rang szerinti sorrendben az esélyesebb lő- 
állásokra állítani.

-  a csoportvezető, kisérő vagy protokollfőnök 
által megadott sorrendet figyelembe venni. 
Az igazságos elosztás elve:

-  sorsolni, ahol mindenkinek egyforma az esélye.
-e lőször a vendégvadászokkal, majd kor sze

rint a helybeliekkel a számokat kihúzatni.
Az udvariasság szerinti elosztás elve:

-  az idősebb, nehezen mozgó vadásztársak
nak a könnyebben megközelíthető, kényel
mesebb helyeket adni.
Az eredményesség szerinti elosztás elve:

-  az esélyes lőállásokra a legjobb lőtudású 
vadászokat állítani.

Nem illik:
-  a rendező elveket összekeverve alkalmazni.
-  a kijelölt vagy kisorsolt lőállást kritizálni, el

cserélni, engedély nélkül elhagyni.

VISELKEDÉS A HAJTÁSBAN
Illik:
-  a felvett távolságokat a hajtásban végig tar

tani.
-fe d e tt terepen mind az apróvad-, mind a 

vaddisznó hajtásban a hajtóvonalban hala
dóknak időnként hanggal jelezni a hollétüket.

Nem illik:
- a  jobb lőpozíció elérése miatt a megadott 

iránytól eltérni.
-  kikerülni a nehezebben járható vadrejtőket.

A VADDISZNÓ HAJTÁS
Illik:
-  a felvezető mögött csendben elfoglalni a ki

jelölt helyet.
- a  szomszédot kézjelekkel figyelmeztetni a 

felé közeledő vadra.
-  a szomszéd eredményes lövéséhez némán, 

kalapemeléssel gratulálni.
-  más által megsebzett vadat terítékre hozni.

Nem illik:
- a  kijelölt helyet elhagyni, néhány méterrel 

arréb menni és ezzel a szomszédok lőirá- 
nyait korlátozni.

- a z  elálló-sorban mozgolódni, zajongni, be
szélgetni.

-  más lőállá ia előtt haladó vadra lőni.
-  a szomszédhoz közelebb lévő vadra lövést 

tenni.
-  más által halálosan sebzett vad tulajdonjo

gát vitatni.
- a  tévedésből meglőtt vadat letagadni, sor

sára hagyni.

FÁCÁN ÉS NYÚLVADÁSZAT
Illik:
-  a szokásos felszerelési tárgyakon kívül ag- 

gatót, a vad szállítására alkalmas eszközt 
vinni.

-  bármelyik hajtási formátumban a sort és a 
távolságot tartani.

- a  szomszéd által elhibázott vadra lövést 
tenni.

-m értékletesnek lenni a lövésnél, a hajtó 
nem teherhordó, 8-10 vadat ne vitessünk 
vele egyszerre.

-  közös lövés esetén az elejtett vadat a másik 
vadásznak felajánlani.

-  más vadász szép lövéséhez gratulálni, han
gos bravóval és/vagy látványos kalapeme
léssel.:

Nem illik:
-  a hajtóvonal elé menni, lemaradni (zsákolni).
-  a szomszéd előtt kelő, felé futó vagy repülő 

vadra lőni.
-m á s  által lőtt vadat sajátunkként felvenni 

vagy bediktálni.
-  közösen lőtt vadon veszekedni.
-  pocsékká lőtt vadat eldobni, eldugni.

A TERÍTÉK
Illik:
-  az egyes vadfajok terítékére vonatkozó elő

írásokat ismerni, gyakorolni.
-  minden társasvadászat végén -  az ered

ménytől függetlenül -  terítéket csinálni.
-  a teríték ünnepélyességét máglyákkal, levá

gott lombos ágakkal, stb díszíteni.

-  a vadászat vezetőjének a terítékkel szem
ben állva a vadászokat a teríték jobb oldalá
ra, a teríték bal oldalára a hajtókat felállítani. 
A kürtösök helye a terítékkel szemben a haj
tők oldalán, a vadászat vezetője mögött 
van. A vadászatvezető jelentését a fogadó 
vadásznak a teríték előtt, a vadászok olda
lán -  néhány lépéssel előbb -  kell állnia.

- a  vadászoknak a vad végtisztességének 
megadása alatt fedetlen fővel állniuk.

-  a vadászatvezetőnek -  levett kalappal -  je
lentést tennie a terület vagy a vendégek 
legrangosabb vadászának.
(A jelentés javasolt szövege:
Tisztelt XY, kedves vadásztársak!
A mai vadászaton terítékre került . . .d b  vad. 
Ebből ... (A rendező elv alapvetően a va
dászható vadfajok testnagysága. A nagy
vad terelő vadászata esetén a sorrend: gím, 
dám, muflon, őz, vaddisznó, ragadozók. 
Vaddisznóhajtás esetén: kan, koca, süldő, 
malac. Apróvad vadászata esetén: mezei 
nyúl, fácán, fogoly, vadliba, vadkacsa, utá
na szőrmés és szárnyas ragadozók.) 
Köszönöm  (a vadászok felé fordulva) a fe
gyelmezett és eredményes vadászatot, (a 
hajtók felé fordulva) köszönöm a hajtők és a 
segítők munkáját.
Közösen adjuk meg a végtisztességet a te
rítékre került vadnak.
(Ha van kürtös, ilyenkor kell elfújni vala
mennyi terítéken lévő vad halálát jelző szig
nált ... és a végén a halalit.)

-  ezt követően felavatni az első vadját elejtő 
vadászt/vadászokat. ■

-  a teríték átadása után -  illetőleg az avatást 
követően - ismertetni a kompetenciaosztás 
rendjét.

-  az ismertető után meginvitálni egy koccin
tásra a jelenlévőket.

Nem illik :
- a  terítéket betonon, aszfalton, nem termé

szetes környezetben elkészíteni.
- a  terítéken fekvő vadat átlépni, belerúgni, 

méltatlan módon bánni vele.
- a  teríték átadása előtt elmenni a vadá

szatról.

A KOMPETENCIA 
SZÉTOSZTÁSA

Illik :
a helyi gyakorlatot kialakítani, a legigazsá
gosabb szokásokat tudomásul venni.

-  először a vendégeknek adni kompetenciát.
-  ha mód van rá, a hajtóknak is kompetenciát 

adni.
-  a kapott vadászrészt kézfogással, kalap

emeléssel megköszönni.

Nem illik :
-  különbséget tenni a résztvevő vadászok kö

zött a kompetencia osztása során.

(A következő számban az illemtant a vadász
avatás és a vadásztanítás szabályaival foly
tatjuk.)



HIDEGENFORGALOM
Manapság jobb társaságban csak az asztal alatt járhat az, aki nem vadászott egzotikus tájakon, nincs a hóna alatt fotóalbum, videókazetta 

vagy egyéb tárgyi bizonyíték. Szépszámmal akadnak már olyanok is, akiket napégette kirongózik avattak magyar nagyvad-vadásszá 
anélkül, hogy szarvasbőgést akár egyszer is hallhattak volna életükben. Se szeri, se száma az egyedülálló kalandokkal kecsegtető 

ajánlatoknak, amelyekben egy a közös nevező, nehogy már az itthon megkeresett pénz a hazai vadgazdálkodást gazdagítsa.
Ugyan hasonlóktól a néhai legnagyobb magyar már a reformkor hajnalán óva intett, de a történelem, egészen a dögunalomig folyton 

csak önmagát ismételgeti. Pokolba az érzelgéssel, vezess új utakra, Lucifer!

A Lucifer-tours akciós ajánlata
Utazás charter gépekkel, féláron, mert csak az 
odautat kell kifizetni. A turbános segédpilóták 
biztosítják a zavartalan átadás-átvételt. A repü
lőút egyébként célorientált, viszont a szárnyas 
betéteket ajánlatos sűrűn cserélni.

A becsapódás után izgalmas helykeresés a 
toronyszállóban. Fakultatív programként arab si
ratóénekeket hasonlíthatnak össze a Kodály 
gyűjtésű pentagon népdalokkal. Vacsora nincs, 
viszont hányingert mindenki ingyen kaphat. Min
denkinek annyi inger jár, amennyit megérdemel.

Hajnalban aki él, és fel tud kelni, annak in
dulás a Tora- Bora hegység sziklaodúiba, koto
rékvadászatra. Területrendezés B-52-es bom
bázókkal, amíg kő, kövön nem marad. Rámsá- 
ri, washingtoni és egyéb egyezmények szerint 
csak hangtompítós bombákat engedélyezett 
az Észak-Afgán Nemzeti Park igazgatósága, 
nehogy maguk alá piszkítsanak a megrettent 
védett jómadarak. Sőt, lövöldözni is csak láb
ujjhegyen lehet. A bombák mellékhatásaként a 
védett kövirigók azonnal kővé válnak.

A kísérő vadászok a kártevőket odúikból 
szakszerűen kifüstölik, és kezdődhet az izgal
makban bővelkedő hajtóvadászat. Az óhatat
lan összeharapás esetén csak a víz alá merít- 
kezéssel lehet védekezni. Víz viszont nincs, 
ezért csak a kulturált tűzberogyás segíthet, szi
gorúan Mekka felé fordulva.

Estére vidám tűzijátékot rendez az ellenség. 
A végén tréfás névsorolvasást tarthatunk a 
megmaradtaknak, utána vidám, közös teríték
készítés, majd az igényesebbek utolsó kenetet 
is kaphatnak. A kötszer hiányában történő,egy
más sebeinek nyalogatása a meglepetés erejé
vel ható szórakoztató fakultatív program.

Akinek netán megmaradt a fél szeme, 
azoknak szemhunyásnyi alvás, a többieknek 
sötét napszemüveg, örökáron. így már nem 
is érdemes hazamenni, mert szeretteiket 
úgysem látják viszont. így nem érheti szó a 
ház elejét, mert amit ígértünk, szó szerint 
betartjuk : szem nem maradt szárazon és a 
hazautazás sem tartogathat már semmi külö
nösebb meglepetést, nem is ígértük. Az 
örömszerzést egyébként manapság külön 
tréningeken, előkelő iskolákban, és drága 
pénzért tanítják. Ezt is megspórolták. Kár, 
hogy sohasem tudják meg, mekkora örömöt 
szereztek az otthon maradt örököseiknek. 
Madarat lehet velük fogatni, csak nehogy vé
dettek legyenek.

A Farba -  tours lastminut ajánlata
Utazás fakultatív alapon, teveháton, szamárhá
ton, reteráton, vagy akár egymás hegyén, há
tán. Hát kit érdekel? Kísérőként Vilmos körtét 
ajánlhatunk az első ijedtség ellen.

Viszonylag rövid lappangási idő alatt rálép
hetünk az örök vadászmezőkre vezető egyirá
nyú és egyenes útra. Menetelés közben eléne
keljük az egyértelműen tálib ellenes: -  tu -  tálib 
-er, má -lib  er kezdetű harci dalt, amely egyfaj
ta lelki felkészítés a kipusztulóban lévő tálibok 
intenzív és nagyterítékű vadászatára. A hegyi 
tálibokról elegendő annyit tudnunk, hogy rend
szerint a sziklás hegyek között kóborolnak csa
patosan, közben óriási károkat okoznak a nem 
táliboknak. Nagyságuk változó, van amikor na
gyobbak, van amikor kisebbek az időszerű 
népszerűségi indexüknek megfelelően. A hegyi 
tálibok hírhedt páncélja ellen a magnum keze
lés ajánlott, lehetőleg lokálisan, de testközelből 
orálisan is hatásos lehet. Előéletükben sok a 
sötét folt, elsősorban ezeket kell megcélozni. 
Utálják a mindenen gátlástalanul átgázló ma
darakat, ezért -  amint később a vallatásnál ki
derült -  közülük jó néhányan évekkel azelőtt 
gémelhárító tevékenységet is végeztek. Közis
mert óvatosságuk miatt a hajtők tengerészgya
logosoknak álcázzák magukat, amely többnyi
re olyan jól sikerül, hogy néha maguk is elhi- ■ 
szik. Némelyiknek olyannyira sikerül, hogy 
időnként a vízen akarnak sétálgatni. A vízhiány 
viszont őrjítő is tud lenni, ezért nem árt az óva
tosság. Ha foguk fehérét, vagy a veszettség 
egyéb jeleit mutatják, csípőből azonnal lőni kell 
és megvan az első zsákmány. Szerencsére a 
hajtők nem kerülnek rá a lőjegyzékre, de a terí
téken jól mutatnak. Nincs vadászat hajtó nélkül.

A jól fizető tisztelt vendégeket fehérházi 
gyakornokok kísérik, oboán. Már csak azért is, 
hogy a hajtás közi szünetekben legyen valami 
izgató és nehezen felejthető vadfajtalankodás, 
amelyeket még a legjobb egyetemeken sem 
tanítanak. Hiába, az élet a legjobb iskola.

A hajtóvonal a féltéglákkal kibélelt lőállások- 
ra szorítja a lányos zavarukban kérődző tálibo- 
kat. Miután pénzt nem kérődznek, ennek nem 
kell bedőlni. Bőséges zsákmányra, parádés lö
vésekre van kilátásuk azoknak, akik nem saj
nálják a nehezen összelopott pénzüket az álta
lunk biztosított ablakokon kidobni.

Jól teszik, he/jó előre kikészítik a lőszereket 
és egymás idegeit. Az első, úgynevezett szál- 
láscsinálókat nem illik szitává lőni, ráérünk 
majd a testesebb, méretesebb darabokat tűz 
alatt tartani. Többnyire már messziről látszik a 
csapatból, hogy melyik a leggyengébb lánc
szem. Ezt, mint méreten alulit visszadobjuk a 
legközelebbi szakadékba. A trófeákat a Row- 
land Wards szerint intézhetjük, elküldhetjük a 
világ bármely kulturált országába, csak Ma
gyarországra nem.

A velőtrázó hajtások szüneteiben a vendé
gek bekaphatnak valamit, többnyire azt, amit 
magukkal hoztak és mindig dolgos két kezük 
ügyében van. Ha mindezek ellenére még min
dig unatkoznak, önkéntes alapon szado -  má
zó interaktív játékokkal szórakozhatnak. A sza
disták hülyére verhetik a mazochistákat, így ha 
lassan is, de mindenki eljuthat a csúcsra. Bizo

nyára lenne mit mesélni a haveroknak, ha túlél
nék, mert ezután hamarosan üt az utolsó órá
juk. Nem árt ezt hasznosan eltölteni, ezért me
neküljön ki merre ... last minut.

Szervezés alatt álló 
kalandozásaink

Egzotikus magyarországi szafárik indulnak, 
amelyekre csak a kimondottan leggazdagabb 
magyar nábobok jelentkezését várjuk. Úgy hír
lik, hogy még az indiai maharadzsák is a saját 
vérükkel írva mondták le a számukra megfizet
hetetlen hiper -  szuper nagyterítékű fácánva
dászatainkat. Azt a bérvadászt ugyanis, akit 
végtelen pechére egykor éppen a viharos Kár
pát medencébe pottyantott a védett gólya, a 
világon egyedülálló módon, 25 százalékkal 
drágábban vadászhat, mintha a világ bármely 
más országából botorkált volna ide. Jobban 
járna a magyar, ha előbb idegen állampolgár
ságért folyamodik, vagy meggyőző álruhát és 
hamis papírokat szerez be. Pedig az izgalmak
ban itt sem lesz hiány, a vadászatot ellenőrzők 
gyűrűjéből senki könnyen nem szabadul, és 
bárhol, bármikor, bármiért megbüntethetik. 
Több nemzetközi szabaduló művész elvérzett 
már a magyar vadászati felügyelet nemzetközi 
hírnevű éberségén, és már a határ előtt letet
ték a fegyvert, mint Görgey, Világosnál. Meg
próbáltunk álmodni, de nem hagytak aludni. 
Ilyen csatazajban békésen álmodozni már 
csak gyógyszerrel lehet. A magyar jogszabály- 
dzsungelekben önfeledten tekeregni eddig 
csak annak sikerült, aki az egészet áldozatos 
munkával kitalálta. Vannak nagy tiszteletű hősi 
halottaink és szellemileg végkép eltévelyedet- 
tek. A mi magyar vadászatjogi labirintusaink 
semmi máshoz nem hasonlítható hangulata a 
világon egyedülálló, igazi, az EU-ban is jól el
adható hungarikumok, mint a csípős paprika. 
Üzleti stratégiánkat és taktikánkat célorientál- 
tan magunkra építettük. Eddig csak önma
gunkban csalódtunk, főként, mert mással még 
nem beszéltünk. Ha mégis minden kötélideg 
szakad, beérjük mi az örökös közepes tőkével 
is, csak legyen kövér. Addig is, amíg az újkori 
magyar kalandozások gigantikus és korszakal
kotó tervét ki nem dolgozzuk, maradjanak ve
lünk, és ne menjenek sehova. Gyűjtsék a 
pénzt, mert be fogjuk bizonyítani, hogy nem 
tudnak annyit hörcsög módra összegyűjteni, 
amennyit el nem tudnánk költeni. És ha lehet: 
mindenki hozzon magával még egy embert... 
azt is átverjük. Esküszünk, esküszünk, hogy 
olyan hazai kalandokban lesz részük, ame
lyekre még az unokáik is fogvacogva emlékez
nek, hosszú, tömött sorban állnak meg a nö
vésben. Vaj -rá Magyarország! Aki ezt jel- 
képszerűen a fején hordja, védőfelszerelés 
nélkül, az ne menjen a napra.

H. Zs.



PÉTERPÁL
A  fü lle d t jú n iu s i éjszakában, hervadó szépségűket 

fu llasztó v irágporpúderre l takargató, é ltes hö l
gyekként á lldo gá lnak  fehér v irágernyőik  a la tt az 
elvirágzó bodzák.

Az ernyőre hamarosan szükségük lesz, m ert ha jna li ziva
tar készülődik. A vastag fe lhőpap lan a la tt a növényi és az 
á lla ti pórusok egyaránt fu ldoko lnak  a saját, vízcseppekké 
nehezülő párájukban. S zem p illá im a t az ólom nehéz álom , 
vá llam at a puska húzza. Jóm agam  m in t cs ig a  a nyálkáját, 
húzom magam után a vadak számára riasztó szagomat, 
m e ly  a párás levegőben lega lább olyan m aradandó, m in t a 
csiganyálka.

M é ly sö té t az é jszaka. A v illá m v a k u k  p illa n a tfe lvé te le i 
a lap ján  tá jékozódo m , no m eg cs igasza rvkén t lá tó  u jjb e -  
g ye im  seg ítsé géve l. Karvastagságú, duzzadt ké reg fo rrá 
sokkal ta rk íto tt suhá ngo ka t ta p in tok . Ezeket, a te rep 
m eghatá rozta  k ivá ltó he lye ke n  á lló  fácskákat úgy  keres ik  
fe l év rő l évre az őzbakok, m in t ha jdan a céh legények  a 
céh tu skóka t v á n d o rú tja ik  során . Csak a bakok nem  
vasszegekke l, hanem  cson tszegekke l ha gy ják  o tt né v je 
gye ike t. így a fácskák be he ged t ké regsé rü lése i akár év
könyvekkén t is  m e g á lln á k  h e lyüke t. A két évnél nem  
id őse bb  hegek kü lö nö sen  kedvesek szám om ra, m e rt azt 
a céh le g é n y t igen  jó l ism e rem . Igazi rem eke t a lko to tt 
b o lo n d ítá s o m m a l az e lm ú lt  két őzbakvadászati idény  
a la tt.

G um icsizm ában nehezen m ászom m eg az öreg nyár a l
gáktó l, zuzm óktól nyálkás törzsét. A lig  helyezkedem el és 
m áris rákezd a m edárd i felhőszakadás. Ruhám p illana tok 
a latt ázik át. Kalapom  is egyre nehezebb, de az biztos, hogy 
nem ázik át, m ert zsírta rta lm a már régen elérte a te ljes  te lí
te ttsége t. Ezért lepődöm  m eg, m iko r kalapom  aló l jégh ideg 
k ígyóként patakocska b ú jik  ki és hom lokom on át o rrom  he
gyéig fut.

-  Ahh . . . .  -  ju t eszembe fe jfedőm  egyetlen hibá ja. A 
sok fö l- le  em eléstő l k itö rö tt a csúcske, a te te jén levő ho r
padás pedig m egte lt vízzel. Vízrendészeti tervem  egy p illa 
nat alatt kész. Fe jem et büszkén fe lve tem  és jo bb ra -ba lra  
b ille n tve  k ilo ccsan tom  a vizet.

A m edárdi áldás m ég virradatkor is tart. A hirte len 
összefu tott pocsolyák vizébe lom hán csapódó kövér eső

cseppek fé lto jásny i buborékokat vetve e jtik  rabul a szénail- 
latű levegőt.

-  M iné l nagyobbak a buborékok, annál tartósabb lesz az 
eső -  cseng fü lem ben a népi m ondás. Az ó lom kén t rám ne
hezedő, átázott ruhám nem zavar. Ezt már vo lt m ódom  
m egtanu ln i a zuhogó esőben is zavartalanul legelésző 
őzektől. így a lig  veszem észre, am ikor az uto lsó  cseppek 
koppannak kem ényre ázott kalapom on.

A táj e lcsendesed ik. Jobbra a távolban, a kasza nyom án 
tövüket vesztett, rendrehalt füvek fe lett, visszatérő lé lekként 
lebeg a ha jna li pára, hogy ú jra  é le te t lehe ljen be lé jük . Re
m ényte len próbálkozás. Gyökér né lkül n incs élet!

Tekin tetem  az e lő ttem  fekvő kukoricatáblá t söpri végig. 
A cseperedő kukoricák között egy szürke rög m eg indu l és 
hosszú! fekete-fehér farokkal b izonytalanul b illegve  keresi 
egyensúlyát. M a jd  egy másik, harm adik is m ozdul. Baráz
dab illege tő  család. Az egyik  fióka rebegő szárnyakkal, szü
le jé t ny ito tt csőrre l csábítva kéri a regge lit. A  szülő csak 
hosszas unszolásra enged. A két egym ásba csatlakozó csőr 
csatornát képez. M ennyire  hasonló ez a ga lam boknál m eg
figye lhe tő , a párzást m egelőző csókhoz, a fiókák nevelésé
re kötött szövetkezéshez. Nem is hasonló. Azonos. Rögtön 
kínálkozik az em beri vonatkozása is. Én is egyazon m ozdu
lattal nyugtatom  szülőanyámat, csábítom  asszonyom at és 
szeretem gyereke im et. Csak a tudati háttér más.

G ondolatom  kalandozik, tekin te tem  a keleti ho rizontig  
fu tó, napsárga repcetáblán kószál, m iko r a Napot m ege lőz
ve, rőtvörösen k iem elked ik  be lő le  a bak.

Az öreg ezüstnyár ipsz ilon alakú törzsének takarásában 
csuszkaként tapadok a durván repedezett kéreghez. A fo 
nálszerű, vékony nyélen függő, kemény levé llem ezek ha l
kan koppannak egym áshoz. M ozog a levegő. Szerencsére 
magasan ülök, szagom nem lehet áru lóm . De az ezüstös 
levé lfonákok apró tükrökként szórják szét a vészje lző fé ny
je leket. M u ta tóu jjam , fáradt p illa ng ó  m ozdulatlan sú ly ta 
lanságával érzékeli az e lsü tőb illen tyű , hajnal h idegét őrző 
fém ét. H arm adik  éve várok erre a p illana tra  és m o st m égis 
h a b o zo k . . . .  m a jd  az enyészet fekete lepkéje e lrugaszkodik 
az e lsü tőb illeny tű rő l.

Ez idő a la tt a véres ölú  Hajnal ú jabb Napot szú lt a mező 
p ipacs fo ltos  lepedőjén.

S zám om ra be fe jeződött az őzbakvadászat. Színeivel, i l 
lataival e lm ú lt ötvenketted ik  tavaszom is. Hányszor, de 
hányszor illesztgettem  a kelő Nap kitörő p irosá t és a nyug
vó Nap parazsának vörösét a tavasz tobzódó zöld je ihez. 
Összetartoznak, m égsem  illenek  egym áshoz. Kell közéjük 
az elvá lasztó Levegő, m e ly  a Nap hevét az Élet m elegére 
szelíd íti. Ezt m intázza a magyar nemzeti zászló is. Felül a 
Tűz, a lu l a zöld Föld és köztük a békítő Fehér.

Sáros mezei utakon csúszkálva, vá llam o n  v iszem  a ba 
kot. K öröskörü l, árvalányha jas puszták tenge ré t idézve, 
le he le lfino m a n  ha jladoznak a síkró l kelő párabokrok. T ü 
d ő m b ő l is nehezen szabadul a pára. P ihennem  ke ll. M íg 
k ifú jo m  m agam, addig az útszéli lapu leve lekre  ró tt ezüs
tös  cs iga firkákat bogozgatva betűzgetem  az éjszakai ú t le 
írásokat.

Az út m enti ugaron, a p ipacsok bóko ló  b im bóbö lc§öben 
érő nő iessége feszengve buggyan ki a védő bu roklevelek 
közül. Szirm aik, m in t bábból bú jt tűzlepke szárnyai, k ife 
szülnek és libegve ledér csókra csábítják a legénykörbe 
tö m örü lt, riadt szarkalábokat.

Az esőm osta levegőben élesek a fények. A növények 
napfényt csapdázó leve le iben a fény álta l gerjesztett k lo ro - 
film o le ku lák  zöld atom reaktorként fortyognak. Ezek a Földet 
a Nappal összekötő, fö lde t és fénysugarat egyaránt m arkoló 
szervezetek életünk a lapelem ei. B elém hasít a fe lism erés, 
hogy  m ilyen  he ly tá lló  a gabonára alka lm azott Élet e lneve
z é s . . . .  Ekkor orrom ba csap az érő gabonatáblák ázott illa ta  
és e lükte tő környezetben, sosem  vo lt m ódon, ritm usba 
rendeződnek gondo la ta im  . . .

Serken az árpa 
szőke szakálla 
nyú jtózkodik  már 
a rozsdás kasza 

m a jd  egy fenésnyi idő m ú lva  a kaszálás ritm usával azono
san suhognak tovább 

Ü llő re feszülő 
pengő kaszák 
köszöntik a közelgő 
Pétert és Pált.

Szarka János
Kamaraerdei Diana Vt.

G Y E N E S  I S T V Á N

PEGAZUS
CSERGEZÁN PÁL EMLÉKÉRE

A Pegazus teste e lrugaszkod ik, 
Szárnyai festik a kék eget.
Kárpátok lankáiról a csúcsokon át 
V ágtat fénye az ősi bérceken.

Fák koronáin da lo ló  m adarak 
Köszöntik e tündöklő  sugarat,
Ki a tarka v ilágo t fénybe füröszti, 
M agához em elve a m agyar tájakat.

D übörög a patkó, feszü lő izmok, 
Á gaskodó lovak robaja zeng,
Hát csönd kell a m űvészvilágnak, 
Term észetszerető, igazhitű rend.

A zaj e lcsitu l, m agány ül a fákra,
Az ecset, m int Ám or nyila repül a tájba, 
Fennakad az erdők kirá lya agancsán, 
M ajd iram lik véle az ezerszínű nyárba.

G eom etriák nyom ában évszakok váltnak, 
Szikrázó színekkel szíveket zárnak, 
Kitárul a v ilág  a feszes vásznakon, 
Nyüzsög az élet a sokszínű tájakon.

A festő ecsete, ha elrugaszkod ik, 
Nyom ában kéklik az ezerarcú ég,
Szíve és szere lm e a v ilágo t járja, 
Látom ásos lelke szépség lázban  ég.

**►21



R EJTVÉNY

BENKŐ GYULA EMLÉKÉRE
Halálának ötödik évfordulóján, egyetlen 
sziklára helyezett, márványból kifaragott 
végtelen jel -  Pap Lajos kőszobrász ra
gyogó ötlete és elegáns kivitelezése -  
jelzi a színész-vadász Benkő Gyula em
lékét a Szelce- 
pusztai vadászház 
udvarán, amelyet 
június 14-én ava
tott fel az Északer
dő Rt. és a Vadá
szati Kulturális 
Egyesület. Benkő 
Gyula az 50-es 
évek végén Szel- 
cepusztán ismer
kedett meg a va
dászattal, hogy 
aztán élete végéig 
hódolhasson en
nek a természet
hez közel álló 
szenvedélyének, a 
színházi világban

terjessze a vadászat nagyszerűségét, 
újabb és újabb kollégáit „fertőzvén 
meg” a vadászat „betegségével” . A 
miskolci zeneiskola kürtöseit követően 
Földi László színművész és vadászíró

köszöntötte a családias hangulatú ün
nepség résztvevőit, majd Cserép János 
vezérigazgató és dr. Hautzinger Gyula 
emlékezett meg Benkő Gyuláról ... a va
dászról, akinek egyik legkedvesebb va

dászterülete a 
Szelcepuszta kör
nyéki erdők voltak. 
Bodrogi Gyulának -  
az országos millen
niumi évkönyvben 
is megjelent írása -  
egyértelmű bizo
nyítéka annak, 
hogy milyen ember 
és milyen vadász 
volt Benkő Gyula, 
ezt jól egészítette ki 
Bitskey Tibor leve
le, amelyet volt 
apósának és va
dászbarátjának írt 
a megemlékezés 
alkalmából.

FÚJJA A SZEL...
„Szúnyog porzik esti szélben, /  a folyón homály-háló lebben / csendesen nyugatról keletre." Ezek C sanády János verssorai.

- További három sort rejtvényünkben idézünk a számozás szerint.
A m egfejtéseket augusztus 20-áig a szerkesztőség címére kell beküldeni. A könyvnyereményeket postán küldjük el a nyerteseknek.

A  jú l iu s i  r e jt v é n y  h e ly e s  m e g f e jt é s e :  Nézd a vadászcsoportot s zöld karvédőn a solymok fekete karmait 
N y e r te s e k :  T ö r ö k  A n ik ó  (Derekegyház), S z ita  I ld ik ó  (Pázmánd), C s ik h e ly i  I ld ik ó  (Budapest)



TOROK FERENC
Hódmezővásárhelyen a századfor

duló tájékán közel 400 fazekasmű- 
hely működött. A város Európa 

egyik legnagyobb iparművész központja 
volt. és ezért hatalmas forma- és díszít
ménykincs hagyományozódott a kortárs 
mesterekre.

Török Ferenc a Hódmezővásárhelyi 
Előre Vadásztársaság tagja. Édesapja 
nem vadászott, ezért úgy gondolja, hogy 
saját szorgalmának köszönheti azt, hogy 
egy évtizedes hajtósors után. hat éve föl
vették a társaságba, amelynek megbe
csült tagja. Fazekasmesterként 1986 óta 
dolgozik és elmondása szerint ez az ősi 
szakma ma reneszánszát éli. Egyre töb
ben használnak cserépedényeket, mert 
ezekben a használati tárgyakban megta
lálható a sajátos formavilág és a művészet 
ötvöződése. A fazekasmesterek elsősor
ban használati tárgyat formáznak meg A 
fazekasok mesterembernek számítanak, 
míg a keramikusok művészeknek, mégis 
a két irányzat találkozik egymással. így 
van ez Török Ferenc esetében is. A vá
sárhelyi fazekasmester kizárólag kézi ko
rongozással és festéssel készíti munkáit.

amelyek között egyre több a sajátos szí
nes vadászati motívum, sajat élménya
nyaga alapján jól tudja mi tetszik a vadá
szoknak.

Egyre több zsűrizett munka kerül ki 
műhelyéből, de találkozhatunk vele az 
országos és megyei vadásznapokon is. 
Idén már másodízben állított ki a FeHo- 
Vá-n. Nemcsak üzleti, de művészeti 
szempontból is szerencsés irányzatnak 
tartja a vadászat felé fordulást. A műhe
lyének specialitása, hogy megadott rajz 
és egyedi igények alapján, domborcí- 
meres használati edényeket is készít. A 
tervei közt szerepel különböző vadászati 
használati tárgyak értékesítése a va
dászbolt hálózatokon keresztül. Szíve
sen vállal nagyobb vadászati rendezvé
nyeken árusítással egybekötött korongo- 
zó bemutatót.

A tervei mellett talán fontosabb az a 
szakmai hitvallás, amelyet Török Ferenc 
így fogalmazott meg: -  a mai fazekasok 
feladata, a régi formavilágból merített 
használati tárgyak készítése, művészi 
színvonalon.

A domborcímeres. gyönyörű vadász- 
motívumokkal díszített munkái bennünket 
mindezekről már meg is győzött.

-  Agyaki -



A PÁL UTCAI OVODA
Hat évvel korábban -  a hivatalos nevelési 
program bevezetése előtt -  1994-95-ben kezd
tük el és azóta formálgatjuk óvodánk környezet
megismerési, környezetvédelmi projektjét, 
amelyben a vadászat, a vadon élő állatok, 
egyáltalán a természet gyakorlati megismeré
se, a közvetlen élmények megszerzése igen 
jelentős szerepet játszik.

Programunk megvalósításában nagy segít
séget jelent, hogy napi kapcsolatban vagyunk 
a hódmezővásárhelyi Előre Vadásztársaság
gal, Olasz Imre hivatásos vadásszal, valamint 
egyre jobban épülnek kapcsolataink a helyi lo
vasklubbal, a Tisza Halászati Szövetkezettel, a 
szegedi Vadasparkkal.

Mi egy kiránduló, túrázó óvoda vagyunk, ha
vonta többször kirándulunk a csoportjainkkal,

mert azt tartjuk fontosnak, hogy a gyerekek a 
környezetüket, a természetet akkor fogják 
megszeretni, ha sok-sok apró élményen ke
resztül alkalmuk van megismerni. Ezért vá
lasztjuk a nevelés színteréül az erdőt, a mezőt, 
a vízpartot, ahol az állatok és növények megis
mertetése természetes környezetükben való
sítható meg.

A gyerekek már kiscsoporttól kezdve rend
szeresen „járnak ki a természetbe” ... és a fel
fedező séták, túrák, kirándulások során életko
ri sajátosságaiknak megfelelően fokozatosan 
bővülő ismeretekhez juthatnak. Korán megis
merkednek a környezetükben fellelhető növé
nyekkel, állatokkal, a természet elemeivel, tu
lajdonságaival, védelmével. Nagycsoportos 
korukra már biztonságosan mozognak állandó

megfigyelési helyeiken, a batidai vadászház 
környékén, a makkos erdőben, a fácántele
pen, a körtvélyesi ártéren. Amit lehet élőben és 
minél közelebbről igyekszünk megnézni, meg
fogni.

E programunkkal több pályázaton is sikere
ket értünk el és bejutottunk a Soros Alapítvány 
országos konferenciájára is -  200 pályázó kö
zül a legjobb 30 közé -  ahol külön elismerés
ben is részesültünk.

Személyes tapasztalatom, azzal, hogy a gye
rekek „hazaviszik” az óvodai élményeiket, folya
matosan alakuló környezeti szokásaikat, a kör
nyezeti nevelés az egész családra is hat ... így 
valamivel több, mint óvodai nevelési program.

Kardos Szilvia 
óvodapedagógus
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A SARGARIGÓ ÉVÉBEN
BESZÁMOLÓ A HETEDIK MATULA-ERDŐKERÜLŐ TÁBORRÓL

Idei táborunkat igazi nagyvadas vidéken, a 
Bakonyban elterülő Bodajkon rendeztük meg. 
39 gyerekkel kezdtük meg a terep felderítését 
június 24-én hétfőn. A kölcsönös üdvözlések 
után elhelyezkedtünk, este pedig megtartottuk 
a szokásos „titkos barát" sorsolást.

Másnap, és ezután minden reggel jóleső 
sárgarigó trillákra és kakukkszóra ébredtünk. 
Körülöttünk a Gaja patak csordogált, feljebb 
pedig a vadaskert szarvasokkal, muflonokkal, 
vaddisznókkal.

Másnap felderítettük délelőtt a falut, egy ro
zoga nádfedeles házikó mellett elhaladva pe
dig megtanultuk a később tábori indulóvá lett 
„Nád a házam teteje...” kezdetű dalocskát.

Délután Nagy Ferenc helyi erdész avatott be 
minket az erdészet és vadgazdálkodás alapja
iba. Ezt követően mindennapi szokásunkká 
vált az estéli nótázgatás. Sok-sok erdőről, álla
tokról szóló dalt énekeltünk el.

Szerdán ellátogattunk a zirci Bakonyi Termé
szettudományi Múzeumba, ahol szakavatott kí
sérettel vezettek be minket a környék termé
szetrajzi rejtelmeibe. Megismerkedtünk az ál- 
lat-és növényvilág, valamint a geológia titkai
val. Utána élőben tanulmányoztuk Galambos 
István botanikus vezetésével az arborétumot. 
Rengeteg érdekeset tudtunk meg a fákról, és a 
kert történetéről.

Csütörtökön tettük meg első „igazi” nagy tú
ránkat a vadaskertbe, ahol sok furcsaság esett 
meg velünk. Jártunk az Álba Regia forrásnál,

majd tovább ereszkedtünk lefelé. Volt, aki „ízelí
tőt” vett a Gaja hűvös vizéből, mert az ún. 
Ádám Éva fáról belehuppant a vízbe. Ez ké
sőbb szerfölött jól jött, mert igen melegünk volt. 
Ám a java csak ezután következett. Mentünk 
mendegéltünk hazafelé, egyszer csak a fehér
várcsurgói szőlőkben kötöttünk ki. Jó nagy ke
rülővel kalandos utakon értünk be a táborba, 
de még útközben lelegeltünk néhány útszéli 
eperfát. Ám a nap igazi szenzációja még hátra 
volt. Vadlesre vittek bennünket a helyi vadőrök, 
és 3-4-es csoportokban kiülhettünk a szürkület
be csudát látni. Nagy izgalommal vártuk, mikor 
bukkan fel egy vaddisznócsapat, szarvas, 
vagy róka az erdőből. Jöttek is csapatostul, 
nagy volt az örömünk. Úgy 10 óra felé össze
szedtek bennünket vadőreink, és dzsippel ha
zafuvarozták a kissé fáradt, de élményekkel teli 
csapatot. Ezúton mondunk érte köszönetét Ta
kács Tibornak, Neubauer Jánosnak, Kiss Tibor
nak és Szamosfalvi Tamásnak.

Pénteken Harmat Beáta rovarász, és Gas- 
parovszki Zsuzsanna erdőmérnök hallgató ve
zetésével indultunk tanulmánytúrára. Mindenki 
kipróbálhatta a rovarászhálós „kaszálást” , sok
sok érdekeset tanultunk. Délutánra végre kissé 
lehűlt a levegő, esett az eső. Unalomról persze 
szó sem volt, hiszen trófeabíráló szakembere
ink egy más oldalról megközelítve avattak be 
minket a vadászati tudományokba. Karvaly 
Gyuláék sok érdekeset mutattak nekünk, és 
szép diáikban is gyönyörködhettünk.

Szombaton különféle sorversenyeket bonyo
lítottunk, majd fagyiztunk egyet a faluban.

A vasárnap, szokásunk szerint kézműves
séggel telt. Illatpárnát varrtunk, Fakeretes ter
ményképet ragasztottunk, borítékot, zacskót 
hajtogattunk, dobozt készítettünk kint a fák 
alatt. Ezt követte sötétedéskor a várva várt „ró
kavadászat” játék, ahol is 4 önként jelentkező 
rókát kellett megkeresni a sötétben. Mindenki 
nagyon élvezte a késői izgalmat.

Hétfőn délelőtt vetélkedőt tartottunk az eddi
gi ismeretek felmérésével. Meglepően jó ered
mények születtek, fej-fej mellett végeztek a 
csapatok a szoros küzdelemben. Délután régi 
ismerősünk, Fenyvesi László, a Dinnyési fertő 
természetvédelmi szakembere látogatott meg 
bennünket egy árván maradt kis gólyafi kísére
tében. Néhány órás madártani túrát tettünk, 
majd vetítés következett a Velencei tó élővilá
gáról. Ekkor tudtuk meg, hogy az idei év a sár
garigó éve a természetvédelemben. Sok ér
dekeset tanultunk, mint mindig a „mi vad
őrünktől” . Ezután búcsúest és tábortűz követ
kezett, majd aki tudott még aludni, pihent, pá
ran azonban a sok élményről beszélgetve vár
ták meg a reggelt.

A reggeli után címcserékkel és baráti ölelések
kel búcsúztunk egymástól. A hajnali sárgarigó
fütty azonban hiányozni fog mindannyiunknak.

Köszönet mindazoknak, akik támogatták tábo
runkat munkájukkal anyagiakkal, vagy erkölcsileg.

Krizsány Anna



VADÁSZAT A VILÁGHÁLÓN

INTERNETRŐL -  VADASZOKNAK
Az előző részben a levelezés kapcsán merült 
fel a csatolt állományok tömörítése. Ez a fájl 
méretének csökkentését jelenti, kbyte-okban. 
Maga a módszer többféle is lehet, általában 
valamilyen matematikai algoritmus az alapja. 
Azonban ezt nem fontos tudnunk, elég, ha be
szerzőnk egy olyan programot, ami a feladatot 
elvégzi.

Az egyik legismertebb tömörítő program a 
Winzip. A legtöbb letöltő helyen -  magyar nyel
viseken is -  megtaláljuk ingyenes kipróbálható 
verzióját.

De mi is az a „letöltés" ? Tulajdonképpen 
egy egyszerű másolás -  egy távoli számító
gépről a saját gépünkre.

Az interneten sok ilyen „kincsesbánya” van, 
pl.: www.honositomuhelv.hu , www.letol-
tes.com , stb., ahol témakörönként csoportosít
va sok-sok hasznos programot találunk 30 na
pos kipróbálásra, vagy teljesen ingyen. Hadd 
fűzzek ehhez egy kis szómagyarázatot. Gyak
ran találkozunk három angol kifejezéssel: ’free- 
ware’ , 'Shareware' és ’demo’.

A freeware azt jelenti, hogy a programot tel
jesen ingyen használhatjuk, sőt bátran tovább 
adhatjuk barátainknak is.

A Shareware ezzel szemben csak bizonyos 
feltételekkel használható. Ez legtöbbször azt 
jelenti, hogy csak funkciójában korlátozottan 
használhatjuk ingyenesen a programot, de re
gisztrálás és némi „hozzájárulás” befizetése 
után megszüntethetőek ezek a korlátok.

Gyakran halljuk egy programról, hogy DE- 
MO verzió. Ez többnyire azt jelenti, hogy a 
program minden funkcióját kipróbálhatjuk, de 
csak bizonyos ideig. Ez általában 30 nap. Ez 
után a program nem működik többet, de ha 
megtetszett megvásárolhatjuk a teljes verziót.

De térjünk vissza tömörítő programunk letöl
téséhez. Tehát egy letöltő helyen keressük 
meg a menüpontok között a tömörítő progra
mokat, vagy írjuk be az oldal programkeresőjé
be, hogy WinZip és így maga a rendszer navi
gál bennünket a szükséges helyre. Ha megta
láltuk, akkor a rövidke ismertető mellett találha
tó Letöltés (Download) gombra kattintsunk.

Ekkor a gép jelzi, hogy fájl letöltését válasz
tottuk és megkérdezi, hogy hová szeretnénk 
menteni a letöltendő fájlt. Adjuk meg a helyet 
és az OK-ra kattintás után türelmesen várjuk az 
eredményt.

Ha modemes kapcsolattal rendelkezünk, 
egy kicsit ott is hagyhatjuk a gépet, amíg el- 
szöszmötöl a letöltéssel (ez a fájl méretétől 
függően 5-10 perctől akár több óráig is el
tarthat).

Ha a letöltés sikeres volt, telepítsük a prog
ramot.

A WinZip legegyszerűbb és leggyakoribb 
használata a következő: tegyük fel, hogy egy 
képet szeretnénk tömöríteni, melynek neve : 
foto.jpg Kattintsunk rá jobb egérgombbal,

majd a felbukkanó helyi menü tetején eddig 
nem látott, új menüpontok válnak láthatóvá: 
„Add toZip" és alatta: „Add to foto zip” , ahol a 
„foto” annak a fájlnak a neve, mely felett kattin
tottunk. Ha csak ezt az egy fájlt akarjuk „be
csomagolni” , akkor elég az Add to foto.zip me
nüpontot választanunk. Ekkor azon a helyen, 
ahol az eredeti fájl is van, azonnal létrejön a tö
mörített állomány az eredeti néven, de .zip ki- 
terjesztéssel. (Ezt már bátran csatolhatjuk egy 
levélhez.) Ezzel a módszerrel akár egy egész 
mappát is tömöríthetünk.

Ha több fájlt is szeretnénk egy csomagban 
kisebb méretűre tömöríteni, akkor válasszuk az 
„Add to zip" menüpontot. Ekkor egy ablak nyí
lik meg „Add” néven, melybe begépelhetjük a 
tömörített állomány mentésének útvonalát és 
az eredetitől eltérő nevet is adhatunk neki. A 
zip (tömörített) állományt ne tekintsük csupán 
egy összetömörített fájlnak, inkább könyvtár
nak, melyben több fájl is lehet.

Tehát a megnyíló ablak jobb oldalán kattint
sunk az „Add” gombra. Ekkor egy újabb ablak 
nyílik meg, ahol a csomagban található fájlok 
vannak’ felsorolva. Amikor kinyílik, már benne 
is van első fájlunk, amire kattintottunk. De ho
gyan kerül bele a többi? Roppant egyszerűen: 
egérrel húzzuk bele a többi fájlt, majd csukjuk 
be az ablakot. Ha ellenőrzésképpen duplát 
kattintunk egy ilyen zip kiterjesztésű fájlon, új
ból megnyílik ez az ablak és ellenőrizhetjük, 
hogy mit tartalmaz a csomag -  valóban jó fáj
lokat csomagoltunk-e össze, vagy akár újab
bakat is adhatunk hozzá.

Legközelebb egy igen aktuális témáról, a ví
rusvédelemről, és ehhez kapcsolódóan az ar
chiválás fontosságáról lesz szó.

HWI

JÁTÉK * JÁTÉK * JÁTÉK
A játék kérdései és a megfejtések lapunkon kívül az internetes honla
punkon (www.vadaszlap.hu.) is olvasható. A válaszok „vadász” ré
szét megtalálhatják KÓD-EX című kiadványunkban, a többi kérdés 
a FeHoVán nagy sikert aratott Naturhun Bt. virtuális vadászatával 
kapcsolatos (www.virtualisvadaszat.hu).

A helyes válaszokat beküldők között minden hónapban kisorso
lunk egy virtuális vadászati lehetőséget, egy VADÁSZLAP előfizetést, 
egy KÓD-EX-et, illetőleg egy sorszámozott természetvédelmi „ka
csa” bélyeget. Októberben kerül kisorsolásra a fődíj, egy 4 szemé
lyes négy órás virtuális vadászat a Naturhunnal! A fődíj sorsolásán 
az vehet részt, aki mind a négy hónapon át helyes válaszokat adott.

A megfejtések beküldhetők levélben: 1141 Budapest, Vízakna u. 
23/b -  faxon: 222-6819 -  vagy e-mailben: iatek@vadaszlap.hu A be
küldési határidő: 2002. augusztus 15.

Honlapunkon a kérdőív kitöltése után egyetlen gombnyomásra el
küldhető a válasz. A nyerteseket értesítjük, illetve olvashatják nevü
ket az újságban és honlapunkon is.

KÉRDÉSEINK:

1./ Vadásziasnak nevezhető-e az infra céltávcső használata?
A./ Nem, mert sötétben is esélytelenné válik a vad.
B./ Igen, hiszen ezzel sötétben is pontosabb lövés adható le.
C.l Miért ne, hiszen a technika fejlődése a vadászatban is érvényes.

2.1 Használható-e a mobiltelefon a vadászaton?
A./ Nem, mert vadásziatlan és adott esetben egy hívás elriaszthatja 

a vadat.
B./ Csak a társas hajtóvadászatokon, a hajtás irányítására.
C.l Igen, mert a mobiltelefon állandó kapcsolat a világgal.

3./ Hol mutatkozott be először Magyarországon a lézeres 
lövészet ?

A./ Márianosztrán, a dolinái lőtéren.
B./ Az idei FeHoVa-n.
C./ A gödi vadászati rendezvényen.

4./ Van-e veszélye a virtuális vadászatnak ?
A./ Van, mert a célzásra használt lézernyaláb az emberi 

szervezetben roncsolást okozhat.
B./ Nincs, mert a célzásra használt lézersugár csak egy legyengített 

fénynyaláb.
C.l A célzásra használt, egyébként láthatatlan lézersugár csak 

a gyerekekre lehet veszélyes.

Előző játékunk helyes megfejtése: C, A, A, B.
Virtuális vadászati lehetőséget nyert: Horváth Károly
VADÁSZLAP előfizetést nyert: Nagy Kálmán
KÓD-EX-et nyert: Nemes András
Természetvédelmi bélyeget nyert: Kuznyák Miklós
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Vadásznapok 2002
Baranya augusztus 24.
Bács-Kiskun szeptember 7.
Békés szeptember 7.
Borsod-A.-Z. szeptember
Csongrád augusztus 31.
Fejér szeptember 7.
Győr-M.-S. szeptember 7.
Hajdú-Bihar augusztus 31.
Fleves augusztus 31.
Komárom-E. augusztus 31.
Nógrád augusztus 31.
kastély
Somogy augusztus 24.
Tolna augusztus 25.
Vas augusztus 10.
Országos Vadásznap: 
Veszprém augusztus 31. 
Zala augusztus 31.

Kozármisleny, Kulturális Központ 
Kunfehértó, tópart 
Doboz, Marói erdő 
több helyszínen
Hódmezővásárhely Szakszervezeti Vt.
Csókakő, vár
Szany, faluközpont
Hortobágy
Kisköre, Tiszató
Tarján, Német ifjúsági tábor
Bátonyterenye, Gyűrky-Sólymosy

Nagysallér
Sióagárd
Vasszécsény, Új Ebergényi kastély

Pápa, Várudvar Sportcsarnok
Bak, Sohollár

Igaly Diana világbajnok
Az olimpiai bronzérmes skeetlövő, 
Igaly Diana a lahti világbajnoksá
gon is igazolta remek képessége
it, és megnyerte a versenyszámot. 
Az alapverseny 75 korongjából 
mindössze kettőt hibázott el, így 
első helyen jutott a döntőbe. A fi
náléban aztán a 36 éves verseny
ző -  ez nem kor a lövészetben -  
ismét bizonyította, hogy remek 
idegekkel rendelkezik, és nyert. 
Valamennyi korongot „leszedte” , 
így négy év után ismét az első lett. 
A második Stranovskát három ta
lálattal, a harmadik brit Little-t hat
tal múlta felül. Az aranyérem mellé 
biztosította magának az athéni 
olimpiára is az utazást. Négy éve 
a barcelonai világbajnokságon ért 
először egyéniben a csúcsra, ak
kor világbajnoki címe egyúttal azt 
is jelentette, hogy részt vehetett a 
sydneyi olimpián, ahol nem bírt az 
azeri Meftahedirovával és „csak” 
a harmadik helyért küzdhetett.

A csapat sem vallott szégyent, 
Igaly -  Vasvárival és Göbölössel 
kiegészülve -  a harmadik helyet 
csípte el. A csapatversenyt Kína 
nyerte Oroszország előtt.

Csergezán emléknap, 
Anna-lakon

Az ország legkülönbözőbb tájairól 
több mint kétszáz vadász és csa
ládtag -  Csergezán Pál egykori ba
rátai és tisztelői -  jöttek el a Pilisi 
Parkerdő Rt. Telkiben álló Anna-laki 
vadászházához a felejthetetlen em
lékű művész Péter-Pál napi, június
29-ikei szalonnasütéssel egybekö
tött emlékestjére.

A házigazda erdészet a híres 
festőművész szellemi hagyatékát 
igazán méltó módon ápoló alapít
vánnyal közösen rendezte meg 
az emléknapot. A megjelentek ta
núbizonyságot tettek arról, hogy 
mélységesen igaz és megható az 
a mondás, amely szerint soha

sem távozik közülünk az, akit 
ennyien a szívük mélyén őriznek.

Anna -  lak, a művész egykori 
szeretett élményszerző helye őrzi 
egy hatalmas kősziklán emléktáb
láját, alatta az urnában utolsó kí
vánságára elhelyezett hamvait.

Megjelentek egykori munkatár
sai, pályatársai, vadászati veze
tők, hivatásos vadászok, és min
dazok, akiket művészetével egy
koron megszólított és mérhetetlen 
tehetségével örökre rabul ejtett. 
Az emlékkő mellett felsorakozott 
baranyai hivatásos vadászok va
dászkürt együttesének lebilincse
lő dallamai méltó hangulatot és 
keretet adtak a rendezvény ün
nepélyes megnyitójának. Laka
tos István színművész mondta el 
a „Pegazus” című verset, amelyet 
Gyenes István írt az ünnepelt 
művész emlékére. Ezt követően 
Köves István költő, a kuratórium 
elnöke adta át a „Magyar Vadá
szirodalomért” alapítvány díjait a 
kitüntetetteknek, jelesül dr. Végh 
Endrének, Videcz Ferencnek és 
Gyenes Istvánnak. Az immár ha
todik alkalommal megtartott ren
dezvény hagyományt teremtett 
és mindazok, akik ott voltak, és 
jól érezték magukat, úgy köszön
tek el, hogy jövőre ugyanitt, 
ugyanebben az időpontban talál
koznak Anna-lakon.

Országos Vadásznap 
Pápán

Idén pályázati úton Veszprém me
gye nyerte el az Országos Vadász- 
napok rendezésének jogát, ame
lyet augusztus 31- ikén, szomba
ton rendeznek Pápán, a Sportcsar
nokban, és a Várkertben. Kísérő 
rendezvényként pénteken egész 
napos hivatásos vadász szakmai 
konferenciát tartanak. A szombati 
ünnepélyes program Szent Huber
tus misével kezdődik, majd a kitün
tetések átadását a megyei kamara 
zászlójának felavatása követi. Ez
után következik az ifjú vadászok fo

gadalomtétele. Eközben főző- és 
lövészverseny zajlik, vadászkutya-, 
solymász és íjászbemutatók, terep
járó tesztelések, divatbemutatók és 
trófeakiállításon szórakozhat a né
zőközönség. Először mérik össze 
tudásukat ilyen rendezvényen a va
dászkürtösök és a szarvas bőgő
kürtök mesterei.

Az országos vadásznapok törté
netében először kísérlik meg a ren
dezők, hogy a FeHoVa- hoz ha
sonló módon kiállítás és vásár is le
gyen, ahol minden látogató meg
vásárolhatja majd azt, ami meg
tetszik. Ezt szolgálják a legkülön
bözőbb bemutatók és vásárok, 
muzeális és mai vadászfegyverek, 
optikai eszközök, elektronikus 
szemléltető eszközök, vadászati 
cikkek, termékek, dísztárgyak 
.szakkönyvek, folyóiratok, prepará
tumok és ezer más érdekesség. A 
rendezőség az ország minden ré
széről szeretettel várja a vadász
társait és hozzátartozóit, és ígérik, 
mindenki -  felnőtt és gyerek -  jól 
fogja érezni magát Pápán.

Benelli roadshow
Június 29-én elindult a Benelli 
Road Show, melynek első állo
mása Budapest volt. A Nagytété
nyi Lőtéren Tóm Knapp amerikai 
mesterlövő világhírű bemutatójá
val nyitotta meg a programsoroza
tot. Tóm 1993-ban állította fel vi
lágrekordját, melyet azóta senki
nek sem sikerült megdöntenie. 
Saját kezéből feldobott 9 db ko
rongot ős kilenc lövéssel még a 
levegőben mindet eltalálta.

A híres világrekorder nemcsak 
fantasztikus lőtudását bizonyította 
be, hanem bemutatta az általa 
használt fegyverek kiemelkedő tel
jesítményét és sokoldalú használ
hatóságát is. A fegyverek különle
ges tulajdonságai közé tartoznak a 
megbízható működés és a magas 
tűzgyorsaság. Tóm az egyedülálló 
technikai megoldások ismertetésé
vel meggyőzte a nézőket a puskák 
egyszerű kezelhetőségéről. Tóm 
Knapp először járt Magyarorszá
gon és igazán boldogan fogadta a 
népes nézősereget, akik pedig 
nagy tapssal jutalmazták a látvá
nyos, nem ritkán humoros eleme
ket. A közel egy órás show után az 
érdeklődők a Tóm Knapp által 
használt fegyvereket kézbe is ve
hették, a felmerülő kérdésekre a 
rendező Szent-Hubertus
Olasz-Magyar Kft. munkatársai 
adtak kimerítő választ. A nyertesek 
boldogságát már csak a frissen 
sült saslik és a hideg üdítőitalok fo
kozhatták.

Vadász- és gyermeknap 
a Nyírségben

Nagyszabású rendezvényt tartott 
május 26-ikán a Felső-Tisza Vidé
ki Vadgazdák Szövetsége Nyirká-

ta mellett, Gólya szálláson,. A fes
tői környezetben lévő vadászkas
tély tulajdonosa, Papp István vál
lalta a házigazda teendőinek ellá
tását. Délelőtt gyülekeztek a szö
vetséghez tartozó vadásztársasá
gok tagjai családtagjaikkal, fele
ségükkel, gyermekeikkel. Minden
ki otthonról hozott alapanyagból 
készítette el a bográcsban és üs
tökben a jó fajta halászlevet és 
vadpörköltet. A gyerekek játékkal, 
örömmel élvezték a kellemes má
jusi vasárnapi programot. A lö
vészverseny támogatója, és aki 
biztosította a korongot és a lőszert 
a versenyre, Kocsis Miklós va
dásztársunk volt, aki az M. Zéró 
vadászboltot képviselte, és erről a 
tájról származik.

11 órakor kezdődött a Szent Hu
bertus mise, amelyet Iváncsó Sán
dor katolikus esperes, nyirkátai pa- 
rókus, valamint Becsei Miklós re
formátus lelkipásztor, Mátészalka 
ifjúsági lelkésze celebrált. A jelen
levők, a vadászok családtagjai a 
szabadban felállított emelvény 
előtt megcsodálhatták a természet 
teremtményeit, közöttük a Támba 
Miklós által elejtett különleges 
agancsú őzbakot. A szentbeszéd 
a természet szeretetéről, az ember 
és a természet kapcsolatáról szólt.

A mise után kezdődött a va
dászkutya bemutató, ahol Sebján 
Pál és Babály Csaba az általuk 
vezetett vérebekkel és vizslák 
munkájával kápráztatta el a kö
zönséget.

A gyerekeket sétakocsikázás 
várta, hintókkal vitték körbe őket 
a területen, ahol még a vadas
kertekben lévő állatokban is gyö
nyörködhettek. A bátrabb nebu
lók a lovaglással is próbálkoz
hattak. Nagy sikert aratott a gye
rekek körében a légpuskás cél
lövészet. Lehet, sőt biztos, hogy 
a jövő vadásznemzedéke belő
lük kerül ki. A programokat szí
nesítette, hogy a vadászkastély 
trófeatermében mindenki a ma
gával hozott videó felvételeket 
levetíthette, és baráti beszélge
téseken élményeit elmesélhette.

A rendezvénynek semmilyen álla
mi cég segítséget nem nyújtott, a 
szövetség saját költségvetéséből fi
nanszírozta. Köszönet Támba Mik
lós elnöknek, Papp István házigaz
dának, Hevessi Istvánnak, akik fá
radságot és költséget nem ismerve 
a rendezvényt létrehozták. Külön kö
szönet a Borsodi Sörgyárnak, Ko
csis Miklósnak, az M. Zéró Vadász
bolt tulajdonosának, akik önzetlenül 
jelentős támogatást adtak.

A következő rendezvényt a „Nyír
ségi Ősz” nemzetközi vásáron sze
retnék megrendezni, és a szervezők 
bíznak abban, hogy mindezek ha
gyománnyá nemesednek.

Erdélyi István
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Idős vadászok 
tiszteletére

Tavasszal, nőnapra a vadászó 
hölgyeket hívták meg a Tolna me
gyei vadászok egy közös szalon- 
kázásra, és már akkor eltervezték, 
hogy az idős, öreg vadászokat is 
meglepik egy összejövetellel. A 
tervet a megvalósítás követte és a 
Tolna megyei Vadászszövetség, a 
Tolna megyei Vadászkamara és a 
VKE helyi csoportjának összefo
gásával, a Högyészi Vt. önzetlen, 
nagyvonalú segítségével létrejött 
a találkozó június 12-én a vadász
házban.

Tizenöt 75 év feletti vadász tu
dott eljönni, sajnos jó néhányan 
egészségi okok miatt kénytelenek 
voltak lemondani a találkozót. A 
vadászházban nem a fegyverek 
dörögtek, csupán elődeink be
szélgettek és örömteli felszólalá
sokkal méltatták a kezdeménye
zést, ahol is az egyik köszöntőben 
elhangzott, hogy: „a vadászházba 
minden társasági tag és vendég 
úgy jöjjön, mintha haza menne". 
Nos, ezt misem bizonyítja jobban, 
mint az, hogy a pompás vacsora 
után idős vadászaink bebizonyí
tották a fiataloknak, hogy nemcsak 
a vadra tudtak vigyázni és nekünk 
örökséget hagyni, hanem egy kla
rinét segítségével bizony mulatni 
is tudnak.

B.F.

Jeles napok, 
Dombóváron

Tolna megyében, csaknem minden 
hétvégén valamelyik társaság tart 
vadásznapot. Talán a dombóvári 
Diana vadásztársaság rendezvé
nye egy kicsit jobban kiemelkedik 
a sok közül. Az idén június 8-ikán 
rendezték és szerencsére az időjá
rás is kegyeibe fogadta őket. A 
megnyitó után bőséges progra
mokból lehetett válogatni, bár mint 
minden évben, a koronglövészet 
volt az érdeklődés középpontjá
ban, ahol is Börcsök Zoltán, a 
házigazda jeleskedett a legjob
ban. Nagy volt a sürgés-forgás a 
sátrak körül is, hiszen itt a főzőver
senyre benevezettek szorgoskod
tak. A pörköltökön kívül készült itt 
egyben sütött disznó és sercegett 
a tárcsán a hal is, egyszóval éhes 
senki nem maradt. A házban kiállí
tották a területen zsákmányolt tró
feákat, volt légpuska lövészet és a 
délután folyamán akinek kedve 
volt, lovasfogattal városnézőbe is 
indulhatott. Igazi baráti kapcsola
tokat építő vadásznapon vehetett 
részt mindenki, aki ott volt.

Bischof Ferenc

Rózsakunyhó
A nagymarosi Kittenberger Kálmán 
Vadászati és Természetvédelmi Na
pok keretében az Ipolyerdő Rt. -  az

FVM Erdészeti Hivatal támogatásá
val -  idegenforgalmi látványosság
ként felújította Kittenberger Kálmán 
egykori kedvenc vadásztanyáját, a 
Fekete István által megírt Rózsa
kunyhót, amely Kismaros után, a 
Kóspallagi úton, az első szerpentin
forduló után található. Az átadásra 
június 9-én ünnepélyes keretek kö
zött került sor.

Hírlevél Nyugatról
Az OMVK Győr-Moson-Sopron 
megyei területi szervezetének új 
vezetése „Megyei Kamarai Hírle
vél" címmel jelentette meg első 
példányát. A beköszöntőben dr. 
Náhlik András elnök írt a kamara 
terveiről, elképzeléseiről. Giczi 
Ferenc, alelnök a hivatásos vadá
szok helyzetének felméréséről 
számolt be, amely mélységesen 
elgondolkodtató, különösen akkor, 
ha valaki észreveszi a mélyebb 
mondanivalókat is. Olvashattunk a 
vadászvizsga előkészítő tanfolya
mokról és az érdekképviselet egy
ségesítésének gondolatáról épp 
úgy, mint a megválasztott kamarai 
tisztségviselőkről, szakbizottsági 
tagokról.

Mesterségük címere
A felújított vadászház családta
goknak történő bemutatása adta 
az apropóját a balástyai Móra Fe
renc Vadásztársaság május vé
gén rendezett majálisának.

A vadászok gondoskodtak a kör
nyék kicsinosításáról is, a házat 
övező parkban minden vadgazdál
kodási berendezés megtalálható a 
magaslestől a sózóig. így a nem va
dász családtagok is képet kaphat
tak a vadászok munkájáról, jelesül 
arról, hogy mit is csinálnak, ha nin
csenek otthon. A szórakozási lehe
tőségekben sem volt hiány, a népes 
gyereksereg önfeledten hancúroz- 
hatott. Nagy sikert arattak a gaszt
ronómiai különlegességek, a 
gyöngytyúkleves és a vaddisznó 
pörkölt . Felavatták a társaság cí
merét, amelyet Bényi Zoltán, a tár
saság tagja, amatőr festőművész 
készített. A nap fénypontja a tom
bola volt, amelynek fődíját, egy őz
bak vadászatot Soós Mátyás 
nyerte. A több mint másfélszáz 
résztvevő jól szórakozott és a tár
saság úgy döntött, hogy a majális
ból hagyományt teremtenek.

Egy évszázad fele
Egésznapos ünnepséggel emlé
kezett meg a Pest megyei Kőhal
ma Vadásztársaság a vadászhá
zánál július 13-án.
A társaság 1952-ben alakult Külke
reskedelmi Minisztérium Vörös Me
teor néven, és azóta gazdálkodnak 
a területen, a térség természeti 
adottságait jól kihasználva, igen el
ismerésre méltó eredményesség

gel. A minisztérium megszűnése 
után változtatták nevüket „Kőhalmá
ra", amely a vadászterület egy jeles 
területrészének elnevezése. Az év
forduló emlékére kopjafát avattak. A 
meghívottakkal együtt emlékeztek 
a félévszázad eseményeiről, az el
távozott tagtársaikról. Bemutatták a 
terület trófeáit, főző- és koronglövő 
versenyen és szellemi vetélkedőn 
mérték össze tudásukat, amelyen 
mindenki -  a versenyzők és a kö
zönség is -  jól szórakozott.

IRODALMI PÁLYÁZAT
A Magyar VADÁSZLAP szerkesz
tősége, a Vadászati Kulturális 
Egyesület, valamint a pályadíjakat 
fölajánló vállalkozások irodalmi 
pályázatot írnak ki:

„A vadászat tanulságai”

címmel. A kiírók olyan irodalmi 
igénnyel elkészített, műfajilag kö
tetlen, de 100-150 gépelt sornál 
nem hosszabb pályamunkákat 
várnak, amelyek a vadászattal 
összefüggő pozitív vagy negatív 
élményeket tükrözik és tanulságo
sak lehetnek mások számára is.

A pályázatokat 2002. szeptem
ber 30-áig lehet beküldeni a Ma
gyar VADÁSZLAP levelezési címé
re: 1141 Budapest, Vízakna u. 23/B. 
vagy e-mail: vke@vadaszlap.hu

A pályázatra beküldött alkotáso
kat a szerkesztőség bírálja el, a pá
lyamunkák szerkesztett válogatása 
a VADÁSZLAP karácsonyi irodalmi 
mellékletében jelenik meg.

A pályázat díjait a Frankónia- 
Trófea Kft.- Gödöllő, a gödi Ne

meskéri kúria és a Vadász Könyv
klub Egyesület ajánlotta fel.

A díjakat a Vadászati Kulturális 
Egyesület jövő évi, rendes Or
szágos Közgyűlésén adják át.

Dorogi Géza

Ifjúsági Pályázat
„A természet és én „ címmel VII. 
alkalommal írja ki a Vadász 
Könyvklub Egyesület ifjúsági pá
lyázatát 2003. évre. Pályázni pró
zával, verssel, képzőművészeti al
kotásokkal lehet, az eddigiektől 
eltérően fotóval nem.

Kategóriák : 10-től 14 évig I- 
14-től 18-ig I I - , 18-tól 25-ig III.

Próza: 5 kézirat oldal, 2 vers, 2 
legalább A/4 méretű grafika, fest
mény.

A pályázat jeligés, a borítékon fel 
kell tüntetni a jeligét és a kor kate
góriát .A pályázati borítékba lera
gasztva kérjük betenni a pontos cí
met, nevet, telefonszámot.

A pályázat eredményhirdetése 
a 2003 márciusában rendezendő 
FeHoVa kiállításon lesz.

A pályázatokat a Vadász 
Könyvklub Egyesület címére kér
jük beküldeni: 1034 Budapest, Tí
már u.26.

Dunántúli vadászfestők 
kiállításai Budapesten

Új kiállító terem nyílik a nyolcadik 
kerületben, a Baross utca 61. 
szám alatt, az SZDP székházá
ban. A Balaton Kulturális Egye
sület azért hozta létre a Rózsa 
galériát, hogy megkönnyítse a vi
déki, különösen a Balaton-kör-

Korongvadász versenynaptár
Augusztus
3-4. Mecseki „Vadkanok" Kupa Pécs-Rückerakna
10-11. Gyorsított Korongvadász

Európa Bajnokság 
17. Bakony Kupa III. Balatonfűzfő
19. Gemenc Kupa Baja-Érsekcsanád
24-25. Korongvadász Országos

Bajnokság Mikebuda
31.-01. Korongvadász Világbajnokság Dornsberg

Szeptember
7. Vadásznapi Diana Kupa Győr
14. Egyed István Emlékverseny Budakeszi
15. Vadász-skeet Országos

Bajnokság Dabas
21-22. Magyar Kupa III. forduló Dabas
28-29. Vidék Bajnokság Szentendre

Október
5. Agrár Kupa Hajdúnánás
6. Lumníczer Sándor Emlékverseny Budakeszi
12. Vadász-trap Országos Bajnokság Balatonfűzfő
13. Vasvári Pál Emlékverseny Sarlóspuszta
26. Országos Erdész Kupa Budakeszi
27. Vadászok Somogy megyei

Bajnoksága Kaposvár-Tokaj

Részletes információ kapható Vadász Erzsébet titkártól, a 06/82/505- 
132-es telefonszámon.

mailto:vke@vadaszlap.hu
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nyéki képző- és iparművészek 
munkáinak fővárosi bemutatását. 
A galériában szeptember 4-én, 
18 órai kezdettel nyílik Pásztor 
László nagykanizsai természet
festő kiállítása. A festő képein a 
vadászat feszült pillanatai mel
lett, a természetnek az erdőjáró 
ember által megfigyelt apró 
szépségeit, idilli jeleneteit ábrá
zolja átélt szeretettel. A kiállítás 
szeptember 25-ig tart nyitva hét
köznapokon 10-17 óra között.

A galéria terveiben szerepel még 
a jövő év első felében Bene János 
kaposvári vadászfestő kiállítása.

Felhívás
A jeles grafikus művész, Balogh 
Péter halálának két évtizedes év
fordulójára a Vadász Könyvklub 
Egyesület -  a Vadászati Kulturális 
Egyesülettel közösen -  közadako
zásból gyűjtést szervez a Budake
szi Vadasparkban elhelyezendő 
bronz dombormű felállítására. Az 
adományokat kérjük a Vadász 
Könyvklub Egyesület Budapest 
Bank Rt. 10102244-32215406 -  
00000003 számú bankszámlájára 
átutalni szíveskedjenek. Támoga
tásukat köszönjük.

Alkotókat v á r ...
az idei második Muray Műhely al
kotótábor, amelyet augusztus 
22-30-a között rendeznek meg. A 
részletekről a 06-1-222-4539-es 
telefonon lehet

Kiállítás az Erdők 
Házában

Augusztus 3-án nyílik a bakonybéli 
Erdők Házában (Gellért tér 9.) a 
természetet témául választó kép
zőművészek és kézművesek alkot
ta Murai műhely kiállítása.

A kiállítást Haraszthy László a
KTM államtitkára nyitja meg, mely 6 
héten keresztül lesz látogatható. (A 
bemutatott alkotásokat augusztus 
31-én Pápán, az Országos Vadász
napon is kiállítják)

VII. Orosháza Kupa
75 korongos Compact lövészver

senyt rendez az orosházai koronglö
vő klub augusztus 18-ikán. Nevezni 
a helyszínen, a gádorosi út melletti 
lőtéren lehet. Részletes információ 
kérhető Koltai Zoltántól, a 30/346- 
3338-as mobil telefonon.

KUKORICA-ESŐ
Aki számol és gondolkodik... már tudja, hogy időt, pénzt és fáradtságot takarít meg, 

ha rendszerbe állítja a digitálisan vezérelt vadetető berendezést.
A 120 és 220 literes nagyságú, kézi csőrlővel vagy gépkocsival cca. 5-10 méteres magasba emelt 
tartályból naponta 1-15 kg kukorica szórható ki 8-10 méteres körzetben, azonos időpontban. 
A szórásidő 24 órán belül 1 -8 óránként tetszés szerint állítható.
A berendezés megvásárlását különösen azoknak a vadászatra jogosultaknak ajánljuk, ahol a szó
rók -  esős/havas időben -  nehezen megközelíthetők és a vadállomány megtartása, helyhez köté
se érdekében naponta kívánnak etetni. (A 120 literes automata etető egy feltöltéssel, napi 4 kg ki
szórás mellett 20 napig felügyelet nélkül ellátja az állomány etetését.)
A berendezés „elidegenítését” ugyancsak megnehezíti, hogy elérhetetlenül magasban van és 
csak csőrlővel vagy csigával kiegészített drótkötéllel engedhető le a földre.
A 120 literes automata etető ára (akkumlátorral-, töltővel együtt) 56 ezer forint + ÁFA, a 220 literes 
tartállyal készülő berendezés 62 ezer forint + ÁFA.

Megrendelhető: Soltész Károly épületgépész és villanyszerelő mesternél 
2000 Szentendre, Irányi Dániel u. 25. Telefon és fax: 06-26/313-789 Mobil: 06-20/951 -3427

Új NIVA (1,7.i) terepjárók indításgátlóval, színes üveggel, dobvédőkkel 
verhetetlen áron, TATA (1,9.TDI) terepjárók klímával, központi zár
ral, elektromos ablakokkal akciós áron, GAZella (2,2.TD) 4x4 teher
gépkocsik nagy választékban alacsony áron vásárolhatók!

KEDVEZŐ HITELEK, AJÁNDÉK AKCIÓK!
VERDA Kkt. Hivatalos márkakereskedés. KALOCSA 

Kalocsa-Dunapataj között, az 51 -es főút mellett Kisfoktő 1/A.
Telefon: 06-30/958-3326 vagy 06-78/463-862

VADÁSZATSZERVEZÉS 
CSAK BELFÖLDIEKNEK!

Vadászati lehetőséget kínál országszerte 
a FULL-TRADER KFT.

Vadásszon M agyarország legszebb 
nagy- és apróvadas területein!

A legkedvezőbb árakkal és pontos szervezéssel várjuk 
kezdő és tapaszta lt vadásztársainkat!

Telefon: 06-30/488-9906 • Fax: 06-52/370-099 
e-mail: VADASZAT@yahoo.com 

honlap: (http://)vadaszat.freeweb.hu

H—2120 Dunakeszi, Fóti út 23. Tel.: (36-27) 540-160 Fax: (36-27) 540-161 
E-maíl: kollath@mail.digitel2002.hu www.kollath.hu

N a m í b ia i  v a d á s z a t
5 napos vadászat + 1 pihenőnap, csomag, öt vad (kudu, oryx, springbock, duiker, steenbock) trófea 

díjával, teljes ellátással és reptéri transzferrel együtt: 4000,- DEM/vadász (2/1) 

D é l - A f r i k a i  K ö z t á r s a s á g  
• 5-9 napos antilop hajtóvadászatok. Ár: 2100,- és 2700,- USD/vadász között.

• Krüger Park mellett, kaffertehén-vadászat 3500,- USD + 28 másik vadfajta lőhető. 

Z a m b i a ,  L u a n g w a  v ö lg y  • Kafferbika-vadászat, ára 5450 — USD/vadász (2/1) 
B é n in  • Vadászat Dwarf Buffalóra, nyugati fakó antilopra (Roan), Sing-Sing viziantilopra 

és más nyugat-afrikai fajokra, decembertől áprilisig. Ara: 5100,— USD (2/1) 
P u m a v a d á s z a t  • USA, Colorado és Argentína (magyar kísérővel) 

H o r g á s z á s  é s  v a d á s z a t  e g y ü t t  
Volga delta, Ural és Ili folyó deltája, Csendes-óceán partján

Afrikai, amerikai és ausztrál trófeák megrendelhetők. Vadászíjjal vadászók részére különleges programoki 
TRÓFEABÍRÁLAT és rekordkönyv regisztráció a Nemzetközi Szafari Klub metodikája szerint.
Trófeabírálói engedély száma: COM#1002373 Vadászatszervezői engedély száma: 1499/96/97. 

Web-oldal: www.kollath.hu

ContEco
VILLANYPASZTOROK, VADASKERTEK 

ELEKTROMOS VADKÁRELHÁRÍTÓ 
ÉS EGYÉB KERÍTÉSEK

9700 Szombathely, Szent Gellért u. 17. 
Tel./fax: 94/325-672 www.cont-eco.hu

3 ÉS 5  FEGYVER TÁROLÁSÁRA ALKALMAS,
2 ÉS 4  PONTON ZÁRHATÓ KIVITELBEN  

FEGYVERSZEKRÉNYEK 
MEGRENDELHETŐK A GYÁRTÓNÁL.

e-mail: ferro-special@axelero.hu., web.axelero.hu/ferro1 
Tel./fax: 06-36/419-828, 06-36/531-017 Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT.

XIX., MÉTAU. 31. MÉTA-CENTRUM 
TELEFON: 00-36-1/282-6456 

AUTÓTELEFON: 00-36-30/9484-316 
NÁLUNK A LŐTT VADÉRT MINDIG A LEGJOBB ÁRAT KAPJA!

mailto:VADASZAT@yahoo.com
http://)vadaszat.freeweb.hu
mailto:kollath@mail.digitel2002.hu
http://www.kollath.hu
http://www.kollath.hu
http://www.cont-eco.hu
mailto:ferro-special@axelero.hu
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OTP Lakossági Elektronikus Számlacsomag -
három számla egyben!

Elektronikus Számla, amely hatékonyan ötvözi a hagyományos bankszámla 
és — az OTPdirekten keresztül — az elektronikus bankolás előnyeit. 
M egtakarítási Számla, ahol elhelyezheti és kamatoztathatja megtakarításait, 
amelyeknek egy részét vagy egészét az Önnek legmegfelelőbb időpontban, havonta 
két alkalommal kamatveszteség nélkül veheti fel!
MasterCard W ebKÁRTYA, amelyre Ön biztonságosan elkülönítheti az inter
netes vásárlásaihoz szükséges pénzösszeget.

D irekt az Ön kényelm éért m ost egy pár OTPdirekt pa- r- — — -  
puccsal ajándékozzuk meg, ha 2002. július 1. és augusz-

i

tus 31. között OTP Lakossági Elektronikus Számlacsomag 
szerződést köt. így még inkább élvezheti otthona minden 
kényelm ét és biztonságát.

, ,r , . , - Kérem , küld jenek részemre
Küldje vissza a mellekeit kupont (faxon vagy levelben), vagy ige- 1 Lakossági Elektronikus
nyelje a számlacsomagot az interneten (www.otpd irekt.hu), J Szám lacsom ag szerződést! 

és mi hamarosan egy szerződést küldünk Önnek, amit otthoná- , Név:...
bán nyugodtan tanulmányozhat és kitölthet. I

i  ...........................................................................
Ha postán küldi vissza a kupont, a borítékra |

•  •  *  a következő címet írja rá: | Cím: I— 11— 11— 11— I ..................
I I ■ 1 1  « > * *  |  OTPdirekt, 1241 Budapest, Pf. 81. ■

U I  r d s r e k t  F a * <0 6 1 ) 3 1 2 5 8 2 3 , .................................................................

w w w . o t p d i r e k t . h u
(0 6  1) 3 6 6 6  6 6 6 . (06  4 0 )  3 6 6  6 6 6

http://www.otpdirekt.hu
http://www.otpdirekt.hu
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Technikái adatok rxr«.reigag>3zon

243Win, 308Wn 
7mm-08Rem. 30-06Spr. 
2/OWin. 7x64.25-06Rem 

6.5x5SSE, 8x57JS

Classic Mannlicher

Bsútőbfllentyű

Te|es hossz

P G U D - 2 L V . 0 ^ J ü l  %  

ií fU ií^ / .m jD  ú i i i l

v  > ,am \ M■w m s h í

.243Win, ,308Win 
7mm-08Reín. 7*64 
270Wn, 30-06$pf. 

25-06flem,6.5x55S£ 
8x57JS

7m -08fiem .7xW  
270Win, 30-06Spr. 

6.5x55SE. 25*06Rem 
9,3x62.7mmRe. Mag. 

300Win.Ma9., 8x68
W-ó50nr
4-3

Rütxstect~erítonit» eteűtőbillentyű)
Európa diófa

Ifányzék extraként
Classic Mannlicher 11M19an

* Classic Mannlicher 
« .  ■ m m  m

f i V E N Z O R
m

Erdővédelmi és Kereskedelmi Kft. 

AVENZOR VADRISZTÁS
Cervacol Extra: tű és lomblevelű erdészeti kultúrák téli vadkár 
elleni védelmére
Hántásstop: tű és lomblevelű erdészeti kultúrákban az őz. szar
vas. muflon, dám által okozott hántási károk megelőzésére, gyü
mölcsfaültetvényekben nyúl okozta kéregrágás ellen 
Avenaarius kéregbalzsam (dőrzsstop) tű és lomblevelű erdé
szeti és gyümölcsfa kultúrákban okozott agancs dörzsölés elle
ni védelemre.
Dendrocol 17 SK: friss telepítésű erdészeti kultúrákban, facse
meték, szőlő, vadrágás elleni védelmére, permetlé formában ki
juttatva a friss hajtásokra
-  kertészeti kultúrákban, dinnye, zöldbab, paprika, védelmére 
-szántóföldi kultúrák kezelésére, szikleveles állapottól érésig / 

szója, kukorica, napraforgó, gabonafélék védelmére permetezve 
Vadóc: mezőgazdasági, kertészeti, szőlészeti és erdészeti kul
túrák szaghatáson alapuló tasakos vadriasztó szere 
Silvacol T: kizárólag szaghatáson alapuló vadriasztószer, csak 
textil átitatására.
Hosszantartó hatás kombinálva Dendrocol 17 Sk-val 
Avistop-Agro: csávázószer minden maghoz a fácánok, galam
bok. varjak okozta felcsipegetési károk ellen, egészen kis szik
leveles állapotig. Nem mérgező.

Erdővédelmi eszközök, MICRON permetező gépek 
Szállítás postán és vasúton.

Székhely és adminisztráció:
1124 Budapest. Koszta József u. 28. Tel+fax: (1)3196-578 

Raktár és szállítás: 5540 Szarvas. Vajda Péter u. 15. 
Tel+fax: (66)313-301 06-30 911-7064 Email: pesti@szarvas.hu

N IS S A N  AUTÓHÁZ
Műszaki adatok: 
•133 LE 
-2488 cm3 
-2WD.4WD

2 2 2 5  Ullo. K-SPED krt. 1 
Tel: 06  2 9  5 2 0  6 3 3  

06  2 9  5 2 0  6 6 6  
Fax: 0 6  2 9  5 2 0  6 4 4

-TurboDiesel injektor 
5 szem elyes
A Z  Ú J  N I S S A N  P IC K U P  

4 CÉLKERESZTBE

V A D Á S S Z O N  R A m í

mailto:pesti@szarvas.hu


Ármunkák

Kőburkolatok, 
gránitjaink 
Kandallók 
és pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok,

p g B f  p°n M
Köztéri kutak 
Lépcsők,
baluszteres kőkoriatok

inak kedvezmény
Pap Kőfaragó, Kószobrász Műhely

2000 Szentendre, Kőzúzó köz 
Telefon/fax: (06-26) 313-846, (06-26) 313-630 

Telefon: (06-26) 500-235, (06-26)500-236 
. e-inail: pűplűjos@clauler.hu wmolpiipiajos.hu

UJ BIZTONSÁGTECHNIKAI SZAKÜZLET!
FEGYVER ÉS PÁNCÉLSZEKRÉNYEK 

ÉRTÉKESÍTÉSE.
MAURER TÍPUSÚ MECHANIKUS ZÁRRAL 

VAGY DIGITÁLIS VÁLTOZATBAN 
ERŐS ÉS MEGBÍZHATÓ RÖGZÍTÉS 

PADLÓBA VAGY FALBA.
ESZTÉTIKUS KIVITEL. KEDVEZŐ ÁRAK.

MABISZ m inősítés! 
Viszonteladóknak kedvezmény!

S A F E X  K F T .
Budapest, 1078 Nefelejcs u. 38.

Tel/fax: (06-1 )-35-10-111 Mobil: 06-209-316-887

„Rippert” -  garancia a minőségre

Találkozunk az Országos 
vadásznapok rendezvényein:
Lábod-Nagysallér 2002. 08. 24.

Szany 2002. 09. 07.

Rippert Ottó, 9141 Ikrény, Győri út 62. 
Telefon: (96) 457-007/008, (30) 986-1439

H-8314 Vonyarcvashegy, Arany J. u. 9. • Telefon/fax: (36-83) 349-513 
Telefon: (36*83) 348-036,348-037 • Mobil: 06-30/947-0649 

ÁRAJÁNLAT:
Belföldi családok részére üdülés a  HOTEL LIDO-ban a  2002-es szezonban 

1 h e t e s  ü d ü lé s  7  é js z a k a  ( s z o m b a t t ó l - s z o m b a t ig )
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 8500 FT/NAP (2 FÓ) 59 500 FT/HÉT (2 FÓ)
2 ÁGYAS SZOBABEGGEUtTELPANZiÓ VACSORA 11500 FT,NAP (2 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL -1 7 0 0  FT NAP i3 FÓ)

4 ÁGYAS SZOBAI 
4 ÁGYAS SZOBA REGGELŰ FÉIP 
KÜLÖN REGGELI: 7501

partján Keszthelyit 6, Héviziól 10 knHBtaláihaic Vonya c
mű-

80 500 FT,'HÉT (2 FÓ) 
67 900 FT/HÉT (3 FÓ) 
99 400 FT/HÉT (3 FÓ) 

200 FT/HÉT (4 FÓ) 
FTHÉT (4 FÓ)

, biffiárd- es játékterén. vaíamim kondíöonátóterem várja vendég; r • 
A száfo kertiében fűtött fúrdónxcence éü vendégeink rendelkezésére 
A Balatonról 200 m-re fekszik, fii felszerelt és részben homokos strandja igen kedvelt^H  
A kómyék számtalan kirándulási lehetőséget kínál: Afrika muzey I  
Szigiget -  Hévíz kMúrdó ^
Sportolási lehetőségek: tenisz. szőrözés vz.rrotor. sirardrcpiabca. lovaglás. * 
KEDVEZMÉNYEINK:
• 4 éves kong mírűen ingyenes.
• 4-12 éves korig 20 százalék kedvezményt adunk a ráeső rjrfftSlL |
• nyugdíjasoknak augusztus 31 tői ajánlatunkból 40=« rendkívüli kedvezményt adunk,
• a hévízi tófürdóbe a szál'oda autóbuszán ingyen s2álli1(1| H
• konferencia szervezeteve: állunk rendelkezésre 100-12C 
ELLÁTÁS:

1 három fogásos vacsora (leves, főétkezés, sütemény vagy gyű 
1 a szobák érkezéskor 14 órától, távozáskor 10 óráig állnak n 

JELENTKEZNI LEHET: a HOTEL UOO. üetve a 06

mailto:jos@clauler.hu
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digitális, hagyományos és 

APS rendszerű 
fényképezőgépek

diktafonok
távcsövek

PA P ÍjfT K ÉP

Daten-Kontor Trade Kft.

. ^ H :•*

*

c mintaboltok
1056 Budapest, Szarka u. 4.4  Tel.: 328-05814  Fax: 328-0582 4  E-mail: dktoly@axelero.hu 
1075 Budapest, Madách I. út 2-6.^Tel.: 322-8208 ^  Fax: 322-4027 ^  E-mail: m.m.p.@axelero.hu
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mailto:dktoly@axelero.hu
http://www.mmp.hu

