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Vadászatszervezés kül- és 
belföldön

Vadgazdálkodási
szaktanácsadás

MAVAD Rt. 
Budapest 1525, Pf. 16. 

Tel.: 457-8051 
Fax: 201-6371 

service@mavad.hu

MAVAD RT.
VADÁSZTÁRSASÁGOK, VADGAZDALKODOK, 

VADÁSZATRA JOGOSULTAK!

A MAVAD RT. gyomaendrődi telepén 
10.000 db 10-12 hetes (baromfikolera ellen oltott)

V A D K A C S A

Vadászbolt 
Budapest 1132 
Visegrádi u. 9. 
Tel.: 239-1333 

Nyitva: 
hétköznap 10-17 óráig

4 0 0 . -  F t/d b  + á fa
reklámáron, sürgősen eladó.

(Az ár 2002. 29.-ik hetétől heti 10 Ft/db emelkedik)

ÉRDEKLŐDNI LEHET:
DR. KOLESZÁR JÓZSEF, GYOMAENDRŐD, FŐ U. 2.

Tel.: 66/282-284, 20/9814-804. SIKLÓS ZOLTÁN Tel.: 30/9647-828

mailto:service@mavad.hu
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Egyéni megrendelőink részére PUSKA-ÁTVÉTEL: 
HÉTFŐ, SZERDA, PÉNTEK: 7.00-12.00 óra közölt

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

pontos címe, irányítószáma.

Egyéni megrendelőink részére 
MAROKLÖFEGYVER-átvétel:

KEDD, CSÜTÖRTÖK: 7.00-12.00 éra között
Szükséges:

a fegyver, fegyvertartási engedély és a tulajdonos neve, 
pontos címe, irányítószáma.

Fegyverjavitók, vadásztársaságok, kereskedők, 
illetve más cégek részére fegyver-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. P(. 15.
Telefon: (06-1) 347-6030 Titkárság: 101-es mellék 

Fegyverátvétel: 121-es és 122-es mellék Fax: 115-ös mellék 
E-mail: mkh@mkh.hu http://www.netcall36.hii/lo1egyv/legyver.htm

PESTERZSÉBETEN
ÖNVÉDELMI, SPORT-, VADASZ-, 

LÉGFEGYVEREK, FLÓBERTPISZTOLYOK, 
SÖRÉTES, GOLYÓS, LÉGLŐSZEREK, 
FEGYVER- ÉS KERESŐTÁVCSÖVEK, 

VADÁSZRUHÁZAT ÉS AJÁNDÉKTÁRGYAK 
N A G Y  VÁLASZTÉKÁVAL 

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT.

CÍMÜNK:
GEMENC VADÁSZBOLT, 1203 BUDAPEST, 

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

NYITVA TARTÁS: H.-R: 10 .00-18 .00

EamoD (tefflGGPe osOsűrtDB

o í3aS30aiiB(DaaíGb

l’lp lcs F.ndrc.
Plplc s Éva, 
Ram osch Mlkc. 
Kainosrh Marika 
w w n.vada8zat.net 
ww w.vadaszlap.hu

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

Budapest, 1 106 Fehér út 7. 
Tel.: 260-1122, 261-1122 

Fax: 262-6610 WEB:www.ficsor.hu 
E-mail: ficsor.aulohaz@matavnet.hu

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

w f f l t e r a M

Ahol eddig elakadtatok, ott most nem 
fogtok!
Aszfalton halkan futó, terepversenyeken 
győztes gumik!
Európábon terepverseny nélkülünk nem 
létezik!
Mindig dobogósak vagyunk!
Miért ne lehetne Nektek is?

örömmel állunk rendelkezésedre 
több mint 40 féle méretű gumiabronccsal. 
Beszerezhetők postai utánvéttel vagy 
országszerte viszontelodóinknál.
Kérje katalógusunkat. 2 év ’

i  g a r a n c i a !
A legjobbat a legolcsób* ' - - - w , 
ban a kizárólagos képviselettől 
24 órás házhozszál- .
lítással bárhová! H |VAjJ

mailto:mkh@mkh.hu
http://www.netcall36.hii/lo1egyv/legyver.htm
http://www.vadaszlap.hu
http://www.ficsor.hu
mailto:ficsor.aulohaz@matavnet.hu


A MAGYAR VADÁSZATI KULTÚRA TÁMOGATÓI:
Feltehetően a nyári szabadságok miatt némiképpen 
csókkent az érdeklődés a magyar vadászati kultúra 
támogatóinak körében, de bízunk benne, hogy akciónk 
az őszi hónapokban újabb lendületet vesz. s mind több 
vadász, vadászati szervezet, vadásztársaság és vál
lalkozás juttatja el hozzánk adományát.

Az eddigi adományok összege, értéke: 3 millió 834 ezer 500 forint 
Az akció célja, hogy megteremtsük az anyagi alapját a vadászok pozitív megíté
lését elősegítő kommunikációnak, egy önálló vadászati múzeumnak, hagyo
mányaink ápolásának és fejlesztésének, rendezvényeinknek, kiadványainknak. 
A pénzbeli adományokon kívül a SEFAG Rt-től megkaptuk az első -  vadászati 
lehetőséget biztosító -  fölajánlást. . és várjuk az újabb támogatókat.

Támogatóink (ABC sorrendben, kiemelt betűvel írtuk az új támogatók nevét) 
Bán György. Gaál Tamás. Dúcz László. FVM*. Hídvégi Béla. dr. Jeszenszky 
Miklós, Koncz Árpád. Kosik János. Kovács Béla. Kovásznál Sándor. Krajczár 
Zsolt. dr. Lami András, Lancsák József. Makai Gyula. Móczán János, Molnár 
Zoltán. Násfay Zoltán. Németh László. Kisújszállási Petőfi Vadásztársaság, 
Pőlőskei Gyula, SEFAG Rt. Schell és Társa K ft, Szabó István, Szántó István. 
Szentpáli Attila, dr Szepesi György. Takács László, Varga István. Váry 
József. Zsigmond György

* 2.1 millió forintot pályázaton nyert el a VKE

A TARTALOMBÓL:
Interjú Haraszthy Lászlóval 7
Eljött a cselekvés ideje 8
Bőgő/hang/verseny 9-10
Ez már mindenki bélyege 11
A földtulajdonosok fóruma 12
Nyílt levél a miniszterhez 13
Vendégségben 14-15
Illemtan 19
Irodalom -  Videóz Ferenc: Etika-patika 20-21
Gombák 24
Internetről -  vadászoknak 25
Hírek-tudósítások 26-28

RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY!
A főldtulajdonosi közösségek közös képviselőinek -  akik szeptember 20- 
áig postai utalványon befizetik a VKE címére a 450 forintom előfizetői 
díjat - az év végéig megküldjük lakcímére a Magyar VADASZLAP-ot.

ELŐFIZETŐI AKCIÓ!
Ha most fizet elő a Magyar VADÁSZLAP-ra, az utolsó negyedévre csak 
700 forintot kell elküldeni a Vadászati Kulturális Egyesület címére: 

1141 Budapest, Vízakna u. 23/B.

CÍMLAPON: NÉMETH JÁNOS AGANCSFARAGÁSA FOTÓ: RING PÉTER

4iU)ÁSZIAP\
MEGJELENIK HAVONKÉNT

Kiadö-főszerkesztő: Csckö Sándor 
Felelős szerkesztő: Homonnay Zsombor 

Főmunka társ: 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.

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

A Magyar VA0ÁSZLAF előfizethető .Belföldi postautalványon' a szerkesztőség elmén, átutalással a 
Monor és vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 65100149-10004115 számú számlára, vagy a hírlap- 
kézbesítőknél, a postahivatalokban

Terjeszti a Hirker Rt., az NH Rt. és az alternatív terjesztők.
Nyomdai előállítás: Szikra Lapnyomda Rt 
Felelős vezető Balogh Ádám vezérigazgató 

Internet: www.szikratapnyomda.hu E-mail: szikra kervtghdszikralapnyomda hu

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

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

ADATVÉDELEM
Sík ideg vagyok mostanában, ha meghal
lom ezt a szót, hogy „adatvédelem” ... és 
nem tudom, hogy bosszankodjam vagy kí
nomban röhögjek a ..hatalom" újabban di
vatos packázásain. Adatvédelmi okokra hi
vatkozva ugyanis az Országos Magyar Va
dászati Adattár nem adhatja ki a földtulaj
donosi közösségek képviselőinek a nevét 
és a címét ... nehogy felvegyük velük a 
kapcsolatot, nehogy véletlenül meghívjuk 
őket a rendezvényeinkre, nehogy elkez
dődhessék a párbeszéd -  a kommunikáció
-  a vadászok és a földtulajdonosok között.

Ki érti ezt? Tessék nekem megmagyarázni, hogy miért és mi
től titkos egy földtulajdonosi közős képviselő neve, címe..., aki 
nyilvánosan -  tételezzük fel. hogy demokratikusan megválaszt
va -  vállalta ezt a feladatot, aki a földtulajdonosok nevében va
dászati ügyekben eljár, haszonbérleti és mindenféle szerződést 
írt és ír alá, aki „harmadik személlyel szemben” -  mondjuk a bí
róságon -  nyilvánosan képviseli a választóit, aki ugyancsak nyil
vánosan. a nevének-címének feltüntetésével köteles -  az önkor
mányzatok hirdetőtábláin -  az általa képviselteket és partnereit 
mindenféléről értesíteni.

De ez még mind semmi. Az adatvédelemre hivatkozva tagad
ják meg a regisztrált vadászatra jogosultak nevét és címét kiad
ni az FM Hivatalok -  csak konkrét ügyekben áll módjukban egy- 
egy vadászatra jogosultat megnevezni, ha mondjuk vadkárról, 
vad és gépjármű ütközéséről vagy valami ehhez hasonlóról van 
szó.

Ami aztán végképpen érthetetlen számomra, az adatvédelem 
jegyében hozzáférhetetlen a vadásztársaságok, vadászegyesü
letek országos listája, azaz „titkos" a vadásztársaságok neve és 
a címe.

Nem mondom, nem is állítom, hogy nincs szükség az adatvé
delem re.m ennyivel jobb lenne, ha a rendőrség nem adná ki a 
parkolási díjakat beszedő vállalkozásoknak a személygépko
csim rendszáma alapján a nevemet és a címemet, és azon csak 
elgondolkodom, hogyan jutott/juthatott hozzá a polgári minisz
terelnök a nyugdíjasok nevéhez, címéhez. Azzal is egyetértek, 
hogy nem hozzáférhető a nyilvánosság számára a fegyvertar
tók. sőt még a vadászok neve és címe is.... de hogy a vadá
szatra jogosultakat, a vadásztársaságokat vagy a földtulajdono
si közös képviselőket meg kell védeni a Vadászati Kulturális 
Egyesülettől, vagy a VADÁSZLAP szerkesztőségétől... azt azért 
oktalan túlzásnak érzem. Ezért írtam levelet az Országgyűlés 
adatvédelmi biztosának, kérvén a hivatalos állásfoglalását -  
merthogy az FVM minisztere az elmúlt hat évben nem szabá
lyozta az 1996. évi LV törvény 48-49. paragrafusában az Orszá
gos Vadgazdálkodási Adattár hozzáférhetőségét..., csupán a 
szolgáltatási díjakat. (Az adatvédelmi biztos válasza még nem 
érkezett meg.)

Háborgásom konkrétan abból fakad, hogy a kommunikáció 
javításának jegyében a VKE és a Vadász Könyvklub Egyesület 
elkészített egy 8 oldalas hírlevelet, amit minden vadásztársa
ságnak. vadászatra jogosultnak és földtulajdonosi közös képvi
selőnek akartak kiküldeni ... de közbeszólt a félreértelmezett 
„adatvédelem".

Ebben a hírlevélben -  mindenféle „titkos" adatvédelemmel 
szemben a többi között a VKE arra próbálja biztatni a vadász- 
társaságokat, hogy a saját üzleti érdekük -  vadászati lehetősé
geik jobb és könnyebb értékesítése érdekében -  az interneten 
is tegyék közzé a fontosabb adataikat, hogy kialakuljon egy 
naprakész, használható magyar vadászati információs adatbá
zis. amelyhez a világ bármely részéről bárki hozzáférhet, akit a 
hazai vadászterületek, vadászati lehetőségek érdekelnek.

Sőt, milyen fantasztikus lehetőség lenne az is. ha ez az interne
tes csatorna az e-mail-címeken -  a honlapokon, elektronikus le
vezetésen keresztül kitágítaná számunkra is a világot, s nem 
csak belföldön, hanem külföldön is emberi kapcsolatok alakulná
nak ki közöttünk.... vadászok és 
vadászok, vadászok és földtulaj
donosok. vadászok és természet- 
védők.... s talán egyszer a vadá
szok és a hivataloskodók között is. főszerkesztő

http://www.szikratapnyomda.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.

FE G YV ER

Gyári új vagy úiszerű állapotú eladó legyrerek: -.tfsraVi
0.22 WnMag ZXM-611-es 96000 f i  FÉG Hung^a 200C8 
egyaaszcs. sorrenöváttós 12-es bodc 95000 R. sparr/oi 308 
Wnchester delénél 60000 Fi vaömm jóöö kűtttűzó 
speoáte légfegyver <0-100000 Ft á * n  fe l: 06-1/258-1360. 
06-3N2425-538

7,62-es, FÉG vadászfegyver, ... ussal 45000.- Fi-éti ebett 
feiefonszám:063)933&«

Eladó 65*55-ős Cári Gustav vadászfegyver. 8x£6os l& x k )  
céövcstel szereke. 60 db normál .ufcan tószerrel együtt 
140000.- Ft fefeknszam C 6 9» 3 W M 6

Steyr Mamlicher Luxus, 300 Win, magnum kalterú fe g y 
ver, átapotban. 8x56os Scftndt és Bender céflávcsM 
gyfriSay s z e r e d  eödó fektot 060021-69-531.

Keresek: ExttflO  cm kín*/csőhosszá l6os. 20*s. kakasos 
stb  okb&abs. ciűaiere«s sűrétes duplát Tula és FÉG 
nem érdekei. ÉrdeWdnc 06QÖ3&4S<354

Ebdó: 1 db 6á6W sCa1 Gustav. Érdeklődni 0&3M41-04-53

Eladó: 22 WM betétcső. 44 cm hosszú, 12-es kaibertiez. 
50000, FL 222 Rém. GOcnv I6oshoz: 90000, R ÉrdeHódn a 
0OT)/2353)16«sszáro\

R 93 8las*r luxus, 9 3*62 25-10*56 S w w sfc rtfc c tt M  
szátereszflö, bek stctpal. upzeo; kapóban eladó. Teleforv- 
szám 06/209-117-333

KU T Y A

Kitűnő küllemű és muftkatefcsitményú szálkás szórj 
tacskók €tófegye2he*Sk a Von AHenburger kennetsói. Maros- 
menfrAjöfc# Mfcj Scma 2 x HPJ faaí idubgyó*s. 2 x R 
CAC, 5 x CAC, 2x CAOB. 2 x FfGY 806 DK. Európa Kupa 
győztes lenyésztesre javasolt karral fedezteti*. Teiefcrt 
Szarka 06QCV9619-481 ■

Wekwri vizslák, telefonsam 08W Ö 63-71.

Drótszónj, m*gyar vúsb. íírzsk^vezefl k i ty i*  e&fc*. Gya- 
korfó vadás2s2iáeri( taiűnó CA08 kiáiEáS) eredményeUtet. mi/v 
kanzsgM rendeteknek. Telefonszám: 06/463X-175 vagy 
06/3CY322-9991

liagyír Vizslát?
A tegjobbaP TŐLEM vegyen1
Ukola Géza telefonsam: 0&96Q39-157.OS2Q085-7479

Hannoveri véreb kölykök, vadászó sz ik *#  eödíft érdeklőd* 
068831-8891

Vadászó. ÓTV-s Champion pointer szülők növendék kötyfce* 
eladók T. 06A3QM61-090 B ik á é  Ezúsfcoszonis Mesterte- 
nyésziő

Rövidszőni és drótaórú, német vizslák mrtavusgávaL 
tevaó&zva. vafemni egy LUA2 terepfáró ebdó. Telefon 
0GBQM5WW

November közepén ehrfietó, J'/zskóoyvezetl m/ikawzsgas 
szíá5ttől származó hamcwn véreb köiykök efojegyeztebefok
Teletonszám. 06/30Q48-83-93

VE G Y ES

Tróleatábták nagy választékban. - é s z t t ő l  Hazai, a k t a .  ha l 

s b  Kérésére terrrek>sm©rte*ít W d ó k  F ű n  G ábor b s z e tra s z  

TeWax 316-92-50 Telephely 1 1 16 Budapest. Talpas u. 4.

Sürgősen eladó: f> t f s p o t o n  W .  1992-es é v p a L  1570 m 3- 

es. ta ta izá fljros , berdó  \< rű h iy g o s  VÁZ 2101-es NIVA, 2  U í * -

d o n cso l M is z a a  2CW  j i u s  (EW a te O ő  rács.) Irányár 

80 0 .0 0 0 , R  b < M ó n  t í« a C 6 3 C « 3 7 2 - i2 0 a s te te fo n s z á m x

Az álami vadászvizsga kidolgozott 50 db szóbeli tétele (360 
k é r te )  m e g re rd e fte tó  a  06TO 313-271 va g y  0 6 W 3 3 3 -2 & 3 4 -  

e s le fe lc r e r tn x n

VAR ÁS2LÓ H ( S o r r c g y # b  m egye határa) n a g y ia c a s  le rtJeten 

8 0 0 0 0  r f - e s . e rdőbe nyvfo  c s a ö a t e  be#erúte& n ga tfan  e l

a d ó  M je rrté to  környezetben 1871-ben épül? p a ra szT é z /a i *0- 

r ro s  w m a io m n a l,  p a r tta l.  e t S to e i tá pba  s a j t ó v a l .  4  é *  le- 

tepíáefl s z ó i m  és g y in ó to ó s s d ,  le ijes tó z n x  b e tó tís -

se Irányár: 1 7 0 m « ó f c r n t  50  k m e s  körzeten b e ü  2  nagyva

d a s  lehJefi tagság á b d á s a  s  m e goöhak) C 8 3 0 /4 1 & Í7 -6 5

Biatorbágy pecatönál, 212 nőies zártkerti telek, J f t a  típusú. 

3 0  n rn e s  faházzal, k s  m ű he lye i. gyOmöcsfáWcal eladó. Telefon- 

szám : 0 6 /2 0 9 2 6 7 -1 3 9

Régi vadászkönyvet a :  a n a  Vadasz-Hcygász A m k t i r u n  te l
i m ' M a tó , Zrínyi u  3< 6900 fe fc fonszám  0 M 3 2 1 1 -S 6 1

E b d é k : SUBARU C o r b .  z í t í .  1 9 8 3 a .  4  g u m lf t a l fnss mű- 

szakwai rányár 2 2 0 0 0 0 ,  R LADA N N A. zó ld , 196&OS, ka

rosszéna k k jy f .a .  m ost műszakizoo. vc roho rogga l. p  á la p o t-  
ban . u i g w t t a i  470  0 0 0 , F i É rd e « íd n a 0 6 /7 Q l2 3 S 3 0 i6 o n

Somogy megyében 26  l a  szá n ó , 9  ha  tegefo e b d ó  vadászati 

joggal. W A n s z á m  0W C Y 2 4 3 4 9 2 0

Sziszén, : - s ie t i .  í s s á o i c m v a t ö s z h á z ( 1 6 0 nm -es)ga - 

rázsokkal. vadaszak jogg a l, i  ha fökJierüieoei e b d ó  ÉfdeWódnr 
0WQW4M71

Keresek le ü 0 á s  d ó n  á K  vagy  » 3 r«  LADA NfVA-L Telefonszám  

06/2EW90-175 vag^ 0659/372-883

Á L L A S

32 é m , erdó- és vadgazdákodási technfcus, r . t t  mrt 10éves 
szakra gygkolata munkát keres, elsősorban a Dinártúl terO- 
leién Mnden megadás érdekel feldonszám C&2Q9W7-906

FEGYVERJAVÍTÁS:
Mnden típusú Öegywr pvíása lekjjbsa. agyazása cétóv- 
csőszerelése. «zs^zaása hatóstaiantása énékbecsiése 
Rég tegyetek restairáösa Nagy foenc legyvenrwes. 
4034 Dí«cen. T engsz u 4.jelefon: 0K2Í423-176

V #3iS24ll «nW OS<9:

A Dxaú^árcs Kcnáa VI tényétén vadászati lehetőséget 
khaki* léted vadkacsára és bakán gerlére szeptember 
l& t f .  léted bcánracMóberi-lóL 
rterróert tó  jeler^ezés 063^9-331-605.0&3ö9-97>322 
06/2Q9-588-7W. 06/25/410-071

.Kész’ , fcsszúlarkú vadaszfacán megrende»iet5 
JapasWt Gárdony. 06/209-555-500

Díszfák gyümílcslák, fenyők Mák na# válasziÉkban kap- 
h a tt L’dőieiepíéshez akác. ügy, da^űz és egyéb fafaj* 
ebd> Erdészeknek és vadászeknak kedrezmény!

Cieróc*Diszfa6tób2373Dabas<jyöaPeszénu 7. 
Telefonszám 06319838-545. fa«: 0&29/367-710. 

E-ma* czenxzkiömaidalanethu

A csongrádi Bársony István 
Mezőgazdasági Szakközépiskola. Szakiskola 

és Kolégium 2002. november 9-én ünnepli fennállásának 
75. évfordulóját.

Ez akatmöói november 9én 10 órakor a Magyar K ríy 
(Mitéódési Kózpcrt) dsziermébe várj* az skob 

75 éves lermálása abn íkoörtíian taníó pedagógusokat 
és c ,a u o  ö íto a i 

Mrderki szeretettél vár az iskola jelenlegi vezetősége 
Bfoebb riormáoóa 06/63670620-as letfoncn 

A szervezik nxrkáiái ragybsn següené 
a részvétel szándék előzetes jelzése.

STAMMEL SÁNDOR
1 9 4 3 - 2 0 0 2

Meglett férfiként, vadászmesterként is 
vállalt „öcsi" beceneved mindhalálig 
őrizte Dianával ifjan kötött eljegyzé
sed emlékét, melyhez az utolsó pilla
natig hű maradtál. Az utolsó pillanat 
az élet. legyen az bárkié, utolsó pilla
nata döbbent rá valamennyiünket, 
hogy csak a béke és a barátság lehet 
életünk igazi értelme. Halált hallunk. 
Egymásban biztonságot keresve riad
tan összefutunk, tántorgunk a lét és a 
felfoghatatlan nemlét, a hiányodtól 
szenvedő magukra maradt élők ön
sajnálata és a halálod okozta gyász 

kavargásában. A döbbenet múlik és mi mindent feledve újra 
egymásnak esünk, hogy értelmetlenül tovább fecséreljük éle
tünket.

De Te, mint vadászmesterünk, halálod után is hatsz ránk. hi
szen továbbra is Veled együtt vadászunk. Ugyanúgy, mint leg
utóbb. Akkor, a sikeres vadászat örömpillanataiban még nem 
sejtettük, hogy szíved már nem bírja terhét és tenkezűleg tölgy
falomb törettel díszített kalapod percek múlva koszorúddá válik 
és az elejtett vaddisznó szaga szemfedőként fog rád borulni.

Veled együtt temetjük a Kamaraerdei Diana Vadásztársaság 
egy szép korszakát is, de ha szalonkaszárnyak szabdalják a ta
vaszi eget. vidám kék szemed vigyázó tekintetét mindig magun
kon fogjuk érezni, és amíg a mi életünk Napja ragyog, addig a 
Te emléked Holdja is fényleni fog.

Szarka János

Nikon távcsövek  
és teleszkópok

-  nagyszerű látvány
NIKON távcsövek kis- és nagykereskedése az ország területén

A Nikon távcsövek jellemzői:
Kiváló optikai rendszer és konst- 
rució a még jobb látás érdekében.

1. Kiváló optikai rendszer a még 
élesebb, világosabb látásért

*  Nikon eredeti optikai rend
szere

*  Nikon elsőrendű optikai 
rendszere

*  Kiváló prizmák segítik az 
éles képet

* ITiikroződésgátló rétegek
* Aszférikus lencsclagok

2. Nagyszerű tulajdonságok 
a használóknak

*  Széles látómező
*  Nagy betekintési pont

NIKON -  a különbség szemmel látható
Valamint a kiváló teljesítményű VARTA ütés és vízálló 

e lem lám pák forgalmazása

Fotoker Kft. 5630 • Békés Kossuth u. 1. • Telfax.:66/413-107 
Email: fotoker@elender.hu

Nikon távcsövek teljes választéka:

-  Szabvány távcsövek
-  Zoom-os távcsövek
-  Kompakt
-  Természetbúvárkodás
-  M egfigye lő  teleszkópok
-  Hajózási távcsövek
-  Lézer távmérők
-  f ijje llá tó  távcsövek

5 távcső egyidejű 
megrendelése esetén

5%
engedményt adunk!
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IN TE R JÚ  H A R A S ZTH Y  LAS ZLO V AL

VADÁSZLAP: Amikor híre ment, hogy Ón lesz 
a hivatalos természetvédelem első embere, több 
csatornán keresztül a vadászok elkezdtek Ón 
ellen lobbyzni Gondolom, erről Ón is tudomást 
szerzett.

HARASZTHY LÁSZLÓ: -  Tudok róla, némikép
pen számítottam is r i  bár nekem senki nem jelezte 
a boldogságát vagy az ellenvéleményét. Tudom, 
néhányan levelet is írtak a kinevezésem ellen, de ez 
nem szakmai kérdés, nem hiszem, hogy ezt nekem 
minősíteni kellene, minősíti azt. aki vagy akik ezt 
meglépték. Ettől függetlenül, hangsúlyozni kívá
nom. hogy nincs a vadászokkal, a vadászattal 
szemben semmiféle prekoncepcióm. Vannak elég 
világos jogszabályok, célkitűzések, amelyeket min
denkinek be kell tartani. Nyilván a gyakorlat hor
doz magában konfliktusokat, de a kérdés az, ho
gyan tudjuk ezeket megoldani. Nem lehet mindig 
győzni, és nem lehet mindig vesztes valaki. Ez nem 
harc. a célok megvalósulása, az együttműködés ér
dekében meg kell találnunk a megegyezés 40-00 
vagy 60-40 százalékos kompromisszumait. Egyéb
ként az élet fogja eldönteni kinek-kinek az igazát. 
Azl viszont látni kell. hogy a természetvédelem 
egy nagyon széles társadalmi réteg érdekeivel egy
beesik és jóval szúkebb, ami ezen kívül van.

VADÁSZLAP: Mielőtt rátérnénk a konfliktu
sokra és megvilágítaná az álláspontjait, ez a be
szélgetés talán alkalmas arra, hogy bemutas
sam Ónt és eddigi pályafutását, ki is tulajdon
képpen Haraszthy László?

HARASZTHY LÁSZLÓ: - 48 éves vagyok, Buda
pesten születtem, a XVII. kerületben nőttem fel. itt 
jártam iskolába, a Fürst Sándor gimnáziumban 
érettségiztem biológiai-kémia szakon. Már egészen 
kis gyerek koromban is nagyon érdekelt a termé
szet. Emlékszem, hogy már az általános iskola első 
osztályában “komoly" a lepke és bogár-gyűjtemé
nyeim voltak. Gimista koromban bejártam a Ma
dártani Intézetbe, majd beléptem a Magyar Bióló- 
giai Társaság Állattani Szakosztályába. Rengeteg 
embert megismertem és terepbiológus szerettem 
volna lenni, nem vonzott az akkor divatos biológiai 
irányzat, minél előbb ki akartam kerülni az életbe. 
Ennek az lett a vége, hogy Hódmezővásárhelyre az 
Állattenyésztési Főiskolára jelentkeztem -  mindig 
is érdekelt az állatok szaporodása, a hernyótól a 
kertünkben fészkelő tövisszúró gébicsig -  és a há
rom év alatt egy teljesen mis világ nyílt meg előt
tem, a Tiszával, a hullámtéri erdőkkel. Amikor a 
főiskolát elvégeztem, gyorsan beiratkoztam Sze
gedre és elvégeztem a biológia tanári szakot. A dip
loma megszerzése után elkezdtem dolgozni és az 
első munkahelyem a Magyar Madártani Egyesület 
volt. ahol én lettem az első alkalmazott. Tizenegy 
év alatt meglehetősen látványos eredményeket si
került elérnünk s közben nagyon sok tapasztalatra 
lettem szert. 1986-ban kerültem az Országos Kör
nyezet és Természetvédelmi Hivatalhoz, amelyik 
később beolvadt a minisztériumba, itt az állattani 
osztályt, később a természetvédelmi főosztályt ve
zettem. Még a Madártani Egyesületnél voltam, 
amikor elkezdődtek a tárgyalások a Világ Termé
szetvédelmi Alapjával (World Wild life Found) 
WWF-el. -  és az első sikeres programok után a 
WWF továbblépésre határozta cl magát és a rend
szerváltás után képviseletet kívánt Magyarorszá
gon létesíteni. 1990-ben megpályáztam ezt az állást 
és újabb 11 évre -  egészen a mostani kinevezése
mig - a WWF magyarországi képviselője voltam.

VADÁSZLAP: Mi volt a feladata WWF képvi
selőként?

Jó ez nekünk?
Óhatatlan, hogy ne a címben megfogalmazott kétkedéssel 

kezdjük a beszélgetést a Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 
Minisztérium újonnan kinevezett helyettes államtikárával, 

a Természetvédelmi Hivatal elnökével, merthogy 
a vadászoknak, a vadászatnak és vadgazdálkodásnak 
egyáltalán nem mindegy, milyen a viszony, a kapcsolat 
a hivatallal, a nemzeti parkokkal, egyáltalán a hivatásos 

természetvédőkkel. Ülhetünk egy csónakban és evezhetünk 
egy irányba vagy egymással szembe ... ettől függ, haladunk 

előre vagy helyben, körbe forgunk ... attól függően, kinek 
mekkora az evezője és mekkorát tud húzni.

HARASZTHY LÁSZLÓ: -  A WWF egy világ
szervezet. körülbelül 100 országban van jelen va
lamilyen színien. Az első szint a projekt iroda, 
amikor meghatározott ideig valamilyen konkrét 
cél megvalósításán dolgoznak a szakemberek. A 
képviselet a következő szint, amikor az iroda és 
apparátus működtetéséhez egységesen egy na
gyobb összeget -  valamivel többet, mini 50 millió 
forintot -  a WWF lelesz, de ezért már elvárja, 
hogy az adott országban legyen a WWF tevékeny
ségében oklatis. szemléld formális, a törvények 
zöldítcse. szakmai befolyásolása és mindettől füg
getlenül. külön költségvetésből, más forrásokból 
zajlanak a terep-programok. Nehéz elmondani, 
hogy mit csinál a WWF képviselete, de fel tudnám 
sorolni, hogy a törvényhozásban szó szerint hány 
paragrafus! mi fogalmaztunk meg. Idén november
ben -  már nem én, hanem az új elnök -  formálisan 
is aláírja a köveikező szim -  a nemzeti szervezel 
létesítéséről szóló szerződést, ami azt jelenti, hogy 
a WWF Magyarországon is elindul az önfenntartás 
útján, joga és kötekssége saját forrásokat keresni, 
van lagsága és támogatói köre... és a döntéseiben 
nagyobb önállóságot élvez. A nemzeti szervezel 
kialakítása öl lépcsős döntési színien az eljövete
lem előtt 5 nappal befejeződött, én ezt clvittem a 
kapuig, de az alapító okimon már nem az én alá
írásom fog szerepelni.

VADÁSZLAP: Miért jött el a WWF-tfl?

HARASZTHY LÁSZLÓ: - Az elmúlt öl évben - 
különböző különböző összetételű kormányok kép
viselői -  háromszor is felkértek, most láttam elér
kezettnek az idői. hogy igent mondjak ... úgy gon
dolom. ez egy nagy kihívás. Nagy terveim vannak 
az EU kapujában álló Magyarország természeti ér
iekéinek hosszútávú megőrzésével kapcsolatban és 
úgy éreztem egyszer meg kell próbálni ezen a 
szinten is a megvalósításukat.

VADÁSZLAP: Kezdjük roglón a madár-úgy- 
gy el. Nem lelt ez egy kissé fölnagy ítva?

HARASZTHY LÁSZLÓ: -  Természeivédőkéni - 
azl gondolom -  mindegy, hogy Magyarországon 
történt a madármészárlás vagy sem. Lehel, hogy a 
megtalált madaraknak csak egy részét lőtték ná
lunk. de lőtték ... és meg van az esélye, hogy to
vább folytatódik ez a megengedhetetlen folyamat, 
ami viszont nem tűrhető! Évek óla ebben az ügy
ben nem történi semmi, miközben - a sokkal la
zább vadászati kultúrával rendelkező olasz vadá
szok -  a szemünk előli lovábbra is fegyelmezetle
nül. jogszabály ellenesen, etikátlanul vadisznak. 
Ezért az őkel vadásztaié vadászok, vadászaira jo
gosullak a felelősek, akik ha még közre is működ
nek az esztelen madárpusziílásban. szigorúan meg 
kell büntetni őket Véleményem szerint most a va
dászok táborán a sor. hogy a nevük, a rangjuk, a 
megbecsülésük érdekében kiközösítsék soraik kö
zül az olyan vadászokat, akik nem tartják és nem 
tartatják be a játékszabályokat. Ezt nem csak a ter
mészetvédelem. a közvélemény is elvárja.

VADÁSZLAP: Ebben tökéletesen egyetértünk. 
Ettől függetlenül az ilyen hecckampámok nem 
az együttműködés irányába halnak.

HARASZTHY LÁSZLÓ: -  Szó sincs hecckam- 
pányról. még akkor sem ha mindkét oldalon elsza
badullak az indulatok, sőt azl is elfogadom, hogy 
előfordullak olyan kijekntések. amelyek nem vol
tak szerencsések. De gondoljon bele. milyen nehéz 
érzelmileg feldolgozni azoknak a fiatal, lelkes em
bereknek. legyenek vadőrök vagy lermészclvédel- 
mi őrök. akik éjt-nappallá léve dolgoznak, arány
lag kevés anyagi megbecsülésért... és a munkájuk 
‘eredményét" csonlrafagyva kirakják a hűtőszek
rényekből... miközben néhányan - véklmezem. 
hogy kevés anyagi ellenszolgáltatásén vagy a 
mundér védelmében - szemet hunynak a történlek 
fölött. Ez így nem mehet lovább. érdemi intézke
déseket kell lenni ellene.

VADÁSZLAP: Tudomásom szerint, évek óla fo
lyamatos az ulkozés a természet védelem és a 
vadászok kozott a vadlétszámot illetően.

HARASZTHY LÁSZLÓ: - Való igaz, hogy a leg
neuralgikusabb poni a nagyvad -  különösen a vad
disznó -  létszámának a meghatározása, amelynek 
igen összetett hatásai vannak. Nem vagyok elva
kult. pontosan ludom. hogy nem csak Magyaror
szágon. Európa számos országában is gondol je
leni a megváliozott körülményekhez gyorsan aT-' 
kalmazkodó vaddisznóállomány túlszaporodása. 
1900-ban Magyarországon 801 vaddisznói lőttek 
hazánkban, száz évvel később pedig 65 ezrei. Ezek 
a számok önmagukért beszélnek.

VADÁSZLAP: Azl nem khel vélelmezni, hogy 
erről nem a vadászok lehelnek ... mondjuk az 
is segít a vaddisznó túlszaporodásának, hogy 
nyugalmat és bőséges táplálékot talál a védett 
terukleken. a Nemzeti Parkokban ... ahol tilt
ják, korlátozzák a vadászatát?

HARASZTHY LÁSZLÓ: - Ezt én nem ludom. 
hogy így lenne, de azl ludom. hogy rövid időn be
lül megnézzük mind a Nemzeti Parkokban, mind a 
vadászaira jogosullak lerükiein. hogyan khel 
vissza-, vagy kiszorítani a vaddisznói. Nézze, az 
első Nemzeti Park 1971-ben jöll léire Magyaror
szágon és a vadászati statisztikák nem ettől az 
időtől kezdtek el nagyobb vaddisznó terítékeket je
lenteni. Számomra egyértelmű lény. hogy a vad
disznó létszáma nagyon egyenletesen és töretlenül 
emelkedik, amelynek megállítása súlyos fe
lelősség és kötelesség a vadászok és a természet
védelem számára, amely intézkedéseket sürget.

VADÁSZLAP: Ez azl jelenti, hogy a jönnek az 
újabb buntelések és a Nemzeti Parkokban is 
hajtóvadászai kezdődik a vaddisznóra?

HARASZTHY LÁSZLÓ: -  Igen. Azokon a helye
ken. ahol a vadászatra jogosul! a felszólítás, a 
büntetés clknérc sem teszi meg a megfelelő lépé
seket. meg kell vizsgálnunk az alkalmasságát, 
akár a haszonbérleli szerződésének a felmondását 
is. Ami pedig a Nemzeti Parkok állományszabá- 
lyozásál illeti, itt is lépni fogunk. A Hortobágyról. 
de az erdős Nemzeti Parkok magterületeiról is ki 
kell teljesen szorítanunk.

VADÁSZLAP: Még nagyon sok mindenről tud
nánk beszélgetni, érdekelne az álláspontja a 
Nemzeti Parkokban folyó vadászairól, az itt 
elejtett Irófeás vad sorsáról, a biodiverzitásáról 
és az úgynevezett tájidegen vadfajokról ... és 
még sorolhatnám. Egy későbbi időpontban tér
jünk erre még vissza. Most arra kérem, záró
kérdésként arra válaszoljon: milyen khelőséget 
lát a természetvedelem és a vadászai együttmű
ködésére?

HARASZTHY LÁSZLÓ: - Az együttműködési 
két szinten ludom elképzelni. Nekem az FVM ille
tékes államtitkárával közösen arra kell töreked
nem. hogy jogszabályokat, koncepciókat alkos
sunk. forrásokai teremtsünk és ellenőrizzünk. A 
társadalmi szervezeteknek pedig egymással kelle
ne tartalommal megtöltöd együttműködést kialakí
taniuk. Azl mindannyiunknak látni kell. hogy az 
EU csatlakozás lovább fogja erősíteni a természet- 
védekm pozícióit, gondolok ill a Nemzeti Agrár- 
kömyezeivédelmi Programra, az erdősítésekre, az 
alacsonyabb hatékonyságú extenzív gazdálkodás 
visszaállítására, síb. Az irány megfordult és kény
szerhelyzetbe kerültünk. Csak egyetlen példái 
mondok, ha mindent beerdósítünk. mekkora terü
let marad a a nyili térségekhez kötődő élővilágnak, 
az apróvadnak? De említhetném a tervezett Tiszai 
vésztározók majdani kialakításál. amely új élőhe
lyeket teremt majd a vadon élő állatvilágnak. Egy- 
cgy ilyen program országosan és regionálisan is 
számtalan új lehetőséget kínál a icrmészetvcdc- 
lem, a vadászat, a turizmus... és meg sok minden 
más érdekszféra számára, amely külön-külön min
denkinek meghaladja az erejét, ugyanakkor rá- 
kényszerít bennünket az együttműködésre. Ha a 
vitákat előre lefolytatjuk, ha a tervezés stádiumá
ban vesszük figyelembe az érdekrendszerek érvé
nyesítését ... talán közösen, jobban tudunk majd 
élni a lehetőségeinkkel.

Csekó Sándor



AKTU Á LIS

Eljött a cselekvés ideje
Régi gyakorlati vadászkutyás gondot igyek
szünk felszámolni a vadászati törvény és a 
végrehajtási rcndeleteik hatályba lépésekor, 
illetve az egyes feladatokra vonatkozó ha
táridők lejártát követően.

A közelmúltig az apróvad vadászatra 
használt vadászkutyák (főleg vizslák) vadá
szatra felkészítése, vizsgáztatása elsősorban 
az egyéni vadászati módok kívánalmainak 
elemeire épült. Hz a nézet ma már túlhala
dott, ugyanis az apróvad elejtése csak társas 
vadászati módokkal történik, ezért ennek 
szellemében kell felkészíteni a vadászkutyá
kat. Rendkívül fontos, hogy a kutya munka
vizsga feladatai nem különbözhetnek fajták 
szerint. A munka és használati szempontok
nál a vadgazda szemével nézve, ugyanis tel
jesen mindegy a fajta szerinti hovatartozás. 
Az viszont lényeges, hogy megfelel, avagy 
sem a kötelező előírásoknak, magyarán: za
varja, vagy segíti a vadászatot.

Lényeges, hogy a törvény a vadászkutya 
„státuszát” a vadászat „eszközeként" hatá
rozta meg. ezzel biztosítva a szakma bele
szólását a vadászati kynológia további me
netébe.

Előírja, hogy minden vadászatra jogosult 
köteles a vadászterületének megfelelő, a va
dászati módokhoz igazodó, vizsgázott va
dászkutyákról gondoskodni a vadászatokon. 
Ennek hatályba lépésére idén március else
jén került sor. Ezt követően, a vaddisznó

Lapunk júniusi számában (13. old.) „Teríté
ken az elejtő" címmel írtunk Gy. K. vadász 
állal kíséri, süldőt elejtő külföldi bérvadász 
velőtrázó kalandjáról, amelyet követően egy 
sor hatóság intézkedett. A történet dióhéjban 
annyi, hogy szabályos FVM hivatali beje
lentés. beírókönyvi és lőjegyzéki beírás után 
az autóhoz ballagtak az otthagyott vad azo
nosító jeléért, amelyet az elszállítás előtt a 
kizsigerelt süldő csánkjába akartak tenni. 
Csakhogy... az „ellenőrzést" végzők az utat 
eltorlaszolták, lerohanták őket. a jelölő be
helyezését erőszakkal megakadályozták, 
vadorzással vádolták az elejtőt és kísérőjét, 
a vaddisznót lefoglalták, majd az egész éj
szakát a kihallgatást végző rendőrségen töl
tötték. Az eljárás elleni panasznak az 
ügyészség helyt adott, viszont a rendőrség 
szabálysértési eljárást kezdeményezett. A 
Vas megyei vadászati felügyelőség elfogult
ságot jelentett be, így az ügy kivizsgálását 
áttették a szomszédos Zala megyébe.

A lakóhelyileg illetékes szabálysértési 
hatóság, a városi önkormányzat. Gy. K.-t. 
mint vadászkísérőt -  nem jogerősen -  jogo
sulatlan vadászat címén 20000 forintra bün
tette. A kiszabott pénzbírság adók módjára 
behajtható, fizetésből letiltható. 4 nap köz
munkára vagy 6 nap elzárásra váltható. A 
vélelmezett „elkövetőt" senki nem hallgatta 
meg, a vadászati felügyelőség is csupán 
írásban kért választ a kiküldött kérdéseire. A 
városi szabálysértési előadó -  elmondása 
szerint -  annyi írásos dokumentum anyagot

hajtóvadászat kivételével, vadászaton csak a 
munkavizsgát igazoltan teljesített vadászeb 
használható. Ugyanakkor követelmény, 
hogy a vadászterületen végzett munka köz
ben (akár gyakorlás, akár vadászat a cél) jól 
látható és az állat egészségét, biztonságát 
nem veszélyeztető megkülönböztető jel
zéssel (színes, tépőzáras nyakörvvel) kell az 
ebet ellátni. Ez alól csak a természetes ko
torékban vadászó ebek kivételek.

A vhr.42/A §.(9) bekezdése kimondja: „A 
vadászkutya vadászaton történő használata 
szabályainak megsértése a vadászat rendje 
megsértésének minősül" És ez -  mint tű i 
juk -  bírságolást vonhat maga után.

A fentiek figyelembevételével az OMVK 
kynológiai szakbizottsága kidolgozta a vá- 
dászkutyák használati területek szerinti 
vizsgarendjét és feltételeit, tekintettél a faj
tiszta ebek tenyésztési szabályaira, a 
64/1998.(XII.3l.)FVM végrehajtási rende
letre. A cél. hogy a vadgazdálkodás és vadá
szat szakmai elvárásainak a vadászatra 
használt vadászkutyák -  fajtától független -  
mindenkor a legmagasabb szinten felelje
nek meg. Ennek érdekében az OMVK 
kynológusai a területi szervek szakbizott
ságainak javasolják az egységes és korsze
rű vizsgarend megvalósítását és a vadá
szatra jogosultak kynológusi hálózatának 
kiépítését. Erre azért van feltétlen szükség.

mert az információ egyébként igen bonyo
lult csatornán tudna csak eljutni az érdekelt 
vadászkutya vezetőihez. Az így kiépített 
hálózattal talán végre elérhető volna, hogy 
a magyarországi aktívan dolgozó vadász
kutyák végre regisztrálásra kerüljenek 

Az új törvényi szabályozás -  az eddigi
ekkel ellentétben -  lehetőséget biztosít a 
származási lappal nem rendelkező, de 
egyébként a vadászkutyák valamelyik fajta- 
csoportjába sorolható ebek munkavizsgázta
tására. Egyidejűleg, az ilyen kutyák az ered
ményes vizsgát követően regisztrálásra és 
tetoválásra kerülnek, azonosíthatóak lenné
nek. Ez nem illeszthető be a jelenleg műkö
dő tenyésztő szervezetek és a MEOE te
nyésztési programjába. Természetesen az 
OMVK által kidolgozott vizsgarendszer el
sősorban a gyakorlati vadászat és vadgaz
dálkodás érdekeit kívánja szolgálni. Ennek 
szellemében a vadászaton a gyakorlati kívá
nalmaknak megfelelő kutyák egyik pillanat
ról a másikra nem rckcszthetők ki, főként 
úgy nem, hogy megfelelő származási lappal 
rendelkező kutyákkal ma még nem tudjuk 
pótolni őket. Ezzel azonban nem azt kíván
juk sugallni, hogy az ismeretlen származású 
ebek szaporítása volna a követendő elv, ha
nem módot és időt biztosítunk a tenyésztők
nek a vadászati elvárásoknak megfelelő te
nyésztési célok, programok megalkotásához 
és gyakorlati kivitelezéséhez. Ehhez arra

Vad-disznóság
kapott, hogy nem látta szükségesnek a meg
hallgatást. Ha valami nem tetszik -  mondot
ta továbbá -  nyolc napon belül az „elköve
tő” a panaszát beküldheti, amelyet továbbí
tanak majd a jogerős döntést a meghozó bí
róságnak.

Részlet a bíróság indoklásából:....a va
dászegyesület elnöke, egy vadásztársa, és 
a társaság vadőre...... Gy. K.-t a helyszí
nen tetten érték (sic!) és megakadályoz
ták részére a krotália behelyezését. A fel
jelentés adatai és a megküldött 324/2002 
bü. számú iratok alapján minden kétsé
get kizáróan megállapítható, hogy az el
járás alá vont személy az 1999. LXIX. 
törvény 149.§74/ bekezdés szerinti sza
bálysértést elkövette. A cselekmény elkö
vetője 150000 forint pénzbírsággal sújt
ható...”

Amiről nem szól már a fáma, a „cselek
mény" vadászati jellegű. így okozati össze
függésben a vadászjegy és minden különö
sebb további megbeszélés nélkül -  akár 
több évre is - hivatalból bevonandó. Köz
ben Gy. K.-t fegyelmi eljárás során az egye
sületből is kizárták, s ez az ügy is a bíróság 
előtt van. a jogos kártérítési igényekkel 
együtt.

Csakhogy -  és itt van a kutya igen mé
lyen elhantolva -  sem a jogosulatlan vadá
szatra. sem a lőtt vad eltulajdonítására kí
sérlet nem történt, ezért aztán cseppet sem 
csoda, hogy semmiféle szábálysértés nem 
történt. Nem úgy, mint a vadászat helyszí

nét előírt jelzések nélkül megközelítő, sö
tétben bújkáló ellenőrök esetében, akik a 
legelemibb biztonsági előírásoknak is 
fittyet hánytak. Az akkor és jelenleg is ér
vényes FVM rendelet szerint (27.§. 2. pont) 
...a vad elszállítását csak az azonosító 
jellel történt megjelölését követően sza
bad megkezdeni. Nem tiltja tehát a rende
let az elejtési helyszín mellett a vad kizsige
relését. A birtokbavétel akkor jön létre, ha 
valaki a beíró könyvbe megjelölt vadászat 
helyszínéről megkezdi az elejtett vad el
szállítását. Maga a vadászat pedig -  más 
helyen rendelkezve -  addig tart, amíg a te
rületről a vadász ki nem írja magát. Az 
eredményes és sikeres vadászat után ugyan
is még számos teendőt írnak elő etikai sza
bályok. Uhet a vadat meghatottan simogat
ni, lapogatni, töretét átadni, beszélgetni, új
ra átélni az izgalmakat, videózni, fotózni, 
az clejtőnck -  és nem az autó vezetőjének -  
áldomást hörpinteni, jogszabályban soha 
nem rögzíthető ideig önfeledten örvendez
ni. Ettől (is) más a vadászat, mint például a 
disznóölés. Mindezek bőven beleférnek az 
előírt „haladéktalanság" fogalmába. Ilyen
kor. a jogszerű zsákmányszerzés meghitt 
pillanataiban valakit megzavarni, az egyik 
legotrombább bunkóság, amelyet vadász, 
vadász ellen elkövethet. Olyan ez, mintha 
valakire a szerelmi élete csúcsán, a vasorrú 
anyósa rányitja a hálószoba ajtaját. Ha pe
dig még ezek után erőszakkal hárman vala
kit meg is akadályoznak abban, hogy a rcn-

van szükség, hogy a törvény és végrehajtási 
rendeleteiben foglaltak szellemében a te
nyésztők és a ..felhasználók” szemlélete kö
zeledjen egymáshoz. Mivel a vadászkutya a 
vadászat eszköze, így a vadászat gyakorlói 
szabályozzák és határozzák meg az „eszkö
zeik" milyenségét. Ezzel ellentétes műkö
dés esetén nagy hibát követnénk cl. Az 
OMVK létrehozta a bírói gárdáját, kifeje
zetten a vadászati célok megvalósításának 
elősegítése érdekében.

Ma a vadászatra jogosultaknak elsődle
ges feladata a vadászatok színesebbé, etiku- 
sabbá és gazdaságosabbá tétele, aminek ha
tékony eszköze a vadászkutyák megfelelő 
használata. A vadászatra jogosultaknak tehát 
a saját érdeke a vadászkynológia fejlesztésé
nek elsősegítése és mind szélesebb körben 
történő elterjesztése. Felhívjuk tehát minden 
érintett vadász és szervezet figyelmét a felté
telek változásaira és, akit tüzetesebben érde
kel a dolog, vadászkutyák használatával, 
viszgáztatási lehetőségeivel, illetve a vizs
gakövetelményeivel kapcsolatban minden 
szükséges segítséget, információt a megyei 
kynológusoktól megkaphat. Ajánlható -  és 
jó volna, ha meg is fogadnák -. hogy a társa
ságok. vadászati közösségek vezetőségei kü
lön is megtárgyalnák és megoldást találhat
nának mindezekre, mert a rendelet türelmi 
ideje lejárt.

Pomázi Ágoston

delet szerint előírt vadazonosító jelet behe
lyezze a zsákmányának szabályos elszállí
tása előtt, akkor nem kell túl sok váll feletti 
spiritusz ahhoz, hogy végtére is ki itt a sza
bálysértő? Az egészben a legjobb, hogy a 
nagy felfordulásban a süldőt „éberek" így 
aztán kötelező vadazonosító jel nélkül szál
lították el, mert a süldőnek járó krotáliát a 
megakadályozott a kezében szorongatta. 
Tették ezt a később éppen ezért a szabály
sértési eljárást követelő, az előállítást végző 
és a rend őreinek hathatós segítségével. A 
jelöletlen. 30 kilóra saccolt süldő későbbi 
sorsa ismeretlenség homályába vész, vala
hogyan bizonyosan „eltulajdonolódott” . 
Ennek ellenére vadul fényképezték Gy. K. 
autóját, amelyben a süldő sem életében, 
sem holtában egy percig sem utazgatott. A 
bíróság -  előbb, de inkább utóbb -  bizonyá
ra igazságot tesz majd. De, hogy a fizető 
külföldi bérvadász Magyarországra a lábát 
be nem teszi egyhamar, arra bízvást mérget 
vehetünk. Ha valakinek valami még mindig 
nem kristálytiszta: nincs olyan bárhonnan 
jött agyament bérvadász, aki ilyen és ha
sonló kalandokért még fizetni is szeretne. 
Még akkor sem élvezik az ilyeneket, ha -  
sajnos -  még sokszor el is mesélik hozzánk 
készülődő szömyűlködó társaiknak ezt a 
horror történetet. Ilyenek -  ha nem vigyá
zunk -  talán pillanatok alatt megtörténnek, 
viszont nagyon-nagyon hosszú idő alatt fe- 
ledhctök.

H.Zs.
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VADASZATI GYAKORLAT

BŐGŐ HANGVERSENY
RÖVIDÜLNEK A NAPPALOK. A NYÁRVÉGI ALKONY LEVEGŐJE LASSAN BELOPÓDZIK 

AZ ESTI ABLAKON. A SZEPTEMBERREL BEKÖSZÖNTENEK A VADÁSZAT LEGSZEBB ÜNNEPNAPJAI.
A MAGYAR ERDŐK KIRÁLYÁNAK. A GÍMSZARVASNAK FEJEDELMI NÁSZIDŐSZAKA. A SZARVASBŐGÉS.

BŐGVE DÖRÖG A BIKA HATALMAS. ŐSEREJŰ HANGJA. HOL SZILAJ ERŐVEL. HOL VÁGYAKOZÓ EPEKEDÉSSEL. 
MINDANNYISZOR REMÉNYSÉGGEL TÖLTVE EL A CSERKELŐ VADÁSZT

A bikák erre az időre érik el testi erejük, kondíció
juk csúcsát, és óriási energiatartalékokat hal
moznak fel. A nyugodt döhérség után idegessé 
válnak, s összeférhetetlenségük odáig fajul, 
hogy erőtől duzzadó fajtársaikban ádáz ellenfe
leket látnak. Az idősebb bikák vándorútra kel
nek. s felkeresik előző évi bőgőhelyeiket, meg
annyi sikeres szerelmi légyott emlékhelyeit. Az 
ádáz viadaloknak jól látható külső jelei is vannak, 
nyakszirtje. tarkója megerősödik, nyaka meg
vastagszik. A bőgés kezdetén a szem előtti mi
rigy termelni kezdi átható illatú váladékát, 
amellyel a bika bőgőhelyét megjelöli. A fajtársak 
számára ez sajátos ..belépni tilos" táblával 
egyenértékű jelzés, és amelyik ennek a figyel
meztetésnek fittyet hány. az egyenértékű a pár
bajra való kihívással. A bőgő bika jellegzetes il
latát még a gyenge orrú ember is messziről 
megérzi. Ezt a sajátos „savanyú" szagot a bika 
távozása után még 1-2 órával is jól lehet érezni. 
A bőgő revírben a bika ideges jövés-menéssel, 
szagnyomok hagyásával tudatja jelenlétét, a te
rület foglaltságát, és féltékenyen őrzi nehezen 
megszerzett teheneit. A bőgés elején többnyire 
és rendszerint a középkorú bikák legyeskednek. 
A csapatbika csak este. vagy éjszaka vonul há
reméhez. Ha folyató tehén van a csapatban, a 
vetélytársakat elűzi és reggel a tehenekkel 
együtt bújik a pihenést nyújtó beálló sűrűkbe. Az 
öreg bika viselkedése eltér a többiekétől. Nyu- 
godtabb. megfontoltabb, nem verekszik, nem 
hangoskodik feleslegesen. Bőgő hangja tekin
télyt parancsoló, nem erőt fitogtató. Ahogyan a 
tehenek folyatása -  hajlandósága -  gyakoribbá 
válik, egyre több a vállalkozó kedvű bikák szá
ma. ezzel a bőgés ereje is. mire a végén szinte 
zeng az erdő a hangversenytől. A bika világgá 
ordítja, hogy testileg felkészült az egészséges 
utódok nemzésére. Az ember is ordít ha fél. 
vagy ha dühös, a bika is bőg. a vágy extázisától

A SZARVASNÁSZ  
HAN G JA I

A bőgőhang egyedileg jellemző, nincs két 
egyforma bőgés. nem egyszer különleges, fur
csa hangokat is adnak. Akad olyan bika. ame
lyik csuklásszerű hanggal kezdi, mások ordíta
nak. kevésbé variálják. Mint mindent, ezt is ta
nulni kell. mert a fiatal bikák első próbálkozásai 
csupán nyekergésnek minősíthetők. A közép
korúak a leghangosabbak, tőlük zeng az 
egész erdő. A szorgalom jutalma, hogy a bő
gés végére berekednek, és ilyenkor könnyen 
összetéveszthetők az öreg bikák ritkán és mé
lyen szóló morranásával. Az érett bikák vi
szonylag keveset bőgnek, sokszor naponta 
csak néhányszor harsognak bele a sötétség
be, viszont jelzésük imponáló, a „trónkövete
lők" számára elegendő figyelmeztetés. Az állo
mányát jól ismerő vadgazda, hivatásos vadász

bőgéséről felismeri bikáit, sőt a hangokból tu- 
ja. hogy mikor van egyedül, mikor keresi vagy 
tereli a teheneit, mikor epekedik. vagy éppen 
harcra hív.

A bőgés módját, hangszínét, az egyes han
gok ismétlődését voltaképpen leírni nem lehet, 
csak törekedni lehet rá. A tanulni vágyó vadá
szok ha jól megfigyelik az egyes variációkat, 
hamar felismerik, és hamarosan utánozni is 
tudják a szarvasok szerelmi dalművészetét. A 
bőgő bika hangtanilag talán monoton ugyan, 
de változataiban mégis élethűen fejezi ki a pil
lanatnyi kedélyállapotot, a vad dühöt, az inge
rültséget. a harci kedvet, a támadó szándékot, 
a vágyódó óhajt, vagy éppen az elcsendesülő 
megbékélést. Mindenestre sokat, minél többet 
kell hallgatni, mert a legjobban a bikától lehet 
tanulni, nem tanártól. Ennek ellenére mindenki, 
aki valamilyen szinten elsajátította a bőgőkürt 
használatát, nem mellőzhette tapasztalt mes
terének iránymutatásait.

A bőgés jellemző hangjai, amelyek a népsze
rű szarvasbőgő versenyek követelményei is.

á  /
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1. A tehenet kereső bika hangja:

A kereső hang a zenei „G". A végső hang 
majdnem egy terccel magasabb, amely hol 
hosszabb, hol rövidebb időközökben ismét
lődik.

r<í>
u  -  a .

2. A tehenet kereső öreg bika hangja:

A hangfekvés körülbelül .fisz". A végső 
hang hosszú és lefelé halkul. A szólam nem is
métlődik olyan gyakran, mivel az öreg bika 
mindig keveset bőg.

ö 'ö ’ ajl u  o. ^  o '6  ér a

3. A teheneinél álló bika hangja:

Az elején kezdődő „ö" hangok inkább kedé
lyesek. halkabbak, aztán mindig jobban erő
södnek. a végén van a „támadó" hang.
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4. A támadó hang:

A kezdő hang szintén „fisz". Egyike a bika 
legmélyebb hangjának, igen erős. „darabos" 
hang. amely a gégét igencsak igénybe veszi.

j ^ °
ÖÁCL

5. A harcra hívás hangja:

M IV E L BŐ G JÜNK?

A vadászboltokban már mindenütt kapható a 
zöld műanyagból készült bőgőkürt. amelyek kö
zül a legjobb a márkás -  és ennek megfelelően 
borsos árú -  Faulhaber kürt. Praktikusak, össze- 
tolhatók. kis helyet foglalnak, mégis alig jobbak, 
mint a minden háztartásban megtalálható por
szívók műanyag toldalék csövei, amelyekből a 
vékony csőfaluk miatt egészen elfogadhatóan 
lehet bőgni. A régiek a petróleum lámpák cilin
derére esküdtek, de alkalomadtán megteszi az 
alufólia papírkartonból készült csöve is... Minde
zek ellenére a „profik” előszeretettel használják 
a magyar szürkemarha szarvából, vagy a ten
geri triton csigából készített bőgőkürtöket.

A szürkemarha tülök készítése rendkívül ap
rólékos. igényes munka. A tülköt belülről egész 
vékonyra ki kell kaparni, hogy megfelelő rezo
nancia legyen. Arra is figyelni kell. hogy a száj
hoz vett része megfelelő átmérőjű legyen, leg
alább egy húszforintos takarja le. mert kisebb 
esetén nem jut elegendő levegő a tülökbe és 
így nehézkes a megszólaltatása. Nagy hagyo
mánya van a triton csigának, sokan erre es-

szinte lehetetlen feladat. Megállítani, esetleg né
hány lépést odébb csalogatni a sűrűből, vagy jó 
széllel a rudlit becserkelni. azt lehet, és aki csi
nálta. az tudja mekkora segítség lehet olykor ez 
is. Gyakorlati tapasztalat -  és igen fontos tudni
való -  hogy ha bőgő bikára cserkelünk, és bő
günk. akkor mindig fiatalabb bika hangjával kí
sérletezzünk. mert az vezet eredményre. Ha 
nem így teszünk, annak gyakran az eredmé
nye az. hogy a bika elhallgat. A bőgőkürtöt a 
legeredményesebben a bőgési idény vége fe
lé. a második felében tudjuk használni.

Az úgynevezett kereső, a nászidővel el nem 
telt bikák minden bizonnyal válaszolnak a bő
gősünkre.

Természetesen jóval többet lehetne még 
mindezekről írni. beszélni, de célom a kezdő 
vadászok számára történő segítség nyújtása 
volt. Aki hosszú évtizedek óta eredményesen 
vadászik bőgő bikára, annak bizonyára meg
vannak a maga „praktikái", amelyre esküszik. 
Egy azonban bizonyos: kellő akarattal, szorga
lommal mindenki el tudja sajátítani, hiszen 
mindezek senkinek nem veleszületett adottsá
gai. A gyakorlat rögös útja -  mint mindenben -

Ez a hang erős ingerültséget jelent, és mint 
a harcra hívás hangja, önállóan is előfordul. 
Az összes hang közül ez a vadul torzított 
hang a legerősebb. A hang időtartama fél-, 
háromnegyed másodperc. A torzítás olyan 
nagy. hogy a fanatikus jelzés „ö-u-á" még 
gyakorlott füllel is alig vehető ki. Ismerjük még 
a fekvő, pihenő bika csendes, hosszúra nyúlt, 
kedélyes lusta morgását, valamint a megri
asztott bika mély. rövid böffenését. Ezen az 
elméleten alapszik a szarvasbikának a bőgő 
kürt segítségével történő vadászata, amely 
nélkül nehéz terepen szinte lehetetlen boldo
gulni.

kúsznék, magam is beszereztem több külön
böző. hatalmas csigát. Áruk igen magas, még 
a tengerparti országokban is.

Ha a bőgő megvan, fontos, hogy a kezdő 
vadász elsajátítsa, és gyakorolja a légzéstech
nikát. Ugyanis sokakkal ellentétben, nem tüdő
ből kell fújni, hanem ahogy mondják „gyomor
ból". Pontosabban: a rekeszizmok igénybevé
telével. nyitott torokkal kell kibocsátani a han
got és a levegőt a bőgőbe. Ez kétségtelenül 
erősen igénybe veszi a torkot, mert igen hamar 
erős kiszáradást érzünk.

Nagy tévhit, hogy minden bikát meg lehet 
szólaltatni. A csapatbikát a rudlitól „elbőgni"

ebben is a mesterré válás egyetlen járható út
ja. Egy kívülálló talán meg sem értheti milyen 
sok örömöt, tapasztalatot, megfigyelést nyújt a 
folyamatos önképzés. A bőgés időszaka a 
szarvasvadászat legszebb ünnepe, bőgő bikát 
elejteni a vadász számára a vadászálmok be
teljesülése. a vadászélet legnagyobb ajándé
ka. Tiszta szívből kívánom, hogy legalább egy
szer az életben, minden kedves olvasónknak 
része (egyen benne.

Homolya László
a Szarvasbőgő Európa-bajnokság 

2002. évi magyar bajnoka
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A K TU Á LIS

A szakmai igényesség, a vadászati kultúra érdeke
Miként azt a címben is írtam, egyértelmű szá
momra. hogy a hivatásos vadászok egységes 
megjelenését szolgáló, igényes, kulturált forma
ruha bevezetése a vadászat-vadgazdálkodás 
szakmai és a hivatásos vadászon keresztül az 
egyetemes vadászati kultúra érdekeit szolgálja.

A környező országokban járva azt tapasz
talhatja bárki, hogy hivatalos eseményeken, 
rendezvényeken, valamint a vadászatokon a 
hivatásos vadászok egyenruhában jelennek 
meg. mely viseletet általános elismerés övez. 
A formaruha viselője szakmájához és rangjá
hoz illő tisztelet kap szűkebb és tágabb kör
nyezetétől egyaránt.

Magyarországon ugyanez a kép sajnos nem 
ilyen egyértelmű. Öltözetünk túlságosan sok
színű. hiszen a terepmintás kommandós ruhá
tól a túlcicomázott felöltőig igen változatos a 
kollégák ruhatára és a szakma társadalmi 
megítélése az öltözékeink sokféleségével 
igencsak arányos.

A Vadászati Kulturális Egyesület zászlajára 
tűzte egy egységes formaruha kialakításának, 
és viseletének ügyét. Az OMVK. mint a hivatá
sos vadászok érdekképviseleti szervezete 
nagy örömmel vett részt ebben a munkában 
és folyamatosan képviseltette magát az FVM. 
az OMVV, és a VKE közreműködésével zajló 
egyeztetéseken, tárgyalásokon. A VKE orosz
lánrészt vállalt a munka szervezésében, és ne 
vonjuk kétségbe a vadászati kultúra, a hagyo
mányok tisztelete által vezérelt szándékát. Az 
ügy érdekében költségekbe verte magát, hisz 
ő finanszírozta a különböző anyagú, szabású 
ruhatervek alapján a próbaöltözetek elkészíté
sét. egyeztetett a gyártókkal és az értékesítés
ben részt venni szándékozókkal. A VKE lendü
lete és eltökéltsége vezetett oda. hogy mára 
rendelkezésre áll egy szakmai grémium által 
kiválasztott, igényes, szép formaruha, melyet 
jó lenne viselnie a hivatásos vadászoknak 
olyan rendezvényeken, ahol a szakmát és 
munkáltatójukat is képviselik.

Én úgy érzem, most értünk el egy kulcsfon
tosságú szereplőjéhez ennek a ruha történet

nek. a hivatásos vadász munkáltatójához. A 
különféle szakmai szervezetek javaslatára 
előállított ruházatot ugyanis jelen pillanatban 
csakis és kizárólag a vadászatra jogosultak fi
nanszírozzák meg az általuk kötelező módon 
alkalmazott hivatásos vadász számára. Az ér
vényben lévő jogszabály előírja ugyan forma
ruha viselését, illetve adásának kötelmét, de 
ezt a munkaadó-munkavállaló megállapodásá
ra bízza. A sokszor igen nehéz anyagi helyzet
ben lévő vadászatra jogosultak számára köte
lező érvénnyel megszabni, hogy mely boltban 
és mennyiért kötelesek megvásárolni egy öltö
zet formaruhát, enyhén szólva is kétes értékű 
kötelezettség. Nekem magamnak is van több 
olyan öltönyöm, amit. ha kellett, ha nem köte
les módon átvetettek velem, de miután sem 
anyaga, sem szabása nem volt jó. soha nem 
viseltem. Az ilyen típusú kötelezőség nem iga
zán szerencsés, hiszen ezt a ruhát nem horda
ni. hanem viselni kell!

Ha el tudjuk hitetni, fogadtatni a vadászatra 
jogosultakkal, lett-légyenek azok állami-, va
dásztársaság i-. vagy földtulajdonosi területek, 
hogy az általuk alkalmazott hivatásos vadász 
őket reprezentálja, mikor hivatalos helyen meg
jelenik. akkor jelentős lépést tettünk az ügy ér
dekében. Az adott területen vadászó és vadá
szatot irányító közösség vadászati kultúrához 
való kapcsolatát, hagyományokhoz, vadászmi- 
volthoz való ragaszkodását mutatja meg a hi
vatásos vadász akkor, amikor igényesen felöl
tözve vesz részt egy kötelező továbbképzésen, 
kíséri el a terület vendégét trófeabírálatra, vagy 
jelenik meg országos vadásznapon, netán me
gyei vagy országos küldöttként vesz részt hiva
talos eseményeken. Hasonlóan fontos a terület
re érkező vendégek fogadásakor is jó benyo
mást keltő módon öltözködni, hiszen ilyenkor 
egy kicsit az országot is képviseljük.

Jó lenne elérni, hogy a munkaadók írják elő a 
hivatásos vadászok számára megfelelő alkal
makkor a formaruha viseletét. Ehhez azonban 
mind a hivatásos vadászok, mind a vadászatra 
jogosultak részére biztosítani kell azt. hogy

megismerjék a VKE közreműködésével kialakí
tott formaruhát, hogy módjukban álljon eldön
teni. hogy a fentebb leírt célokat milyen mó
don. és arányos áron valósítja-e meg ez az öl
tözet. Erre a széles körben való megismerte
tésre minden alkalmat meg kell ragadni, pl. or
szágos vadásznap rendezvénysorozatot, or
szágos és megyei hivatásos vadász konferen
ciákat. kötelező továbbképzéseket. Biztos va
gyok benne, hogy az OM W  a Kamarával ka
röltve továbbra is támogatja az ügyet és az ál
tala szervezett eseményeken is teret és időt ad 
a formaruha bemutatására.

Végezetül szeretném hangsúlyozni, hogy a 
VKE jó szándéka és tenni akarása tiszteletre 
méltó, és ha ebben az ügyben olyan kiadásai 
merültek fel. melyeket nem tud hosszútávon 
nélkülözni, úgy az az igénye, hogy ezen sum
mához valamilyen módon hozzájusson, nem 
tartozik az erkölcstelenség kategóriájába.

Az OMVK érdekképviseleti szerepéből kö
vetkezik. hogy továbbra is magáénak vallja a 
hivatásos vadászokat érintő összes hivatalos 
és civil kezdeményezést, és bízunk abban, 
hogy a megjelenés előtt álló FVM végrehajtási 
rendelet a formaruha ügyet megnyugtató mó
don kezelni fogja, s ebben a kérdésben egyér
telmű helyzetet teremt.

A Kamara által felkért szakértői bizottság el
készítette a ..Hivatásos vadász szolgálati sza
bályzat” tervezetét, melyet benyújtottunk a va
dászati hatóságnak. Reményünk van arra, 
hogy a rendelet mellékleteként ez a szolgálati 
szabályzat is hamarosan megjelenik, s ezzel 
egy sor olyan kérdésben, amely a hivatásos 
vadász mindennapos munkavégzésének két
ségeket támasztó akadálya volt. jelentős előre
lépést tudunk felmutatni.

A formaruha tehát csak egyike a hivatásos 
kollégák munkáját és annak körülményeit befo
lyásoló megoldatlan kérdéseknek és jó lenne 
minél előbb körültekintő módon megoldást ta
lálni rá.

Buzgó József
OMVK hivatásos vadász alelnök

EZ MAR MINDENKI BÉLYEGE
Nagyot lépett előre a magyar „kacsa-bélyeg” 

értékesítése, július végén az ország postahiva
talainak többségében megkezdődött az árusí
tása a .civil" lakosság részére is. Három hóna
pon keresztül tart a bélyeg-akció első fordulója, 
amely -  külön műsor keretében, november 8- 
án -  a nyeremény-játék sorsolásával zárul.

Mivel minden bélyeg egyedi sorszámmal 
van ellátva, a sorsolás alkalmával az október
30-áig értékesített példányok egyedi azonosító 
számai közül lesz a 3 fődíj kihúzva, s a nyertes 
számokat a Magyar VADASZLAP hasábjain, a
vyww.vadasziap.hu. a www,korridor,hu honla
pokon jelentetjük meg és függesztünk ki az ér
tékesítési helyeken. Azok a szerencsés vásár
lók. akik a kihúzott számú bélyegek boldog tu
lajdonosai. 10 napos. 2 személyes utazást 
nyernek Ausztráliába, Afrikába és a Duna-del- 
tába. A nyereményeket az eredeti bélyeg át
adásával lehet átvenni a sorsolás időpontjától 
számított 3 hónapon belül.

Szeretnénk, ha a külföldi gyakorlathoz ha
sonlóan -  minden magyar horgász és vadász 
vásárolna (legalább) egy bélyeget engedélyé
nek. vadászjegyének 2003.évi érvényesítése

alkalmából, ezért a bélyeg-akció második ré
sze elsősorban e két nemes szenvedély műve
lőinek szól. Ennek elősegítésére november 1-től 
a bélyeg megvásárolható az engedélyek érvé
nyesítési helyein, a megyei vadászkamarák
nál. a horgász-szövetségeknél, valamint a hor
gász* és vadászboltok egy részében. Meggyő
ződésünk. hogy ezt az 1500 forintos „luxuskia
dást" -  mely mindössze egy horgász-napijegy, 
vagy néhány töltény ára -  valamennyi horgász 
és vadász megengedheti magának, főleg, ha

ezzel hozzájárul az általa is „használt" termé
szeti környezet megóvásához, helyreállításá
hoz. A február 28-áig tartó értékesítési idő
szakban vásárolt bélyegek tulajdonosai között 
a Magyar VADÁSZLAP egy éves előfizetését, a 
hivatásos vadászok szakboltjaiban beváltható 
vásárlási utalványokat sorsolunk ki.

Kifejezetten a ritkaságok gyűjtőinek szól. va
lamint értékes ajándéknak számít a kacsa-bé
lyeg keretezett formációja, amely tartalmazza 
az eredeti grafika számozott műnyomatát. Va- 
laczkai Erzsébet festőművész eredeti aláírásá
val. valamint az azonos sorszámú kacsa bé
lyeget. s a szintén azonos sorszámú, de Ame
rikában hibásan kinyomtatott bélyeget is. A ke
retezett gyűjtemény ára 15.000 Ft (60 euro), 
melyet a VKE címén (1141 Budapest. Vízakna 
utca 23-b.) lehet megvásárolni, illetve utánvét
tel megrendelni.

A vadkacsák, a vadlibák, a gémek, kócsa
gok, az énekes madarak ... a gímszarvasok, 
nyulak, fácánok ... a magyar vadvilág nevé
ben:

Köszönjük!



FÖLDTULAJDONOSOK FÓRUMA

MENET KÖZBEN
Pergessük vissza egy k ics it az időt. Az 1996-ban ism ertté vált 
vadászati törvényt 1997-ben kezdtük el végrehajtani, s ha em
lékeznek, a vadászok -  jó l fe lfogott érdeküknek megfelelően 
-  ugyancsak élenjártak a fö ld tu la jdonosi közösségek megala
kításánál. Az adott vadászterület nagyobb fö ld tu la jdonosa i
nak és a jegyzőinek közreműködésével m egtörtént a fö ld tu 
la jdonosi közös képviselők „szem élyének”  megválasztása és 
a fö ld tu la jdonosok közgyűlése még egy döntést hozhatott: 
hogyan kívánja a vagyonértékű vadászati jogát gyakorolni? 
Saját maga fog vadászni vagy bérbe adja. A törvény -  kim on
dottan a vad védelmében -  tíz évre szóló döntést ír elő, ennek 
megfelelően megnehezíti a döntések, azaz a vadászatra 

jogosult kilétének megváltoztatását.
A hasznosítási szerződések, az ehhez tartozó vadgazdálkodási 
üzemtervek elkészültek, a hatóságok jóváhagyták ... és a gya
korlat -  menet közben -  egyre több gondot és problémát vet fel. 
A viták mögött -  alapvetően -  két motívum vonulata fedezhető 
fel. Az egyik markáns vonulat, hogy a vadászni is akaró fö ldtulaj
donos -  akár tagja a haszonbérlő vadászegyesületnek, akár sa
ját jogon vadászik -  elégedetlen a vadászati lehetőségek nyúj
totta részesedésével. A másik vonulat az érdekek diktálta emberi 
viselkedésre, a személyes ütközésekre, a kapcsolatok megrom
lására vezethető vissza. Minden más -  helyi vagy országosan is 

jellemző -  probléma e két vonulatban gyökereztethető. 
Tisztában vagyunk azzal, hogy amikor lehetőséget kínálunk a 
megoldatlannak tűnő kérdések fölvetésére, eredendően nem 
zárhatjuk ki egyik vonulat felszínre kerülését sem ... mindaddig, 
a m íg  ez nem válik személyeskedéssé, a m íg  a m e g s z ó la lá s o k a t 

mederben tudjuk tartani.
A célunk egyértelmű: szeretnénk, ha mind a földtulajdonosok 
képviselőik, mind a vadászok és szervezeteik számára is okulá
sul szolgáló tanulságok tárházát gyűjthetnénk össze lapunk 

hasábjain.

Egy év elteltével derült ki. hogy a megvá
lasztott közös képviselőnek, de a vadászok 
jelentős részének sincs földterülete a va
dászterületünkön. Magyarul nem azoknak 
adta haszonbérbe a közös képviselő tíz évre 
a vadászterületet, akikről a földtulajdonosi 
közgyűlés döntött. A szerződésben nem kö
tötte ki a bérleti díj inflációkövetését, a bér
leti díj két-három évenkénti felülvizsgálatát, 
nem kért kauciót (melyet a vadászati tör
vény kötelezően) rögzít, mint a szerződés 
tartalmi elemét. Nos az illető kijátszotta, 
megkárosította a földtulajdonosokat. Elha
tároztam. hogy kézbe veszem az ügyet. 
Szerveztem a vadászterület földtulajdono
saiból egy egyesületet (jogi személy) és kí
sérletet tettünk az illető visszahívására.

Az első nekifutásra nem sikerült, majd a 
másikra már igen. Ugyanis rendelkeztünk 
az 50 százalék + I szavazattal a visszahívási 
és új választási döntés meghozatalakor. Ek
kor a vadászati hatóság vonta kétségbe tisz
tességes szándékainkat és nem fogadta el a 
közgyűlés döntését. Nem volt hajlandó a 
nyilvántartásába bejegyezni közös képvise
lőként személyemet, mint a földtulajdono
sok egyesületének elnökét. Végül a Legfel
sőbb Bíróság (egy ilyen kis ügyben, szinte 
vicc) döntése után került sor a földtulajdo
nosi egyesület nyilvántartásba vételére. Ek
kor már 1999 őszét írtuk a naptárban és köz
ben a viaskodással eltelt több mint másfél 
év. Óhatatlanul felvetődik az emberben a 
kérdés, kinek, vagy kiknek milyen érdeke 
fűződött ahhoz, hogy a földtulajdonosok 
döntését semmibe vegye.

Az eltelt idő elegendő volt arra. hogy a 
haszonbérleti szerződést valójában érdem
ben már nem lehetett sem formai, sem tar
talmi okokra hivatkozással a bíróságon sem
misé nyilváníttatni vagy felbontatni. Tettünk 
erre is kísérletet, de a próbálkozásainkat 
nem koronázta siker.

Természetesen minden ilyen próbálkozá
sunkat kis ellenszenv és kisebb- nagyobb 
büntetés kísérte a vadászkollégák részéről. 
Erre a sok közül csak egy példát hadd említ
sek. A vadásztársaságunknak fennmaradt 
egy őzbakja, így eladhatóvá vált. írásban 
kértem az IB-t hogy szeretném a kilövését 
megvásárolni. Elfoglalt földtulajdonos (300 
ha) vagyok és kezdő vadász. A vásárlási 
szándékkal több hónap kilövési idő állt vol
na a rendelkezésemre.

A soron következő -  pár nappal későbbi 
- közgyűlésen a vezetőség megszavaztatta a 
tagokat, hogy utasítsák cl a kérésemet. Hát 
ennyit az együttműködésről jelenleg. Sok 
vadászbarátommal beszélgetve az ország 
különböző részein, megerősítenek, hogy 
igen. náluk is fennállnak ilyen és ehhez ha
sonló problémák. Elmondják, hogy sok he
lyen készülnek a földtulajdonosok visszavá
gásra az őket ért sok-sok igazságtalanság 
miatt. Ahogy a haszonbérleti szerződés ha
todik évét koptatjuk - kifelé megyünk az 
időből - gyorsan cl fog telni a hátralevő bő 
négy esztendő.

Elegendő időnek tanom, hogy a vadász
társadalom ráébredjen arra. hogy jól értel
mezze a vadászati törvényben a vadászati 
jog fogalmát.....a földtulajdon elválasztha
tatlan része.” .

Elemi érdeke kell minden vadászni sze
rető embernek, hogy együttműködjön a 
földtulajdonosokkal, ha vadászni szeretne 
2007-től kezdődően is. Továbbá rá kell jön
ni még egy nagyon fontos dologra. A jövő
ben nem lehet majd vadászni csatért-pityké- 
ért, mint jelenleg. A földtulajdonos társada
lom ráébredt ennek anyagi értékére, melyet 
most misok lesznek zsebre. Az őket megil
lető bevételből mások gazdagodnak, vesz
nek vadászházat berendezéssel, terepjáró 
autót, mobiltelefonokat működtetnek, mert 
ugye mindenre futja. A földtulajdonos pedig 
hektáronként filléreket kap.

Be kell látnunk, hogy a vadászat is -  
mint több más (golf, sízés, motorcsónaká
zás, szörfözés) -  a luxus szórakozás kategó
riájába került. Ennek pedig ára van, illetve 
lesz. Természetesen van lehetőség a válasz
tásra is ami a jövőt illeti. Az egyik ilyen vá
lasztás, hogy vásárolni kell a kívánt vadász- 
területen 30-100 hektár földet és megoldó
dik a vadászati ügy. Az illető vadász alanyi 
jogon bekerülhet a vadlszati közösségbe. A 
másik lehetőség a bérvadászat. Biztos va
gyok abban, hogy a földtulajdonos vadá
szok kisebb-nagyobb kilövési csomagokban 
vadászati lehetőséget kínálnak majd a va
dászni szerető, akaró társaiknak, de egy biz
tos- nem a jelenlegi árakon. Látjuk napja
inkban is. hogy a földtulajdonos kiszolgálta
tott. a természetnek a szeszélyes időjárás 
miatt, a felvásárlóknak az értékesítési ne
hézségek miatt, a bankoknak a hitelek tör
lesztése. a kamatfizetési kötelezettségek 
miatt, szinte a ráfordításai meghaladják a 
költségeit, ezért nem mindegy számára a va
dászati jog átengedése, vagy egy kis ..meg
nyugtató” kikapcsolódás.

Meg kell teremteni számukra, hogy sok
kal. de sokkal rugalmasabban működjön a 
vadászati rendszer. Ügyen joga az előbb 
említett földtulajdonosnak egy-egy évben 
más vadásznak átengedni a jogát, aztán a 
következő évben azt igénye szerint vissza
venni. Ma tudjuk valamennyien milyen kö
rülményes ez. Ki kell lépni az egyesületből, 
az általa befizetett jelentős belépési díj az 
egyesület kasszájában marad. Az új tag újra 
befizeti a belépési díjat az egyesületnek, 
meg minimum még annyit fizet a régi tag
nak is. Jelenleg a nagy pénzek folynak ide- 
oda, csak a földtulajdonos nem lát ebből 
sem semmit. A vadásztársasági elnök pedig 
éves beszámolójában arról ad számot, .jól 
gazdálkodtunk, vadásztának"

Hasonló javaslat az említett „  korláto
zott önálló vadászati jós" ügye.

Az országban egyre több az olyan föld
tulajdonos, akinek a földterülete jelentős a 
vadászterületen belül. Pontosan fogalmazva 
I00-300 hektár közötti területre gondolok. 
Ezeknek a földtulajdonosoknak jogos az 
igényük, hogy a haszonbérlő vadásztársaság 
velük egyetértésben (a vadászterület azon 
részén mondjuk, ahol a legnagyobb tábla 
földjük van) jelölje ki a teljes földterületük
nek +- 10 százalék figyelembevételével a 
vadászterületüket. Járuljanak a vadászterü
letük arányában a költségekhez (hivatásos 
vadász bér és bérjellegű költségeihez, autó 
üzemeltetési költségeihez, vadazonosító 
költségeihez, de vadkár esetében csak a te
rületén keletkezett vadkár költségekért). Le
gyenek jogosullak ennek az aránynak a fi
gyelembevételével a kilövésre és a vadhúsra 
is. A vadászattal kapcsolatos ellenőrzési jo
gok a jelenlegi rendszer szerint működhet

nek. A földtulajdonos akár a teljes vadgaz
dálkodást legyen jogosult átvállalni és le
gyen jogosult a részére biztosított kilövési 
jog és vadhús értékesítési jogára is. a vadá
szat szigorú szabályainak betartása mellett.

Az említett területek a jelenlegi vadásza
ti biztonsági körzetek módosítása vagy mi
nimális módosításával kijelölhetők. Tudom, 
hogy a jelenlegi vadásztársasági tagok jól 
felfogott döntése szükséges. Nem könnyű 
döntések ezek. mert könnyen gondoljuk, 
hogy a társasági tagokat egyenlő jogok ille
tik meg. Önmagában ez az állítás egyébként 
igaz. de szerencsésebb hosszú távra tervez
ni. Higgyék el nekem, hogy egy-egy ilyen 
gesztusértékű döntés megtérül és az is lehet, 
hogy kamatostól. Sok-sok feszültséget meg 
lehet ezzel oldani és végül mindenki jól jár.

Tudjuk nagyon jól. a vadászatnak a ba
rátságról. az egymás iránti jó érzésről, a va
dászati élményekről kell síelni. Ha ezeket 
vita. veszekedés, feszültség terheli az egész 
nem ér semmit.

Megoldásra vár a lesek állal elfoglalt te
rület a termelésből való kiesésének kom
penzálása. Különösen érinti erdős területen 
az erdőszéleket. Néhány fát kivágnak és 
építik a lest. Majd folyamatosan lekaszálják 
a természetes újulatot. mert a lest csendben 
kell megközelíteni a sikeres vadászat érde
kében. A vadászati törvény rögzíti: a les fel
állításához a földtulajdonos engedélye 
szükséges. Amikor ezt megfogalmaztam je
lenlegi társaságom vezetőinek, bizony csak 
néztek rám. Már megint akadékoskodom. 
Pedig nekem is öt év kellett ahhoz, hogy rá
ébredjek arra. igen is ez engem, mint föld
tulajdonost megillet és semmi köze ennek a 
közvetlen területhasználati díjnak a vadá
szati jog díjához. Ezek után kérdem én. 
honnan tudnák az idős földtulajdonos né
nik. bácsik, ha mi nem világosítjuk fel tör
vényesjogaikról.

Szükségesnek és indokoltnak ítélem, 
hogy a vadászati hatóságok feladatkörébe 
tartozzon a fóldtulajdonosi közös képvise
lőkkel való kapcsolattartás. Elfogadhatatlan, 
hogy csak a vadászatra jogosulttal, a va
dásztársaság vezetőivel tartják a kapcsola
tot. őket tájékoztatják, informálják a vadá
szattal kapcsolatos dolgokról, jogszabály 
módosításokról. A vadgazdálkodással kap
csolatosan semmilyen információt nem 
szolgáltatnak a földtulajdonosi közös képvi
selőnek. Ha bármire (de ezek is csak utóla
gos adatok) kíváncsiak vagyunk -  földtulaj
donosi közgyűlésen a résztvevők tájékozta
tása miatt - súlyos díj megfizetése után kap
juk meg az Országos Vadgazdálkodási 
Adattárból. Miért nem tudhat a földtulajdo
nosi közösség arról (az engedélyezés pilla
natában csak egy másolat kérdése), hogy a 
vadászati hatóság milyen vadfajokból 
mennyinek a kilövését engedélyezte, majd 
pótkilövésként milyen indokkal adott újabb 
engedélyt vadkilövésérc. Nem jó ez a titko
lódzás. mert elég sérülékeny a kialakult bi
zalom. A jelenlegi helyzet csak tovább 
gyengíti a földtulajdonos és vadász kapcso
latát.

Dombóvári J. Tibor
földtulajdonosok közös képviselője 

(vadász)



A KTUÁLIS

HÁT EZ ŐRÜLETNyílt levél
LAMPERTH MÓNIKA 

BELÜGYMINISZTER ASSZONYNAK!
Tisztelt Belügyminiszter Asszony !
Tisztelettel kérem a válaszát arra. hogy miért va
gyok megkülönböztetett állampolgára hazánknak?

Jövőre töltöm be 75. életévemet, és félévszáza
da. 50 éve vagyok vadász.

Számomra korántsem státus szimbólum a vadá
szat. mert 25 éves koromban, a háború után volt 
lehetőségem arra. hogy vadász lehessek.. E ne
mes sportot szerető társaimmal együtt sokat tet
tünk a vadászat fejlesztéséért. 1995-ben munkás
ságomat a Hubertus Kereszt Arany fokozatával is
merték el azok a társaim, akik közvetlen közelről 
ismertek. Mi vagyunk azok. akik a háború pusztítá
sai után vadászok lehettünk és úgyszólván a sem
miből teremtettünk világra szóló eredményeket 
Vad akkoriban jószerint nem volt. évente 8-10 nap 
fejenkénti társadalmi munkával, számtalan lemon
dással. áldozattal és önfegyelemmel teremtettük 
meg a később híressé vált vadgazdálkodásunk 
feltételeit és későbbi látványos eredményeit. Nem 
értem a társadalmat, akiket segíteni, megtartani 
kellene, azokat szinte üldözik, hátrányos helyzetbe 
hozzák. A Kamara ugyan figyelembe vette mun
kánkat. de minden más ^hivatalos* szerv az ellehe
tetlenítésünket akarja. Úgy érezzük, a fő cél az 
idős vadászok kirekesztése, kisemmizése. Magam 
és a feleségem összesen több mint 80 évig fizet
tük a társadalombiztosítás nem kevés diját. A gép
jármű-vezetési jogosítványt például megadják 2 
évre. pedig az is .veszélyes üzem", akár tömeg
szerencsétlenséget is okozhat egy figyelmetlen 
vezető. A vadász orvosi vizsgálatért fizetnünk kell 
3000 forintot, de ez még semmi, mert a rendőrsé
gen ennek eredményét egy fiatal hölgy külön írja 
be 1300 forintért, és csak egy évre vagyok alkal
mas arra. hogy elhúzzam a puska billentyűjét. Sze
retném megkérdezni az illetékest -  ha tudnám, ki 
az -  hogy miért Ö mondja meg az orvos helyett, 
hogy egészségügyileg és fizikailag alkalmas va
gyok a vadászatra? És miért csak egy évre? Az or
vos ugyanis azt mondja, arra hivatkozik, hogy ő  
akár több évre is megadná, de a jelenlegi szabá
lyok nem teszik lehetővé. Ezt érdemeltük sok évti
zedes fáradságos munkánkért?

Mindezekre várok választ öntől, a magam és a 
sorscsapott társaim nevében:

Tisztelettel: 
Mucsi Sándor

Évenként kötelezően átvilágított, 
kisnyugdíjas, de még vadász

Ez a szállóigévé vált ..indulatszó" egyre 
gyakrabban hallható olyan esetekben, ha 
valakinek bevonják a vadászjegyét. Tény. 
hogy cseppet sem esnek pánikba a delik
vensek. mert bármit is követtek el. a .megol
dások" száma nem csekély. Először is az el
követőn és a határozatot hozón kívül nem 
tudja meg senki. Az elkövetés helyén is csak 
sejtik, mert hivatalos értesítést soha nem 
kapnak. Nos. a gyakorlat szerint a jogerőre 
emelkedés -átfutási ideje" minimum kettő, 
de inkább három év. mert van első és má
sodfok. de az egészet bíróságon meg lehet 
támadni. Az utóbbiról tudjuk .hogy egy 
sztárügyvéd alkalmazásával megerősítve, a 
legjobb védekezés a támadás. Mindaddig 
ugyanis a Dunán rengeteg víz (fej) lefolyik, 
szépen telik, múlik az idő. Sőt. az eljárás 
alatt évente még érvényesíteni is lehet a 
még nem jogerősen bevont vadászjegyet, 
amiért többeket a gutaütés kerülgethet. A 
vadászjegy bevonása után még igazán

... és még csak remény sincs, hogy változik a 
helyzet. Csak egyfolytában mondogatják az 
arra hivatott érdekképviseleti szervek, csak 
éppen az érintett hatóságok nem hallják meg 
ezeket a mondogatásokat!

Ja. azt még nem is mondtam el. miért va
gyok felháborodva

Hát az orvosi, a fegyverek műszaki vizsgája 
és a fegyvertartási engedély meghosszabbítá
sa ép ésszel nem követhető rendszere miatt. 
Éppen kifogtam az összes marhaságot, úgy 
egybe, mert 60 év felett -  jóval -  járok.

Na. szépen sorjába.
Tények: lejárt a fegyvertartási engedélyem 

(barna könyv 2001-ben éppen egy éve), az or
vosi alkalmasság 2002. augusztus 25-én, két 
fegyverem (sörétes, golyós) műszakija 2002- 
ben (erre nem írtak hónapot), míg a másik go
lyósé. majd 2003-ban. Nyugodtan vadásztam. 
Szerencsémre egy alkalommal az ismerősök 
körében szóbeszéd tárgya lett az ő engedé
lyeik ügye. Rohanás haza. Iratok, engedélyek 
elő és a kétségbeesés, hiszen azt mondták, ha 
lejár a fegyvertartási engedélyem, az szabály
sértési ügy. bíróság stb. Nesze neked nyugdíj.

Rohanás a házi orvoshoz, vizsgálat (az a 
zacskó meg lóg, de lőni azt tudok doktor úr!), 
alkalmassági igazolás 2 évre (60 év felett!), il
letékbélyeg. mégpedig 4000 -  Ft összegben, 
soronkívüliség képében!

Műszaki a két vadászfegyverre vonatkozó
an. Egy kis telefonálgatással, segítséggel 
viszonylag gyorsan megy. Igaz. adnak mind
egyikről három dokumentációt (átvételi igazo
lás, vizsgálat díjáról bizonylat, apró kis igazol
vány az ötéves érvényességről) és kérnek érte 
8700 -  Ft-ot. (4500 -  Ft/golyós. 4200 -  Ft/sö
rétes)

Irány a rendőrhatóság. Tetőtől talpig átvizs
gálnak. még a táskámat is. Szerencsére egyi
künk se sípol, de sorszámot kapunk a számo
kat köpködő kis dobozból. Várjuk a sorszá
munk villogását a kezelő, ügyintéző ablakok 
fölött. Megjelenik az enyém... és most jön a 
frász... megbüntetnek az egyéves lejárat 
miatt.

NA, ÉS?
hosszan lehetne sorolni a fennmaradó vadá
szati lehetőségeket meghívott vendégként, 
vadkár-elháritóként, kül- és belföldi bérva
dászként...

A vadászkamara megalakulása idején ar
ról volt szó. hogy a köztestület egyik legfonto
sabb feladata lesz. hogy megakadályozza az 
..egérúf-keresőket egyik megyéből, a másik
ba. A nyilvántartást végző számítógépek 
összeköttetése kiszűri majd az állandó lakó
helyüket átjelentgetőket. Nos. ez úgy tűnik, 
csak vágyálom maradt, ugyanúgy, mint az 
etikai vétségek nyilvánossága. Az Alapsza
bály szerint ugyanis: ...... Az etikai tárgyalás
nyilvános. A nyilvánosság a tárgyalás bár
mely szakaszában az etikai eljárás alá vont 
kamarai tag. vagy jogi képviselője kérelmére 
kizárható. Az etikai tanács indokolt esetben a 
nyilvánosságot hivatalból kizárhatja." (10. § 
(2.) bek ] Magyarán: általában véve nyilvá
nos. de ha netán úgy akarják, akkor nem. És 
vajon ki szeretné, ha nem muszáj? Mindezek

Az egész históriában ekkor következett a 
legkellemesebb rész. Egy nagyon kedves 
rendőr asszony bűbájosán intézi az ügyemet, 
csak előbb vegyek 3900 forint illetékbélyeget a 
hosszabbítási kérelemre és az orvosi alkalmas- 
sági bizonylat átvételének igazolására (!), amit 
én töltök ki: 1300 forintos illetékbélyeget. Ismét
lem... az orvosi igazolás átvételét igazoló A/8- 
as lapra, amin csak a személyi adataim szere
pelnek. Hihetetlen! Megúsztam a büntetést!

De a fegyvertartási engedélyemet nem 
hosszabbítják meg. Előbb előre egyeztetett 
napon kijön a rendőrhatóság a lakásomba, 
megnézik, előírásszerűen tárolom-e a vadász- 
fegyvereimet. meg a lőszereket.

Ha majd mindent rendben találnak, akkor 
azt írásban rögzítik, és utána telefonon behív
nak a rendőrségre -  második alkalom -  és ak
kor meghosszabbítják a fegyvertartási enge
délyemet 4 évre. az orvosit meg 2 évre.

Ugye. hogy ez őrület!... és még nincs vége.
Két év múlva lejár az orvosim -  remélem, 

megérem -  egy év múlva a második golyósom 
műszakija, tehát jövőre is. meg azutáni évben 
is intéznem kell fegyverügyet, és a mától szá
mított harmadik év marad „üresen", amikor 
nem kell intézni semmit. De aztán a negyedik 
évben beindul megint a verkli. Ezek az időtar
tamok még véletlenül sincsenek egymással 
köszönőviszonyban, hacsak nem követek el 
polgári engedetlenséget és rizikót vállalva be
várom azt az öt évet. amikor úgyis kell műsza
kira vinnem két vadászfegyvert... és akkor me
gyek orvoshoz... meg a rendőrségre.

Hát ez egy jó buli az államnak, nem nekem, 
mert a rohangáláson kívül mindösszesen 
18100,- forintomba került ez az őrült futam, a 
jogszabályok egyeztetés nélküli megalkotása. 
Nem baj. Csak meg kell élni ezeket az időtar
tamokat. és a nyugdíjamat kellene emelni, 
mert ugye bennünket sújt leginkább a história.

Itt tartunk... és ez tényszerű!

Dr. Balázs István
nyugdíjas vadász

-  természetesen -  jól jellemzik a belső kom
munikációs rendszerünk működését, illetve 
éppen annak képtelen ellentmondásokkal 
tűzdelt tarthatatlanságát. A felfüggesztett jo
gú. vagy kizárt kamarai tagról valahonnan, 
valamilyen formában értesülnünk kellene. A 
nyilvánosságot, a lapunkban történő közzété
telt felajánlottuk már számtalanszor, de vá
laszt sem kaptunk rá. így aztán az ilyetén .ér
dekvédelmi tevékenység” kizárólag az elkö
vetők érdekeit védik a többséggel szemben. 
Feltéve, de meg nem engedve, ezt azért talán 
senki nem így akarhatta. Csak mint annyi 
más. éppen így alakult. ..magától", mint a 
prés alá tolt púpos gyerek. Ha pedig ez ilyen 
formában nem jó nekünk, akkor miért hagy
juk? Miért vagyunk egy lépéssel mindig hát
rébb. mint a minden hájjal megkentek? így 
ugyanis teljesen komolytalan az egész dolog, 
s a bújócska pedig inkább kedvcsináló, mint 
bármennyire is visszatartó erejű.

HoZso.



CSALÁDI FÉSZEK

VENDÉGSÉGBEN

AHOL KUN NYELVEN SZÓL A MIATYÁNK
Dr. Györffy Lajos Keviben született, ilyen 
nevű település azonban nincs Magyarorszá
gon. Pontosabban: a térképen és a települé
sek jegyzékében nincs. Kevl az ősi túrkevei 
családok leszármazottainak az emlékezeté
ben és tudatában él, nemzedékről-nemze- 
dékre hagyományozódva. A turisták Túrke- 
vére kérnek jegyet, az elszármazottak Kevl- 
be mennek haza...

-  Kevi, azaz Túrkeve már Szent László király 
idejében templomos hely volt. Tehát kora Ár
pád-kori település. Aztán az 1200-as évek kö
zepén, a tatárok elől hátráló és IV. Béla kirá
lyunktól menedéket nyert kunok szálláshelye 
lett. A kunhalmok mellett az Ecseg-pusztán fel
színre került aranyozott ezüst tarsolylemez is 
erről tanúskodik. 1978 óta itt. Bácsalmáson va
gyok itthon, de amíg csak élek. otthon mindig 
Keviben leszek...

Dr. Györffy Lajos állatorvos, a Földművelésü
gyi Minisztérium járványügyi osztályának egy
kori munkatársa, a MAVOSZ volt főállatorvosa, 
a neves kynológus. küllem- és teljesítménybí
ró. 2001 decemberében ünnepelte 75. szüle
tésnapját. Friss, serény, tevékeny. A kedves és 
szép Mária asszony, dr. Hartai Mária városi bí
ró dr. Györffy Lajos harmadik felesége -  és ép
pen huszonhat évvel fiatalabb, mint a férje. 
Szóval Györffy doktor nyugodtan letagadhatná 
a korát. Komoly tempót diktál. Még tíz perc 
sem telt el azóta, hogy megérkeztem, de máris 
a második történelemleckénél tartunk.

-  Nézd ezt a bikát! 1970-ben meghívást 
kaptam Zalából egy selejtbikára. Akkor a MA- 
VOSZ-ban dolgoztam, bejelentettem hát a 
meghívás tényét a főtitkárnak, ahogy illik, 
ahogy elvárták. A bezerédi vadásztársaság 
volt a vendéglátóm. December volt. Barkácsol
tunk. Szépen volt szarvas. Egyszer sikerült 
megközelítenünk egy rudlit. Kinéztem egy jó 
selejtbikát és meglőttem. A megyei fővadász 
kísért, és persze a helyi elnök. Mikor eldőlt a 
bika. szegény a fejéhez kapott: Miért azt lőt
ted. doki?! Hát nem láttad ott azt a szép na
gyot...?! Azt szántuk neked... Szóval, muszáj 
volt követni a rudlit. meg kellett lőnöm a na-

,.Ekkora b ikát még Kádár e lv tá rs se lő tt. ..!”

gyobb bikát, már csak azért is, mert állítólag 
már két külföldivel is kibabrált. A lövés után 
elugrott. elég kalandos körülmények között 
vettük birtokba. Nem mondom, remegni kez
dett a lábam, amikor közvetlen közelről meg
láttam...

Most az ebédlő főfalát díszíti. Pompás, kár
páti típusú trófea. A jobb szár 118.30. a bal 
118.20 centiméter. A szemágak 37.50. illetve

37,80 centiméteresek. Az ágak tényleges szá
ma 15.

-  És a súlya?
-  Papíron 11,52 kilogramm a hivatalos sú

lya...
-  Hogy hogy papíron...?
-  A valóságban ugyanis 14.10...!
-  És a magyarázat?
-  A történelem a magyarázat. Amikor Vallus 

Pál hírét vette, hogy mit lőttem, hivatott. Reme-
ett az idegességtől. ..Hogy jössz te ehhez? 
kkora bikát még Kádár elvtárs se lőtt...!" A vi

lágkiállításra azért elvitték, igaz az elejtő neve 
helyén a vadásztársaság szerepelt...

Az 1971-es budapesti vadászati világkiállí
tás trófea katalógusa a 112. oldalon, a 343-as 
kiállítási sorszám és a magyar nemzeti kiállí
tás 23-as sorszáma alatt valóban a bezerédi 
Zalavőlgyi Vadásztársaság nevén jegyzi dr. 
Györffy Lajos bikáját. Minden más trófeánál a 
tényleges elejtő neve szerepelt. A 22-es sor
szám alatt például Bischof József, a 24-esen 
W. Schulte. Az „anonim" trófea 231.45 nem
zetközi és 227,82 Nádler-pontot kapott. A 
rangsort Marion Schuster Lentiben zsákmá
nyolt. 251,83 nemzetközi pontot elért trófeája 
vezette. A második helyen Joachim Schaus- 
berger gamási. míg a harmadikon Hans von 
Auloch lábodi bikája állt. 249.37, illetve 
246.13 nemzetközi ponttal. Kádár János Telki
ben zsákmányolt trófeája 228.50 nemzetközi 
ponttal a 35. helyen szerepelt a nemzeti rang
sorban...

-  De a történet folytatása is érdekes és ta
nulságos. Minden ismerősöm azt mondta:' öre
gem. ezt te sohasem látod többet. Nem is mer
tem jelentkezni érte. Egyszer aztán megszólalt 
a telefon, és Tóth Sándor azt kérdezte: Meddig 
őrizzük még a trófeádat...?! Mondanom se 
kell. repültem érte. De nem fért bele a Trabant
ba. Vennem kellett hát egy tetőcsomagtartót, s 
úgy parádéztam végig a fővároson a hatalmas 
trófeával...

Dr. Györffy Lajos könyvekkel, emléktárgyak
kal. az ősöket ábrázoló festményekkel zsúfolt 
otthonában tulajdonképpen minden a közeleb
bi és távolabbi történelemről szól. Előkerül egy 
könyv: Maderspach Viktor Páreng-Retyezát cí
mű kötete, dr. Vajna és Társa kiadásában. Kit- 
tenberger Kálmán előszavával. 1935-ből. A 
megsárgult belső címoldalon a szerző dediká- 
ciója. „A bajnok a mesternek, őszinte szeretet
tel és barátsággal..."

-  Ki volt a „mester"...?
-  Anyai nagyapám. Clauder Kálmán. Az ő 

nagyapja pedig a thüringiai Koburg herceg fő
vadásza, akit aztán a felvidéki birtokára helye
zett a herceg. Clauder Kálmán és Maderspach 
Viktor Erdélyben találkoztak és vadásztak 
együtt, ahol is a nagyapámnak fűrészüzeme 
volt. De apai ágon is vadászott minden ősöm. 
Édesapám például híres fogolyvadász volt...

A jogász végzettségű, majd a bécsi Keleti 
Akadémián tanult idős dr. Györffy Lajos, a túr
kevei múzeum igazgatója. Túrkeve és a Nagy
kunság tudósaként szerzett magának orszá
gos. sőt európai hírnevet. Németül, angolul, 
franciául, oroszul, szlovákul, törökül beszélt, 
de értette az arabot is. Rokoni és munkatársi 
kapcsolatban állt Györffy Istvánnal, a neves 
néprajzkutatóval, akinek nevét a történelmi je
lentőségű népi kollégium is őrzi. Idős Györffy 
Lajos gyűjtötte és írta le a .Kun Miatyánk" kevi 
változatát.

Az erdőgazdaságok vérebvezetőinek találkozója Gyulajon. A kép bal szélén dr. Györffy Lajos



C ito von B ieberstein. Éveken át m inden verseny abszolút Mária asszony éppen huszonhat évvel fiatalabb, m int a férje
győztese vo lt

-  „Bezon atamaz kemze kekte / Szenlészen 
szén adón / Doson szén küklőn...“ -  mondja 
dr. Györffy Lajos félig lehunyt szemmel, és a 
szobát a mélybe merült múlt és a távoli sztyep
pék hangulata tölti be. A szavakat nem értem, 
de nem csengenek idegenül, sőt. mintha már 
hallottam volna őket valahol...

-  Az első vadászatok élményét is apámnak 
köszönhetem -  mondja egy kis idő múlva dr. 
Györffy Lajos. -  Egy-egy busirozás alkalmával 
15-20 foglyot is lőttünk. Fogoly és nyúl renge
teg volt. fácán alig. A patronokat is apám ké
szítette. az én feladatom a kapszlizás volt... Az 
első nyulamat 1938 telén lőttem, egy egycsö
vű. húszas vadász flóberttel...

-  A kutyák szeretete is családi örökség?
-  Ez az egy dolog az. amit nem otthonról 

hoztam! Nem volt kutyakultusz, nem voltak ku
tyák. Adametz Leó. a kevi patikus volt az 
egyetlen kivétel, neki volt egy fekete rövidsző
rű német vizslája. Az én kutyás életem Felső- 
gödön indult. Félix Endre bácsi ..fertőzött 
meg", tőle kaptam az első magyar vizslámat is, 
Csibészt, aki Kittenberger Kálmán Szikrájának 
a kölyke volt...

-  Mesélj róla...
-  Pesten laktam, nem voltak megfelelő la

káskörülményeim. így aztán Csibész Fodor Ta
más jóvoltából az Allatkert madárházában ka
pott menedéket. De ez nem volt megoldás. Vé

Nem adnak esélyt az öregségnek. Dr. Györffy  
Lajos felesége 93 éves nagyapjával, aki éppen 

m ost cseréli le a Trabantot egy nagyobb 
te ljesítményű, négyütemü autóra...

gül is elajándékoztam Ozsváth Sándornak, aki 
az unokabátyám, ó  gazdálkodott, bár moz
gássérült volt. Mentek a szekéren, és ha nyúl 
ugrott a lovak előtt, a betanított lovak félre lép
tek, bátyám lepuffantotta a nyulat. Csibész pe
dig leugrott érte a kocsiderékból és szépen 
felvitte. Egyszer tetőfedő dolgozott a közelben. 
A zsuppot gondosan előkészítette, összecso
mózta. majd szép sorjában felhordta az ap
rócska kévéket a tetőre. Csibész nézte egy da
rabig. majd a szájába kapott egyet, s a létrán 
felkapaszkodva hordani kezdte ő is...

A vadászkutyák tenyésztése, tartása, kikép
zése és szakszerű alkalmazása terén óriási fej
lődés következett be az elmúlt az évtizedekben. 
Különösen igaz ez a vérebkultuszt és kultúrát il
letően. Pák Dienes 1829-ben megjelent „Vadá
szattudomány” című könyvében már írt a véreb
ről. azaz a ..sebes vadat nyomozó" kutyáról. De 
a valódi ösztönzés külföldről érkezett. 1894-ben 
Erfurtban megalakult a Hirschmann Egylet. 
1901-ben pedig az Osztrák-Magyar Véreb Egy
let. A szép ívű fejlődésnek az első világháború 
vetett véget. A második után pedig szinte már 
semmi sem maradt. A tenyészetek tönkre men
tek. a hozzáértő vérebvezetők elestek, fogság
ba kerültek, vagy külföldre menekültek.

-  1967-ben a MAVOSZ keretein belül Ko- 
recz Andrással kezdtük a vadászkutyaügyet 
„bolygatni". Nagy volt az érdektelenség, az a 
nézet uralkodott ugyanis, hogy a jövő a nagy
terítékű fácánvadászatoké, ahol a kutya csak

Az em lékekkel te li ház fé lte tt kincse a családi 
címer

zavar. A vérebbel kapcsolatban is közömbös
séget tapasztaltunk. Hiába jelentek meg cik
kek. érvelések „népgazdaság hasznosságuk
kal" kapcsolatban. 1968-ban mégis sikerült 
összehívni egy értekezletet és végre megkez
dődhetett a vérebegylet újjászervezése, az út
keresés a Nemzetközi Véreb Szövetség felé...

Dr. Györffy Lajos 1974-ig a vérebszakosztály 
titkára volt. de azóta is minden jelentős ren
dezvény részese. Néhány év óta saját vérebet 
is tart. sőt Kálisztói Csalfának kölyke is van, 
Szarvaslesi Cibles. Kimegyünk hozzájuk, gyö
nyörködünk bennünk, élvezzük rajongó szere- 
tetüket.

-  Tudod, hogy mi az a Cibles...?
- Nem.
-  Nos. az egy hegy. egy havas Erdélyben. 

És azt tudod, hogy miképpen sikerült Magyar- 
országon visszahonosítani az erdélyi kopót...?

-  Sajnos, azt sem...
Pedig szép történet! Készültünk a világki

állításra. Fodor Tamással. Farkasházy Miklós
sal azt a feladatot kaptuk, hogy dolgozzuk ki a 
kutyabemutató koncepcióját. Azt mondtuk, le
gyen a magyar fajták bemutatója. Mutassuk be 
a magyar vizslát mindkét szőrváltozatban, a 
magyar agarat és az erdélyi kopót. Jó. De ki
derült: erdélyi kopó nincs. 1943 óta nem volt 
bejegyzett alom. Fodor Tomi szerzett egy erdé
lyi címet, ahol jó tenyészanyag volt. Nyiszor 
Péter volt a tulajdonos. Máramarosszigeten. 
Be is hozta a kölyköket Marosvásárhelyre. A 
hazaszállításuk rám várt. Egy székely ember 
csinált két szép faládát, felraktuk egy kiskocsi
ra és hoztuk-toltuk az állomás felé. Báró Ke
mény János, az író és Clauder Kálmán, a 
nagybátyám húzta, én toltam a kocsit. Mond
hatom szép kép volt. A gondok a határállomá
son jelentkeztek. Jött egy szigorú határőr szá
zados és azt kérdezte, van-e személyi 
poggyász? Van. Mi? Két kiskutya. Kifutott a fe
jéből a vér. És engedély a fináncminisztérium
ból? Az nincs. És miért nincs? Mert ehhez a 
szállítmányhoz nem kell -  mondtam kétségbe
esetten. egy vakmerő ötletnek engedelmes- 
kedve. És miért nem kell? -  Mert ez különleges 
szállítmány... Közelebb húztam magamhoz, s 
azt mondtam: Tudja, a maguk nagyfőnőke is 
vadász meg a miénk is. Együtt is gyakran va
dásznak. És Ceausescu elvtárs most két kisku
tyát küld Kádár elvtársnak...Ha úgy gondolja, 
hogy nem vihetem tovább, kérem adjon erről 
egy igazolást. Mondhatom, dermedt csend 
lett. Aztán hirtelen elhatározással azt mondta: 
Ne mozduljon innen, beszélek a főnökkel...!

-  És amikor visszajött...?
-  Azt kérdezte nagy szigorúan, hogy mikor 

ittak a kiskutyák...
Békés Sándor

N.-.V.
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Mire szabad vadászni?
Szeptemberten: gímszaívasöta. tehén. únő. bo»jj -  óztaK -  nuftxtos, mAnjüh. jerte. bá
rány - vadísznó koca -  sz*a szaivasbka. letér, úri, borjj -  háa göréoy -  nyesi - bcrz - 
aranysaké- lókés. bő0. csöfgó. barátréce, kerceréce, szárasa -  baft(ári geiíe -  övös galamb
Októberben: grmszavasöta. tó é r  úní, bcxyi -  (Járttá. tetei, borjú -oauta gda -  muflon- 
tos, mufloTu1) jerke, bárány -  vaőösznó koca -  szka szanasbla tehén. Cnő. borjú -  m«a 
n>vl -  háa görény -  nyesi -  borz -  aranysakál -  tácánkakas -  tácártyi* -fogoly- veiésilúJ- 
ra g j«  -  kSiés. böjt csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa -  bakán ger'e -  örvös gatonb.
Egész évben: vacttsznó kan. sűöő. malac -  úregi nyúl -  röka -  pézsmapoook -  rrfesfcutya -  
mosónsfw -  dokránjos varjú - szarka -  szántó

SZEPTEMBER
Őszelő, avagy Szent Mihály hava

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

1. Vasárnap 502 1825 23 02 14 42
2. Héttő 504 1823 2356 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 20 02
11. Szerda 516 1805 1038 20 30
12. Csütörtök 517 1803 1158 2102
13. Péntek 518 1801 1313 2142 0 1908
14. Szombat 520 1759 14 21 2230
15. Vasárnap 521 1757 1518 2327
16. Hétfő 522 1755 1604 —

17. Kedd 524 1753 1640 030
18. Szerda 525 1751 1709 137
19. Csütörtök 526 1749 17 32 244
20. Péntek 528 1747 17 52 351
21. Szombat 529 1745 1810 456 0  14 59
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 1728 2143 1333 C 1803
30. Hétfő 541 1726 22 43 1428

Az ősz kezdete 23-án 5 óra 56 perckor (KözEI)

OKTOBER
Őszutó, avagy Szent András hava

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

1. Kedd 543 1724 23 53 1515
2. Szerda 544 1722 — 1538
3. Csütörtök 545 1720 1 11 1624
4. Péntek 547 1718 234 1651
5. Szombat 548 1716 358 1715
6. Vasárnap 550 1714 522 1737 •  1218
7. Hétfő 551 1712 647 1801
8. Kedd 552 1710 812 1827
9. Szerda 554 1708 936 1858

10. Csütörtök 555 1706 1057 1936
11. Péntek 557 1705 1211 2022
12. Szombat 558 1703 1313 21 18
13. Vasárnap 559 1701 1404 2220 D 633
14. Hétfő 601 1659 14 43 23 27
15. Kedd 602 1657 1514 —

16. Szerda 604 1655 1538 035
17. Csütörtök 605 1653 1559 142
18. Péntek 607 1651 1617 248
19. Szombat 608 1649 1634 352
20. Vasárnap 610 1648 1651 456
21. Hétfő 611 1646 1708 600 0 820
22. Kedd 612 1644 1727 705
23. Szerda 614 1642 1750 811
24. Csütörtök 615 1641 1818 918
25. Péntek 617 1639 1852 1024
26. Szombat 618 1637 19 36 1127
27. Vasárnap 620 1635 20 31 1224
28. Hétfő 621 1634 2136 1312
29. Kedd 623 1632 22 49 1352 C 628
30. Szerda 624 1631 1425
31. Csütörtök 626 1629 008 14 52

ÁTM ENŐ KÉPÜNKÖN
BOROS ZOLTÁN

A KV ARELU E



Mire szabad vadászni?
Szeptemberben: gímszarvasbika, tehén, ünő, borjú -  őzbak -  muflonkos, muttonjuh, jerke, bá
rány -  vaddisznó koca -  szíka szarvasbika, tehén, ünő, borjú -  házi görény -  nyest -  borz -  
aranysakál -  tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb. 
Októberben: gímszarvasbika, teliért, ünő, borjú -  dámbika, tehén, borjú -őzsuta, gtda -  muflon- 
kos, mutlonjuh, jerke, bárány -  vaddisznó koca -  szika szarvasbika, tehén, ünő, borjú -  mezei 
nyúl -  házi görény -  nyest -  borz -  aranysakál -  fácánkakas -  fácántyúk -  fogoly -  vetési lúd -  
n a g y ik  -  tőkés, böjti, csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa -  balkáni gerle -  örvös galamb. 
Egész évben: vaddisznó kan, süldő, malac -  úregi nyúl -  róka -  pézsmapocok -  nyestkutya -  
mosómedve -  dolmányos varjú -  szarka -  szajkó.

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 5 02 18 25 23 02 14 42
2. Hétfő 5 04 18 23 23 56 15 43
3. Kedd 5 05 1821 — 1637
4. Szerda 5 06 1819 1 03 1721
5. Csütörtök 508 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 18 07 917 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 17 59 14 21 22 30
15. Vasárnap 5 21 17 57 1518 23 27
16. Hétfő 5 22 17 55 16 04 —

17. Kedd 5 24 17 53 16 40 0 30
18. Szerda 5 25 17 51 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 1745 1810 4 56 0 14 59
22. Vasárnap 5 30 17 43 18 27 6 01
23. Hétfő 5 32 1741 18 44 7 04
24. Kedd 5 33 17 39 19 02 8 08
25. Szerda 5 34 17 36 19 22 913
26. Csütörtök 5 36 17 34 19 47 1019
27. Péntek 5 37 17 32 2016 11 26
28. Szombat 5 38 17 30 20 54 12 31
29. Vasárnap 540 17 28 21 43 13 33 C 18 03
30. Hétfő 541 17 26 22 43 14 28

Az ősz kezdete 23-án 5 óra 56 perckor (KözEI)

OKTOBER
Őszutó, avagy Szent András hava

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

1. Kedd 5 43 17 24 23 53 1515
2. Szerda 5 44 17 22 — 15 38
3. Csütörtök 5 45 17 20 1 11 16 24
4. Péntek 5 47 1718 2 34 1651
5. Szombat 5 48 1716 3 58 1715
6. Vasárnap 5 50 1714 5 22 17 37 •  1218
7. Hétfő 5 51 1712 6 47 18 01
8. Kedd 5 52 1710 812 18 27
9. Szerda 5 54 17 08 9 36 18 58

10. Csütörtök 5 55 17 06 10 57 19 36
11. Péntek 557 1705 1211 20 22
12. Szombat 5 58 17 03 1313 21 18
13. Vasárnap 5 59 1701 14 04 22 20 D 6 33
14. Hétfő 6 01 16 59 14 43 23 27
15. Kedd 6 02 16 57 1514 —

16. Szerda 604 16 55 15 38 035
17. Csütörtök 6 05 16 53 15 59 1 42
18. Péntek 6 07 16 51 1617 2 48
19. Szombat 6 08 16 49 16 34 3 52
20. Vasárnap 610 16 48 1651 4 56
21. Héttő 611 1646 17 08 6 00 0 8 20
22. Kedd 612 16 44 17 27 7 05
23. Szerda 614 16 42 17 50 811
24. Csütörtök 615 16 41 1818 918
25. Péntek 617 16 39 18 52 10 24
26. Szombat 618 16 37 19 36 11 27
27. Vasárnap 6 20 16 35 20 31 12 24
28. Hétfő 621 16 34 21 36 1312
29. Kedd 6 23 16 32 22 49 13 52 C 6 28
30. Szerda 6 24 1631 — 14 25
31. Csütörtök 6 26 16 29 0 08 14 52

ÁTMENŐ KÉPÜNKÖN
BOROS ZOLTÁN
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A VADÁSZKÜRTÖSÖK PARANCSOLATAI
Róbert Ruark. a -The Horn ol the Hunter" című 
művében a következőképpen írja le azt az ér
zést, amelyet a vadászkürt hívó szava ébreszt 
az emberekben. „Van aki előbb hallja meg a va
dászkürtöt. mások csak később. És akadnak 
balsorsú emberek, akiket bilincsbe vertek a vá
ros aszfaltjárdái, akiket arra kárhoztatott a sors, 
hogy örökké betondzsungelben éljenek. Ez a lét 
félelmetesebb, mint a legszegényebb tanganyi- 
kai halász élete. Ezek a szerencsétlenek sosem 
hallják meg a vadászkürtőt.

Miként azonban a legtöbb férfi lelkében, ben
nük is ott rejtőzik a mélységes vágyakozás: ösz
tönösen válaszolni szeretnének a vadászkürt hí
vó szavára. Ilyenkor gyorsabban ver a szívük, 
hevesebb a lélegzetük. Vajon mi ez; talán egy 
atavisztikus emlékezés őseinkre, arra akik elő
ször öltek doronggal, aztán dárdával, majd nyíl
lal. végül lőfegyverrel. Nem fontos, hogy az ille
tő bátor, vagy gyáva. Még a megfélemlített, ga
lamblelkű könyvmoly is génjeiben őrzi -  ha csak 
elcsökevényesedett formában is -  az egykori 
vadász ősei örökségét, és ha meghallja a va
dászkürt hangjait a szíve, ha félénken is. de 
megdobban..."

Az idézet is igazolja, hogy mára a civil és a 
vadászember között talán erős érzelmi kapocs 
a vadászkürt nosztalgikus hangja, hiszen köztu
dott: a zene mindenkié.

Az is nyilvánvaló, hogy a jól felkészült, etikai 
tudással és etikettbeli jártassággal felvértezett 
vadászkürtös, a harmadik évezred küszöbén 
ugyanolyan fontos szerepet tölt be a vadászati 
kultúra terén, mint tette azt akár több száz évvel 
ezelőtt. Ezért megkülönböztetett módon fontos 
a vadászkürtös megjelenése és viselkedése 
mind a vadászatokon, mind az ünnepségeken.

A vadászkürtölés etikai és illemtani -  etikett -  
részét két oldalról -  a megjelenés és a viselkedés 
oldaláról -  közelítjük meg. Mindkettő egyformán 
fontos és összetartozó. Azok a hivatásos és 
sportvadászok, akik vállalják a vadászkürtöléssel 
járó önképzést és munkát, sajátos főszereplői 
lesznek a vadászatoknak, a vadászünnepeknek 
és azoknak a rendezvényeknek, ahová meghív
ják őket. Lássuk hát pontokba szedve a vadász
kürtösök alapvető etikai és etikettszabályait:

1. A kürtös mindig ápoltan és az alkalomhoz 
illően jelenjen meg.

2. Vadászaton az öltözködésben mindig az 
időjáráshoz kell alkalmazkodni. Itt a kürt mellett

egyetlen elengedhetetlen tartozék van. ez pe
dig a kalap. A vadászkürtös a vadászaton vagy 
a terítéknél soha nem kürtölhet hajadonfőtt.

3. Soha nem késhet, mindig mások előtt, 
pontosan kell megjelenni. Roppant kínos az a 
szituáció, amikor a reggeli köszöntőnél vagy az 
esti terítéknél, a kürtösökre várnak a vendégek.

4. Ha részt vesz a vadászaton, esetleg segít a 
rendezésben, felállás előtt mindenképpen ellen
őrizze ruházatát. Az esetleges szennyeződések
től (vér, sár, stb.) a ruházatot meg kell tisztítania.

5. A kürtös a vadászaton központi szerepet 
kap. emiatt sokszor fényképezik, videózzák. A 
fénykép sokszorosan adja vissza az esetleges 
hibákat, például: ferdén áll a kalap, nincs be
gombolva az ing vagy a kabát, a nyakkendő 
nincs megigazítva, a kürt helytelen tartása...

6. A kürt valamikor hírközlő eszköz volt. Eb
ben a szerepkörben ma már egy sokkal moder
nebb eszköz váltotta fel. és ez nem más. mint a 
mobiltelefon. A felállás előtt mindenképpen el
lenőrizzék. hogy a telefonjukat kikapcsolták-e 
és erre figyelmeztették-e kürtös társaikat is. 
A mobiltelefon a vadászkürtösök időzített bom
bája. ezért időben kell hatástalanítani.

7. A ruházat legyen alkalomhoz illő. vadá- 
szias. A terepen minden elfogadott, a lényeg 
az, hogy alkalmazkodjon a normákhoz, de ne is 
legyen túl feltűnő, hivalkodó.

8. A teremben és különböző rangosabb ren
dezvényeken törekedjünk a vadászöltöny hasz
nálatára. ha több kürtös van. akkor az egységes 
viseletre.

9. Míg a terepen elengedhetetlen a kalap vi- 
selete, addig teremben ez nem kötelező.

10. A kürtös felállása úgynevezett kis ter
peszben történik. Ez azt jelenti, hogy a két láb 
vállszélességig nyitva, a kürt a jobb kézben a 
kürtővel a jobb combra fektetve. A bal kéz csí
pőre téve.

11. Ez az állás a kürtös felállása. Ebből a 
helyzetből csupán akkor mozdulhat, ha az ép
pen aktuális szignált kell fújnia. Ilyenkor egy len
dületes mozdulattal a szájához emeli a kürtöt és 
elfújja a megadott melódiát. A bal kéz közben 
folyamatosan a csípőn van. A szignál végezté
vel újból a jobb combra helyezi a kürtöt, és az 
ünnepség vagy a beszédek alatt végig ebben a 
pozícióban áll.

12. Terítéknél, idegen területen mindig kér
jük ki a rendezők véleményét a kürtölést illető

en. A felállás előtt diszkréten mondjuk el azokat 
a szabályokat, amik a terítéknél a kürtös szem
pontjából fontosak. Például a szignálok sor
rendjét. a pontos felállást. Ha a kürtösök a ren
dezők soraiból kerülnek ki. akkor a rendezők 
jobb oldalára álljanak, ha a vendégek közül, 
akkor a vendégek jobb oldalán foglalják el he
lyüket.

13. Ünnepségeken a rendezőkkel a legap
róbb részletekig mindent meg kell beszélni. 
Ilyen helyen általában sok a civil néző. akik elő
ször látnak ilyet, ezért rendkívül fontos az első 
benyomás. Az ünnepségen a szereplők között 
legyenek megbeszélve azok az apró jelek, ame
lyek a pontos kezdést és a befejezést irányítják.

14. A jó vadászkürtössel szemben támasz
tott egyik legfontosabb követelmény, a jó állóké
pesség. A feszes kürtös állásban sokszor több 
órán át kell rezzenéstelen arccal állni. A hosszú 
ünnepségek a Szent Hubertus misék, bizony 
sokszor megkövetelik a kürtösöktől ezt a nem 
mindennapi feladatot. Elengedhetetlen az önfe
gyelem és az erős állóképesség.

15. A kürtös legyen szerény, és a vadásza
tokon soha ne törekedjen a központi szerep be
töltésére, ne akarjon a rendezők vagy a fősze
replők szerepkörében feltűnni.

16. A kürtös nem hírvivő. Előfordulhat 
ugyanis, hogy egy-egy téli hétvégén több va
dászterületen is kürtölnie kell. Nem megenged
hető az. hogy a kürtös a vadászatokról, azokon 
esetlegesen észlelt hibákról vagy hiányossá
gokról a szakértő és a bennfentes hangján be
széljen. Ilyen téren mindenképp diszkrétnek és 
visszafogottnak kell lennie.

17. A vadász kürtös magát sohasem ..ajánl
ja". A jó vadászkürtöst a területgazdák amúgy is 
a tenyerükön hordozzák. Nincs szükség arra. 
hogy érdemeiket magasztalva beajánlják magu
kat egy-egy kiváló vadászterületre.

18. A vadászkürtös legyen méltó képviselő
je. követe a magyar vadászati kultúrának, tisz
telje és ápolja a hagyományokat, legyen tole
ráns más értékekkel szeriben. Vállaljon vezető 
szerepet, és legyen irányítója a magyar vadá
szati kultúrának, amelyet képvisel. Segítse a va
dászokat abban a munkában, amit évtizedek, 
évszázadok óta végeznek a magyar vadállo
mány. vadászati kultúra fenntartásáért.

Agyaki-Buzgó



ILLEMTAN -  9. RÉSZ

A magyar vadászok viselkedési szabályai
A VADÁSZIAS VADÁSZAVATÁS

AVATÁS AZ ELSŐ VADRA
Illik:
-  a teríték megszemlélése után -  ünnepélye

sen -  felavatni az első vadját sikeresen elej
tő vadászt.

-  hogy az avató személye tekintélyes, jó pél
dát mutató, igaz vadász legyen.

-  még az avatás megkezdése előtt levágni az 
avatópálcát, amely ne legyen se hosszabb, 
se rövidebb cca. egy méternél.

-  az avatópálca vastagabb végét úgy megfa
ragni. hogy oda az elejtett vadfaj és a va
dászterület neve. valamint az avatás dátuma 
beírható legyen.

-  egy emléklapot is kiállítani a felavatott va
dász számára.

-  az avatandó vadászt a lőtt vadja mellé tér- 
deltetni... ebben az esetben az avatópálcát 
a jobb vállra kell helyezni, vagy az avatandó 
vadászt a lőtt vadjára fektetni ... ebben az 
esetben az avatópálcával a nadrág ülepére 
kell finoman (!) sújtani.

-  hogy az avatandó vadász -  minden esetben
-  a lőtt vadra helyezze a nyitott zárdugattyú- 
jú golyós vagy a megtört sörétes fegyverét.

-  az avatónak megtanulni az avatás szövegét:

Légy mindig igaz vadász, nemes lelkű, tü
relmes és udvarias.
Védd, tiszteld és szeresd a természetet. 
Ne csak lődd, etesd, gondozd is a vadat.
A szép lövés legyen a büszkeséged, 
de ha sebeztél, kötelességed a vad kitartó 
keresése és szenvedésétől való megvál
tása.
Tiszteld és ápold a magyar vadászhagyo
mányokat,
oszd meg élményeidet barátaiddal, 
és amit megtapasztaltál, add át az utó
doknak.
az első pálcaütés után:
(a vadfaj neve)-vadásszá fogadlak a vadá
szat védöszentjének, Szent Hubertusznak 
a nevében.
a második pálcaütés után:
Felavatlak az igaz magyar vadászok és a 
magyar vadászati szervezetek nevében, 
a harmadik pálcaütést követően: 
és felavatlak, (a vadfa] neve)-vadásszá fo
gadlak a magam nevében.
Vadászataidon Diana istenasszony fogad
jon kegyeibe, és sokszor díszítse kalapo
dat a töret.

-  a felavatott vadásznak gratulálni.
-  az avatópálcát vagy -pálcákat megbecsült 

vadászati ereklyeként megőrizni, trófeaként 
kezelni.

Nem illik:
-  az avatás jó kedvű, baráti szertartását brutá

lis, kulturálatlan „ütlegeléssé" silányítani.
-  hogy az avatón kívül más vadászok is pál

cázzanak.
-  megfeledkezni az avatópálca, az emléklap 

átadásáról.

-  „elveszíteni” az ünnepélyesen átvett, egy
szerű botból vadászati ereklyévé vált avató
pálcát.

A Z ÚJ VADÁSZOK 
FOGADALOMTÉTELE

Illik :
-  az új vadászok ünnepélyes fogadalomtéte

lét évente egyszer megszervezni. Ez történ
het a megyei vadásznapon közösen vagy a 
vadásztársaság ünnepi rendezvényén.

-  az ünnepélyes fogadalomtételt minden új 
vadász számára lehetővé tenni.

-  minden új vadásznak, ha igaz vadásszá kí
ván válni, hogy az ünnepélyes fogadalomté
telen részt vegyen.

-  az új vadásznak illendően -  vadásziasan ! -  
a fogadalomtétel ünnepélyességének meg
felelően öltözködni.

-  a fogadalom szövegét az új vadászoknak 
úgy elmondani, hogy közben a bal karjukat 
esküre tartják, a jobb tenyerüket a szívükre 
helyezik.

-  emléklapot átadni az új vadászoknak, ame
lyen -  emlékeztetőül -  a fogadalom szövege 
van kinyomtatva:

„Én ... (az új vadász vezeték- és keresztne
ve) fogadom, hogy a magyar vadászok tá
borának méltó tagja kívánok lenni. Tisztelet
ben tartom és védem a természetet, a ben
ne élő élőlényeket, különösen az általam és 
vadásztársaim által terítékre hozott vadat. 
Betartom és betartatom a vadászat írott és 
íratlan szabályait, mindig a biztonságos és 
sportszerű vadászatra törekszem. Áldozat
készen ápolom a vadászat hagyományait, 
folyamatosan fejlesztem szakmai tudáso
mat. hogy hozzáértésemmel, viselkedésem
mel, magatartásommal a kulturált, igaz va
dászok közé kerülhessek.
Isten engem úgy segéljen. “

-  az új vadászok fogadalomtételét további 
ünnepélyes ceremóniával (dísztőr vállra he
lyezésével. az új vadász erényeinek elmon
dásával. stb.) látványossá, emlékezetessé 
tenni.

Nem illik :
-  engedni, hogy fogadalmat tegyenek azok az 

új vadászok, akik nem az eseménynek meg
felelő öltözetben jelennek meg a fogadalom
tételre.

-  a fogadalomtételt komolytalanná tenni, el
rontani a saját és mások talán soha meg 
nem ismételhető élményét.

-  A felavatott vadászoknak a nyilvánosság 
előtt ünnepélyesen tett fogadalmukról meg
feledkezni.

A VADÁSZ TEMETÉSE
Illik :
-  minden elhunyt vadásztársunk temetésén 

az adott vadászkőzösség nevében és költ
ségére legalább egy koszorút elhelyezni.

-  megkérdezni az elhunyt családját, hogy 
igényli-e a vadászias temetést.

-  az adott vadászközösség vezetőinek tisztá
ban lenni azzal, hogy kit tekintenek saját ha
lottjuknak és ennek megfelelően intézkedni.

-  a vadászias temetésre az elhunyt vadász 
barátait, vadásztársait meghívni.

-  a meghívottak listájának összeállításához a 
gyászoló család segítségét kérni.

-  ha az elhunytat a vadászkőzösség saját ha
lottjának tekinti, a ravatalt is vadásziasan fel
díszíteni.

-  az elhunyt vadászati elismeréseit, kitünteté
seit egy zöld párnán a ravatal előtt elhe
lyezni.

-  ha a vadászias temetés kürtjelek elfújásával 
kezdődik és azzal is ér véget. A temetés 
alatt a közismert gyászzene mellett, vadá
szias zene is szólhat.

-  az elhunyt ravatalánál -  ünnepi vadászruhá
ban -  díszőrséget állni. Ha erre nem tart 
igényt a család, akkor a ravatalozó előtt 
díszsorfal között vigyék az urnát vagy a ko
porsót.

-  a temetésre elhozni és az elhunyt tiszteleté
re meghajtani az adott vadászközösség 
zászlóját. (Ha megyei vagy országos tiszt
ségviselő volt az elhunyt, illik legalább a me
gyei zászló meghajtásával tisztelegni.)

-  a temetésen résztvevő vadászoknak va
dászkalapjuk jobb (!) oldalán töretet viselni, 
amit a szertartást követően a sírhantra vagy 
a virágok közé tesznek.

-  a temetés vadász szervezőinek a kalaptöre- 
tekről előre gondoskodni és az érkező vadá
szoknak kiosztani.

-  az adott vadászközösség vezetőinek az el
hunytról a vadászlapokban néhány sorban 
megemlékezni.

-  az elhunytról az első közösségi találkozó 
(közgyűlés vagy vadászat) alkalmából leg
alább egyperces néma gyásszal megemlé
kezni.

-  amennyiben erre lehetőség van (például a 
vadászház kertjében) az erre érdemes va
dászoknak emlékfát ültetni, emléküket ezzel 
is megőrizni.

Nem illik:
-  a vadászias temetést vagy ennek bármely 

részletét az elhunyt családjára ráerősza
kolni.

-  elkésni és a temetésről korábban távozni.
-  a temetés ideje alatt megfeledkezni a mobil- 

telefon kikapcsolásáról.
-  a vadászias temetésre vadászkalap nélkül 

érkezni.
-  a vadász ravatalánál, a sírhantnál, egyálta

lán a temetőben díszsortüzet lőni.

(A következő számunkban a kutyás vadászat 
és a vadászati közélet viselkedési szabályaival 
zárjuk sorozatunkat. A teljes illemtan szövege 
a KÓD-EX c. kiadványban olvasható el. amely 
a hivatásos vadászok szakboltjaiban, illetőleg 
a VKE irodájában vásárolható, rendelhető 
meg. Ára: 2500 forint.)

Csekő Sándor



IRODALOM

VIDECZ FERENC

ETIKA-PATIKA
GROTESZK TUDÓSÍTÁSRÉSZLETEK A JÖVŐBŐL

A  barlang előtt elhasznált gumi
abroncsokból rakott máglya ég, 
pontosabban csak gyomorforga

tó, orrfacsaró bűzt árasztó füsttömeg 
gomolyog. Körülötte gyanús alakok kó
vályognak. látszólag teljesen céltalanul. 
Réveteg tekintetükön, bizonytalan moz
dulataikon látszik: valamilyen kábító
szer hatása alatt állnak, vagy csak egy
szerűen idült füstmérgezésben szen
vednek. Nem messze tőlük elszenese
dett facsonk meredezik a vastag, 
szennyes felhőrétegtől borított ég felé. 
Távolabb rozsdamarta roncsok éktelen
kednek; járművek vagy harci eszközök 
lehettek valaha. A jelen generáció már 
nem ismeri egykori rendeltetésüket.

Az inkább majomra, mint emberre 
emlékeztető lények egyike torkasza- 
kadtából üvölteni kezd:

-  Hús kell! Hús kell! Hús kell!
A többiek -  mintegy parancsra -  át

veszik a jelszót. Kórusban skandálják, 
miközben a nagyobb nyomaték kedvé
ért földről felragadott, kormos köveket, 
más egyéb limlomokat ütögetnek egy
máshoz.

Odabenn a barlangban -  lángoló fa
hasábok fényénél -  két férfi nézegeti a 
mennyezet felbecsülhetetlen korú és ér
tékű állatábrázolásait: bölényeket, vad- 
lovakat, őstulkokat, óriásszarvasokat. 
Árnyékuk minden mozdulatukra kísérte
tiesen táncol a meredek, néhol füst me- 
lírozta, repedésektől szabdalt kőfalon. A 
fiatalabb ember kissé elfogódott han
gon kérdezi:

-  Ezeket a graffitiket te csináltad, Lo- 
gi-ka mester? Csodálatos kezed van! 
Boldog vagyok, hogy engem választot
tál tanítványodnak...

-  Sokat beszélsz, fiam, ebből előbb- 
utóbb kellemetlenségeid származnak. 
Különben e freskók sok ezer évesek. A 
miénket megelőző jégkorszak idején 
készítette őket egy tehetséges elődünk. 
Zsenialitása a nemrég kipusztult, úgy
nevezett civilizált embereket is főhajtás
ra késztette.

-  Civilizált emberek? Kik voltak ők, 
és miért haltak ki?

-  Hosszú történet, valamennyi rész
letét magam sem ismerem pontosan. 
Mindössze annyit tudok, hogy a civilizá
ciót a harmadik világháború pusztította 
el, amely abban különbözött az előző 
kettőtől, hogy nem katonai tömbök vagy 
nemzetek harcoltak egymás ellen, ha
nem minden ország lakói két vagy több

pártra szakadtak, és ádáz viták után 
belefogtak egymás öldöklésébe. Mivel 
legelőször a harci eszközöket előállító 
gyárakat semmisítették meg, a küzde
lem „csak” az utolsó töltényig tartott. 
Időközben megsemmisült a föld élővilá
gának -  beleértve az emberiséget is -  
csaknem kilencvenkilenc százaléka. 
Amikor már nem volt mivel (de főként ki
vel) háborúskodniuk, a látványos ütkö
zetek véget értek, de még ma is sok 
társunk hal meg rejtélyes körülmények 
között. A nukleáris katasztrófa és a tűz
vészek következtében áthatolhatatlan 
felhőréteg vette körül bolygónkat. Sze
rencsére a tudósok -  mintha sejtették 
volna a jövendő eseményeit -  még ide
jében klónoztak néhány egykori, réges- 
rég kihalt állatfajt: a mamutot, őstulkot, 
óriásszarvast, barlangi medvét, kardfo
gú tigrist, amelyek hajdanán is jégkor
szaki körülmények között éltek, így ma 
is boldogulnak valahogy. Igaz. utóbbi 
két faj előlünk fogyasztja el az élelem 
egy részét, de egyesek szerint -  a bio
lógiai egyensúly fenntartása érdekében
-  rájuk is szükség van.

Odakintről egyre erősebben hallat
szott a tömeg fenyegető skandálása. 
Aztán hirtelen csend támadt, amely 
nem tartott sokáig, mert az egybegyűl
tek ismét harsogni kezdtek:

-  Tika! Tika! Po-li-ti-ka!
Amikor már vagy ötvenedszer ismét

lődött a fura szöveg, Lo-gi-ka megvető
en legyintett:

-  Megérkezett Po-li-ti-ka, a törzsfő
nök. ő  aztán ért a köznép nyelvén! Elég 
néhányszor elmakognia: „Lesz hús! 
Lesz hús!", miközben ütemes tapssal 
kíséri zseniális szónoklatát, és a sok os
toba máris transzba esik. önmagukról 
és egymásról leszaggatott rongydara
bokat, állatbőröket lobogtatnak fejük 
felett. Képesek akár reggeltől estig 
üvölteni a nevét, pedig még soha, 
egyetlen ígéretét sem teljesítette.

-  Valóban, mester, hogy lehet éppen 
ez az ostoba Po-li-ti-ka a főnök?

Az idős művész a fiú szájára tapasz
totta tenyerét, így fojtva bele a további 
kérdéseket. Majd miután alaposan kör
bepillantott, nem hallja-e valaki a sza
vait, halkabbra fogva folytatta:

-  Igaz. hogy rém ostoba, de övé a 
törzsben a legnagyobb bunkó. Márpe
dig az a hatalom jelvénye, mindenki fe
jet hajt előtte.

-  Úgy hallottam, mester, hogy koráb
ban nem Lo-gi-ka volt a neved. Igaz ez?

-  Erről nem szívesen beszélek, de 
neked elárulom: igaz. Eredetileg Esz-té- 
ti-kának hívtak, művészettörténész és 
híres festőművész voltam. Po-li-ti-kának 
nem tetszett, hogy négytagú nevet vise
lek, ezért felajánlotta, hogy szerény já
randósággal kinevez a barlangrajzok 
őrzőjének és karbantartójának, ha meg
elégszem egy rövidebb titulussal. Ellen
kező esetben Fa-bat-ka -  alias Re-to-ri- 
ka -  sorsára jutok. Nem volt más válasz
tásom, felvettem néhai nagyapám ne
vét, őt hívták Lo-gi-kának. Abból indul
tam ki, hogy az igazi, értékes művészet 
nem nélkülözheti a logikát. Jelenlegi 
szerepkörömre ugyan nincsen szükség, 
de Po-li-ti-ka számára megnyugtató, 
hogy csak ritkán hagyom el a barlangot. 
Nagylelkűen megengedte, tartsak tanít
ványt. így kerültél ide, fiam. Tehetséges 
vagy, kár lett volna, ha beállsz a füstél
vezők közé. Felfedeztem egy őseink ál
tal nem ismert barlangszakaszt, amit -  
bár a vének által összetákolt törvény tilt
ja új alkotások létrehozását -  saját raj
zainkkal díszíthetünk. Ez legalább értel
mes elfoglaltság! És ki tudja, talán az 
utókor értékelni fogja fáradozásunkat.

-  Köszönöm, mester! Rövidesen ab
ba a korba érek, amikor nevet kell vá
lasztanom. Hogy bizonyítsam irántad 
érzett hálámat és tiszteletemet, felve
szem egykori nevedet: Esz-té-ti-kának 
fognak hívni. ígérem, megszolgálom!

-  Eszedbe ne jusson, te szerencsét
len! Ha a főnök megtudja, máris egy 
mamut ormánya elé küld! Ha megfoga
dod a tanácsomat inkább legyél Tak-ti- 
ka! És ha nem csak viseled e szót, ha
nem jelentésének szellemében is cse
lekszel, egy napon még sokra viheted!

-  Látom, mindenben a javamat aka
rod, bölcs Lo-ai-ka! Mondj valamit 
nagyapádról is! O mivel foglalkozott?

-  Tudós ember volt, sokan fordultak 
hozzá ügyes-bajos dolgaikkal, tanácsát 
kérve. Mivel mindenkit megvédett a ha- 
talmaskodóktól, rövid időn belül igen 
népszerű lett. Eredetileg abban a tágas, 
kényelmes barlangban lakott, amelyet 
most a törzsfőnök bitorol drágalátos fa
míliájával. Amikor Po-li-ti-ka hatalomra 
került, minden indoklás nélkül kilakoltat
ta nagyapámat. Később az emberek 
még sokszor keresték ott jótevőjüket, 
aztán lassacskán maguktól rádöbben-
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tek: ahová befurakodik a politika, ott kár 
logika után kutatni.

-  Szavaidból arra következtetek, 
hogy megszűnt nálunk a demokrácia. 
Hiszen a főnök akaratának senki nem 
mer ellenszegülni! Vagy ha valaki még
is megteszi, pórul jár.

-  Hát... akadnak még néhányan a 
régi ellenzék soraiból, akiket tekintélyük 
miatt nem lehetett kivonni a forgalom
ból. No, meg valami látszat-demokrá
ciát Po-li-ti-kának is fenn kell tartania. 
Csakhogy a szóban forgó személyek 
mozgási és vélemény-nyilvánítási sza
badságát erősen korlátozták. Vitáik a 
főnökkel jelentéktelen dolgokról folynak. 
Ilyen például a legősibb mesterség kö
rül zajló perpatvar. Po-li-ti-ka azt han
goztatja. hogy a legősibb mesterséget 
bizonyos leányok gyakorolják, mint pél
dául az általad is ismert Fa-lat-ka és 
Nya-lat-ka. A főnök megingathatatlan
nak látszó én/e, hogy e foglalkozáshoz 
nem kell szerszám, míg az ellenzék által 
prioritást élvező vadászat csak megfe
lelő kellékekkel lehet sikeres.

-  Ugyan, mester, ez nevetséges! Mit 
lehetne kezdeni Fa-lat-kával vagy Nya- 
lat-kával szerszám nélkül?

-  Megállj, hebrencs ifjonc! Po-li-ti-ka 
olyan eszközökre gondol, amit nekünk, 
embereknek kézügyességünk segítsé
gével kell előállítanunk. Vele szemben 
az ellenzék legtekintélyesebb alakja -  
mondhatni, vezére -  E-ti-ka amellett te
szi le a garast, hogy igenis a vadászat a 
legősibb mesterség. Bizonyos szexuáli
san intelligens hölgyek csak lényege
sen később találták ki, hogy szolgálta
tásaik ellenében úgy is húshoz juthat
nak, ha nem vesznek részt nap mint 
nap a zsákmányul kiszemelt állatokkal 
vívott, életveszélyes küzdelemben. A si
keres vadászok zsákmányuk egy részé
vel szabadon rendelkeznek, amit joguk
ban áll -  némi gyönyörökért -  a nyilvá
nos barlangokban elherdálni. Sőt, E-ti- 
ka még ennél is tovább ment, amikor 
azt merte állítani, hogy Po-li-ti-ka -  eme 
barlangok használata fejében -  sápot 
szedet a lányoktól, ami demokratikus 
jogtörzsben közönséges zsarolásnak 
és korrupciónak meg vagy féltucatnyi 
egyéb törvénysértésnek minősül. Le
leplező nyilatkozatát azon vadászok 
vallomására alapozta, akik elmondták, 
hogy a hölgyek a kialkudott húsadagon 
kívül ragadozó-fogakat is követeltek tő
lük, melyeket nem sokkal később a fő
nök nyakában és mellén láttak viszont. 
Az ellenszolgáltatásokat különben is 
E-ro-ti-ka gyűjti be, aki köztudottan Po- 
li-ti-ka szeretője. A főnök -  az oszta
lékon kívül -  tőle kapja meg, amit pszi
chopata felesége képtelen nyújtani 
neki.

-  Való igaz, a törzsfőnök nyakában 
füzérszámra csörögnek a férfiúi bátor
ság kitüntető bizonyítékai, pedig min
denki tudja, hogy soha egyetlen barlan

gi medvét vagy kardfogú tigrist, de még 
csak egy nyamvadt vadkant sem volt 
képes leteríteni. És E-ti-ka nem fél a 
megtorlástól? Kemény ember lehet!

-  Valóban az, de egyben remek tak
tikus is, aki ügyesen válogatja meg szö
vetségeseit. Közéjük tartozik Pa-ti-ka, a 
varázsló, aki a gyógyító italok, kenő
csök titkát ismeri. Rajta kívül senki nem 
tudja előállítani ezeket a szereket. Már
pedig Po-li-ti-kát gyakran gyötri mérték
telen étvágyától indíttatott zabálásai kö
vetkeztében a hascsikarás, valamint -  a 
nála mindenki által felismerhető szelle
mi mellett -  a közönséges, testi impo
tencia. Ha viszont E-ti-kának valami ba
ja esnék, Pa-ti-ka megtagadná urunktól 
e kórok gyógyszereit, akit ezért rövid 
időn belül elvinne a rossz nyavalya. 
Vagy ami még ennél is kínosabb: E-ro- 
ti-ka országnak-világnak kifecsegné a 
főnök emberi gyengeségét.

Bár az elmondottak alapján fejet 
hajtok E-ti-ka kombinatív készsége 
előtt, talán mégis jobb lenne, ha a fő
nökkel kapcsolatos -  általad körvonala
zott -  események mielőbb bekövetkez
nének. Még akkor is. ha a győzelem ér
dekében -  mint a sakkjátékban, elkerül
hetetlen helyzetben -  tisztáldozatra vol
na szükség...

-  Csupán az nem mindegy, kedves 
fiam. hogy mekkorára! E-ti-ka nélkülöz
hetetlen számunkra. Egy napon ő lehet 
a törzsfőnök. Nála különbet nem talá
lunk. Egyelőre tehát nem tehetünk 
egyebet, mint hogy türelmesen várako
zunk. Po-li-ti-ka előbb-utóbb -  már csak 
hiúságból is -  részt vesz valamelyik va
dászaton. Ott pedig bármi megeshet... 
A mamutok nem tisztelik sem a törvényt 
sem a sarzsit. Akkor végre eljön a mi 
időnk. Mu-zsi-ka. a vadászkürtös is vár
ja már azt a napot, hogy hangszerével 
felvidítsa az embereket.

-  Tényleg, őt miért hallgattatták el? 
Olyan szépen recsegtette a különféle 
jeleket!

-  Főbűne az volt, hogy sehogy sem 
akaródzott neki a főnök nótáját fújni. Oly 
módon próbálták leszerelni makacssá
gát. hogy a szomszédos, vazallus tör
zsek vezetőinek látogatásakor leitatták. 
Készséget is mutatott a vendégek mu- 
lattatására. de olyan részeg volt. hogy 
összekeverte a dallamokat. A főnököt 
dicsőítő melódia helyett a ..Vaddisznó 
halálát” kürtölte el. Amikor pedig figyel
meztették melléfogására, az elhangzot
takat vigyorogva megtoldotta még egy 
„Hallali”-val. Ezek után ne csodálkozz, 
hogy abba a barlangba zárták, ahol 
Mun-ka. a leprás lakik, ő t már rég ka
ranténban tartják, nehogy az előkelők 
közelébe férkőzzön, és megfertőzze 
őket. Ismered az immáron patinás szlo
gent: „A munka aljasít." Most tanítja a 
főnök kesztyűbe dudálni.

-  Szörnyűséges! Mondd, mester, hát 
már csakugyan soha nem éled újjá. 
nem tér vissza a civilizáció?

-  Arra a valamire gondolsz, amivel 
évezredeken keresztül szédítették az 
emberiséget, és amely végül önmagát 
elpusztítva ide juttatott bennünket? Isten 
ments! Amennyiben nincsen egyéb vá
lasztásunk. még jelenlegi állapotunk is 
sokkal elviselhetőbb, és főleg kiszámít
hatóbb. Állítólag a mamutok és az őstul
kok lassan, de biztosan szaporodnak.

-  Hát valóban nincsen más alterna
tíva?

-  Volna... talán... De kár szót és időt 
fecsérelni rá! Hiszen létrejöttéhez minő
ségileg kellene kicserélődniük földünk 
majomlétbe korcsosult. boldogulásukat 
intellektuális megmérettetésük helyett 
a hordaszellemben kereső lakóinak. E 
változásra pedig szinte semmi esélyünk 
nincsen.

-  Ha karakterünket feladva magunk 
is elvegyülünk az ide-oda terelgetett, 
bégető csordában, akkor valóban kár 
reménykednünk. Mondd, Lo-gi-ka mes
ter. mit kell tennem, hogy legalább cé
lom, reményem legyen?

A kérdezett hosszas tűnődés és némi 
fejcsóválás után válaszolt. Szavai köz
ben a művészien megformált állatfigu
rák közé sehogyan sem illő, primitíven 
elnagyolt pálcikaembereket szemlélte, 
mintha hozzájuk beszélne:

-  Fiatal vagy, tapasztalatlan, de kitar
tó és lelkes, ezért bízom benned. Ha ja
vasolhatom, Tak-ti-ka helyett válaszd in
kább a Pszi-chi-ka nevet. Kissé szokat
lan, hiszen emberemlékezet óta nem vi
selte senki. Ez egyben védelmet is nyújt 
számodra, mert a főnök környezetében 
nem ismerik jelentését, afféle ártalmat
lan, hóbortos különcnek fognak tartani. 
Te viszont járj nyitott szemmel, és ha ta
lálkozol valakivel, akit még nem fertő
zött meg a kábítószer, az AIDS vagy a 
politika, nyújts neki baráti kezet! Az 
ilyen ritka értéket meg kell becsülni!

A mester elhallgatott. A fiú egy dara
big még várta a folytatást, majd kissé 
csalódottan jegyezte meg:

-  Ez minden?
Lo-gi-ka elnevette magát:
-  Ez csakugyan minden, legalább is 

egyelőre. Mert megfelelő szövetsége
sek nélkül el sem érdemes kezdened, 
amire vállalkoztál, kedves Pszi-chi-ka! 
Meglátod, ez a kezdő lépés lesz a leg
nehezebb. Ha érdekel a véleményem, 
Fa-bat-ka -  azaz hogy Re-to-ri-ka -  lesz 
az első, aki melléd áll. Hallod, hogy 
üvölt odakünn a csorda? Nem lesz 
könnyű megtalálnod közöttük a magad 
embereit. De ha sikerül, mégsem csu
pán lázálom volt gyakorta, makacsul 
visszatérő látomásom a megújuló világ
ról. amelyben felszakadoznak a felhők, 
a halott jégből élő források fakadnak, 
melegít a nap és valahol kinyílik egy ap
ró, szerény virág.
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A tavalyi madármészárlás Európa-szerte nagy 
vihart kavart, a védett madarak kilövését to
vább folytatják. Az utóbbi hónapokban csak
nem tucatnyi olasz orvvadászt értek tetten. 
Időközben nagy port csapott az ismert tévés 
személyiség ügye: Juszt Lászlót saját tulajdo
nú földjén érték tetten orvvadászat közben.

Madármészárlás: a nyomozás sikeres, a 
bűnösök megússzák? -  Ezzel a címmel szá
mol be a Magyar Hírlap a tavalyi madármé
szárlás következményeiről. Emlékezetes: az 
ügyre tavaly novemberben, egy olasz hűtőkami
on átvizsgálása során derült fény. Az Olaszor
szágba tartó járműben 11 688 darab védett és 
fokozottan védett madár lefagyasztott tetemére 
bukkantak a vámosok. .Bár a madármészárlás 
szinte valamennyi részletét feltárták, lehet, hogy 
a tettesek egy része elkerüli a felelősségre vo
nást. Senki sincs őrizetben, a feltételezett olasz 
elkövetők hazájukba menekültek. A korábban le
tartóztatott magyar segítőik házi őrizetben várják 
a fejleményeket. Ugyanakkor tovább folytatják a 
védett madarak kilövését: az elmúlt hónapokban 
csaknem tucatnyi olasz orvvadászt értek tetten. 
Többüket komoly pénzbüntetés kirovása mellett 
azóta már kiutasították az országból. Könnyen le
het viszont, hogy a több mint tízezer védett ma
dár elpusztításáért felelős honfitársaik meg
ússzák a felelősségre vonást. Nekik még a ma
dártetemek lefoglalása előtt sikerült elhagyniuk

az országot. Bár néhányan közülük Olaszország
ban írásos (részben beismerő) vallomást tettek -  
ha csak nem lépik át önként a magyar határt -. 
az érvényben lévő jogszabályok értelmében 
nincs mód arra. hogy magyar bíróság előtt felel
jenek tettükért. Az olasz vadászok magyar se
gítőit és a mészárlásban részt vevő olaszokat ter
mészetkárosítással. és mivel az állam tulajdonát 
jelentő védett fajokat engedély nélkül lőtték ki. és 
próbálták átcsempészni a határon, lopással gya
núsítják. A rendőrség mellett a földművelési tárca 
is vizsgálatot folytatott az ügyben. Eljárás indult 
több. okmányokat meghamisító, a vadászati 
naplókat szabálytalanul vezető Bács-Kiskun me
gyei vadásztársaság ellen, közülük kettő vadá
szati jogát visszavonták. A madármészárlás kö
rülményeinek felderítésére parlamenti vizsgálóbi
zottság alakult, amelynek mandátuma azonban a 
választásokkal lejárt. A testület egyebek között a 
természetvédelmi hatóságok megerősítését, a 
vadászatok és a vadhússzállítmányok szigorúbb 
ellenőrzését kezdeményezte a hasonló esetek 
megelőzésére.

Szinte valamennyi napilap beszámolt az Is
mert újságíró ügyéről. Egyebek között a Blikk 
Vádat emeltek Juszt László ellen címmel adta 
közre az MTI jelentését, amely szerint .A Komá
romi Városi Ügyészség vádat emelt Juszt ellen, 
mert alaposan gyanúsítható azzal, hogy május
31-én a súri Táncsics Vadásztársaság területén.

a tilalom ellenére, engedéllyel tartott vadászfegy
vereivel meglőtt egy 30 ezer forint értékű őzgidát 
és egy 15 ezer forint értékű mezei nyulat. A vád 
szerint Juszt az állatokat eltulajdonította, s tetten 
érték. Juszt elmondta, hogy csak kármentést haj
tott végre: védte az erdejében a növényzetet a 
vadaktól. Beszámolt arról is. hogy tudomás sze
rint a rendőrség iratismertetés nélkül zárta le az 
ügyet. Hozzátette: úgy értesült, az ország más ré
szén nyomoztak utána, hogy járt-e ott vadászni."

Az őzek násza idejére óvatos vezetésre in
tette az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
a gépjárművezetőket. Mint a Tolnai Népújság
ban is megjelent közlemény hangsúlyozza: július 
közepétől augusztus közepéig tart az őzek ná
sza. ekkor az állatok váratlanul keresztezhetik az 
úttestet, ezért figyelmesebb és óvatosabb veze
tésre van szükség. „Az őzbakok ebben az 
időszakban veszélyt nem ismerve űzik a sutát és 
a legváratlanabb pillanatban, féktávolságon be
lül is az autók előtt teremhetnek. A statisztikák 
szerint ebben az egy hónapban minden évben 
megnő a száma a gépjárművek vadakkal való üt
közésének és könnyen előfordulhatnak tragédiák 
is. A védegylet megerősítette: amennyiben ütkö
zés következik be. az érvényben lévő jogszabá
lyok szerint -  ha a vadászatra jogosult felróható 
magatartása nem áll fenn -  a gépjárművezető vi
seli a kárt."

Összeállította: K. E.

A V A D Á S Z A T  S Z A V A I  (I . )
Rejtvényünk fő sorainak szókészletét jórészt elfelejtett vagy alig használt szavakból merítettük, a vadászat szókincstárából. Ezek közül több tájszó. illetve kevéssé ismert. 
Ezúttal a vadon élő. vadászható állatokhoz kapcsolódó neveket gyűjtöttük össze.

Az augusztusi re jtvény helyes megfejtése: A kakukk is már méla csendben. /  de felkuvikol a bagoly. /  az öreg fák közt valahol. 
Nyertesek: Scheiber H unor (Zalaapáti). Varga Imréné (Budapest). Kövesl Sándorné (Baja)



PISZE MATYI, A HÍRES VADÁSZ
PISZE MATYI ARANYSZAMÁRRA VADÁSZIK

RAJZPÁLYÁZAT

ÉVSZAKOK 
AZ ERDŐN

Évszakok az erdőn címmel rajzpá
lyázatot hirdetünk óvodások és ál
talános iskolások számára. Első év
szakunk. amelyről képeket várunk 
tőletek: az ősz. őszi erdőt ábrázoló 
rajzaitokat, festményeiteket novem
ber 10-ig várjuk a szerkesztőség cí
mére. A/4 formátumban (írógéplap 
nagyság).
A képek felkerülnek Internetes hon
lapunkra. ahol szavazni lehet a leg
jobb alkotásokra. A legszebb ké
pek megjelennek a lapban, alkotói
kat könyvjutalomban részesítjük.

Ismeritek a piszefalvi Kereker
dőt? -  Ott van Piszefalvától 
egy futamodásnyira, a Ko
paszhegyen túl. a Banyata

nya meg a Nagyirtás között. Átve
zet rajta a zsombékoslápi nagyor
szágút. arra folyik a Kis-ér meg a 
Pántlika-patak, és van benne két 
tó is: a Kis-Pisztrángos és a Nagy- 
Pisztrángos.

A Nagy-Pisztrángos tó partján, 
ott. ahol zuhatagban ömlik ki be
lőle a Pántlika-patak, áll egy cse
réptetős kis házikó. Ebben a házi
kóban lakik családostul Piszefalvi 
Pisze Mátyás főerdőkerülő.

A Pisze-család áll először is 
egy darab Pisze-mamából, továb
bá négy Pisze-gyerekből, akiket a 
legnagyobbtól a legkisebbig úgy 
hívnak, hogy Matyi. Zsuzsi, Pityu,
Vica. A családhoz tartozik még 
Cicke. Lompos és Borzas, a há
rom kutya, valamint Cic és Macs. a két rettentő
en bátor macska, akik az erdőben senkitől sem 
félnek, még a három kutyától sem. Pedig félhet
nének tőlük, mert Cicke. a magyar vizsla 
messze földön híres macskavadász. Lompos, 
a házőrző német juhász se nagyon kedveli a 
cirmos népséget, Borzas, a drótszőrű foxi meg 
még a fára is felmászik utánuk, ha bosszantják.

Matyi, a legnagyobb gyerek a Pisze-család 
szeme fénye. Már második osztályos, és vág 
az esze. mint a borotva. A tanító néni is azt 
mondta, hogy ha előbb föl nem akasztják, biz
tosan professzor lesz belőle. Merthogy ami
lyen okos. olyan rossz az ebadta kölke. Ha 
csúzlit kap a kezébe, egy ablak sincs tőle biz
tonságban, és nincs az a cseresznyefa, amit 
meg ne mászna, ha érik rajta a cseresznye.

Hogy hogyan lett Pisze Matyiből nagy va
dász? -  Hát úgy. hogy megirigyelte az apja di
csőségét. Mert Piszefalvi Pisze Mátyás, mielőtt 
a Kerekerdő főerdőkerülője lett. bejárta a vilá
got. Vadászott Brazília őserdőiben, az afrikai 
szavannákon, a szibériai fenyveserdőkben és 
Ausztrália bozótosaiban. A tűzön rotyogó bog
rács mellett csodálatos történeteket tudott me
sélni a többieknek a világ túlsó felén megesett 
vadászatokról.

Pisze Matyi, aki már egyszer lőtt puskával is. 
csúzlival meg már jó néhány varjút durrantott 
fenéken, elhatározta, hogy lesz akkora vadász, 
mint az apja. Az elhatározást tett követte: ma
ga köré gyűjtött nyolc-tíz gyereket, tüzet rakott 
a tűzrakóhelyen úgy, ahogy a felnőttektől látta, 
aztán mesélni kezdett:

-  Hát bizony, nem tudjátok, hogy én 
valójában ki vagyok! Mert itt. köztetek.
Pisze Matyi vagyok, a pajtásotok. De 
amikor azt hiszitek, hogy elutaztam 
Káposztásnekeresdre a nagyma
mámhoz. én akkor kinn a nagyvilág
ban Legifjabb Pisze Mátyás vagyok.
a nagy vadász.

A múltkor is. amikor a sivatagban 
aranyszamárra vadásztam...

- Na. ne mondd! -  nézett rá elkere
kedő szemekkel Jóska, akinek a nagy
apja szamaraskordén fuvarozta haza a 
dinnyét a faluba Aranyszamárra vadász
tál? Az meg miféle vadállat?

-  Tudjátok -  kezdte Matyi rövidre nyírt haját 
borzolgatva -. a sivatagban nagyon sok a vad

volságbói észreveszi, és jó 
messziről megérzi az ember sza
gát.

-  A helybeliek úgy tartják, 
hogy azt a vadászt, aki mégis lő 
egy aranyszamarat, élete végéig 

□  elkíséri a vadászszerencse. Hát
üj persze, hogy én is akartam lőni
z  egyet. Nagyon nagy szerencsém
ír volt. mert alig sétáltam egy-két
§  hetet a pusztán, feltűnt előttem az
o  aranyszamár. Egy villanás volt az
=0 egész, meg egy hosszan elnyúló
^  arany csík a sivatagban, ahogy
•Ö elszáguldott, mert észrevett,
o  -  Nem hagyott nyugodni a do-

lóg: hogyan cserkészhetném be? 
h: -  Megpróbáltam behunyt szem
ez) mel a közelébe lopözni. de folyton
3  hasra estem. Végül azt eszeltem
=í ki. hogy megpróbálom tükörből

meglesni. Vittem magammal egy 
szép nagy tükröt, és három nap. 

három éjjel néztem benne a sivatag tükörké
pét. Egyszer csak felvillant a közepén egy 
aranyszínű pont: az aranyszamár! Békésen le
gelészett tovább, mert a tükörből nem vette 
észre a szemem villanását.

-  Óvatosan lopóztam feléje, már lövésnyi 
távolságban voltam. Felemeltem a puskát, ki
biztosítottam. megcéloztam a szügyét -  per
sze a tükörből, hátrafele tartott puskával. Épp 
lőttem volna, amikor felugrott előttem egy siva
tagi ugróegér. Ijedtemben felkaptam egy kicsit 
a puska csövét, és a golyó az aranyszamár bal 
fülén ment keresztül. Megint csak egy arany 
csíkot láttam, ahogy elporzott. Azóta járja a si
vatagot lyukas füllel az én aranyszamaram. 
Megjelöltem, az enyém, egyszer le is lövöm 
majd.

-  Hát. ha igaz. amit elmeséltél, akkor te iga
zából egy nagy vadász vagy! -  mondta elisme
réssel Jóska -  Vadásztál már hegyi kecskére?

-  Persze! De kialudt a tűz, menjünk haza. 
azt majd holnap mesélem el! -  állt fel Pisze 
Matyi a hamvába holt parázs mellől. Példáját 
követték a többiek is: leverték a port a nadrág
jukról. és elindultak hazafelé.

Földvári György

szamár. És mielőtt megkérdezed, a vadszamár 
nem úgy keletkezik, hogy a szelíd szamarat 
megvadítják, hanem teljesen magától nő a si
vatagban. És hogy mennyire vad? -  Ez az állat 
már egy tengeri mérföld távolságból észreve
szi az ember szemének a csillogását. Akkor 
ordít egyet, és úgy elszalad, mint a nyúl. Aka
rom mondani, mint a golyó, merthogy még a 
puskagolyó sem ér a nyomába. A legtöbb va
dász nem is látott eleven vadszamarat, csak 
olyat, amit már meglőtt.

-  Hogy hogyan lövik akkor a vadszamarat? 
Hát behunyt szemmel a közelébe lopóznak. és 
odalőnek, ahonnét az ordítást hallják.

-  Ész ha nem ojdít a vadszamáj? -  kérde
zett közbe Pisze Pityu, aki nemcsak Pisze volt. 
hanem pösze is.

-  Akkor pechje van a vadásznak. De hadd 
meséljem már az aranyszamarat. Etiópiában, a 
sivatag közepén, ahol a madár is gyalog jár, 
százévente egyszer születik egy aranyszínű 
szamárcsikó. Messziről világít az aranyosan 
csillogó szőre a napsütésben, úgyhogy 
könnyű észrevenni. De becserkészni sokkal 
nehezebb, mint a közönséges vadszamarat. 
Az ember szemét ugyanis kétszer akkora tá-



GALAMBGOMBAK
A galambgombák a kalaposgombák kö
zött egy teljesen különálló csoportot 
képeznek. A kalaposgombák leg
többjének húsa és tönkje ros 
tos szerkezetű, a galamb
gombáké morzsalékony 
és pattanva törő. Egész 
nyáron át. de főként ős
szel. mindig találha
tunk galambgombát.
Fák alatt teremnek, 
mert a fák gyökerével 
élnek szimbiózisban, 
segítve egymás táp
lálkozását. A nemzet
séghez tartozó fajok 
nagyrésze ehető, de a 
nem ehető, illetve mér
gező fajok között sincs 
súlyos vagy halálos mér
gezést okozó faj. Közepes 
vagy nagytermetű gombák, 
kalapjuk domború, majd ellapo
sodik. néha tölcséres is lehet. A ka
lap színei különbözők -  piros. zöld. sár
ga. lila. kék barna, feketés és fehér -. ezért a 
sokszor egyforma méretű és alakú galamb
gombák esetében sohasem lehet a gomba 
ehető vagy nem ehető voltát a kalap színe 
szerint meghatározni. A kalap színét adó 
anyag nem a kalap sejtjeinek belsejében 
képződik, hanem a sejtek között. így az eső 
a színeket is kimoshatja és a kalap megfa
kulhat. Az alak és színbeli változatosságok 
miatt a fajokat még a gombaismerők és 
gombaszakértők is nehezen tudják megkü
lönböztetni egymástól. A galambgombák
nak vannak olyan könnyen felismerhető és 
más gombáktól jól elhatárolható ismertetője
gyei. hogy a fentebb leírtak ellenére sem kell 
lemondanunk e jóízű és bőven termő gom
bák gyűjtéséről és fogyasztásáról.

A galambgombákat sokkal könnyebb 
megkülönböztetni más gombanemzetsé
gektől és gombafajoktól, mint egymástól. 
Kalapjuk húsa vastag. A húsban, a sejtek 
között zárt csövecskék vannak, amelyek-

ZO LDBO RSO S-G O M BAS
ÖZRAGU

Hozzávalók: 1 kg pácolt őzhús. 10 dkg 
füstölt szalonna. 40 dkg gomba. 1 fej vö
röshagyma. 1 gerezd fokhagyma. 20 dkg 
zöldborsó. 15 dkg sárgarépa. 15 dkg fe
hérrépa. 3 dl vörösbor. 4 dkg liszt. 3 dkg 
vaj (vagy margarin). 2 babérlevél, só.
Az apróra vágott szalonnát kisütjük, zsír
ján a hagymát megpároljuk, rádobjuk a 
húst és néhány percig pároljuk. Ezután 
hozzáadjuk a felszeletelt gombát, sárga
répát. fehérrépát, zúzott fokhagymát, ba
bérlevelet. aláöntjük a bort és megsóz
zuk. majd az egészet puhára pároljuk. 
Hozzáadjuk a zöldborsót és a galuskát 
vagy csipetkét, jól összeforraljuk, sűrítjük.

ben bezárt levegő van. Ha a kalapot vagy 
a tönköt a fülünk mellé tartjuk és el

törjük. a csövecskékből kiszaba
duló levegő jól hallható pattanó 

hangot ad. Ilyen jelenség 
más gombáknál nincs. A 

spóratartó lemezek álta
lában fehérek, de akad 

néhány faj, amelynél 
enyhén krémszínűek 
vagy sárgásak. A le
mezeken található 
egy másik jellemző 
tulajdonság, ami szin
tén csak a galamb
gombákra jellemző, 
így határozóbélyeg is. 

Más gombanemzetsé
geknél a lemezek nyo

másra rugalmasan elhaj
lanak. majd visszaállnak 

eredeti állapotukba. A ga
lambgombák lemezei üvegsze- 

rűen merevek, ha ujjunkat kereszt- 
irányban végighúzzuk rajtuk, eltörnek. 

Tönkjük oszlopszerűen hengeres, sima, 
egyenletesen vastag, sem bocskor, sem gal
lér nincs rajtuk. Többnyire fehérek, néha a 
kalapszínhez hasonló enyhe színeződéssel.

Ha a fent leírt jellemzők alapján meghatá
rozzuk. hogy galambgombát találtunk, már 
csak azt kell eldönteni, hogy a talált faj ehe
tő-e vagy nem? Ennek igen egyszerű módja 
a kóstolgatás. Rizsszem nagyságú darabot 
törjünk le a kalap széléből, nyelvünk hegyé
nél rágjuk szét és ízleljük meg. (Az ízlelés 
után köpjük ki.) A nem csípős ízűek ehetők, 
a csípős ízűek nem ehetők!

A nem csípős ízű galambgombák bármi
lyen gombás ételhez felhasználhatók. Főzé- 
si-sütési idejük általában tíz perc. Különösen 
ízletesek friss zöldfűszerekkel, mint petre
zselyem. bazsalikom, fokhagyma, zsálya, 
édeskömény, metélőhagyma.

Szöveg: Széli László 
Fotó: Meuser Iván

10% KEDVEZMÉNY A VKE TAGJAINAK

KÖNYVAJÁNLAT
A nagyvad találatjelzóse (videokazetta) 3500-
Ambrózy Árpád: Egy vadászíjász kalandozásai a 

Kárpátoktól Kanadáig 1600-
Bán István: Harc az elemekkel 2200.-
Bán István: Vadóc vakációk 1200,-
Beregszászi Gy.-Csőre P.-Motesiky Á.:

A vadászat árnyoldalai
(Vadászbalesetek, ütközések vaddal) 600.-

Beregszászi György: Pernye 1400-
Beregszászi György: Hamu alatt 1400-
Cséplö József: Hajnaltól késő estig 1600.-
Dúcz László: Csillagfényben 1500-
Ferenczy Ferenc: Magaslesek holdfényben 1400.-

Frederich C. Setous: Természetrajzi 
megfigyelések Afrikában 3100.-

FridélLajos: Bükkatjaiösvényeken 2200-
Haraszthy László: Magyarország madarai 5800-
Heltay István: Vadásziskola 7188.-
KÓD-EX 2500.-
Kőhalmy Tamás: Vadászati enciklopédia 5900-
Lakatos Károly: Természeti és vadászképek 2100-
Maderspach Viktor: Páreng retyezát 2500.
Mess Béla: Erdőzúgás, olykor puskalövéssel 1600.-
Mészáros Kálmán: Ábesszínia a vadászok 

paradicsoma 1400.-
Millenniumi Vadászati Bizottság: Száz év. 

száz vadász 4000.-

Nadler Herbert: Vadásznapok, vadászévek 2500.
CHáh Zoltán-Oláh Armand:

Hajnalok és alkonyok 2500.
Páll Endre: Mozaikok vadászéletemből 2200.
Páll Endre: Egy lövéssel kettő 1400,-
Rácz Sándor: A vadászt az árnyéka kiséri 2200.-
Studinka László: Minden nap vadász nap 2500.-
Terraprint: A szabad természet fia.

szemelvények
gróf Lázár Kálmán írásaiból 1400.-

Vadász-Zene CD 2500.
Videcz Ferenc: Tanítványok 2400.-
Vojnits András: Afrikai levelek 2500.-

Telefon: 06 -60 /327-280  Fax: 06 -1 /222 -6819  E-mail: vke@ vadaszlap.hu

mailto:vke@vadaszlap.hu


VADASZAT A VILÁGHÁLÓN

INTERNETRŐL -  VADÁSZOKNAK
Ebben a részben egy igen aktuális témáról, a szá
mítógépes vírusokról és a védekezés lehetőségeiről 
lesz szó.

Napjainkban a számítógép-felhasználók szoká
saival együtt a számítógépes vírusok is átalakultak. 
Az internetes kapcsolódási pont vált a leggyako
ribb támadási felületté. így egy-egy új vírus szinte 
robbanásszerűen képes elterjedni a világhálóra kö
tött gépeken. Aki félvállról veszi a vírusvédelmet, 
nem csak a saját adatainak és fájljainak épségét 
veszélyezteti, hanem az interneten keresztül ő ma
ga is vírusterjesztővé léphet elő. általában a saját 
tudtán kívül.

Leggyakoribb vírusfajták:
1. Boot vírusoka számítógép alaprendszerét tá

madja. teljes adatvesztést okozhat, illetve fizikálisán 
is tönkre teheti a wincsesztert. A modern gépek 
alaplapjai (pentium-tól) rendelkeznek beépített vé
delemmel. mely elég hatékony, de nem nyújt 100 
százalékos védelmet.

2. Makro vírusok: Ez a fajta vírus a mai napig 
igen népszerű, az Office irodai csomag programjai
nak (Word. Excell. Access. Power Point) hiányossá
gait használja ki. A makrovírusok kezdetben csak a 
dokumentumokban tettek kárt (pl. töröltek sorokat, 
beszúrtak szövegeket, nem engedték elmenteni a 
dokumentumot stb.), de ma már a teljes fájlrend
szert veszélyeztethetik. A Word és az Excel felhasz
nálók a leginkább fenyegetettek.

3. E-mail-ben terjedő vírusok és férgek: Az in
ternet terjedésével párhuzamosan növekedett a 
böngésző- és levelezőprogramok biztonsági réseit 
(no meg a felhasználók figyelmetlenségét) kihasz
náló vírusok száma.

A/ e-mail-ben terjedő vírusok a legtöbbször az 
elektronikus levelekhez csatoltan érkeznek. A fel
használók kíváncsisága folytán aktiválódnak, majd 
beépülnek az operációs rendszerbe (Wmdows- 
ba). hogy a megfelelő pillanatban működésbe lép
hessenek és szintén e-mail formájában (a címjegy

8. RÉSZ
zékből megszerzett címeken) tovább fertőzhesse
nek. A közelmúltban számos ilyen nagy internetes 
vírushullámról adott hírt a napi sajtó (LoveLetter. 
azaz szerelmes levél vírus, a Kurnikova, vagy a 
nagy pusztítást végző Sircam és Nimda, KLEZ és 
változatai, stb), és várhatóak újabb támadássoro
zatok is.

A férgeket (worm) az különbözteti meg a vírusok
tól. hogy általában önmagukban terjednek, nem 
használnak hordozót, és a gépen belüli szaporodás 
helyett inkább kifelé, az internetre telepitik „utódai
kat" A trójai falónak becézett programok viszont jól 
álcázva belopakodnak gépünkre, majd a kellő pilla
natban „kinyitják a kaput”, azaz semlegesítik a szá
mítógép szokásos védőrendszerét, szabad utat en
gedve ezzel a behatolóknak.

Megelőzés, védekezés: Nehéz néhány pontban 
összeszedni, de a teljesség igénye nélkül álljon itt 
néhány szabály:

-  Ne tegyünk be a gépünkbe ellenőrzés nélküli, 
megbízhatatlan forrásból származó floppy. CD vagy 
ZIP lemezt. A használatot vagy a másolást mindig 
előzze meg egy alapos vírusellenőrzés. Ne legyen 
ez alól kivétel semmi, ne bízzunk meg senkiben. Ne 
hagyjunk a gépben floppy-lemezt.

-  Ellenőrizzük gépünket rendszeresen megbízha
tó víruskeresővel. Az ellenőrzés optimális gyakorisá
ga attól függ. hogy milyen intenzíven és milyen fel
adatokra használjuk gépünket, ill. rendelkezünk-e 
internetes kapcsolattal. Heti egy teljes ellenőrzés 
mindenképpen szükséges.

Víruskereső programunkhoz 1-2 hetente szerez
zük be a legújabb vírusinformációkat tartalmazó 
frissítést. Ennek legegyszerűbb módja az internetről 
való letöltés, de használhatjuk a számítástechnikai 
magazinok CD-mellékleteit is.

-  Kerüljük az ismeretlen helyről származó Word 
dokumentumok és Excel táblák megnyitását. Mindig 
legyen bekapcsolva a Word és az Excel makrové- 
delme. Soha ne nyissunk meg úgy e-mail-hez csa

tolt küldeményt (attachment-et). hogy nem ismerjük 
annak funkcióját, még akkor sem. ha látszólag is
merőstől kaptuk.

-  Tiltsuk meg a Windowsnak a fájl-kiterjesztések 
elrejtését. Az e-mail-ben terjedő vírusok nagy része 
ezt a trükköt használja, és így pl. a jelentések.doc- 
nak kinéző fájl voltaképpen egy jelentések.doc.vbs 
vírus.

-Azonnal, gondolkodás nélkül töröljünk minden 
olyan levelet, amelynek nincs feladója (from:). és azo
kat is. amely általunk ismert, magyar személytől érke
zett. viszont a tárgy (subject) mezőben idegen nyel
ven (pl. angolul vagy spanyolul) irt. szokatlan mondat 
áll. Ha bizonytalanok vagyunk a küldemény valódisá
gában. akkor inkább hívjuk fel ismerősünket telefo
non. Nem elegendő biztosíték az. ha ismerősünk a 
feladó, hiszen a vírus az ő címjegyzékéből is kivehet- 
te címünket. Ha a levél küldője nem elérhető, viszont 
a mellékelt fájlra szükségünk van. akkor azt először 
mentsük le egy könyvtárba, ezután ellenőriztessük ví
ruskeresővel. és csak ezután nyissuk meg.

-A  fontosabb adatainkról, dokumentumainkról 
készítsünk rendszeresen biztonsági másolatot (le
hetőleg CD-re vagy ZlP-re).

Vírusellenőrző és vírusirtó programok
A legfontosabb eszköz a megbízható vírusel

lenőrző ill. vírusirtó program. Ezeknek számos fajtá
ja létezik: van olyan, amely aktív védelmet nyújt (az
az futtatás előtt minden végrehajtható fájlt ellenőriz), 
van olyan, amelyet nekünk kell bizonyos időközön
ként lefuttatni, van. ami a beérkező leveleket el
lenőrzi és szűri.

Van jól használható hazai fejlesztésű program, 
vásárolhatunk neves külföldi gyártóktól, de használ
hatunk ingyenes (freeware) megoldásokat is.

Népszerű és nagyon megbízható a Norton Antiví- 
rus. valamint az ingyenes Inoculate víruskereső és 
irtó program.

A vírusokról, virusirtásról további hasznos infor
mációkat olvashatunk az interneten is.

JÁTÉK * JÁTÉK * JÁTÉK
A játék kérdései és a megfejtések lapunkon kívül az internetes honla
punkon fwww.vadaszlao.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 kap
csolatos (www.virtualisvadaszat.hu).

A helyes válaszokat beküldők között minden hónapban kisorso
lunk egy virtuális vadászati lehetőséget, egy VADÁSZLAP előfizetést, 
egy KOD-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: jatek@vadaszlap.hu A be
küldési határidő: 2002. szeptember 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:

1J Vadásziasnak nevezhetö-e a sózón egészséges vadra tett lövés?
A./ Nem.

B./ Igen.
C./ Miért ne?!

2.1 lllik-e összeszedni a kilőtt töltényhüvelyt ?
A./ Nem. mert úgyis betapossák a földbe.
3.1 Igen. minden vadászaton.
C./ Csak az egyéni vadászat alkalmából.

3J  Miért „lézeres" a lézeres lövészet ?
A./ Mert a kilőtt lövedéket egy felvillanó lézerpont helyettesíti.
B./ Mert a célzáskor a piros pont segítségével folyamatosan láthatjuk 

a célt.
C./ Mert a fegyver lézeres technikával készül.

4./ Egy óra alatt hányán próbálhatják ki a lézeres lövészetet ?
A./ Csak hárman..
B./10 percenként egy lövész lehetséges.
C./ Tíznél is többen.

Előző játékunk helyes megfejtése: A, A, B, B.
1. Bíró Endréné. KOD-EX-et,
2. Dr. Szabó Zoltán, virtuális vadászati lehetőséget.
3. Máté Ferenc, természetvédelmi bélyeget.
4. Nemes András. VADÁSZLAP-előfizetést nyert.

http://www.vadaszlao.hu
http://www.virtualisvadaszat.hu
mailto:jatek@vadaszlap.hu
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Mi tö rtén t ?
A kérdés már a folyosón elhang
zott. amikor a Védegylet elnöke 
dr.Székely László, a Vadászkama
ra elnöke Feiszt Ottó. Pechtol Já
nos a Védegylet ügyvezető elnö
ke és a kamara főtitkára, valamint 
Csekő Sándor a VKE elnöke 
együtt vett részt azon a munka
ebéden. amelyre július 25-én Be
nedek Fülőp címzetes államtitkár, 
a Nemzeti Földalap elnöke -  Pin
tér István főosztályvezető-helyet
tes társaságában -  hívta meg a 
vadászati érdekképviseletek ve
zetőit.

Első alkalommal került sor egy 
ilyen jellegű találkozásra, amelyen 
a vadászat aktuális kérdéseiről 
váltottak szót a résztvevők. Bene
dek Fülöp tájékoztatást adott a 
Nemzeti Földalap várható szere
péről. különös tekintettel a vad- 
gazdálkodásra gyakorolt hatásá
ról. ami azért izgalmas téma. mert 
a vadgazdálkodásra alkalmas te
rületek mintegy 15 százalékának 
a tulajdonosaként az állam vadá
szati jogának a megtestesítője 
lesz.

A jelenlévők egyetértettek ab
ban. hogy a vadászati törvény 
azonnali módosítását nem tartják 
indokoltnak, erre a gyakorlati ta
pasztalatok figyelembevételével 
2005-ben kellene sort keríteni. A 
törvény módosításáig a végrehaj
tási rendeletben kell a változtatá
sokat szabályozni.

Abban is egyetértés alakult ki. 
hogy a kamarai törvény módosítá
sa viszont minél előbb aktuális, fi
gyelemmel az FVM által lefolyta
tott vizsgálat megállapításainak 
végrehajtására.

Az érdekvédelmi szervezetek 
számos téma szakértői áttekinté
sét javasolták a minisztériumnak, 
mint a vadászat felügyeletét ellátó 
hatóságnak, amelyre a későbbi
ekben a többi érdekelt tárca be
vonásával még vissza kell térni.

Befejezésül az államtitkár java
solta. hogy az ilyen jellegű meg
beszélésekre a jövőben negyed
évenként kerüljön sor.

V áltá s  a ta ta i  
vadászterü le ten

A patinás, vízi vadjáról híres tatai 
vadászterület a korábban ott vad
gazdálkodási tevékenységet foly
tató Tatai Mezőgazdasági Rt. ve
zetői. illetve alkalmazottai által el
követett szarvas-mészárlás után. 
1997. augusztus 5-én került a Bá
bolna Rt. kezelésébe. A területen 
azóta szakszerű vadászati tevé
kenység folyik, a vadászati közös
ség évente megtartja közgyűlése
it. és a földtulajdonosoknak járó 
többlethasználati díjak kifizetése 
is folyamatos. Az Rt-nél bekövet
kezett átszervezések miatt, a tár
saság által tavaly alapított, hosszú 
távon 100 százalékos állami tulaj

donban maradó Bábolna Nemzeti 
Ménesbirtok Kft. folytatja a továb
biakban a tradicionális lótenyész
tési tevékenység és a műemlék 
együttes fenntartása mellett az Rt. 
vadászterületein a vadászati, vad
gazdálkodási tevékenységet is. A 
váltás keretében a BABOLNA Rt. 
a tatai vadászati közösség idén 
május 15-én megtartott közgyűlé
sén lemondott közös képviselői 
megbízatásáról. Új közös képvi
selőként szóba került a tatai Já
vorka Sándor Mezőgazdasági 
Szakképző Iskola is. végül azon
ban egy újabb, felfüggesztett 
földtulajdonosi közgyűlés máso
dik menetében, június 25-én a Bá
bolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. 
lett a tatai vadászterület új vadá
szatra jogosultja, illetve a vadá
szati közösség közös képviselője. 
A közgyűlés a vadászat gyakorlá
sában részt nem vevő földtulajdo
nosok részére fizetendő többlet
használati díj mértékét 2003-tól 
kezdődően a korábbi duplájára. 
200 - Ft/ha összegre emelte és 
inflációkövetővé alakította.

A földtulajdonosok a közös 
képviselő tájékoztatójából meg
tudhatták. hogy a vadászható te
rület újra csökkent, az illetékes 
természetvédelmi hatóság határo
zata alapján a Ferenc-majori I. és 
IV. számú tavak is védelem alá ke
rültek. a továbbiakban ezeken az 
igen jó vizivadas részeknek szá
mító tóegységeken mindenféle 
vadászati tevékenység folytatását 
betiltották.

A májusi közgyűlés érdekes 
napirendjének ígérkezett a szar
vas-mészárlást elkövetők elleni 
polgári peres eljárás elindításá
nak kérdése. Mint arról már be
számoltunk (Vadászlap 2002/3.
18.p.) az orvvadászok ügyében 
jogerős büntető ítélet született. A 
büntetőeljárás során azonban 
mind az első-, mind a másodfokú 
bíróság elkövette azt az eljárási 
szabálysértést, hogy nem értesí
tette a sértettet (jelen esetben a 
vadászati közösség közös képvi
selőjét). így a büntetőügyben a 
polgári jogi igényt sem lehetett 
előterjeszteni.

A BÁBOLNA Rt. idén április
ban. jogi képviselője kérésére 
kapta kézhez a büntetőítéleteket, 
s a májusi földtulajdonosi közgyű
lés elé terjesztette a kártérítési per 
megindításának kérdését. A köz
gyűlés úgy döntött, hogy nem in
dít polgári pert az orvvadászok el
len. A szavazás külön érdekessé
ge volt. hogy azon földtulajdonos
ként. illetve földtulajdonosi képvi
selőként részt vett a büntetőügy 
jogerősen elítélt vádlottja is. aki 
szerint a büntetőítéletek ismerte
tése -  bár azok nyilvános tárgya
lás keretében születtek, s lettek ki
hirdetve -  személyiségi jogait sér
tette volna.

A legújabb információk szerint 
az orvvadászok vadászjegyeit 5 
évre visszavonó elsőfokú határo
zatot az FVM mint másodfokú ha
tóság minden fellebbező eseté
ben megváltoztatta, és a bünte
tést 4 évre enyhítette.

F.l.

MAVAD kacsák
Merthogy kétszeresen is van 
ilyen. Az egyik igazi, a másik -  ha 
nem érdeklődtünk volna utána -  
hírlapi kacsa lett volna.

Ami igaz. hogy a MAVAD -  te
vékenységének gazdaságossá 
tétele érdekében -  felszámolja a 
gyomaendrődi élő vad -  elsősor
ban réce -  tenyészteJepét. A be
rendezések nagy része már el
kelt. jelenleg a szaporulat és a 
törzsállomány kiárusítása van fo
lyamatban.

Ami nem igaz. hogy megkez
dődött a MAVAD felszámolása. 
Nagy Barnabás, a MAVAD Rt. 47 
éves új vezérigazgatója arról 
tájékoztatta szerkesztőségünket, 
hogy a Lábod Rt. valóban kezde
ményezte egy kifizetetlen 2 millió 
forintos tartozás miatt a MAVAD 
felszámolását, de ennek nincs 
jogalapja.

-Bárki ellen, bármikor be le
het adni a felszámolási kérelmet -  
mondta Nagy Barnabás -  ha a 60 
napon túlmenő és elismert tarto
zás meghaladja az adós vagyo
nát. A Lábod Rt. tájékozatlansá
gát tükrözi, hogy a kérelmet bead
ta. ráadásul rossz helyre, ezért 
szereztünk róla tudomást. A MA- 
VAD-nak nincs likviditási gondja, 
a jegyzett tőkéje 575 millió forint 
és a saját tőkéje (vagyona) 
messze meghaladja a jegyzett tő
két... azaz bőven van a kifizetetlen 
számlákra fedezet. A cca. 2 millió 
forintos tartozást a MAVAD nem 
ismerte el. nem is ismerhette el. 
mivel a két fél között bizományosi
-  közvetítői - szerződés áll fenn. A 
MAVAD nem fizethet ki olyan 
számlát, amelyet nekünk nem fi
zetett ki a külföldi bérvadász. Ha 
kifizeti, mi is haladéktalanul utal
juk a pénzt a Lábod Rt-nek.

-  Egyébként -  tette hozzá a 
mezőgazdasági gépészmérnök 
és külkereskedelmi végzettségű 
vezérigazgató -  nekem úgy tűnik, 
mintha arról lenne szó. hogy 
akadnak, akik megpróbálják lejá
ratni a legjobb nevű. legpatiná
sabb magyar vadkereskedelmi 
vállalkozást. Ezért látnak napvilá
got azok a légből kapott hírek, 
hogy a MAVAD Rt. megszűnik, el
adják ... és az ehhez hasonló hí
resztelések. Amikor igent mond
tam a felkérésre, tudtam mire vál
lalkozom. Nem vagyok/vagyunk 
könnyű helyzetben, sok szakem
bert. belföldi árualapot és piacot 
vesztettünk, sok mindent át kell 
gondolnunk, át kell szerveznünk 
... de az ésszerűsítést követően

talpra fogunk állni! Még néhány 
hónapra van szükségem, hogy a 
részletes tájékoztatással a nyilvá
nosság elé állhassak. Ami biztos, 
hogy a tulajdonosok nem kívánják 
felszámolni vagy felszámoltatni a 
MAVAD Rt-t.

-dór

Sajtóper
A Vadászati Kulturális Egyesület, 
mint a hivatásos vadászok egysé
gesített formaruhájának disztribú
tora -  partnerei érdekének védel
mében -  sajtóhelyreigazítási kére
lemmel fordult a Nimród szerkesz
tőségéhez. hogy a lap 2002 au
gusztusi számában megjelent 
Harmónia hirdetés szövegét a va
lóságnak megfelelően helyesbít
se. A hirdetésben ugyanis az áll. 
hogy a formaruha kapható a Har
mónia bolthálózatában, ami nem 
igaz. mivel a Harmónia Materiál 
Kft. nem kötött szerződést a VKE- 
vel s így a formaruhát sem forgal
mazhatja. A Nimród szerkesztősé
ge a kérelmet elutasította. így a 
VKE peres úton kívánja érvényesí
teni kérését.

Ezzel párhuzamosan a VKE be
jelentést tett a Gazdasági Ver
senyhivatalnál a Harmónia Matéri
ái Kft. ellen a tisztességtelen piaci 
viselkedés, a fogyasztók tudatos 
félrevezetésének kivizsgálására.

Vadásznapok 
Szabolcsban

Annak ellenére, hogy sem a va
dászkamara, sem a megyei va
dászszövetség nem mutatott haj
landóságot az idei Országos Va
dásznapok helyi megrendezésé
re. a Felső-Tisza Vidéki Vadgaz
dák Szövetsége -  26 vadásztár
saság 850 sport-, és hivatásos va
dász képviseletében -  úgy dön
tött. vállalja a szervezést és ren
dezést ... ennek minden ódiumá
val együtt. A szervezéshez a Nyí
regyházi Önkormányzaton kívül a 
megyei FM Hivatal és a Vadászati 
Kulturális Egyesület nyújt a rende
zőknek segítséget.

És tessék figyelni!
Rögtön két olyan új rendez

vénnyel is előállnak, amelyre még 
nem volt példa a vadásznapi ren
dezvények keretében. Először is -  
okosan -  csatlakoztak a nagy me
gyei rendezvényhez és a NYÍRSÉ
GI ŐSZ rendezvénysorozat kere
tén belül rendezik meg a vadász
napi programokat. Szeptember 8- 
án 9 órakor a Nyírségi Nimród Va
dásztársaság székelyi lőterén bo
nyolítják le a Nyirségkupa Lövész
versenyt.

Szeptember 13-án 14 órakor 
Nyíregyházán, a Váci Mihály Mű
velődési Központban első alka
lommal szervezik meg a Főldtulaj- 
donosi Közösségek Regionális 
Konferenciáját.
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A fórumon dr.Balázs István -  a 
főldtulajdonosi közösség intéz
ményrendszerérői. dr. Mikó Zoltán
-  a földtulajdonosi közösségek jo
gi helyzetéről és Támba Miklós -  
a gyakorlati működésről tart elő
adást -  mindarról, ami manapság 
a vadászokat és a földtulajdono
sok képviselőit érdekelheti.

A regionális konferencia védnö
ke: Benedek Fülöp c. államtitkár, a 
Nemzeti Földalap elnöke.

Ugyanitt 17 órakor Boros Zoltán 
festőművész és Németh János 
csontfaragó művész alkotásaiból 
nyílik kiállítás és átadják az 
.Ahogy én a vadászt látom" című 
gyermekrajz pályázatok díjait.

A megyei vadásznapi rendez
vényre szeptember 15-én 10 órá
tól kerül sor. Az ünnepélyes meg
nyitó után celebrálják az ökumeni
kus vadász istentiszteletet, majd
11 órakor kezdődik az Első Orszá
gos özhívó Verseny, de lesz va
dászavatás. vadászkutya-, soly- 
mász-. íjász bemutató ... és az e l
maradhatatlan főzőversény étkeit 
is megkóstolhatják a résztvevők.

Őzhívó verseny
A Felső-Tisza Vidéki Vadgazdák 
Szövetsége szeptember 15-én 
Nyíregyházán, a Bujtosi ligetben 
sorra kerülő vadásznapi rendez
vény keretében első alkalommal 
rendezi meg az Országos Őzhívó 
Versenyt, amelyre 10 óráig a hely
színen lehet nevezni, vagy írás
ban a 4552 Napkor. Kállói u. 58. 
postai vagy a tamba@axelero.hu 
elektronikus levelezési címen. To
vábbi információk: Támba Miklós 
szövetségi elnöknél. T.: 30/303- 
2780.

A vadásznap 
tiszteletére

... önálló könyvecskét jelentetett 
meg a patalomi /Somogy megye / 
Turul Vadásztársaság. Az 1997- 
ben alakult vadásztársaság leírja 
alakulásának történetét, a névadó 
Turul madár rövid históriáját, meg
emlékezik aktuális vadászetikai 
kérdésekről, a közösség éves 
programjairól, a társaság sajtó 
.visszhangjáról". Színesítik a kiad
ványt Kalocsa Jánosné versei, de 
nem hiányoznak a társasági élet 
során egykor sok derültséget oko
zó személyekhez kötött ..aranykö
pések” megörökítése sem. Köve
tésre méltó példa, hiszen minde
zek ilyen módon az idővel nem 
merülnek a feledés homályába, 
és akár évek. évtizedek múlva is 
szívesen vehetik kézbe azok. 
akikkel mindez megtörtént, vagy 
aki netán kiváncsi a vadászok éle
tére. Szükebb pátriánkban lehet 
így is .nyitni", közvéleményt alakí
tani. rokonszenvet kelteni, és nem 
pedig tehetetlenül, cinkemódra si
ránkozni azon. hogy „nyitni kék".

Emléknap Edericsen
Dr. Nagy Endre, a néhai híres afri- 
kánus tiszteletére emléknapot ren
deztek Balatonedericsen. július 
20-ikán. Az Afrika Múzeum park
jának öreg fái alatt a Himnusz 
hangjaival kezdődött a kétnapos 
ünnepély, amelyet nyolcadik al
kalommal rendeztek, halálának 
évfordulóján. Elsőkéit Györke 
Zsombor, a dr. Nagy Endre Klub 
és Vadásztársaság elnöke kö
szöntötte a vendégeket. Wentzely 
Dénes erdész-vadász író a régi 
barát közvetlen hangján szólt a je
lenlévőkhöz és emlékezett, egy 
erdélyi írót. Wass Albertet idézve: 
„Aki fát ültetett, annak a lelke 
majd tovább él a fában, a magyar 
rögökben, magyar napsugárban!"

Személyesen találkozhattak az 
ünneplők a híres vadász lányával. 
Diana Cordoso-Naggyal. aki kö
szönetét mondott a rendezvény 
szervezőinek és elismeréssel szólt 
dr. Nagy Endréné. Beretz Katalin 
áldozatos munkájáról. Ezután Be
retz Katalin -  aki elhunyt férje vég
akaratának megfelelően gondoz
za és bővíti tovább az Afrika-ha- 
gyatékot -  megnyitotta az ünnep
séget. A délelőttöt szavalat, ve
gyes kórus és a harmonikások fel
lépése színesítette.

A műsor után megkoszorúzták 
dr. Nagy Endre kopjafáját, és Kit- 
tenberger Kálmán emlékművét. 
Az olvasók találkozón ismerked
hettek meg a vadászirók legújabb 
műveivel. Mindezeken kívül rend
ellenes trófeák és a Zalai Vadász
alkotók Egyesületének tagjai fotó- 
és festménykiállítással mutatkoz
tak be.

Az eredeti afrikai mintákra épí
tett bómánál vadászfegyver és 
történelmi ijászbemutató vonzotta 
a közönséget. Az Afrika Múzeum 
és Vadaspark különleges látniva
lókat kínált az összegyülteknek.

Jó alkalom volt ez az ünnep a hi
vatás gyakorlóinak találkozására 
és baráti beszélgetésekre is.

G.G.

Ifjú term észetfotósok  
tábora

A MEFA Rt. sasréti erdei iskolája 
volt a központja annak a termé
szetfotós tábornak, amelyet július 
15-étől 21-éig szerveztek. Az egy
hetes. bentlakásos fotótáborba 
olyan 8-15 éves fiúk és lányok je
lentkeztek. akik már saját felszere
léssel rendelkeztek. A szakmai 
munkát Körtvélyesy László és Pin
cehelyi József fotográfusok irányí
tották. az elkészült munkákat két
naponta közösen értékelték. Az if
jú természetfotósok az egy hét 
alatt több mint 30 tekercs filmet 
fotóztak el. amely közel 1000 
fénykép elkészítéséhez volt ele
gendő. A fekete-fehér képeket kö
zös kidolgozásban, helyben hív
ták elő. A tábor elsődleges célja

az volt. hogy természetközelbe 
hozza a gyerekeket és később is 
észrevegyék a természet apró 
csodáit. A tanfolyamon elsősor
ban a .témára" volt fektetve a 
hangsúly, a szelektív látás és an
nak megörökítése volt a fő cél.

A természetfotós tábort hagyo
mányteremtő céllal indította a két 
neves fotóművész, és bizonyára 
lesz még folytatása ennek a nagy
szerű kezdeményezésnek. A zá
rónap házi fotókiállítással zárult, 
ahol a díjazottakat értékes nyere
ményekkel jutalmazták, az első díj 
többek közt egy családi hétvége 
eltöltése a sasréti vadászkastély
ban.

Agyaki

Vadászok 
a csemői virágünnepen
Csemő idén 50 éves. és az idén 
ünnepelhette az európai virágos 
versenyben elért rangos harma
dik helyezésének ötödik évfordu
lóját. Ebből az alkalomból július 
hatodikán együtt ünnepeltek a va
dászok a faluval, vadászsátorral, 
vaddisznópörkölttel, trófeakiállí
tással és a gyerekeknek szerve
zett vetélkedőkkel tarkították a 
nap egyébként is színes program
ját. A meghívottak népes táborá
ban helyet kapott az OMVK. a 
VKE és a Ceglédi Vadászklub 
több képviselője is. akik a falu vá
sári forgatagának becserkelésétől 
megfáradva a vadászház hatal
mas eperfája alatt a hűvös csemői 
borok kellemes társaságában fe
jezték be a napot. Mindenki egye
tértett abban, hogy a jövő vadá
szata elképzelhetetlen a nem va
dászók népes táborának bevoná
sa. a vadászati kultúra magas fo
kon művelése, a környezet védel
me. és persze vad nélkül.

Dombos Endre

Pályázati felhívás
A „Vadászati irodalomért" Alapít
vány pályázatot hirdet a vadászati 
kultúra ápolására és a vadászírók 
munkájának anyagi elismerésére. 
A 2001 júniusától 2002 végéig 
megjelent vadászkönyveket a tar
talma. szerkesztése és a kivitele 
alapján bírálja el a zsűri. A köny
veken kívül a vadászati kultúra ér
dekében kifejtett tevékenység el
ismerésére is lehet -  írásban -  pá
lyázni A pályázat beadási határ
ideje: 2003. február 28. Cím: Kö
ves István (1111 Budapest. Berta
lan u. 13.)

A pályázatok elbírálása 2003. 
májusában megtörténik, a díjak 
átadása Anna-lakon. Csergezán 
Pál emlékkövénél, a hagyomá
nyos Péter-Pál napi szalonnasüté
sen történik.

Ősi mesterség
„ősi mesterség: magyar vadászat 
a múltban és a jelenben" -  ezzel a 
változatlan címmel vándorolt át 
Balassagyarmatról Salgótarjánba 
egy igényes kiállítás. Az eredeti
leg Balassagyarmaton, a Palóc 
Múzeumban komponált anyag a 
gyöngyösi Mátra Múzeumból és 
helyi vadászok gyűjteményéből 
állt össze 2001. október 20-ára. E 
kiállítás szine-java ez év június 28- 
án Salgótarjánban, a Nógrádi Tör
téneti Múzeumban tárulkozott fel 
a látogatók előtt. A kiállítás meg
nyitóján kicsiny, de eltántoríthatat- 
lan csapat jelent meg. Köszöntőt 
Dr Limbacher Gábor megyei mú
zeumigazgató mondott, s egyben 
felkérte Plachy Pétert, a megyei 
vadászkamara elnökét, nyissa 
meg a kiállítást.

A kitűnően megválasztott cím
mel tarsolyunkban könnyen indul
hatunk a régmúlt időkből fonalat 
gombolyítva napjainkig. Szükség 
is van ilyen kapaszkodóra, hiszen 
az őrült iramban meglódult társa
dalmi változások nyomán sokszor 
magunktól is megkérdezzük: MI
ÉRT IS VADÁSZUNK? Nos a kiállí
tás termében, korok és emberek 
aranycsillámú hordalékát látva, hi
tünket feltölthetjük, és választ 
kaphatunk. Részben azért, mert 
ősi jussunk, mesterségünk, más
részt -  és erre a kiállítás a bizony
ság a vadászat időben és tér
ben is határtalan és kimeríthetet
len gyönyörűségek forrása.

A szakavatott tárlatvezetést dr. 
Lengyel Ágnes muzeológusnak 
köszönhettük.

Gaál Dénes
\

GÖRKE
Azaz GöRény Kedvelők Egyesü
lete alakult augusztus 2-án Buda
pesten.

Az egyesületet vadászgörény 
tartók hívták életre azzal a céllal, 
hogy a vadászgörényeket megis
mertesse. népszerűsítse és elosz
lassa a kialakult tévhiteket, koordi
nálja a hazai görénytartókat és te
nyésztőket. bevezesse a törzs- 
könyvet az állatok származásának 
nyomon követésére.

Rendezvények. versenyek 
szervezése, a kulturált állattartás 
elterjesztése és támogatása, állat- 
védelem. görénymentés, elárvult 
vagy megunt görényeknek gazdi 
keresés. Az egyesületről további 
információ olvasható a www.qor- 
ke.fw.hu honlapon.

Verseny 
a hozzáértésből

Kristóf László, az Alattyáni Úttörő 
Vt. hivatásos vadásza nyerte meg 
idén a Jász-Nagykun-Szolnok me
gyei hivatásos vadászok igen ma
gas színvonalú szakmai verse
nyét. amelyet július 25-én Szolno

mailto:tamba@axelero.hu
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kon rendeztek meg. A második és 
a harmadik helyezést a zsűri meg
osztotta Kiss Milán (Kisújszállási 
Petőfi Vt. és Szujó Balázs (ken
gyeli Dózs Mg. Szöv.) hivatásos 
vadászok között.

A 15 -  zömében fiatalabb -  hi
vatásos vadász a vadgazdálko- 
dás-vadászat széles szakmai is
meretéről adott bizonyosságot 
amikor kitöltötte az 50 kérdésből 
álló teszt-lapot, felismerte a kürtje
leket, öt állathangot, fás és lágy
szárú növényt, távolságot, agancs
tömeget és trófeát becsült, ki
mondta a lőhetőséget és a korong
lövészeten is helyt állt.

A versenyt követően volt miről 
vitatkozni a baráti beszélgetés ke
retében.

Czeglédi István

Hívatásos vadászok 
versenye Zalában

A hagyományokhoz híven, az 
idén is összemérhették elméleti 
és gyakorlati tudásukat a zalai hi
vatásos vadászok július 5-én, a 
BEFAG Rt. gyenesdiási lőterén. 
Az OMVK Zala megyei Területi 
Szervezete, a Zala megyei Va
dászszövetség, a Zalaerdő Rt. és 
a BEFAG Rt. által közösen meg
rendezett rangos vetélkedő elsőd
leges célja a hivatásos vadászok 
szakmai továbbképzése, tudása
nyaguk felfrissítése, bővítése és 
lőkészségük fejlesztése. Ennek 
megfelelően a rendezők szinte 
minden évben új feladattal egé
szítik ki a színvonalas versenyszá
mokat. Idén öt állathang (négy 
madár, egy szarvas) felismerése, 
valamint öt fa. öt cserje és öt lágy
szárú növény meghatározása volt 
az újdonság. Ezenkívül a 32 részt
vevő a következő feladatokat ol
dotta meg: 50 kérdésből álló teszt 
kitöltése. 7 szakmai kérdés szó
beli megválaszolása. Takács Vik
tor 20 kérdésből álló videó-teszt
jének megoldása, négy gímszar
vas, egy dám és öt őzagancs tá
volság becslése és teljes elbírálá
sa távcsővel. Tíz őztrófeát kézbe 
véve bíráltak, öt kürtjelet kellett 
felismerni, valamint 15 madarat és 
kisemlőst meghatározni prepará
tumok alapján. Négy lőállásos ko
rongvadászat mellett, álló vadala
kon célba lövés volt. száz méter
ről. A futóvad lövés ötven méterről 
történt, az elérhető összpontszám 
770 volt.

1. Karikó Róbert. Zalaerdő Rt.
2. Rékasi Csaba. Pacsai Vt. 3. 
Bárdosi András, Zalaerdő Rt. 4. 
Kálóczi László, Gyöngyösmenti 
Sármelléki Vt. 5. Rákos Béla, Zala
erdő Rt. 6. Sohár Dezső. Zalaer
dő Rt.

A kelleténél még mindig keve
sebb vadásztársaság nevezi be 
hivatásos vadászait, pedig eze
ken a versenyeken a résztvétel jó
val fontosabb az elért helyezés

nél. hiszen az itt megszerzett ta
pasztalatokkal minden résztvevő 
csak nyerhet.

P.G.

Baranya vadásza
A hagyományokhoz híven, a Me
cseki Erdészeti Rt. körcsönye- 
pusztai lőtere volt a helyszíne az 
idei Baranya megyei hivatásos 
vadászok vetélkedőjének.

Húsz hivatásos vadász jelent
kezett a rangos megmérettetésre, 
július 19-én. Az idei évben rend- 
hagyóan két csoportra osztották a 
résztvevőket. A versenyfeladatok 
egyformák voltak, de a nap végén 
külön értékelték a vadásztársasá
gok hivatásos vadászait és külön 
az üzemi vadászterületek vadá
szait.

A versenyzők felkészültségé
hez nem fér kétség, hiszen az 
eredmények nagyon szorosan 
alakultak. Az 50 pontos tesztkér
déseket kiválóan oldották meg a 
vadászok. A tipikusan szakmai 
feladatokkal -  mint például a tró
feabírálat -  szintén nincs gondjuk 
a megye hivatásos vadászainak.

A minimális „szórás”, mint min
dig. most is a lővészeredmények 
után következett be. A nap végén 
dr. Monostori László, a megyei va
dászkamara hivatásos vadász 
szakosztályának alelnöke értékel
te a versenyt és ismertette az 
eredményeket:

Részvénytársaságok: Vári Ró
bert. Blaskovics József. Bodonyi 
Tamás.

Vadásztársaságok: Dudás Pé
ter. Járó Péter. Loósz István.

A hivatásos vadászok országos 
versenyén a legtöbb pontszámot 
kapott győztes Vári Róbert (Bólyi 
Mg. Rt.) képviseli Baranya me
gyét.

A.

Vizsla főverseny
A MEOE Vadászkutya Teljesít
ménybírói Tanácsa rendezésé
ben. a Vizsla Főversenyt idén ok
tóber 19-20-án. Csepregen tart
ják. A verseny házigazdái a Rép- 
cevölgye Vt.. Csepreg és az Ab- 
lánc Vt.. Szombathely, de várnak 
külföldi vizslavezetőket is. Neve
zési cím: dr. Herger László. 7783 
Majs. Petőfi tér 187.. határidő: 
szeptember 20.

Nevezhető bármely vizsla, 
amelyik ÖTV-vel. vagy annál na
gyobb eredménnyel rendelkezik.

A nevezéssel együtt meg kell 
küldeni a kutya származási lapjá
nak másolatát és a munkaered
ményt igazoló másolatot.

A nevező pontos címét és tele
fonszámát feltétlenül közölje!

dr. Herger László

Korongvadászat itthon 
és külföldön

Beérni látszik az a szervezett, kö
vetkezetes munka és verseny- 
rendszer. amit az új korongvadász 
szövetség elnöksége meghirde
tett. hiszen nem csak a magyar 
versenyeken születnek kiváló 
eredmények, de versenyzőink a 
külföldi versenyeken is bizonyíta
nak. Külön figyelmet érdemel a ju
nior korú Szerdahelyi András telje
sítménye.

F. I. T. A. S. C. GRAND PRIX
Korongvadászat 200 korongra -  
Konopiste. 2002. május 25-26.
Eredmények:
(zárójelben a találatok)

Junior: 1. Szerdahelyi András 
(153) Veterán: 12. Dömök Lász- 
ló(111)
Senior: 30. Sándor János (151), 
38. Herperger József (148). 39. 
Lázár Tamás (148). 45. Sarkadi 
Gábor (147). Csapat: 4. Ma
gyarország MKVSZ (445).

Alföld Kupa II. forduló
Korongvadászat 100 korongra -  
Csongrád, 2002. június 2. (54 in
duló)
Eredmények:

Ifjúságiak: 1. Szerdahelyi And
rás (88), 2. ifj. Kenyeres Ervin 
(76). 3. Szomor Vilmos (64). 
Felnőtt: 1. Zöldág János (90), 2. 
Suller László (83), 3. Farkas Mi
hály (81).
Csapat: 1. DASEL SE (328). 2. 
Arany-Tölgy KLE (323), 3. DA
SEL SE II. (287).

Délibáb-kupa
Korongvadászat 100 korongra -  
Bugac 2002. június 16. (67 induló)
Eredmények:

Vadászok: 1. Kis Tibor (78). 2. 
Szőlősi Tamás (77). 3. Szabó 
Károly (77).
Ifjúságiak: 1. ifj. Kenyeres Ervin
(80). 2. Halik Zsolt (62). 3. Szo
mor Vilmos (60).
Sportlövők: 1. Szerdahelyi And
rás (90). 2. Sarkadi Gábor (89).
3. Lázár Tamás (87).
Csapat: 1. Aranytölgy KLE .A" 
(336), 2. DASEL SE (334). 3. 
Aranytölgy KLE ,B" (317).

23. Orvosi és Egészségügyi Vi
lágjátékok:
Korongvadászat 100 korongra -  
Balaton. 2002. június 22-29.
Eredmények:

A kategória: 1. dr. Szabó Zoltán 
(85). 5. dr. Mieczyinszki Ernő 
(67).
összetett: 1. dr. Szabó Zoltán.
4. dr. Mieczyinszki Ernő

B kategória: 1. dr. Sipos Péter
(81). Trap: 2. dr. Szabó Zoltán 
(80).
Skeet: (75 korong) 1. dr. Szabó 
Zoltán (67).
B kategória: 3. dr. Sipos Péter 
(56).
Összetett: 1. dr. Sipos Péter

SCHRICK (Austria) 2002. június 
13-14.
Korongvadászat 200 korongra 
(120 induló)
Eredmények:

Junior: 1. Szerdahelyi András 
(162), 3. Szabadi István (151).
4. Szollár András (151). 6. Ke
nyeres Ervin (125).
Senior: 1. Sándor János (171).
4. Dobos József (169). 5. Zöld
ág János (167). 6. Sarkadi Gá
bor (167). 8. Zsuffa Béla (165),
10. Hegyes Zoltán (162). 
Csapat: 1. MKVSZ (505), 4. 
MKVSZ Junor válogatott (464).

Gyorsított korongvadászat 300
korongra
Csongrád. 2002. július 20-21. (60 
induló)
Eredmények:

Felnőtt: 1. Zöldág János (267).
2. Sándor János (263), 3. He
gyes Zoltán (256).
Junior: 1. Szabadi István (232).
2. Haris Zsolt (214). 3. ifj. Ke
nyeres Ervin (213).
Csapat: 1. Aranytölgy KLE 
(1000). 2. DASEL SE (989). 3. 
Maros Vt. (959).

M.Gy.

Medgyesi Mihály 
koronglövő 

emlékverseny
Nyolc éve. hogy egy franciaorszá
gi vadászaton az értelmetlen ha
lál. egy felelőtlenül leadott lövés 
kioltotta a mindig mosolygós, se
gítőkész Medgyesi Mihály életét, 
aki lelkes szervezője, mozgatója 
és résztvevője volt a koronglövő 
versenyeknek és számtalan alka
lommal vezette győzelemre a kar
cagi Nagykún Vadásztársaság 
csapatát. Misire emlékeztünk, 
amikor július 27-én a lőterünkőn 
megrendeztük a 25 lövéses em
lékversenyünket. amelyre 12 csa
pat 49 versenyzője nevezett. A 
csapatverseny első dija itthon ma
radt. második helyezett a jászla- 
dányi, harmadik helyezett a jászá
rokszállási háromtagú csapat lett. 
Az egyéni versenyt Kövér Gyula 
(Újszász) nyerte, második helyen 
végzett Tömöri Zoltán (Karcag). 
mig a harmadik hellyel Major An
tal (Jászladány) dicsekedhet.

Szabó Sándor
Vt. elnök



ÚJ 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  KFT.
Budapest. 1078 Nefelejcs u. 38.

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

AUTOMATA KORONGDOBÓ AKCIÓ!
RAT N  AUTOMATA RAKTÁRRÓL NETTÓ 288.000,- FT +  EZER AJÁNDÉK KORONG
DOB: -20 ÉS +65 FOK KÖZÖTT MAX. 100 M-IG. HORDOZHATÓ TEREPVÁZ, 
12 V-OS TÁVKAPCSOLÓ. KÉT ÉV GARANCIA. TÍZ PÁLYA REFERENCIA. 
AMERIKAI TRAP. MINI. MIDI. NYÚL. BATTUE AUTOMATÁK ÉS KÉZI DOBÓK 

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

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

F E G Y V E R S Z E K R É N Y E K  
MEGRENDELHETŐK A GYÁRTÓNÁL.

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

/C lCC íx
Import-Export Kereskedelmi Kft.

HULLAJTOTT AGANCS FÖLVÁSÁRLÁSA 
A LEGMAGASABB NAPI ÁRON!

AZ ÖN PARTNERE A IMPORT-EXPORT 
KERESKEDELMI KFT.

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

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

Illyés Autóház Kft.
Miskolc (Dtósgyór-Btrtkalja), Erdó u. 10. 
T«l#fon: (46) 371-012, 530-272.530-273

KUKORICA-ESŐ

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

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 kör
zetben. azonos időpontban. A szórásidő 24 órán belül 1-8 óránként tetszés szerint 
állítható.
A berendezés megvásárlását különösen azoknak a vadászatra jogosultaknak ajánl
juk, ahol a szórók -  esős/havas időben -  nehezen megközelíthetők és a vadállo

mány megtartása, helyhez köté
se érdekében naponta kívánnak 
etetni. (A 120 literes automata 
etető egy feltöltéssel, napi 4 kg 
kiszórás mellen 20 napig fel
ügyelet nélkül ellátja az állomány 
etetését.)
A berendezés .elidegenítését" 
ugyancsak megnehezíti, hogy el
érhetetlenül magasban van és 
csak csőrlővel vagy csigával kie
gészített drótkötéllel engedhető 
le a földre.
A 120 literes automata etető ára 
(akkumulátorral-, töltővel együtt) 
56 ezer forint + ÁFA, a 220 lite
res tartállyal készülő berendezés 
62 ezer forint + ÁFA.

2890000 Ft áfa NIVA 
2 485 000 Ft

GAZ
2198000 Ft + áfától
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 H ITE LE K , A JÁ N D É K  AKC IÓ K!
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 Magyarország legszebb 
nagy- és apróvadas területein! 

A legkedvezőbb árakkal és pontos szervezéssel várjuk 
kezdő és tapasztalt vadásztársainkat!

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

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

mailto:ferro-special@axelero.hu
mailto:VADASZAT@yahoo.com
http://)vadaszat.freeweb.hu


akció!

a TOpaotttit

✓ klíma
✓ elektromos 

ablakemelő
/  kiemelkedő 

menet- és 
rakodási

✓ központi zár
/  4 kerék meghajtás
✓ 30% befizetésével 

már elvihető
✓ költségtakarékos, 

gyorsan megtérülő
tulajdonságok beruházás

uVSSJMékony

VArt*.

■pAkiu-ílcoí

„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

“TCc&i eiuuC "TCollát/i
H-2120 Dunakeszi, Fóti ül 23. Tel.: (36-27) 540-160 Fax: (36-27) 540-161 

E-mal: kollalh@mail.digil0l2OO2.hu www.kollalh.hu
Namíbiai vadászat

5 napos vadászat ♦ 1 pihenőnap, csomag, öt vad (kudu. oryx. springbock, duiker. steenbock) trófea 
dijával, teljes elálással és reptéri transzferrel együtt: 4000 -  DEMVadász (2/1) 

D é l-A fr ik a i K ö z tá rs a s á g
• 5-9 napos antilop hajtóvadászatok. Ár: 2100 -  és 2700,- USO.Vadász között.

• Krüger Park mellett, kaffertehén-vadászat 3500,- USD + 28 másik vadfajta lőhető.
Z a m b ia , L u a n g w a  v ö lg y  • KaRerbikavadászat, ára 5450.- USQVadász (2/1) 

B é n in  • Vadászat Dwarl Buffafra. nyugati fakó antilopra (Roan), Smg-Sing vizianöopra 
és más nyugat-afr*ai fajokra, decembertől áprilisig. Ara: 5100 -  USD (2/1) 
P u m a va d á sza t • USA. Colorado és Argentína (magyar kísérővel) 

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

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

W eb-o lda l: w w w .ko lla th .hu

M o g ya ro rs z ó g i k iz á ró la g o s  im p o r tő r:  SWISSCAR Rt., 1222 Budapest, Háros u. 121- 123. 
Tol.: ( 1) 227 -44 4 5 . M á rk a k e re s k e d ő k :  B u d a p e s t Autóház G oid Cor Kft., 1144 Fogorosi 
ót 197 . Tel.: | 1| 383-8131 •  M G M  Generál Center 8a.. 1204 V.fóg Benedek u. 8 9 . Tel.: 
( I)  421-0754  •  B a la to n a lm á d i Kőfalvi és Tórso Bt., 8220  Bolotonfűzfői út 156 Tel 
(88) 431-070  •  Békés Bécsi Autóház, 5630  Cseresznye u. 8 Tel.: (66 ) 417-009  •  D ebrecen  
M onikCo 97  Kft , 4027  Füredi út 72 - 74 . Tel.: (52 ) 530-155 •  O y * r  OdorXer. Kft.. 
9027  Szövő út 12 Tel.: (96 ) 526-450  •  H a tv a n  G  és P K ft . 3 00 0  Bercsényi út 76 / A . Tel.: 
(37) 343-770  •  K a lo csa  Verdo K k i. 6300  Kisfoktő u. 1/A .  Tel : (7 8 ) 4 6 3 8 6 2  •  K a p o s v á r 
.T* Autó Kft., 7400  Iszók u. 4 6 . Tel.: (82 ) 321-438  • K e cskem é t BócsJndicar K f t , 6000 
Csáktornyái u. 0 9 . Tel.: (76 ) 415-457  •  M is k o lc  Vórodi-Orosz Kft., 3527  József A. út 88 
Tel : (46 ) 412-435 •  N y íre g y h á z a  N yfrG oz Kft., 4400  Tiszovosvári út 5 7 . Tel : (42 ) 403-912
•  Pécs Tronszfcr Autó Kft.. 7632  Siklási út 68  Tel.: (20) 434-8411 •  Szeged Veszprémi 
Autószalon, 0727  Algyői út 0 5 . Tel.: (ó2) 473-000  • S zé k e s fe h é rv á r Multi Motors Kft. 
8000  Toss u. 25  Tel (22 ) 337-497  •  S zo kszá rd  Agrifer 21 K ft , 7100  Sió Motel Krf 1561 
Tel (74) 412-350  •  S zo ln o k  Tót Autó Kft , 5000  Rákóczi u 6  Tel (30) 998-1111  •  
S zo m b a th e ly  Guba Autócenter Kft., 9700  Rumi út 166/A . Tel : (94 ) 324  944  •  T a ta b á n y a  
Autó Göböíös K ft. 2800  Környei u 33  Tel.: (34 ) 512-870  •  Ezüst Autó K ft , 2800  Köztársaság 
út 1 Tel (20 ) 941 - 1Ó25  •  V á c  TATA Szabó Autókor . 2600  Sövény u. 18 Tel: (27) 307-810
•  Z a la e g e rsze g  Autófriedrich Kft., 8900  Rákóczi út 43 . Tel : (92 ) 598-808

www.iatoouto.hu 

A kópén látható modellek extra feJszereléteket <s tortolmozhatnak

ÚJ UTAKON TATA

OLYMPUS
TÁVCSÖVEK

119 990 ,- 62 990,-

DATEN-KONTOR TRADE Kft.
O L Y M P U S

Mintabolt és 
Hivatalos Szerviz 

Felvevőhely 
1075 Budapest, 

Madách Imre út 2-6. 
Telefon: 322-8208

O L Y M P U S

Mintabolt 
Digitális igazolványkép 

készítés azonnal 
1056 Budapest, 
Szarka utca 4. 

Telefon: 328-0581

N IS S A IM  AUTOHAZ
Műszaki adatok: 2 2 2 5  Üllő, K-SPED krt. 1
133 LE Tel: 06-29 520-633
2488 cm3 06-29 5 20  666

-2WD.4WD Fax: 06-29-520 6 44
-TurboDiesel injektor 
-5 szemelyes

A Z  ÚJ N I S S A N  P /C K U P  
Y  CÉLKERESZTBE  

— ÉR KEZETT  ^

mailto:kollalh@mail.digil0l2OO2.hu
http://www.kollalh.hu
http://www.kollath.hu
http://www.iatoouto.hu


x ím u n k á k

Kőburkolatok, 
gránit falak 
Kandallók 

pultrendszerek 
Homlokzati burkolatok.

Köztéri kutak 
Lépcsők,
baluszteres kőkoriatok

Pap Kőfaragó, Kószobrász Műhely
2000 Szentendre, Kőzúzó köz 

'elefotí/fax: (06-26) 313-846. (06-26) 31Z-630 
Telefon: (06-26) 500-235. (06-26)500-216 

e-mail: papIajos@clender. hu ibvr#'.paptöm.hu

fiVENZOR
m Erdővédelmi és Kereskedelmi Kft. 

AVENZOR VADRIASZTÁS
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 (dörzsstop) 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. 25. 
Tel+fax: (66) 313-301 06-30 911-7064 Email: pesti@szarvas.hu

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 hetes üdülés 7 éjszaka (szombattól-szombatig)
2 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL 8500 FT /NAP (2 FÓ) 59 500 FT/HÉT (2 FŐ)
2  AGYAS S Z O B A B E ^ E ^ ^ E L P A N Z IO  VACSORA 11500 FT NAP (2 FÓ) 80 500 FT H ÉT (2 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA REGGELIVEL ^ NAP (3 FÓ) 67 900 FT HÉT (3 FÓ)
3 ÁGYAS SZOBA 99 400 FT HÉT (3 FÓ)

200 FT/HÉT (4 FÓ) 
HÉT (4 FÓ)

6. Hévíztől 10 km-re 
fürdőszoba és bakon tarlOZSc S ?r.r i r  t  .. 

szerint hűtőszekrényt biztosítunk, ó rze"

A szállodában öftárd- es játékterem. valamim kondioonaóterem vájavídég eifkei 
A száló kertiebec f j  tófí fu rd ó rr^ c e  áll vendégeink rendelkezésére
A Balatontól 200 m fc’̂ z ik . jól íe&zerelt és részben homokos strandja igen k e t f /e j ta ^ ü d e *  ^ e b e n  | 
A környék számtalan kirándulási lehetőséget kíná l: Afrika I
Sziglget -  Héviz tofórdó
Sporto lási lehetőségek: tenisz, szörfözés. v z  iro to r s ira rcró tábda . I

KEDVEZMÉNYEINK:
• 4 éves kong minden ingyenes.
• 4-12 éves kong 20 százalék kedvezmenyt adunk a ráeső részből, |
• nyugdíjasoknak augusztus 31-tol a>anla!urKcci 40% rendkívüli kedvezm ényt adunk.
• a hévízi tótürdöbe a szálloda autóbuszán ingyen s z á l l i t M H
• konferencia sze'vezesevel á lljn k  'e n ie lkezes 'e  100-120

ELLÁTÁS:
• bu'easztalos reggeli,
• h á ro n  fog á scs  vacsora  i e ves  fc e fre z e s  s u te n e r ,-  vagy g> J
•  a  s z o b a i e 'k e z e s k c r  14 oraic- tá v o zá s k o r 10 o ra q  á llr a k  - é l

JELENTKEZNI LEHET: a HOTEL LIDO. illetve a 09

E_L 
[ADD

mailto:pesti@szarvas.hu


Ahol mindig
Ön az első ^

la n k ü g y e k  te le fo n o n  A jövő bankjában kényelmesen, egyszerűen és gyorsan
m o b ilte le fo n o n  és in te rn e te n  intézheti pénzügyeit -  már most! Az O TP direkt segítségével Ön

szabadon választhat, hogy milyen módon kívánja elérni bankunkat:

• A (06 1) 3 666 666-os számon automata te le fo n o s  

szo lg á lta tá sa in ka t veheti igénybe, ha pedig a 4-es menüpontot 

választja, ügyintézőink fogadják hívását.

• M o b ilte le fo n o s  szo lgá lta tásunk  révén folyamatosan kézben 

tarthatja pénzügyeit.

• Az in te rn e te n  ke resztü l biztonságosan intézheti bankügyeit 

a w w w .o tpbank.hu  címen.

Az O TPdirekt vezető terméke, az E le k tro n iku s  Szám lacsom ag

révén kiemelt kamatozással helyezheti el megtakarításait,

és fix havidíj ellenében korlátlan számú átutalást kezdeményezhet

elektronikus úton.

OTPdirekt
A  lA vn M Á R  IEI  F I I  V A l J

w w w . o t p b a n k . h u

http://www.otpbank.hu
http://www.otpbank.hu

