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módosult a vadászati 
törvény végrehajtási



A stílus
■ A vadászatra jogosult - voltakép
pen az állami tulajdonú vad díjazás 
nélküli, önkéntes "állatgondozója" - 
rendre olyan lekezelő hangnem ű, 
stílusú leveleket kap, amely 
nélkülözi a békés egymás mellett 
élés legminimálisabb illemszabályait 
is. Egész egyszerűen nyomasztó és 
idegesítő. Nehéz m ásnak mondani, 
m int a hivatali hatalom erőfitogtató 
arroganciájának, amikor oldalanként 
legalább három  büntetéssel 
fenyegetnek meg kioktató 
imperatívuszokkal. Azt m ár el sem 
tudják képzelni, hogy esetleg 
akadnak még rendes, törvénytisztelő 
vadászok is.

Amikor olvasom az ilyen 
"irgum-burgum" közigazgatási 
határozatokat, először fohászkodom: 
Uram, bocsáss meg nekik, hiszen 
nem  tudják mit cselekednek!
Utána - biztos, ami biztos - hűen 
követve a kor kényszerítő divatját, 
amolyan "való világos1', kacska- 
ringós káromkodás tör ki belőlem.

Márpedig, amilyen az "Adjon 
Isten", csak olyan lehet 
a "Fogadj Isten" is. Ha önmagától 
valaki nem  jött volna még rá: 
nem  vagyunk sem a csicskásaik, 
sem a beosztottjaik. De tovább 
menve: egy magára valamit is adó 
intelligens úriem ber még 
a kutyájával sem beszél így, 
állatainak önkéntes és hűséges 
gondozóival pedig aztán pláne 
nem. A kölcsönös "ú r” megszólítás 
ugyanis nem  csak amolyan 
tájjellegű EU szokás, hanem  
feltételez valami belső tartalm at is, 
és kizárólag az egyenrangú felek 
egymás tiszteletén alapuló, kötelező 
viselkedési kultúrájának íratlan 
szabályai szerint m űködhet.

Hogyan várhat el valaki - 
személyes példamutatás nélkül - 
etikus magatartást, ha önmagáról 
rendre állít ki írásos szegénységi 
bizonyítványokat?
Az ostorpattogtatás pedig soha nem  
lehet divatos kísérőzene. Ha például 
a felügyelőség valami határidővel 
késik, s képtelen betartani a kötelező 
30 napos ügyintézési határidőt, 
akkor a hosszabbításról - 
a jogszabály szerint - új határozatot 
kellene küldenie. Ha nem  is 
jogszerűen, de mégis talán illendő és 
elvárható emberi hang volna, ha 
a határozat helyett egyszerűen csak 
"szíves elnézést" kérnének.

Valami elképesztő szerepcsere 
folyik a hatóságok között is, m ert - 
nem ahogy a nóta m ondja - m inden
ki "m ásképp", hanem  a legtöbben 
a "másét" csinálják. A törvényben 
csupán egyetértési joggal felruházott 
természetvédelmi hatóság például 
körlevélben írta elő a vadászati 
felügyelőségeknek, hogy melyik 
körzetben, melyik nagyvadfaj 
szaporodott szerinte "túl".
M iközben a védett és védtelen 
predátor fajoknak, a szőrm és és 
szárnyas ragadozóknak - 
amelyekből persze soha sincs éppen 
elegendő - nincs szám on kérhető 
minim um uk, se m aximumuk. Pedig 
azok nem  csak a természetvédelem 
által is jóváhagyott, üzem tervekben 
előírt, száz hektáronkénti m inim um  
négy apróvad szaporulatát falják föl, 
hanem  általában és konkrétan 
a "szigorúan" védettekét is.
Ahol a fácán, a fogoly nem  tudja 
a fészekalját épségben és 
egészségben fölnevelni, ott a mezei 
pacsirta, az ugartyúk, a túzok 
vagy a haris sem képes erre, hiszen
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a ragadozók nem  állathatározóval,
EU direktívákkal vagy a Vörös 
Könyvvel a hónuk alatt cserkelnek 
a határban.

Ennek azért valami vészj elértéke 
is volna. Minden gazdálkodó 
alapvető alkotmányos joga a károk, 
a kártevők elleni védekezés.
Kivéve bennünket, vadászokat.
Már régen a módszerekről kellene 
konstruktív vitákat folytatnunk és 
nem  a jogokon, az elveken 
rágódnunk. A megtapasztalt 
melldöngető "fennhéjázás" pedig 
inkább "hivatali” és nem 
"m adártan i" kifejezés. A hivatal van 
az em berért, s nem  fordítva, hiszen 
bárkit le lehet cserélni, kivéve 
az adófizető állampolgárokat.
A hatalom tekintélye pedig - ahogy 
tanultuk - legjobban attól gyengül, 
ha olyan hangnem ben, stílusban 
kommunikál, amilyet magával 
szem ben nem  tűr el.

Ha hiszik, ha nem: a tónus 
és a stílus is a magyar kultúra 
egyik fokmérője, javítgatása igen 
fontos érdekvédelmi feladatokat 
is adhatna.
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Megjelent 
a vadászati törvény 

új végrehajtási 
rendelete

■ 79/ 2004 /  05. 04. /  számon - a 
Magyar Közlöny 62. számában - a 
szaktárca módosította és egységes 
szerkezetbe foglalva kiadta a vadá
szati törvény új végrehajtási rendele
tét, amelyet széles körű egyeztetés 
előzött meg. A változásokat egyfelől 
az uniós csatlakozás, másfelől létező, 
a gyakorlat oldaláról jelentkező ellent
mondások, félreértések indokolták.

Pontosították a vadászati jogkö
zösség bejegyzését, a többlethaszná
lati díj rendjét, a közösségek 
működését, a haszonbérlettel és a 
kényszerhasznosítással kapcsolatos 
szabályokat. A felügyelőségek na
gyobb ellenőrzési lehetőségeket kap
tak a saját jogon vadászó földtulajdo
nosi közösségek tevékenységének 
ellenőrzésében.

A kényszerítő eszközök tekinteté
ben bővült a hivatásos vadászok "esz
köztára", használhatnak például gáz
sprayt is, viszont csökkent a lődíjként 
elszámolható tölténymennyiség.

A tulajdonos javára tisztázódott 
a vadaskertben tartott vad tulajdonjo
gának kérdése.

Kimondja a rendelet, hogy a va
dászvizsgát csak magyar nyelven 
lehet letenni. 10 ezer forintra emelke
dett a vadászjegy és a vadászvizsga 
díja.

Szabályozták a vadászható madár
fajok kereskedelmét, pontosították 
a kiszabható bírságok jogcímeit és 
egy sor más eddig vitatott kérdést.

A vadászokat közvetlenül azonban 
kétségkívül a vadászidények igen 
jelentős változása érinti, amely megfe
lel az uniós normáknak, direktíváknak.

Csak tanácsolni lehet, hogy aki 
a rendelet teljes szövegét elolvassa, 
annak asztaláról nem hiányozhat az 
alaptörvény (1996. évi LV. törvény a 
vad védelméről, a vadgazdálkodásról, 
valamint a vadászatról), mert a végre
hajtási rendelet csak ezzel együtt és 
pontosan összevetve értelmezhető.

■ Nem lehet panasz az idei őz
bakokra, hiszen a viszonylag eny
he tél nagy reményekkel kecseg
tette a vadászatukat. A remények 
beváltak, erősek, súlyosak a ba
kok ... viszont jelentősen csök
kent a külföldiek érdeklődése 
irántuk, így tömérdek az eladatlan 
- és tegyük hozzá igencsak jó - 
őzbak-vadászati lehetőség.

Sokan, sokféleképpen ma
gyarázzák az okokat: az áfa 
megemelte az árakat, sok a bi
zonytalanság, irodával vagy anél
kül kell/lehet nálunk vadászni, 
nem voltak megbízható informá
ciók a vámmal, a fegyverbehoza
tallal kapcsolatban ... a termé
szetvédők "rászálltak" az olasz 
vadászokra ... ez mind-mind hoz
zájárult ahhoz, hogy áprilisban 
és májusban kevesebb vadász
vendég érkezett hozzánk. S ha 
kevesebb a vadászvendég, nem 
csak a vadászatra jogosultak es
nek el a megszolgált bevételtől, 
hanem a szolgáltatók - a szállást- 
, étkezést-, egyéb programokat 
biztosító vállalkozások, sőt a 
költségvetés is.

Tény - összehasonlítva más

de a gondok sem kicsik

Nagyok 
a bakok,

2. Dél-Nyírségi Vt. - Szakoly, 680 
gramm, 183,38 IP, 7 éves, érett

1. Erdőgazdák Szövetkezete - 
Napkor, 810 gramm, 214,65 IP, 
5 éves, torz

sokkal a vendégköri tovAbh < i ■’ 
ni. Ezt a "befektetési" ma m.'u 
semmiféle áru vagy szolo,ni.it.v 
esetében nem lehet megspórolni 
Ideje volna végre már a/t is 
revenni, hogy megszűnt a mono 
pol helyzetünk, s a sokat omloyn 

tett szolgáltatások s/ir . 
nalában a konkurencia iqkii 
jelentősen fejlődött. 
dig a piacgazdaság már csak 
ilyen, nem elég az igazán mr 

nőségi "áru", a 
promóció, a marke

ting, a reklámkam
pány sem hiányozhat, 

mert vetélytársaink kihasz
nálják megosztott "teszefo- 
szaságunkat" és alaposan le 
is köröznek bennünket.

S hogy estek nagy ba
kok, annak gyorsan híre 
ment, lapzártáig ezek a lég 
jobb bemutatott őzagancsok:

országok őzbak-vadászatot kínáló 
áraival -, hogy drágák vagyunk. 
De az is tény - tisztelet a kivétel
nek - hogy nem túl sokat tet
tünk/teszünk a vendégkör meg
tartásáért, az új, a lehetséges 
vadászok megszerzéséért. Iga
zán ideje volna már valami ven
dégcsalogató PR munkát el
kezdeni, akciós árakkal, kedvez
ményekkel, kapcsolt szolgáltatá-

& Vésztói Vt S/itad, 675 
gramm, 170,78 IP, 7 tom *
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Akadémiai elismerés
■ A Magyar Tudományos Akadémia elnöksége a magyar vadászat történetében első 
alkalommal ismerte el a vadgazdálkodásban kifejtett tudományos munkásságot azzal, 
hogy Prof. Dr. Faragó Sándor egyetemi tanárt, a mezőgazdasági tudomány kandidátusát, 
a Nyugat-Magyarországi Egyetem rektorát, a Vadgazdálkodási Intézet igazgatóját, 
valamint Prof. Dr. Koloszár József tanszékvezető egyetemi tanárt, a mezőgazdasági 
tudomány kandidátusát és Prof. Dr. Mészáros Károly intézetigazgató egyetemi tanárt, 
az Erdőmérnöki Kar dékánját, a mezőgazdasági tudomány kandidátusát a természetközeli 
erdő és vadgazdálkodás területén kifejtett kiemelkedő tudományos eredményeikért 
megosztott akadémiai díjban részesítette.

Az akadémiai díj átadásával egy időben Prof. Dr. Faragó Sándor részére a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke közgyűlési képviselő megbízólevelet adott át. 
Az Agrártudományok Osztálya Erdészeti Bizottságához tartozó nem akadémikus 
köztestületi tagok három évre választották közgyűlési képviselőjükké.

Gratulálunk!

■ Megjelent az új fegyvertörvény
A csatlakozás jogharmonizációjában 
egyik fontos kérdés volt, hogy ne csupán 
egy kormányrendelet, hanem a parla
ment által jóváhagyott (2004. április 19.) 
törvényben szabályozzák a fegyver- 
tartással kapcsolatos kérdéseket.
A fegyverekről és lőszerekről szóló 2004. 
évi XXIV. törvény a Magyar Közlöny 
56-os, április 26-ai számában jelent meg.

A törvény egyértelműen tisztázta a 
használatos fogalmakat, az engedélyezés 
kérdéseit, az adatkezelés szabályait, 
a személy- és vagyonőrök ügyeit. Újdon
ság például, hogy mezőőr, vagyonőr már 
nem csak magyar, hanem uniós állam
polgár is lehet. Az úgynevezett "fegyver 
útlevél” az összes EU tagállamban 
érvényes, kiadása és visszavonása 
a rendőrség hatáskörébe tartozik.

A vadászokat érintő számottevő 
újdonságról a törvényt illetően nem 
számolhatunk be. Minden bizonnyal 
a kormánynak és a szakminisztereknek 
a törvény által adott felhatalmazása 
alapján készülő végrehajtási rendeletek
ben jelennek majd meg.

■ Mégis lehet iroda nélkül is
vadászt atni

A Gazdasági és Közlekedési 
Minisztérium engedélyezési és közigaz
gatási hivatala - egyetértésben az FVM 
vadászati és halászati főosztályával - 
a múlt havi számunkban közölt 
állásfoglalását az alábbiak szerint 
módosította:

"...Az utazásszervező és közvetítő 
tevékenységről szóló 213/1996.(XII.23.) 
kormányrendelet (a továbbiakban 
rendelet) vonatkozik valamennyi 
Magyarországon nyilvántartásba vett 
vadászatra jogosultra, vagyis a földtulaj
donosi közösségekre, mind pedig 
a vadásztársaságokra, mivel a rendelet 
l.§.(7) bekezdés valamennyi szervezetre 
kiterjeszti a jogszabály hatályát.

A rendelet l.§. (2) bekezdésének g 
pontja értelmében nem minősül 
utazásszervezésnek a hazai/külföldi bér
vadász számára önállóan (nem utazási 
csomagban) értékesített szolgáltatás. 
Nevezetesen, a saját bérvadászati áru- 
alap (vad) önállóan történő értékesítése 
nőm meríti ki az utazási csomag 
togolmát, hanem helyi programszerve- 
/rs  kategóriába tartozik. Azonban 
uu/.lsszervezésnek minősül, ha külön

böző turisztikai szolgáltatások (pl.: szál
lás, étkezés) közül legalább kettőnek az - 
előre meghatározott - együttesét kínálja 
a vadászatra jogosult. Amennyiben a 
vadászterület a hazai/külföldi bérvadász
nak a vadászaton kívül szállást és/vagy 
étkezést is biztosít, akkor ezzel egy 
utazási csomag értékesítését valósítja 
meg, amely már utazási tevékenységnek 
minősül, ebből következően a rendelet
ben megfogalmazottak vonatkoznak rá.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 
egyes szolgáltatások külön-külön szám
lázásával az utazási csomag nem bont
ható meg, mert a hivatkozott rendelet
l.§. (6) bekezdése szerint ilyen esetben 
is az utazási csomagra vonatkozó ren
delkezéseket kell alkalmazni. A térítés- 
mentes - bevételt nem eredményező - 
vendégvadász vadásztatásának feltételei, 
a meghívás szabályai továbbra is 
változatlanok."

■ Bűncselekmény lett a vadorzás!
A 2004. évi X. törvénnyel március 8- 
ikán az országgyűlés - a civil szervezetek 
által összegyűjtött több mint százezer 
aláírás hatására - módosította a Btk.-ról 
szóló 1978. évi IV. törvényt és 
a kapcsolódó jogszabályokat.

A Btk. 266/B. §. "állatkínzás'' 
alcímének (2) bekezdése:

"Az (1) bekezdés szerint - két évig 
terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű 
munkával, vagy pénzbüntetéssel - bün
tetendő, aki a vadászatról szóló törvény 
által tiltott vadászati eszközzel, vagy 
tiltott vadászati módon vadászik, illetőleg 
a halászatról szóló törvény által tiltott

halfogási eszközzel, vagy módon 
halászik, vagy horgászik".

A jogszabály a kihirdetése után 
30 nappal hatályba lépett és megjelent 
a Magyar Közlöny március 25-ei 
számában. A fentieken kívül a jogszabály 
bűncselekménnyé nyilvánítja 
az állatkínzást, az állatviadalok 
szervezését, valamint rendelkezik 
több más fontos állategészségügyi 
kérdésről is.

■ Diana alakuló ülés Békéscsabán
A Diana Vadászhölgy Klub Békés 
megyei csoportja 2004. április 19-én 
húsz Békés megyei vadászhölgy 
részvételével alakult meg. Varjú Mónika 
alelnök vezetésével, a vadászszövetség 
székházában rendezték a hölgyek első 
találkozóját. Nagy Sándor, a Békés 
megyei vadászkamara titkára üdvözölte 
a kezdeményezést és mind szakmai, 
mind anyagi támogatásáról biztosította 
a klubot. A kölcsönös bemutatkozásokat 
követően már ötletek körvonalazódtak, 
és tervek szövődtek a jövő klubéletét 
illetően. A megyei vadásznap 
lövészversenyén - várhatóan - már 
"Diana" csapat is részt vesz, valamint 
a főzőversenyen is összemérik 
tehetségüket férfi vadásztársaikkal.

BG

■ Dianák
A Soproni Erdészeti Múzeumban 
július 7-én 14 órakor "Dianák " 
címmel kilenc vadász- és természetfestő 
hölgy(!) kiállítása nyílik, ahová 
mindenkit sok szeretettel várunk.



■ Közös program készül
Nemzeti Vadgazdálkodási és Vadászati 
Programot készít a Védegylet a Pest 
megyei szövetség javaslatára, amelyet 
az országgyűléssel kívánnak jóváhagyat
ni - döntött az OMW elnöksége május 
4-ei ülésén. A munka előkészítésével 
és szervezésével Pechtol Jánost, a 
Védegylet ügyvezető elnökét bízták meg.

Beszámolót fogadtak el továbbá 
a tavalyi évről, valamint jóváhagyták 
az idei pénzügyi tervet, amelyeket 
rövidesen az Országos Választmány elé 
terjesztenek. Az ügyvezető elnökség 
javaslatára az árpádhalmi terület 
vadászati jogát a jövőben az OMW újra 
önállóan hasznosítja, a keltetőt azonban
6 hónapra bérbe adta. A tervek szerint a 
nagymágocsi erdőben a DALERD Rt.-vel 
közösen üzemeltetett vaddisznóskert 
létesül.

Elfogadták a "gróf Nádasdy Ferenc 
Emlékplakett és a "Magyar Vadászatért 
Érdemérem" kitüntetések alapító 
okiratát, amelyből a megyei szövetségek 
és az ügyvezető elnökség előterjesztése 
alapján évente 25-25 adományozható.
Az elsőt vadgazdálkodó szervezetek, 
az utóbbit személyek egy alkalommal 
kaphatják meg.

Az OMW elnöksége a külső kommu
nikáció eredményessége és hatékonysá
ga érdekében együttműködik és 
támogatja a kamara kommunikációs

bizottságának munkáját, amelynek 
tavaly megválasztott elnöke, Csekő 
Sándor, lapunk főszerkesztője.

Az elnökség Farkas Dénes 
őzgazdálkodásról szóló, közeljövőben 
megjelenő könyvét 150 000, a Magyar 
Korongvadász Szövetség világkupa 
versenyét 50 000, a Nimród vadászújság 
videofilm pályázatát 100 000 forintos 
különdíj felajánlásával támogatja, 
ha a bíráló bizottságban az OMW 
képviselője is részt vehet.

■ Koccintsunk Európára ...
... a Balaton parton" rendezvény- 
sorozattal ünnepelte Keszthely az euró
pai uniós csatlakozást április 27-e és 
május 2-a között. A gazdag programok 
közül kiemelkedő volt a gasztronómiai 
barangolás, amelyet Pál Károly, 
a Gasztropál Bt. vezetője és munkatársai 
valósítottak meg. A barangolás hét kony
hából álló büfészigetet jelentett, ahol 
ízelítőt kaphattunk latin, francia, angol
szász, skandináv és természetesen 
a magyar tájak jellegzetes ételeiből.
Talán a legnagyobb sikere a magyar 
vadételeket kínáló sátornak volt, 
amelynek színvonalát emelte Tóth 
Zoltán (Neptun Kiadó) és Wentzely 
Dénes erdész - író jelenléte, aki 
könyveinek dedikálása mellett ízes 
történeteivel is megörvendeztette 
a vadpörkölt fogyasztókat.

■ Helyreigazítás
Természetesen az előzfl ............
címlapján megjelent millimricn t. 
amelyek a világrekord vadLuur,, > 
körméreteit jelzik - centiméinél In 
értendők. Elnézést kérünk a/ Hli 1

■ Újságírónap Pécsett
A MÚOSZ Vadászati-Erdészeti 
és Természetvédelmi Szakosztálya 
kihelyezett ülést tartott a Mecseki 
Erdőgazdasági és Faipari Rt. 
pécsi központjában. Káldi József, 
a MEFA Rt. vezérigazgatója 
fogadta az újságírókat, majd 
részletesen ismertette az erdőgazdas.i; 
új szervezeti és működési felépítését, 
amely egy folyamatosan, naprakész 
adatokkal dolgozó számítógépes 
hálózatra lett felépítve. Az új 
rendszer hatékonyságát 
demonstrálva, Hirmann Antal 
erdőmérnök, a számítástechnikai 
osztály vezetője, a jelenlévők 
véletlenszerű kérdései alapján 
percek alatt "varázsolt elő" 
az adott napot is tartalmazó 
erdészeti-vadászati-gazdasági 
adatokat. A bemutatót 
követő szakosztályi ülésen 
a lemondott Fáczányi Ödön 
helyett Koller M. Gábort 
választották meg a jelenlévők 

P.G. szakosztályvezetővé.

Idénynyitó meglepetés
■ Diana, a vadászat szeszélyes istennője, már az idény első napján meglibben- 
tette fátylát az Ormánsági Hubertus Vadásztársaság területén, amikor az első 
esti lésen terítékre került a képen látható parókás őzbak. Feltörve 15 kilót 
nyomott, és heréi mindössze babszemnyiek voltak. A szerencsés elejtő, 
Forczek László elmondása szerint a bakot vagy három hete ismerték. Húsvét 
napján egy családi sétán figyelt fel a különleges bakra ifj. Szőlősi Tamás, a 10 
éves szemfüles kisfiú, aki azonnal szélt édesapjának. Ettől kezdve figyelték 
a bakot, és egy hordozható lest is elhelyeztek. Az ominózus estén borongós idő 
volt, és a bak mintegy kétszáz méterre bukkant fel a lestől. Több mint egy órát 
vártak feszülten, mire a sűrű növényzetben jól láthatóvá vált és minden 
kétséget kizáróan megbizonyosodhattak arról, hogy az jött, amit oly repesve 
vártak. A lövés eldördült, és a bak még csak nem is jelezte a 8x68-as lövedék 
becsapódását, lassan tovaballagott, majd eltűnt a közeli sűrűben.

- Elhibáztad - nyugtázta a lövést Szőlősi Tamás, a kísérő.
- Az egyszerűen lehetetlen - jött a válasz, majd hamarosan elindultak 

a rálövés helyére, amelytől vagy tíz méterre feküdt a dermedt bak.
Forczek László sokat megélt vadász, s mégis élete egyik nagy vadászsikerének 
tartja a maga nemében páratlan parókás bak elejtését. A különleges trófeát 
a legjobb preparátoroknak adta át kikészítésre.

A.G.
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Felhívás
■  Lepnünk kell imig nem késöl Ezért a Vadászati Kulturális Egyesület megkezdte 

az Országot Szalonka Klub szervezését hogy egyrészt közösen, együtt tudjunk fellépni 

a tavaszi szalonkáz** megmaradása mellett, másrészt hogy aktivizálhassuk magunkat 
a nemzetközi i/akinka-monltorlng és -kutatás munkálataiban.

Tisztahttai kértük azoknak a szalonka-vadászoknak, együtt szalonkázé baráti társaságok
nak. kluboknak a lokmtkezését akik az ország különböző területein rendszeresen járnak ki 
a tavaszi Mkinkahuzáiokra. hogy 2004. június 20-álg szíveskedjenek eljuttatni - levélben, 

faxon r maliban nevüket címüket a Magyar VADÁSZLAP szerkesztőségéhez.
Cím 1031 Budapest Pákász u. 7. Fax: 06/1-242-0042. E-mall: vke@vadaszlap.hu

Matula táborok
i-nyes környezetben,

■ I ii Hun (Vas megye) június 27-től 
i ír. .1/  Olimpia-tónál - a Vadászati 

ii ili • Egyesület támogatásával - 
■i i .■cl viv.ünk a természet, a
• i .i vadászat és az ember alkotta 
nr .zetos szépség" szerelmeseinek.
11|/fii és a natúr életmódot 

I vi-Irt 10 éven felüli fiúk és lányok
o ütközését várjuk! 
loloiitkozési határidő: június 21. 
miü OLidi Művelődési Központ,
'i i Szombathely, Simon István u. 4. 
lel 06 30/9 467-105 (Fazekas Gábor 

i!'“ ! vozető), fax: 06 94/ 324-430
0 mail: szamoca3@freemail.hu
1 i.iziLig programmal várják

l ■ t vs 1111 >a n a vadász-szülők gyermekeit 
h novos kortól a püspökszilágyi táborba, 
ohh turnusban. Jelentkezni lehet 
m ii is íO-áig. Levélcím: Barbóczné, 
Kuiüb.ii Éva, 1028 Budapest, Muhar
I r ,  telefon 06/1/ 376- 8866 (17- tői 
'it óráig), mobil: 06/30/ 999 - 9928

Bársony István Klub alakult
\ i ii pszerű vadászíró szellemi 

i tékának ápolása céljából klub 
iLikult Sárkeresztesen, az író 

ul()falujában. Céljuk az emlékek 
ipuLisa, kutatása, műveinek

l ’ ./otűsítése és közösségteremtés.
K.it sony István 1855. november 15-én 
/ulotett, s életében 45 könyve jelent 

.: Annakidején, a hetvenedik 
lilotésnapján, a község díszpolgárává 

választották, szülőházára emléktábla 
került, ami a negyvenes években tűnt el. 
200c> bon, születésének 150. évfordulóját 
méltóképpen szeretnék megünnepelni, 
emléktábláját helyreállítani.
Tervezik egy falinaptár kiadását és egy 
dombormű elkészítését. A személyes

emlékek, a művek összegyűjtése 
céljából várják minden tisztelője, 
az irodalombarátok segítségét.
A klub lakóhelytől függetlenül nyitott 
mindenki számára. Részletes információ 
kapható dr. Csiák Gyulától, a 06(20)
927- 6900 számú mobiltelefonon.

■ Nagymarosi
Híven a hagyo
mányokhoz, 
június első 
hétvégéjén, idén 
is megrendezik 
világhírű tudós 
vadászunk, Kittenberger Kálmán 
emléknapjait Nagymaroson.

Pénteken, este 6 órakor a Bethlen 
Ivoda különtermében rendezett 
irodalmi esttel kezdődik az emlékezés, 
amely során Kittenberger Kálmán 
és Fekete István alkotói kapcsolatára 
emlékeznek az egybegyűltek.

Szombaton 10 órakor ünnepélyes 
fesztivál-megnyitót mond Rácz Gábor, 
a Pest megyei vadászkamara 
elnöke, majd megkoszorúzzák 
Kittenberger Kálmán köztéri 
mellszobrát. Ezután a Művelődési 
Házban a nagymarosi Kittenberger 
Vadásztársaság Börzsönyt 
bemutató vadászati kiállítása nyílik 
meg, amelyen helyet kapnak 
azoknak a vadászoknak is 
az egzotikus tájakon zsákmányolt 
trófeái, akik csaknem egy évszázaddal 
később léphettek a jeles tudós 
nyomdokaiba.

Vasárnap a Duna partján 
jeleskednek a főzőverseny résztvevői, 
kiállítást láthatnak Afrika népi 
és iparművészeti kincseiből, 
és gazdag felnőtt- és gyermekprogram 
várja az érkezőket.

■ A vadászati kommunikáció 
jegyében
Az OMVK főtitkára és az ad hoc 
kommunikációs bizottság elnöke 
az elnökségi határozat végrehajtása 
érdekében megállapodtak abban, 
hogy a vadászkamara területi 
szervezeteinél egy hónapon belül 
működőképessé kell tenni 
az elektronikus levelezést (e-mail) és 
a fax kapcsolatot, a kezelők számára 
tréningeket szerveznek.

A főtitkár valamennyi megyei 
titkárnak a feladatává teszi a megyei 
sajtófigyelést (megyei lapok, 
körzeti tévék, rádiók), melyhez 
elengedhetetlen a megyei 
sajtóorgánumok előfizetése.
Az országos médiumok sajtófigyelését 
központi hatáskörben rendezik.

A vadászat kommunikációs 
stratégiájának kidolgozását 
megelőzően el kell készíteni egy 
helyzetelemző tanulmányt, amelyre 
egy külső-, közvélemény kutató céget 
kér fel a főtitkár.

A bizottság elnöke szükségesnek 
látja, hogy a vadászat image-nek javítása 
érdekében a kommunikációs munkában 
az Országos Magyar Vadászati Védegylet 
és a megyei szövetségek is vegyenek 
részt, javasolta, hogy az intézőbizottsá
gok természetvédelmi felelőseinek 
feladatát bővítsék ki ezzel 
a tevékenységgel. (A javaslatot az OMW 
Elnöksége megtárgyalta és támogatóan 
elfogadta.)

Végül a megállapodásnak egy nagyon 
fontos pontja, hogy valamennyi 
megyében és országosan is kijelölésre 
kerülnek azok a személyek, 
akik a vadgazdálkodásról, a vadászatról 
és a vadászokról félkészülten tudnak 
majd nyilatkozni. Részükre - profi 
szakemberek bevonásával - regionális 
és országos kommunikációs tréningeket 
fognak tartani.

■ Maderschpach Viktor emlékére
A múlt havi számunkban már 
részletesen ismertetett Pest megyei 
Vadásznap alkalmával, június 13-ikán 
a gödi Nemeskéri-Kiss kúria parkjában, 
a nagy vadászíró és legendás 
huszárkapitány emlékét ápoló 
Maderschpach Vadászklub bemutatja 
a névadójának életútját méltató kiállítás 
teljes anyagát.

mailto:vke@vadaszlap.hu
mailto:szamoca3@freemail.hu
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m Górcső alatt a fekete sereg
"Vaddisznó-gazdálkodásunk helyzete" 
címmel országos konferenciát szervez 
az OMVK vadgazdálkodási bizottsága 
Bábolnán, június 10-ikén. A házigazda 
szerepét a Bábolnai Mezőgazdasági Rt. 
vállalta és a szervezők a rendezvényre 
minden érdeklődőt szeretettel várnak.
A részletekről érdeklődni lehet az OMVK 
központjában, Bíró Gabriellánál, 
a 06/1/212 -22 -26-os telefonon.

■ Esztelen vadmérgezés
Mérgezett kukoricától elhullva találtak
7 szarvastehenet, 1 borjút, 3 őzbakot,
4 sutát, 1 gidát, valamint 2 egerészölyvet 
és erdei pintyet a gyönki vadásztársaság 
(Tolna megye) hivatásos vadászai és tag
jai április elején. Később még egy elhul
lott vaddisznóra és egy szarvastehénre 
leltek. A mérgezett csalétek kisebb - két- 
maroknyi - kupacokban volt a váltókra 
elhelyezve. Mind a tetemekből, mind 
a csalétekből a hatósági állatorvos mintát 
vett, és azt a kaposvári állategészségügyi 
intézetben vizsgálják. A rendőrség 
az ismeretlen tettes vagy tettesek ellen 
a nyomozást megindította.

■ Az erdészek legjobb lövészét
...és egyben abszolút győztesét avatták 
május 2-ikán a budakeszi lőtéren, az 
Intermas Kft. által rendezett évadnyitó 
lövészversenyen. A megnyitón külön 
köszöntötték a hazai koronglövészet 
egyik nagytiszteletű doajenjét, Gál 
Ferencet, aki négy évtizeddel ezelőtt 
éppen ezen a napon nyerte meg 
az országos bajnokságot. Ezután Igaly 
Diana népszerű olimpikonunk lövése 
nyitotta meg a rangos versenyt, ame
lyen a résztvevők versenyző- és erdész 
kategóriákban mérték össze tudásukat.

Az erdészek eredményei:
Kovács Sándor - Gemenc Rt, (70) 
az erdész kategória és a verseny 
abszolút győztese, Pittlik Károly - Pilis 
Parkerdő Rt., Gödöllő (68), Kovács Ignác
- Gemenc Rt. (66) és Zilai János - 
Gemenc Rt. (64) A versenyzők 
eredményei: Szabó Károly (68),
Nagy Péter (61), Rádi József Viktor (60), 
és Pálinkás Tibor (57).

■ Horgászból lett vadorzók
Bizonyára nem lehetett valami jó kapása 
május elsején a Dunán horgászó apának 
és fiának, mert gyorsan vadorzásra

adták a fejüket. Ercsi és Szigetújfalu 
magasságában csurgott a ladikjuk, 
amikor három vízben úszó őzet pillán 
tottak meg. Rögvest összeszerelték 
a horgászbotjaikat és megtámadták 
az őzeket. Egyet sikerült is vízbe 
fojtaniuk, majd a zsákmányt behúzták 
a ladikjukba. De nem volt szerencséjük, 
mert a kompról az egész jelenetet 
többen végignézték és riasztották 
a rendőrséget. A helyszínre érkező 
járőrök - a ráckevei vadászok segítségé
vel - az őzzel együtt rövidesen elfogták 
az ercsi illetőségű 55 éves apát és 33 
éves fiát. Miután az állatkínzás és ezen 
belül a vadorzás esetében a törvény 
szigorodott, már ennek megfelelően 
indult meg ellenük a büntetőeljárás.

■ Pig Brother
...azaz a "disznó testvér" címmel web- 
oldalt üzemeltet egy leleményes német 
vadásztársaság az interneten. A "vad- 
kukkolók" rejtett kamerákkal éjjel-nap- 
pal követik és figyelik a vaddisznók 
bensőséges családi életét. Három kan -

Mementó

■ A fotón látható ozbakot, vadásztársunk 
2004. május 2-án, a szentesi Hubertus Vt. 
területén, a zalotai ártér melletti nyárfa- 
erdőnél ejtette el. A társaság tagjai közül 
többen korábban is látták a bakot, és azt is 
látták, hogy a testén kívül egy burjánzó 
daganata van. A vadászatot kimondottan 
erre a bakra szerveztük és amikor 
zsigereltük, megnyúztuk, egyértelművé 
vált, hogy a blattján egy kis kaliberű lövést 
kapott, a testében pedig több, feltehetőleg 
.22 kispuskából származó lövedékdarabot 
találtunk.

Itt volt az ideje, hogy az orwadászatot 
szigorúbban büntesse a törvény!

Lajos László

Kellet, Oszkár és Willy - két koca - 
Luise és Sophie -, valamint a malacaik 
minden lépését, viselkedését kamera 
követi az Eifel hegységben. Bár elsősor
ban gyerekek számára készítették 
az oldalt, mégis az érdeklődő látogatók 
döntő része felnőtt. A vadásztársaság 
ennek kapcsán kiemelt figyelmet fordít 
a vadvédek-m szükségességének és 
a vadgazdálkodási ismereteknek a széles 
körű terjesztésére is. A munka nem 
előzmény nélküli, mert a múlt évben két 
szarvas mindennapi életén keresztül 
a szarvas-gazdálkodás műhelytitkaival 
ismertették meg a nagyközönséget.
Az érdeklődésre jellemző, hogy a web- 
oldal két hét alatt több mint másfélmillió 
(!) kattintást kapott

■ Riasztólövés a tolvajok lába elé
Több alkalommal vette észre E. László, 
a fikarcnyit sem ijedős budapesti 
vadász, hogy rendszeresen és módszere
sen lopják a fáját az 56 hektáros pilis- 
csévi erdejéből. Nem akart a rendszeres 
tolvajlásba beletörődni és rajtaütés
szerűen elkezdte a területet ellenőrizni.

1999 novemberében sikerült is tetten 
érnie két tolvajt, R. Pétert és fiát. akik a 
motorfűrésszel kivágott fát éppen rend
számnélküli kisteherautójukra pakolták. 
Felszólította őket, hogy a rakodást azon
nal hagyják abba és - hogy ne tudjanak 
elmenekülni - vetkőzzenek le. Erre 
azonban nem voltak hajlandóak. A jó 
modor iti.1i nem segített, majd szó-szót 
követeli, es II Ms/.ló vadászpuskájával 
a fiú Liba elé, a fökibe lőtt.

A fatolvajok erre mindent hátrahagy
va elmenekültek, s a rendőrségen 
feljelentést tettek. Az erdőtulajdonos 
a bűnjeleket - a megpakolt autót és 
a láncfűrészt - egy ismerősénél helyezte 
el, de feljelentést nem tett.

És most következik az igazságszolgál
tatás:

Első fokon az Esztergomi Városi 
Bíróság - nem a tolvajokat - hanem 
E. Lászlót mondta ki bűnösnek, és 
három évre felfüggesztett, 1 év 6 hónap 
börtönbüntetésre és 50 ezer forintos 
pénzbírságra ítélte.

A vádlott védőjének fellebbezésére 
a megyei bíróság az ítéletet megváltoz
tatta, és E. Lászlót - bűncselekmény 
hiányában - minden vád alól felmentene 
és elrendelte a bűnjelként lefoglalt 
vadászfegyverének a visszaadását is
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Ekkor az ítélet ellen a vádat képviselő 
ügyészség a Legfelsőbb Bírósághoz 
felülvizsgálati kérelmet nyújtott be... és 
a Legfelsőbb Bíróság a megyei bíróság 
ítéletét erősítette meg.

Igaz, közben eltelt majdnem öt 
esztendő ... arról nincs tudomásunk, 
hogy a tolvajokat mivel és mennyire 
büntették meg.

■ Jogos önvédelem
Nagy port vert fel januárban az a hír, 
hogy Foltányi Gábor és felesége fővárosi 
családi házába betört D. P. Ivanov bol- 
gár-macedon állampolgár. Az emeleten 
értékek után kutató férfi cigarettájának 
füstjét vette észre a házaspár. A rabló 
pisztolyt rántva, a házaspárt a földszint
re parancsolta, mire Foltányi a pincében 
lévő fegyverszekrényéhez ment, ahol 
vadászfegyvereit engedéllyel tartotta, és 
egyet sikerült is észrevéüenül kivennie.

Az értékeit védelmező háztulajdonos 
sörétesével a rabló felé indult, aki akkor 
éppen háttal állt. Ám, amikor hirtelen 
megfordult, pisztolya egyenesen 
a lélekjelenlétét egy percre el nem 
veszítő háziúrra meredt, aki erre, 
azonnal "féltompor tájékon" lőtte.

A sebesült rablónak ugyan sikerült a 
házból kimenekülnie, de a súlyos 
sebesülése és fájdalmai miatt nem jutott 
messzire, az időközben kiérkező 
rendőrök elfogták. A nyomozás során - 
szakértők bevonásával - végül 
egyértelműen bizonyítást nyert, hogy 
Foltányi jogos védelmi helyzetben 
használta vadászfegyverét, ugyanakkor 
a lábadozó Ivanov ellen - rablás alapos 
gyanújával - vádemelési javaslatot 
terjesztettek az ügyészségre.

■ Krotália nélkül
"utaztatott" éjjel két sportvadász 

Vas megyében egy őzet és két 
vadmalacot a kocsijában. Közúti
• ■1 lenőrzés során - Vönöck térségében - 
.1 járőr a kocsit átvizsgálva megtalálta 
.t i si megtartóban a zsákmányt, amelyek 
,i lőii-gyzékbe sem voltak beírva.
A kirándulás ezzel véget is ért, 
a zsákmányt lefoglalták, az eljárás 
megindult és lopás vétségével azóta 
már a vádemelés is megtörtént.

■ Kispuska, nagy bukta
Sóstóhegy és Nyírpazony határában 
(Szabolcs-Szatmár-Bereg megye) járva,

a Nyíregyházi Tangazdaság 
Vadásztársaság vadásza egy lövést 
hallott április 18-ikán, este 7 óra tájában. 
Mivel más beírva a területre nem volt, 
rögvest a hang irányába indult, 
értesítette a társaság néhány tagját és 
a rendőrséget. Eközben újabb lövést hal
lott, majd egy gyanús gépkocsit pillantott 
meg. A gépkocsi vezetője észrevette 
a közeledő vadászt és hatalmas iramban 
elhajtott a dűlőutakon. Közben a vadász 
meglátta, hogy a kocsiból valamit 
kihajítottak. Az üldözés nem tartott 
sokáig, mert az autót a vendégmarasz
taló sár sikeresen megfogta. A kocsi 
vezetője és kísérője a kérdőre vonásra 
azt mondták, hogy vasárnapi 
sétakocsikázásra jöttek a határba. 
Ekkorra már odaérkeztek a rendőrök is 
és megtalálták a kidobott .22-es, 
távcsöves puskát, amely hatástalanított 
volt, de újból "üzembe helyezték", 
a gyári számát gondosan kiköszörülték, 
így aztán a 39 éves nyíregyházi 
vállalkozó és fia - mi mást tehettek 
volna - a vadorzást beismerték, a puskát
- állítólag - ismeretlen személytől 
vásárolták a piacon. A társaság tagjai 
még éjjel, a lövések feltételezett 
irányában megtaláltak egy őzbakot, 
amelynek értékét 400 ezer forintra 
becsülték. A rendőrség a büntetőeljárást 
megindította. A sikeres elfogás 
egyébként - amint a vadászok 
elmondták - korántsem a véletlen 
műve,- hanem a hónapok óta tartó 
szervezett járőrözésnek és figyelő- 
szolgálatuknak a szó szerinti 
"gyümölcsöző" eredménye volt.

■ Továbbképzés Zalában
A Zala megyei vadászkamara 
és szövetség minden évben két 
alkalommal tart továbbképzést 
a megye hivatásos vadászainak, 
amelyek általában elméleti foglalkozá
sok. Ezt egészíti ki a hivatásos 
vadászok versenye. Az idén kivételt 
tettek a szervezők és a bőszénfai 
vadaskertbe, valamint az öreglaki 
vadfeldolgozóba vitték el 
a résztvevőket.

Megérkezésünk után átfogó 
előadást tartottak vendéglátóink,
Nagy János egységvezető,
Dani Tamás vadgazdálkodási 
ágazatvezető és Szabó József 
tenyésztési ágazatvezető a vadaskert

működéséről, a zárttéri nagyvad
tartásról. A vadaskert 1992 óta 
működik, 1500 hektáron. Legnagyobb 
számban gímszarvassal, ezenkívül 
dámmal, őzzel és vaddisznóval 
foglalkoznak. Árbevételük jelentős 
részét az élő vad értékesítése képezi.
A zárttéri nagyvadgazdálkodás során 
végzett kutatások eredményei jól 
használhatóak a normál 
vadgazdálkodásban is. De a létszám
becslés, a kor meghatározása, 
a helyes ivararány, a vadeltartó 
képesség területén is értékes informá
ciókhoz jutnak a vadaskerten belüli 
megfigyelések során.

Öreglakon Vörös Géza ügyvezető 
igazgató és dr. Geszti János hatósági 
állatorvos tartott tájékoztatót a vadfel
dolgozásról, a vadátvétel szabályairól, 
ami most nagyon aktuális. Egyrészt, 
m ert sok volt az utóbbi időben 
az elkobzás, másrészt változik a vad 
leadása. Nem kell mellékelni a vad 
belső szerveinek mintáit, hanem 
a hivatásos vadásznak kell eldöntenie, 
hogy leadható-e a vad, vagy utal-e 
valami elváltozás betegségre, 
fertőzöttségre.

Természetesen a vadátvevők és 
feldolgozók komoly vizsgálatoknak 
vetik alá az átvett vadat. Ezekről és 
az átvétel szigorú szabályairól beszélt 
dr. Geszti János, aki felhívta a figyel
met, hogy télen is egy órán belül ki 
kell zsigerelni a vadat, ahhoz, hogy 
semmilyen erjedési folyamat ne indul
hasson el. Jó tudni, hogy a gázolt 
vadat nem dolgozhatják fel, megsem
misítésre kerül. Befejezésül 
Vörös Géza végigkalauzolt minket 
az üzemen, megmutatva mindent, 
mi hogyan működik, elmondva, mit 
hogyan dolgoznak fel. Az üzem  már 
csak 54 alkalmazottal dolgozik, mert 
egyre kevesebb vadat kell feldolgoz
niuk. Egyébként a legkeresettebb 
termékük a konyhakész vadsonka, 
amellyel vendéglátóink meg is kínál
tak bennünket a tájékoztató végén. 
Nem véletlen a keresettsége, igazi 
ínyencség a vadsonkás szendvics.

Az egész napos program ered
ményeként biztos, hogy valamennyi 
jelenlévő hivatásos vadász sok 
hasznos, érdekes információt, látni
valót könyvelhet el magának.

Polster



Az időjárás közbeszólt.
Kora reggel és a délelőtt 
folyamán még sok^ielyen es 
az országban, am üp néhány 
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pince. Ha 
a bejárati,
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a korongozás titkaiba avatta be őket és 
a pipázóban Gonda Gábor 
papírvágás művészetébe kóstolhattak 
bele... ha túljutottak a vadász-görények 
megcsodálásán és elkészült 
a "tetkójuk".

■ A VKE közgyűlése
11 órakor a közönség java része 
a galéria felé vette az irányt, 
hogy meghallgassa, elfogadja 
a VKE testiileteinek beszámolóit, 
szavazzon a tervekről, módosítsa 
az Alapszabályt. A Magyar Vadászok 
Zászlójára a hódmezővásárhelyi 
szalonka klub nevében Balogh János 

köthetett szalagot. Egy perces 
néma felállással emlékeztek meg 
az elhunytakról: Csada Ferencnek, 
dr. Czvalinga Istvánnak, Kotlár 
Károlynak, dr. prof. Kőhalmy 
Tamásnak és Makai Gyulának szólt 
a tiszteletadás.

Csekő Sándor elnöki beszámolója 
távirati stílusban foglalta össze 
a májustól májusig tartó egy esztendőt. 
A többi között a következőket mondta:

- Ha a működésünk, gazdálkodá
sunk számait nézzük, megállapítható, 
hogy 25 százalékkal kevesebb lett a 
bevételünk, a tervezett 79 millióval 
szemben csak 59 millió, ugyanakkor 
5 százalékkal emelkedtek

m A Nemeskéri-Kiss kúria készült 
a VKE majálisára. Murvai Zoltán 
kihajtotta a mesteremberekből, 
hogy az alkalomra elkészüljön, 
működjön a kert újabb ékessége, 
a szökőkút. Az utakat frissen terített 
murva borította, az egész kastély- 
parkban harsogóan szép zöld, ápolt 
pázsit fogadta az érkezőket. Táblák 
jelezték a II. Országos 
Vaddisznópörkölt Főzőverseny 
t’s.ip.11.1111.11 . .1/ n.is/okiKik, kutyások
nak, vadászgörényeseknek, madará
szoknak a helyét és gyorsan kialakult 
az árusok utcája is. Az ötkarikás 
verseny helyszínei a kúria árkádsorán 
kaptak helyet, a galériában l.-alakban 
zöld borítású székek fogadták 
a közgyűlés résztvevőit.

Némi "gödi bolyongás" után

érkeztek meg Pécsről a Baranyai 
Vadászkürt Együttes tagjai, s 
a köszöntő elfújása után a színpadon 
Bodrogi Gyula ismertette a nap 
programját, majd megkezdődött 
a műsor. A vadászkürtösök egy 
vaddisznó vadászat egész napi kürtjeiét 
fújták el, bemutatót tartottak 
a vadászkutyások, íjászok, vadász- 
görényesek, s a solymászatról is kapott 
tájékoztatót a jelenlévő közönség. 
Szabó György - vadász és csontfaragó - 
bűvészmutatványokkal szórakoztatta 
a "nagyérdeműt", elsősorban 
a gyerekeket.

Valamennyi gyermek-programnak 
sikere volt, Krizsány Annával 
levelezőlapokat, illat-zsákocskákat 
készíthettek, Juhász Évával keretes 
képeket festhettek, Török Ferenc

i o



a kiadásaink 2002-höz képest. A nnak  
ellenére, hogy értékesítettük a Honvéd 
utcai lakást, negatív mérleggel - 
m ínusz 516 ezer forinttal - zártuk  
2003-at. A legtakarékosabb 
gazdálkodás mellett sem hozott 
eredményt a VADÁSZLAP kiadása, 
gyakorlatilag megbuktunk 
a természetvédelmi bélyeggel és - 
átmenetileg - stagnál a hivatásos 
vadászok egyenruhájának 
disztribúciója.

- Két elképzelésünk megvalósítása 
viszont pozitívumként értékelhető.
A z egyik, hogy az egyesület első 
szekciójaként megalakítottuk a Diana 
Vadászhölgy Klubot és januártól 
egységes papíron, színes nyomással,
20 oldallal bővítettük a VADÁSZLAP-ot. 
A Diana klub megszervezésével 
30-40 százalékkal több lett az egyesület 
taglétszáma, a VADÁSZLAP pedig 
minőségben utolérte a konkurens 
lapokat, a változtatás, illetőleg 
a terjesztéshez kötődő akcióink 
ugyancsak 30-40 százalékkal emelték 
az előfizetőink számát és 15-20 száza
lékkal csökkent az eladatlan lapok 
mennyisége.

Faller István, az Ellenőrző Bizottság 
elnöke beszámolójában tájékozatta 
a közgyűlést, hogy az elmúlt évben 
négyszer konzultált az egyesület 
vezetése, az EB-vel s mind a négy 
esetben egyetértettek abban, hogy 
szükséges volt a Honvéd utcai lakás 
eladása, indokolt volt a VADÁSZLAP 
műszaki-technikai fejlesztése. Az EB 
is egyetértett a szekciók - elsőként

W./></!« I

a Diana Vadászhölgy Klub mrn • 
lakításával és gazdaságilag e. m<l > 
volt, hogy a macerás Ménes/irt 
utcából a Pákász utcába kolto, 
az egyesület és a szerkesztősig

Szekeres István, az Etikai
Bizottság elnöke rövid ............... . .U
azzal kezdte, hogy nem volt dolga 
a bizottságnak. Később - elnöki 
javaslatra - a bizottságot választót i 
meg a közgyűlés a jövő évi válasz! i 
sok Jelölő Bizottságának.

Bíró Gabriella, a Diana 
Vadászhölgy Klubról, Mészáros Iván 
a VKE Matula-programjáról tájékoz 
tatta a jelenléti ívet aláíró 77 VKE 
tagot, majd a közgyűlés egyhangúi i): 
elfogadta a beszámolókat.

Ugyancsak "egyhangúlag" került 
jegyzőkönyvbe az előre írásban 
kiküldött Alapszabály módosítása, 
amelynek szóbeli kiegészítését 
dr. Faragó István mondta el és nem 
volt vita az egyesület terveinek, 
elképzeléseinek ismertetése után sem 
Ennek értelmében "zöld u tat” kapót i 
a VADÁSZLAP eladására tett javaslat, 
a Hubertus Kereszt gyémánt 
fokozatának alapítása, valamint 
az együttműködési szerződések 
megkötésére irányuló törekvés ... 
hogy csak a lényegesebb pontokat 
említsük.

Békés Sándor, a Hubertus Kereszt valódi gyémán
tokkal ékesített fokozatával

■ Megalakult az Irodalmi- és 
a Művész Kör
A VKE évi rendes közgyűlését 
követően 25 vadászíró megalakította 
a VKE Irodalmi Körét, és 21 
képzőművész írta alá a Művész Kör 
alapításának jelenléti ívét. (Mindkét 
kör esetében számosán jelezték 
az egyesületnek az együttműködési 
szándékukat, akik akadályoztatásuk 
miatt nem tudtak személyesen jelen 
lenni.) Az Irodalmi Kör felkért elnöke 
Rakk Tamás, titkára Dúcz László, 
a Művész Kör elnöke Török András 
Mátyás, titkára Boros Zoltán lett.

Bodrogi Gyula, a VKE aranygyűrűjével

■ Idén a dunapatajiak győztek
Közben rendületlenül főztek 
a főzőverseny csapatai. Tizenkét 
csapat nevezett, de a Tóth Kálmán 
(Taverna Rt.), Pintér István (FVM) 
Murvai Zoltán (Nemeskéri-Kiss 
kúria), Rakk Tamás (TAPÓ), GuLii 
István (Magyar Konyha) összeálln.v.
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Szavaznak a hevesi Dianák... akik később elsők lettek 
a teszt kitöltésében
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> > Múlottak az eső ellenére - csoportkép a szalonka dublédíjasokról

11 inek - Blaskó János (Mátyás 
pince) mesterszakács szakmai 
Mutogatásával megerősítve - csak 11 
v.uldisznópörköltet kellett elbírálnia.
\ kiírás szerint minden csapat 

egyforma mennyiségű és minőségű 
s/.ínhúst, 1 adag ragut és egy adag 
kicsontozott gerincet kapott a Szt. 
Hubertus Kft.-tői, a hozzávalókról 
maguk gondoskodtak. Voltak, akik 
nem tartották elégnek a "központilag" 
kiosztott nyersanyagot, s feldúsították 
.1/  otthonról hozott csontos hússal - 
.i verseny eredménye őket igazolta.

A Taverna Díjat - egy elegáns 
vacsorát a Mátyás pincében és négy 
legyet a Nemzeti Színház előadására a 
Kollár Gyula vezette dunapataji csapat 
it vet te, a TAPÓ Díjat - a veszprémi 
I Al’í ) étterem meghívását, amely 
egvuttal egy kirándulást is jelent 
i l Itmyadi Mátyás vadaskertben - 
i ' alián Vt. csapata nyerte, a Napkelte 
Dil.it a Vadcoop Vt. szentendrei 
‘..ip.ti.i, .t Magyar Konyha jövő évi 
1! i > 11 /éleset pedig a hódmezővásárhelyi

ilunk.i klub csapata nyerte.

Az m o  sem tette tönkre a jó  
hangulatot
Mái Ugyancsak lógott az eső lába, 
amikm Stolil András, a délutáni 
műsorvezető föltette a kérdést, 
menjünk a pincébe vagy maradjunk ? 
Menni kellett, mert rákezdett az eső. 
Igen ám, de a nagy pince kert felőli 
ajtaját a kúria egyik alkalmazottja

lezárta és csak a másik oldalról, 
a szűk lépcsőn indulhatott meg lefelé 
az ernyő nélküli közönség.
A színpadhoz készített díjakat is 
gyorsan át kellett szállítani.
Mit mondjunk, úgy 20 percig elég 
nagy lett a kavarodás, míg a pincében 
rendeződtek a körülmények. Sajnos 
a kavalkád miatt elmaradt Máté Ottilia 
dalénekes fellépése.

De nem volt rossz a hangulat, amit 
Bodrogi Gyula - kimondottan erre 
a célra megírt - humoreszkje 
szerencsére még tovább fokozott.
(Az írást következő szám unkban  
közöljük. A  szerk.) A  nagy 
nevetéseket a kitüntetések átadása 
követte, elsőként a láda Törley 
pezsgővel jutalmazottak vehették át 
az idei Szalonka Dublé Díjakat.

■ Szalonka Dublé Díjasok
Tizenhét szerencsés szalonkázó küldte 
be idén a jelentkezését. A szalonkák 
érkezésének majdnem kéthetes csúszása 
a dublék elejtésének időpontjában is 
nyomon követhető, a legtöbb madár 
március második felében volt 
a Kárpát-medencében. Március 17-én 
a Bács-Kiskun megyei 
Dunaszentbenedeken és a Makó 
melletti Maros parti erdőben esett 
az első két dublé és 30-án Nógrádban, 
a Karancs hegyen az utolsó. A dublé- 
lövők közül talán a legszerencsésebbnek 
a Nyírerdő Rt. gúthi erdészetének 
igazgatója, Bartucz Péter mondhatja 
magát, aki március 22-én meglőtte 
az engedélyezett négy madarat, amiből 
este három esett, köztük a dublé.
Az ózdi Búzás Pál sem panaszkodhat, 
megismételte 2002-es sikerét és március 
27-én este újabb dublét lőtt, igaz, 
hogy a második madarat csak reggel 
találta meg.

És akkor következzenek Diana 
kedvencei, az idei dublé-díjasok 
(a nevek mögött a lakóhelyeket tüntet
tük fel): Bartucz Péter (Gúth),
Beck Tamás (Szigetvár), Bolla Albert 
(Tapolca), Borsi Gábor (Budapest), 
Búzás Pál (Ózd), Czudor András 
(Zsadány), Futó János (Boldog), 
Gerencsér Zoltán (Vasvár),
Királyházi Péter (Kecskemét),
Letovai Zoltán (Bátonyterenye), 
Mohácsi Bálint (Tiszaroff), Tamás 
Antal (Csákvár), Tömöry Zoltán 
(Karcag), Varga András (Vilyvitány), 
Varga Péter (Salgótarján), Vörös Tibor 
(Kalocsa) és Zsikai Péter (Makó).

■ "A természet templomában"
Ezzel a címmel írt ki irodalmi pályáza
tot 2003-ban - dr.Nagy Gyula 
emlékének adózva - a VKE és a 
Gyöngyösi Mátra Múzeum Baráti 
Köre. A díjnyertes pályázatok lapunk 
karácsonyi irodalmi mellékletében 
jelentek meg. A pályázaton I. díjat - 
100 ezer forintot - nyert Videcz Ferenc,
II. díjat - 50 ezer forintot - kapott 
Kántor B. Péter, III. díjas - 25 ezer 
forint - lett Balogh Gábor, s 
a szerkesztőség különdíját - az egri 
FERRO Speciál Kft. puskaszekrényét - 
dr. Faragó István vehette át. A díjakat 
dr. Pálosné Nagy Rózsa adta át 
a nyerteseknek.



■ Kitüntetések
A Ceglédi Nagyszéki Vt. - 50. születés
napja alkalmából - a Hubertus Kereszt 
bronz fokozatát ajándékozta 
Fleckenstein Lászlónak. 
Közreműködésük, segítségük, 
támogatásuk és a vadászati kultúra 
érdekében kifejtett munkásságuk 
elismeréséül a VKE ezüst fokozatot 
adományozott a Baranyai Vadászkürt 
Együttesnek (Agyaki Gábor, Jung 
Jenő, Gáspár Géza, Korb Zoltán, Egle 
Zoltán és Fillár István), továbbá 
Rippert Ottó, Takács Viktor és 
Zimányi László, arany fokozatot 
vehetett át Murvai Zoltán.

A VKE 70. születésnapja alkalmából
- Eördögh Károly ötvösmester 
ajándékát - egy az egyesület 
emblémáját befoglaló arany gyűrűt 
nyújtott át Bodrogi Gyula színművész
vadásznak.

Békés Sándor, a VKE Kulturális 
Tanácsának elnöke, író-újságíró, 
a Baranya megyei kamara és 
vadászszövetség tisztségviselője 
a vadászatért, a vadászati kultúráért, 
a vadászati etika fejlesztéséért kifejtett 
tevékenységéért elsőként vehette át a 
Hubertus Kereszt valódi gyémántokkal 
ékesített fokozatát.

A VKE dr. Zoltán Jánosnak,
a VKE tiszteletbeli tagjának, az Arany 
Túzok-toll életműdíj tulajdonosának, 
számos vadászati témájú könyv 
szerzőjének, életre szóló 
"grafomániájának" elismeréséül és - 
posztumusz - dr. Czvalinga Istvánnak, 
a vadászati irodalomért, a Magyar 
VADÁSZLAP-ban megjelent könyvkri
tikáiért, a vadászati kultúra érdekében

kifejtett munkásságáért Arany 
fácán-toll nagydíjat adományoz. >it 
Török András Mátyás, a VKI Mim
Köre elnöke, a megszállott szalon k i  
a vadon élő állatvilág és a természet 
szépségei hiteles ábrázolója Arain 
ecset-toll nagydíjat vehetett át.
Az életműdíjat - az Arany túzok toll 
azért az aktivitásáért, amelyet 
a magyar vadászati kultúra érdekéin 
a könyvklub működéséért és az ifjúr 
neveléséért egész életében kifejtett - 
Köveskúthy György érdemelte ki.

A VKE ötkarikás versenyére 
a díjakat ifj. Marék József ötvös 
ajánlotta fel, de az eső miatt 
a végső sorrend nem  alakulhatott ki 
merthogy a hármas holtversenyt 
eldöntő szögbeverés elmaradt.
(A pince padlózata is összetört voln 
a szegektől tüskés gerendától.)
A teszt-versenyt a Hevesi Dianák 
csapata, a madárfelismerést 
a "Balfácánok" csapata, a növény 
felismerést a "Tamásék" csapat, 
a borharmonizálást a hód
mezővásárhelyi szalonkázók csapat 
a lézeres lövészetet a "Vük" csapat 
nyerte. A maximális pontszámot 
elérő hármas holtverseny 
a "Mátrai bakok" , az "Innen óim 
és a "Kakasdomb" csapat között 
alakult ki az abszolút versi n \ In- 
ők jövőre, versenyen kívül i. >r,i > > 
az időre végrehajtandó szíigl >e\ ertSi 
a győzelem és a helyezések sorsát 
eldönteni.

Dr. Faragó István, Balogh Gábor. Videcz Ferenc, dr.Pálosné Nagy Rózsa (a díjak átadója) és Kántor í 
irodalmi díjasok

„Lője meg a VADÁSZLAP fácánját!”

■ Az elmúlt idényben szerkesztőségünk 30 ezer fácánkakas lábára helyeztetett el kis 
sárga gumigyűrűket, hogy vadászati lehetőséggel jutalmazza az elejtőket. A beküldött 
gyűrűk tulajdonosai között sorsolással dőlt el, hogy a jászberényi Mosonyi Levente - Gőg 
Gábor ajándékaként - egy Sellyén elejthető gímszarvas bikát, a taksonyi Cser László 
a DALERD Rt. jóvoltából egy dámbikát és dr. Balázs István fölajánlásaként a mátraterenyei 
Almádi István egy alföldi őzbak elejtését nyerte.
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Forgóajtó
■ Állítólag egy hazánkban járt 
külföldi újságíró azt írta, 
a magyarokat arról lehet 
a legkönnyebben fölismerni, hogy 
akárhányadikként lépnek be egy 
forgóajtón - elsőnek jönnek ki.
Ez nem  egy rossz jellemzés. Hitet, 
önbizalmat adhat m indannyiunk 
számára most, hogy tagjai lettünk 
az Európai Uniónak.

Nációnkon belül - és ez ne tűnjön 
nagyképűségnek - ném iképpen extra 
helyet foglalnak el a vadászok. Talán 
az iskolázottság, a társadalmi élet 
m inden rétegében betöltött szerepük 
miatt, m intha egy kicsit több IQ-val 
rendelkeznének, m int az átlag 
magyar állampolgárok. És ez nem  
baj, sőt...bizonyos értelemben 
komoly előny.

Feltehetően ennek 
a helyzetfelismerésnek volt 
köszönhető, hogy 1996-97-ben 
a vadászterületek újra elosztásánál, 
a térképek átrajzolásánál, a vadászati 
jog hasznosításánál a vadásztársa
ságok zöm e "labdába tudott rúgni"
... m iközben a labda nem  is az övék, 
hanem  a földtulajdonosoké volt.

Azóta eltelt hét kerek esztendő, 
a játéktéren folyamatosan pattog 
a labda, cserélődtek a játékosok, 
változtak, csiszolódtak a szabályok 
... és 2007-ben újra be kell majd 
lépni a forgóajtón.

Már akinek!
Ugyanis egyre több csapat 

jön rá, hogy - maradván 
a sporthasonlatnál - ki lehet 
bekkelni, meg lehet hosszabbítani 
a játékidőt.

Arról van szó, hogy a vadászati 
haszonbérleti szerződéseket 
a vadászatra jogosultak (zömében 
a vadásztársaságok) tíz évre (1997. 
március 1-jétől 2007. március 1-jéig), 
illetőleg a vadgazdálkodási 
üzem tervek érvényességének idejére 
kötötték meg a földtulajdonosokkal. 
A vadgazdálkodási üzem tervek 
érvényessége pedig deklaráltan 
tíz év. S m int köztudott, 
az üzem terveket - mindenféle

hatósági egyeztetéseket követően - 
1999-ben hagyták jóvá.

Akkor meddig érvényesek 
a jelenlegi jogviszonyok?

(Ráadás, hogy a különleges 
rendeltetésű vadászterületek 
esetében 3 évvel hosszabb időszakra 
is lehetett szerződést kötni és 
a körzeti vadgazdálkodási tervekben 
is engedélyezett a plusz-mínusz 
három  év.)

A vadászati törvény 17. §. (3) 
bekezdése azt mondja, hogy 
"A vadászati jog haszonbérletére 
kötött szerződést határozott időre, 
a vadászterületre vonatkozó 
vadgazdálkodási üzem terv 
érvényességének időtartam ára kell 
megkötni."

Ez világos. És mettől-meddig 
érvényes?

Erre a 44. §. (1) bekezdés 
válaszol: "A vadászati jogot 
a vadászterületre vonatkozóan 
a körzeti vadgazdálkodási terv 
alapján elkészített - tíz évre szóló - 
vadgazdálkodási üzem terv előírása 
szerint lehet gyakorolni, vagy 
hasznosítani."

Mikor hagyták jóvá ezeket?
Hát 1999-ben. Meddig szól a tíz év? 
2009-ig.

De tovább is csavarhatunk ezen.
A 18. §. (2) bekezdés szerint:
"A vadászati hatóság a szerződés 
jóváhagyásával egyidejűleg határoz 
a vadgazdálkodási üzem tervek 
jóváhagyásáról." Na de, nem  tudott, 
m ert az üzem tervek csak két évvel 
később készültek el és kerültek 
jóváhagyásra.

Ez a tulajdonképpeni jogi helyzet 
és ebből következik a "forgóajtó", 
illetőleg a kiskapu.

Azokon a helyeken, ahol jó 
a viszony a földtulajdonosi közös 
képviselő és a vadásztársaság között
- m ert a vadászatra jogosult 
rendesen fizette a bérleti díjat, 
nem  m aradt el a vadkárok 
felvételével, kifizetésével, igyekezett 
jó kapcsolatot kialakítani 
a földtulajdonosokkal, stb. - a mai

napon - közös megegyezéssel • 
felbontják a haszonbérleti 
szerződést. Emiatt nincs szüksí-g 
a 30 napos hirdetmény 
kifüggesztésére, nem  kell új 
földtulajdonosi gyűlést összehívni, 
a földtulajdonosoknak friss tulajdoni 
lapokat beszerezni, a jegyzőket 
m ozgósítani, stb. és holnap - 
a határok változatlan hagyása mellett
- új haszonbérleti szerződést 
kötnek. Erre érvényes 
a megválasztott földtulajdonosi 
képviselő jogosítványa.

Az új szerződést a megyei 
vadászati hatóság az új dátummal - 
tehát a holnapi nappal - kénytelen 
regisztrálni, elfogadni, jóváhagyni... 
mégpedig újabb tíz évre.

Lehet a kiskapu ellen ágálni, 
a megoldáson vitatkozni.
Azt azonban látni kell, hogy 
az új szerződés megkötésével nem 
kerülhetnek hátrányos helyzetbe 
a vadászati joggal, mint 
vagyonértékű joggal rendelkező 
földtulajdonosok, ezért a bérleti 
díjak nem  "fagyaszthatók" be, 
érdemes őket a KSH hivatalos 
inflációs rátájával évenként 
megemelni, m int ahogy arra is 
figyelni kell, hogy a nagyobb 
földtulajdonosok - ha erre igényt 
tartanak - kerüljenek be 
a vadásztársaságba, jussanak 
vadászati lehetőséghez.

Ami viszont - szerintünk - 
egyértelmű, hogy a terület 
vadállományának m indenképpen jó, 
ha a szerződés lejárta előtt nem 
indul be a "minden-mindegy" 
vadlelövés, vadirtás és az sem 
utolsó szem pont, ha - és ezen van 
a hangsúly - a vadásztársaság 
a gondos gazda hozzáállásával kezeli 
továbbra is az állam által rábízott 
vadállományt.

A jelenleg érvényes jogszabályok 
m indezt lehetővé teszik, nem  zárják 
ki, hogy mi magyarok, magyar 
vadászok tényleg elsőként jöjjünk ki 
a forgóajtón!

Dr. Balázs István



Éjszakai arnyjatekok
. .ni .iiiol kötelező, van, ahol szabadon választott "nyári gyakorlat" a sokat emlegetett vadkárelhárítás címén 

•».i í i(11sznóvadászat. Sajnos tapasztalati tény, hogy ez az egyik legveszélyesebb vadászati mód, mert a legtöbb 

Milyos és tragikus baleset éppen ilyenkor következik be. Lehet erről sokat beszélni, de eleget nem, mert szinte 

minden évben emberáldozatokat követel, és ha az intelmekkel csak egyetlen balesetet is meg lehet előzni,

érdemes akár oldalak százait is erre szánni.

■ A vaddisznó és a róka az a két 
•.Lk/Imió vadfaj, amelyek esetében

r. .ikily engedélyezi az éjszakai
• iiüs/.itot. A fegyverlámpa használata 

ik in a  nemzetközi egyezmények 
» ' i mi tiltott. A hazai gyakorlatban 
m '/< ml mivel az óriási vadkárok miatt 
m ól .1 vadászati módról lemondani 
<y,\ '-/.erűén nem lehet - a vadászati 
i* lu>',\flőség külön engedélye alapján 
lehetséges a fegyverlámpa használata.

A kérdés szabályozása megyénként 
eltérő, van, ahol csak a földtulajdonosok 
kelesére, meghatározott táblákra adják 
ki. másutt idényszerűen, de meghatároz
zak a védendő növényi kultúrát és 
.1 naptári időszakot, ismét másutt
i snpán a naptári időszakot határozzák 
meg, helykorlátozás nélkül, egyes 
megyékben pedig egész évben lehet 
a fegyverlámpát használni.

Az éjszakai vadászat megítélésének 
kérdésé régóta megosztja 
a szakembereket, s talán semmilyen más 
vadászati mód nem vált ki ennyi vitát. 
Sokan - s bizonyára joggal - etikai 
.i)y;<1lyokat vetnek föl a vad éjszakai 
nvugalma védelmének érdekében.
Egyes vélemények szerint éppen 
a / állandó zaklatás miatt járnak csak 
késő éjjel a disznók a búzára.
/-ivartalan, keveset vadászott területeken 
ugyanis <t naplementét követően még 
világosban kiváltanak. A szőkülő

búzában a sötét disznóalak még tiszta 
csillagfényes éjen is viszonylag jó 
célpontot nyújt. Aki viszont nincs 
hozzászokva az éjszaka sejtelmes, 
állandóan változó fényeihez, az könnyen 
becsapódik. Éjjeli megvilágításban 
semmi nem olyan távolságban és 
nagyságban látszik, mint a valóságban.
A kicsi nagyobbat mutat, a nagy 
kisebbet. Sokakat zavar a szokatlan 
csönd, s olykor még egy-egy pocok 
motozását is a gyakorlatlan fül szinte 
csörtetésnek hallja. A sokáig figyelt sötét 
tárgyak "megmozdulnak", s úgy tűnik, 
mintha lassan odébb "mennének", 
közelednének vagy távolodnának. 
Érzékszerveink csúf játéka a közismert 
"vadászláz" is, amely további hihetetlen 
érzéki csalódások okozója lehet... 
mert nem minden vaddisznó, amely egy 
sötét, mozgó "valami" képét mutatja.

Manapság sem lehet arra számítani, 
hogy éjszaka nem jár senki a határban, 
vagy történetesen az erdőszéli 
búzaföldeken. Több éve például 
egy éjszakai mulatozásból hazatérő, 
meglehetősen ittas atyafi "rövidítette" 
le a búzatáblán keresztül az útját és 
egyben sajnos az életét is. Más 
alkalommal a termény-tolvajt csak 
a fegyverlámpa felvillanása 
mentette meg a haláltól. Hosszan 
lehetne sorolni még a megtörtént, 
hajmeresztő eseteket.

Látni és láttatni
Ha elemezzük az elmúlt három 

évtized éjszakai vaddisznó
vadászatokon bekövetkezett 
megdöbbentő és súlyos baleseteinek 
okait, akkor első helyen áll az éjszakai 
lesvadászat sajátos szabályainak - olykor 
szinte érthetetlen - gondatlan 
megszegése. Ezek között a leggyakoribb 
vétkes magatartás a leshely megbeszélt 
idő előtti elhagyása, a szigorúan tiltott 
"rácserkelés" a sejtett, feltételezett 
disznókra, illetőleg a kötelező fény-, 
illetve hangjelek oktalan mellőzése.

Elfogadhatatlan mindenféle kifogás! 
Nem véletlenül kötelező a leshelyek 
pontos beírása, a vadászat előtti részletes 
megbeszélés, a felszerelés ellenőrzése, és 
a beírtak, megbeszéltek betartása.

Jobb helyeken a beírókönyvben azt is 
rögzítik, hogy a kiválasztott leshelyet 
a vadász melyik útvonalon közelítheti 
meg, jól bevált gyakorlat a vadkárel
hárítás előtti találkozó, ahol minden 
részlet tisztázható és nem "zöldfülűség" 
vagy "kekeckedés" kérdezni, 
megkérdezni mindazt, ami a vadászaton 
várhatóan vagy nem vártan előfordulhat. 
Azok járnak el jól, akik nem csak 
egyénileg, hanem közösen is ellenőrzik 
felszerelésük hiánytalanságát.

Murphy óta tudjuk, hogy a lámpa 
többnyire mindig akkor mondja fel 
a szolgálatot, amikor a legnagyobb

i



felismerése - nem ütközik jogszabályi).! 
Elvi kifogás annál inkább! Ez részünkről 
nem valamiféle
technikai fejlődést akadályozó maradi 
konzervativizmus, hanem valahol meg 
kell már húzni
a határt az egyik legfontosabb etikai 
alaptézisünk védelmében, amely nem 
más, mint
a sokat hangoztatott esélyadás elve. 
Ennek ellenére azt látjuk, hogy 
lépten-nyomon - divatból vagy 
egyszerűen kivagyiságból - a vadászok 
egy része (óvatos körülkémlelés után) 
előhúz a hátizsákból ilyen puskára 
csettinthető csudaszerkentyűt, a hozzá 
való infra reflektorral. Jó adag etikai 
elkötelezettség, vadszeretet és lelkierő 
kell hozzá, hogy udvariasan, de 
határozottan elcsomagoltassuk oda, 
ahonnan elővették, ugyanis jelen 
pillanatban nem a birtoklása, hanem 
a használata tiltott. Természetesen az 
ilyesmi nem hálás feladat, tapsvihart 
ritkán, sértődést sűrűbben vált ki, de 
az igazvadásznak a cél érdekében olykor

szükség van rá, ezért is alapvető 
követelmény a fegyverlámpa és 
a jeladásra - a csak világításra - szolgáló 
kézilámpa. A fegyverlámpa 
akkumulátorai lehetnek bármilyen 
márkájúak, csak a rövid ideig tartó, 
nagy erősségű fényhez adnak megfelelő 
energiát, de folyamatos világításra nem 
alkalmasak, utóbbi célra a széles 
választékban árusított kézilámpák valók.

Kötelező a kereső távcső is, ami akkor 
ér valamit, ha megfelelő a fényereje, de 
jó, ha a hátizsákból - számítva 
az egész éjszakára - nem hiányzik 
a termoszban a forró kávé, a zsigerelő 
kés, a húzókötél, kis flakonban 
a kézmosó víz és a törlőkendő sem.
Jó szolgálatot tesz a felfújható 
fenékpárna, mert a sok-sok órás méla 
les könnyen kikezdi az alsófertályt, 
s könnyebb a hosszadalmas üldögélés, 
ha gondoskodunk hátunk 
megtámasztásáról.

Sokan rendre alábecsülik az éjszaka 
fogvacogtató hűvösét, amelyre 
a legnagyobb kánikulában is bizton 
számíthatunk, a pulóveren és kabáton 
kívül egy gyapjútakaró, vagy könnyű 
hálózsák sokat segít az éjszaka 
"túlélésén". Mindezek nem csupán 
a kényelmet szolgálják, hanem 
elősegítik a vad észleléséhez szükséges 
koncentrációt, amire ilyenkor fokozottan 
szükség van.

Nem kerülhetjük meg, hogy 
szóljunk az infratechnika egyre 
terjedő használatáról.
Egyértelműen tiltott 
vadászati eszköz az infra 
céltávcső, 
a kereső távcső 
használata viszont - 
amelynek célja 
csupán a megfi
gyelés,
a vad egyértelmű -  ! N

egyre inkább terjed, m m  Ik>\«i ,«k*l 
olyan vadgazdi, Hiv.iI.1m>* e« ki**!'' 
vadász is, aki megengedi . 1 li.i*xju|/NJ|, 
és nem mer igazán a vad V'Sk'liiM'brii 
született jogszabálynak . 1 gy.ikuiLtlUM 
érvényt szerezni. (Iga/. . 1 to|)l"»*0rt>*IH 
megemelt lelövési terveket .1 /  agyunkul 
látozott vadászatra jogosullak >k 
helyen még tiltott módon sem nullák 
teljesíteni...)

Nem hagyhatjuk szó nélkül 
a mobiltelefonok használatának 
gyakorlatát sem. Talán az éjszakai 
vadkárelhárítás az egyetlen olyan 
vadászati mód, ahol a kapcsolattal tas. 
a fokozott biztonság miatt a vezetek 
nélküli telefonoknak szerepük lehet 
Különösen akkor, ha esetleg rendkívüli 
esemény történik és segítséget kell 
kérnünk. Persze nem szerencsés, ha 
elfelejtjük a hangos szignált időben
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UlMprwtliii, nunl ahogy az som méltó 
ÜftoklU/.illi»/. Iia a knen ülve intézzük 
im|« '*c> hi<inkrt. A mobiltelefont nem 
Mh rtW|*l»/aka nem arra használni, 
hogy «*Okkmt*Uk vele a vad esélyeit.

A fu lo n á g  sorrendje
■ S i.U .mi előtt, m áraz eligazításkor
......... .. is  egyértelműen tisztázni kell,
1 ( . i ln/ios zsákmányra törekszünk,

>i’ • lU u n  a vadkárt akarjuk
* kei Keni. Utóbbi esetben ugyanis

• ni nevezhető hatékony elhárításnak,
ii < i disznókra várva szépen
■ ine/e>;éljük a korábban kiváltó, 
in keseii károsító szarvasokat.
i la valóban a kár elhárítása a célunk, 
ikkoi jelenlétünket a szarvasokkal is 
ili /kiéten tudatosítani kell. Ezer jól 
Ima alt trükkje, módja van ennek: halk 
koluntéssel, orrfúvással, a gyorsító 
kattintásával,-a ruhánk leshez 
súrolásával, csontgomb távcsőhöz 
koccintásával, papírzörgéssel vagy más 
olyan apró zajjal, amely adott helyen 
'ék’tidegen", csak a nyílt helyen 
hallható, de a szarvasok számára 
gyanús, ezért megugrás nélkül 
elvonulnak a tábláról.

A jellemzően apróvadas területeken, 
ahol a disznó csak váltóvad, üzemtervi 
állománya "nulla", viszont a jóváhagyott 
lelövési keretszámot a hatóság ivar és 
kor szerint kötelezően határozta meg. 
Mondjuk: engedélyeztek a terv szerint 
két kant, két kocát, s azokat már 
a társaság történetesen addigra meg is 
lőtte. Akkor mi lesz a búzával vagy azt 
csak a malacok és süldők eszik ? Nos, jó 
ezt előre tisztázni, mert akad olyan 
megyei felügyelőség, amelyik nem 
(ugrálja a kiszámíthatatlan 
vadászszerencsét és úgy kiszabja a 
vadgazdálkodási bírságot, mint a pinty...

Égi és földi jelek
■ Sokan - éppen a sokat emlegetett 
kínzó vadászirigység okán - a területen 
szerzett "disznóügyi" észleléseiket, 
megfigyeléseiket, tapasztalataikat 
általában botor dolognak tartják 
megosztani másokkal. Persze más
a helyzet, amikor már ott leng a töret 
a vadászkalapon. Akkor már szinte 
vége-hossza nincs a szisztematikus, 
emberfeletti, előzetes "felderítőmunka" 
öntömjénező dicshimnuszainak.

Nem szolgál dicséretükre, de egyre 
inkább terjed a "disznóügyi" 
információk diszkrét "megtartása" 
a hivatásos vadászok köreiben is. Nem 
járnak, nem jönnek - mondják szinte síri 
hangon, aztán kiderül, hogy errefelé 
kizárólag csak akkor "járnak a disznók", 
amikor a bennfentesek lövése után 
az orrára, a túrókarimára hurkolt kötélen 
kihúzzák a nagy kant a búzatáblából. 
Mintha napjainkban egyre inkább 
nehezére esne mások vadászsikereinek 
örülni, pedig a megosztott öröm 
a vadászatban is megsokszorozódna, 
s csak így válhat emlékezetes, közös 
élménnyé.

A disznókkal a szerencsés erdei 
randevú júniusban már sokkal inkább 
a szerencsén múlik, mint a vadásztu
dományon. A korai malacok lassan 
elvesztik csíkjaikat, a sok és változatos, 
fehérjedús táplálékon gyorsan fejlődnek, 
egyikük-másikuk már a tepsit is kinövi... 
A takarás immár teljessé válik, s az erdei 
nyiladékok legtöbbjén is akkora 
a lágyszárú növényzet, hogy disznó 
legyen a talpán, amelyik néhány röpke 
pillanatra kivillan belőle. A vadász szívja 
a fogát, üres estéket tölt a ritkán 
látogatott szórón, ahová csak esetleg 
egy-egy malacos koca vezeti fel 
az "óvodát", s aki nem éri be 
az "egy sütetnyi" zsákmánnyal, az nem 
túl sűrűn látogatja töltényügyben 
a vadászboltot ebben az időszakban.
Az olykor félcombig érő búzából még 
a bak is csak akkor látszik ki, amikor 
ugrik, a legelő szarvasnak pedig 
"derékig" ér a zöld tenger, aminek 
tetején szépen formálódó kalászokat 
ringat a szél. A magkezdemények egyre 
jobban kezdenek duzzadni, s édeskés, 
fehér folyadékkal telnek meg - tejesedik 
a búza. Ennek aztán hárman is örülnek: 
a föld gazdája, aki elvetette a magot, 
a disznók, akik hívatlan 
"részes-aratóként" jelennek meg, 
jóízűen csámcsogva az édes levet adó 
puha kalászokat, s a vadász, aki 
e hívatlan vendégeknek a sorát próbálja 
megritkítani, így tanítva meg a túlélőket 
arra, hogy mi itt a regula.

Figyelmes szemlélő a vaddisznó- 
csapák mellett könnyen észreveszi 
azt a diónyi, esetleg félmaroknyi 
összerágott zöld kalászt, amit a disznó 
kiköpött, miután ízletes nedvét lenyelte.

Ez a nevezetes "bagó", amely nevét a 
múlt században a férfinép körében még 
igen divatos "dohányzási" módról 
kapta, amikor is az atyafiak 
a dohányleveleket jól összerágva 
élvezték a nikotin "áldásos" hatását, s ha 
már minden "hatóanyagot" kicsócsáltak 
belőle, a maradékot kiköpték. (Lám, 
mennyivel több esze volt a disznónak, 
az a bagózástól jóllakik, míg a fent 
említett atyafiakat mindössze hatalmas 
"sercintésekre" serkentette a kiváló 
nyáltermelést produkáló bagórágás.)

Ekkor jön el igazán az ideje a búzán 
való disznóvadászatnak, amely aztán 
eltart egészen a learatott tarló 
felszántásáig. A vadászat egyszerű, 
csakhogy... kezdődik azzal, hogy 
általában a disznó a búzából csak ritkán 
látszik ki. Soha ne mulasszuk el a lesre 
történő fölmászás előtt a búza 
magasságát csizmaszárunkon lemérni, 
mert később, a sötétedés után is 
ez marad az egyetlen megbízható 
viszonyítási alapunk. A búza magassága 
fajtánként változó, legalacsonyabbak 
a disznók által legjobban kedvelt 
toklásznélküli fajták.

Jó disznójárta helyeken a lesre felérve 
láthatunk olyan előzőleg letiport 
kisebb-nagyobb foltokat, ahol nagyobb 
biztonsággal adhatjuk le a lövést, és 
ha a süldőre lőttünk, az is marad ott.
Más esetekben - éppen a fent taglaltak 
miatt - bizony kínos meglepetések 
várhatnak majd a már dermedt 
disznónál.

Ha netán a disznó jól látszana, 
akkor sem mindig tudjuk eldönteni, 
hogy valójában milyen disznót is látunk. 
Igaz, hogy szinte általános gyakorlattá 
vált a kocára vonatkozó júniusi tilalom 
eltörlése, s ilyenformán büntetlenül 
válhatunk "anyagyilkossá", jó érzésű 
vadászt azonban nem menti fel a saját 
lelkiismeretének szigorú etikai bírósága. 
Mégis: vadkár ide, "kötelező" 
létszámcsökkentés oda, nehezen hihető, 
hogy tisztességes vadásznak örömet 
okoz a tanácstalanul össze
visszarohangáló, anyjukat kereső 
malacok mörcögése vagy zsigereléskor 
a koca csecseiből sugárban spriccelő 
tej látványa.

Egy (de csakis ez az egy) 
pozitívumát lehet javára írni ennek 
az engedékenységnek, nem büntetik

is



Jobb a más kárán tanulni
■ Szántszándékkal nem kívánunk
a vadkárelhárító nyári 
vaddisznóvadászatokon 
történt tragédiák vérfagyasztó 
részleteiről írni. Az emlékezésre 
azonban óhatatlanul szükség van. 
A többi között az a hihetetlen 
ezekben az esetekben, hogy 
sokszor olyanok válnak akaratlanul 
emberéletek kioltójává, akik 
a szavahihető tanúk szerint

mindjárt eltiltással vagy 
a vadászjegy bevonásával azt 
a jó szándékú vadászt, aki tévedésből, 
akaratlanul lőtt kocát. Aki vadászik, 
az tudja, hogy csak az nem 
követhet el hibát, aki otthon 
marad. Ettől persze helyenként, 
az állomány nagyságától 
függően még a házi szabályzat 
szigoríthat, sőt jogos lehet 
a házipénztárba befizetendő 
bírság is.

sem Ultinak hilt.li 
megtörténi, . 1  hm 
lehel vezekelni... 
Emberileg .izonK 
az elkövető is őrt 
értelmetlen áldoz 
élete fogytáig ■ 1 1 1  
rácsnélküli rabja
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Polgár-mesterség
H.'uom ;t kislány - mondja a népnyelv a közismert operett 

elme alapján, ha valahol három azonos öltözetű, vagy 
ogyütt tevékenykedő hölgyet lát. Nos, kissé erőltetett 

hasonlattal a Tömöri Pál Vadásztársaság tagjai között is 
lőhetne olyat mondani, hogy „három a polgármester”, mivel 

a terület közepén fekvő három község 
(Tomor, Hegymeg, Lak) választott első embere oszlopos 

tagja a társaságnak is.

■ Az. Kszak-Borsodban elhelyezkedő 
tél ségről elmondható, hogy mindenben 
kimeríti a halmozottan hátrányos 
helyzetű régió kritériumait, rossz utak, 
hiányos infrastruktúra, 
alacsony képzettségű, jórészt 
.1 szegénységi küszöb alatt élő 
lakosság, nagyon magas 
a eigányszármazású kisebbség 
aránya, a munkanélküliség 
messze az országos átlag 
feletti. A rendszerváltozás szele 
itt is fellibbentette a ködöt, 
a térségben élők nagy 
reményekkel néztek a jövő elé 

s nem csak itt volt jellemző 
a csalódás.

1990-ben a jogelőd Szendrői 
Vt-ben együtt vadászó baráti 
csapat tagjai falujukban 
elindultak a polgármesteri 
választáson, s mindhárman el 
is nyerték a helyiek előlegezett 
hí Állmát, hogy tenni is fognak 
valamit a nyomor enyhítésére.

S/.ilvai Atüla (47) a 290 
lakosú Tomoron lett 
11sz.leleidíjas polgármester, 
megtartva vezetői állását
i KPM üzemmérnökségén,
! nullán Miklós (43) főállású
• piiesz vállalkozó a 140 lakosú 
ii'i'.vmegen lett tiszteletdíjas vezető,

Ilei zeviczi Zsolt (37), aki
• ni!,: orz.eti megbízott rendőr
voli, i •(! lakosú Lak főállású 
polgármestere k'tt.

A három falu közös körjegyzőséget 
alkotott, s az előző jegyző halála után 
hozzájuk csatlakozott a velük együtt 
vadászó Vaktor László (47), aki 
korábban a megye mezőgazdasági

osztályán volt jogász, s budapesti 
befektetői cégétől igazolt át jegyzőnek.

A gondok hasonlóak voltak, 
a megoldásokat is közös elképzelések 

szerint kellett kitalálni. 
Mindhárom faluban 
korszerűsítették 
a közvilágítást, bevezették 
az ivóvizet, majd a vezetékes 
gázt, a közutak egy részét 
leaszfaltozták, megoldották 
a kommunális hulladék közös 
kezelését nyolc községre, 
körzeti óvodát 
alakítottak ki, 
szociális 
földprogramot 
indítottak.

A kezdeti sikerek 
után az állam egyre 
inkább kivonult 
a finanszírozásból, 
s nemhogy segítette 
volna az önkormányzatokat, 
de napjainkra már a források 
egy részét is elvonja.
A megszűnt téeszekből 
elbocsátott emberek szinte 
egyedüli foglalkoztatója ma 
a néhány közintézmény, 
az állami szociális segélyeken 
kívül folyamatosan kell 

helyi segélyeket is folyósítani 
a rászorulóknak, annak ellenére, 
hogy amit csak lehet, közmunkával 
oldanak meg. Mindhárom polgármester 
már a negyedik ciklusra lett 
újraválasztva, de mindannyiuk 
fejében egyre többször fordul meg 
a lemondás gondolata az egyre 
csökkenő mozgástér, a megszűnő 
támogatások miatt.

A vadásztársaság gazdálkodása 
hasonlóan következetes módon történt. 
Az 1996-ban földtulajdonosi alapon 
alakult társaság felét a régi tagok adták, 
aki akart, benn tudott maradni ebben 
is. A tagdíj nem kevés, évi 120 ezer 
forint, ennek fejében viszont nincsenek 
rákényszerülve a bérvadásztatásra, 
az évi 120 disznót, a csak váltóvadként 
előforduló 3-4 szarvast, a 30-40 őzet 
maguk és vendégeik hozzák terítékre. 
Mindenki fenntarthat saját szórót, ezt 
a többiek kötelesek tiszteletben tartani.

A közel tízezer hektár egyharmada 
erdő, a 31 tag többsége földtulajdonos is 
egyben. A tagok felvásárolták az 
erdőszéli, erősen vadkáros földeket, s 
gyakorlatilag vadföldként működtetik, s 
a társaság által művelt 20-30 hektárnyi
val együtt így a vadföldek mennyisége 
meghaladja a 200 hektárt. Vadkárt min
imális mértékben kell téríteniük, gond- 
és permentes a helyi nem vadászó föld- 

tulajdonosokkal 
a viszony, erősen károsított 
részeken bérleti szerződéssel 
kártalanítják a gazdát.

Bármilyen rendezvény 
van a községekben, 90 
százalékban a vadásztársaság 
ad húst a főzéshez, a lakosság 
sehol sem ellenséges 
a vadászokkal. Évente 

visszatérő gondot okoz a vadászatnak 
viszont a gombaszedés, a lakosság egy 
része éves jövedelmének nagy részét 
a vargánya gyűjtéséből és eladásából 
szedi össze, ilyenkor tele van az erdő 
emberrel - a vad viszont világgá megy.

Csak a makkvetéseket kell 
villanypásztorral védeni, kerítés nincs 
a területen. A megalakulás óta a vadkár 
negyedére, évi 4 millióról 1 millió 
forintra csökkent, 1000 mázsa szemes 
és szálas takarmányt etetnek fel, vetés 
előtt a három hivatásos vadász 
megszórja az erdők szélső zónáit 
szemes kukoricával, s automata 
gázdurrogtató segítségével hatásosan 
meg tudják védeni a veszélyeztetett 
területeket.

Somfalvi Ervin
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Az
Az eleki Radványi György 
Középiskola, Szakiskola és 
Kollégium félévszázados falai 
között a közelmúltban egy új 
szakma oktatása kezdődött 
meg. A korábban mezőgaz
dasági és ipari szakmákat 
oktató intézmény 2001-től - 
nagyrészt helyi igényekre 
alapozva, Békés megye 
képviselő-testületének 
támogatásával - vadász- 
vadtenyésztő szakmunkások 
oktatását kezdhette meg.

■ A Tiszántúlon ilyen jellegű képzés 
nem lévén, azok a tanulók, akik 
anyagilag nem engedhették meg 
a távoli iskolába való járást, nem 
tudták ezt a szép szakmát elsajátítani.

A Radványi György Középiskola 
szakmai struktúrájától a vadászat 
nem  állt távol, hiszen mint 
állattenyésztő szakmákat oktató 
iskola, sok tekintetben megfelelt 
az új szakma képzési 
követelményeinek. Az elméleti és 
gyakorlati képzést 
a szakma iránt elkötelezett fiatal 
vadász szakm érnökök látják el.

A közelben működő gyulai 
Fehér Körös Vadásztársaság kiváló 
természeti adottságokkal, komoly 
vadászati infrastruktúrával, továbbá 
jól felkészült szakemberekkel 
rendelkezve, részt vállal a gyakorlati 
képzésben. A társaság és az iskola 
kapcsolata az együttműködési 
megállapodásra alapozottan kiváló
nak mondható.

Az iskola falai között immár 
a harmadik évfolyam sajátítja el 
a szakma speciális fogásait. 
Szerencsére az anyagi lehetőségeink 
lehetővé teszik a tanulók szakmai 
jellegű tanulmányi kirándulásait, 
üzemlátogatásokat, távoli 
vadgazdaságok megtekintését.

Nagy hangsúlyt helyezünk 
a környezet és természetvédelem 
oktatására, a természet szeretetére, 
a vadászati etika elsajátítására.

A tanulók az általános nyelvi képzés 
mellé szakmai nyelvi ismereteket is 
kapnak.

Az elméleti képzés az iskola falai 
között, valamint a tangazdaság

területén létesült gyakorlati teremben 
történik. Komoly fegyverek, 
távcsövek, laboratóriumi eszközök 
és preparátumok szolgálják 
a szakmai ismeretek oktatását.
A szakkönyvállomány - nagyrészt 
pályázati forrásból - egyre gyarapszil

Az iskola szakmai struktúrája 
nagyon vonzó a szakmát választó 
fiatalok körében. Ott tartunk, 
hogy felvételi elbeszélgetésen 
választhatjuk ki a szakmára 
leginkább rátermett általános 
iskolás és érettségizett fiatalokat 
Az oktatott lovász, vadász, technikus, 
szakács, pincér, gyorsétkeztetési 
eladó szakmák, továbbá a gimn.í/un i 
képzés iránt megnyilvánuló 
érdeklődés miatt az elmúlt három 
évben megduplázódott az iskola 
tanulóinak száma.

Már nagyon várjuk az idei, 
szeptemberi tanévkezdést, met 
a most épülő kétszintes oktatási 
épület új arculatot és kiváló 
oktatási feltételeket jelent majd 
az intézménynek, amelyben ty v 
speciális vadászati oktatóterem r 
helyet kap.

Reméljük, hogy a Radvan,
György Középiskola falat I- u! 
kikerülő új vadás/, vadtmvi »/->' 
nemzedék szaktudása . ikm.n 
rátermettsége az isko la  lm  m > t 

tovább öregbíti.
/iMÉé 4hÉÉI

eleki iskola



ívűiről polgárház, belülről egy erdész puritán otthona...

A szem a lélek tükre. Ámde az ember otthona, lakása, szobája is az - annál is inkább, 
mert ez utóbbiakat az ember maga alakítja. Otthonunk múltunkról, jelenünkről, 

sőt álmainkról is mesél. A vadász otthona, a trófeákat őrző vadász-szoba 
különösképpen. A trófea több, mint győzedelmi jel. És a legdrágább lakásdísznél is 
több, hisz nem csak az elejtett vad és az elejtés körülményeinek az emlékét őrzi, 

de bizonyos értelemben minket magunkat is megtestesít. A vadász-szoba koncentráltan 
és élményszerűen jeleníti meg a vadászati kultúrát és etikát. Érdemes hát belesnünk jeles

vadászaink kincseket rejtő szobáiba...

t f üggetlenül attól, hogy írogatok, én 
in ni tartom magamat írónak! 
Nagyképűség is lenne tőlem.

rgyenkezem is, ha írónak titulálnak.
! n csak egyszerű krónikása vagyok

I nlonek, a benne dolgozó embernek 
és a vele együtt élő vadnak, fűnek, 
fának, vadvirágnak..." - írta Erdőzúgás 
című könyve "Berekesztőjében" 
Went/.ely Dénes, "az erdész", akinek 
keszthelyi ' kotorékában" most éppen 
hárman szorongunk.

Szűkén húsz négyzetméteres ez 
a szoba. A Munkácsy Mihály utcai ház 
kívülről makulátlanul illeszkedik 
a villanegyed tetszetős képéhez és

meglehetősen negédes hangulatához - 
alig kétszáz méternyire vagyunk 
a Balaton-parti sétánytól a földszinti 
lakrész előterébe lépve azonban egészen 
más világ fogadja a látogatót. Robosztus 
asztal, súlyos székek, faburkolat, 
trófeák - és a cserépkályha finom, 
füsttel átszőtt, faillatú melege. Kívülről 
módos polgárház, belülről egy erdész 
puritán otthona.

A "kotorék" baka nyílik az előtérből. 
A szemközti falat, melyhez támaszkodva 
az íróasztal is áll, trófeák díszítik, 
melyeket - mint régi fényképeket a múló 
idő -, vékony, sárgás-barna bevonattal 
színezett át selymes kipárolgásaival

a közeli cserépkályha. Az ablak alatt egy 
takaróval lazán letakart priccs, egy 
vacok, mely a nap bármely pillanatában 
igénybe vehető, de amely ugyanakkor 
sokszor fél éjszakákon át is üresen áll. 
Wentzely Dénes hetvenötödik életévét 
tapossa. Humora a régi - "ha nem 
viselkedtek rendesen, nem megyek el 
a temetésetekre!" -, de a tekintete már 
többnyire melankolikus. Öt prózai kötet 
után - Üzen az erdő, Erdőzsongás, 
Erdőzúgás, Elmegyek a lombhullással, 
Erdősirató - verseket ír. Az írógép, mely 
küldetése fontosságát átérezve, a zsúfolt 
íróasztal közepén trónol, együtt 
öregedett a gazdájával. Sokszor hajnalig



kopog, másszor hetekig le se kerül róla 
a takaró. Az új versek: Versek, alkonyati 
fényben... "Akkor szeretnék elmenni (ha 
majd hullik a falevél,) és a sáros csiz
mám nyomát) már hóval lepi be a tél..."

De ha vendég érkezik, egyszeriben 
semmivé lesz a verseket belengő 
mélabú! Wentzely Dénes lételeme 
a humor, a mesélés és az emlékezés.

Egy fényképhez húz: tudod-e, mit 
látsz...? Ez Uzsán a hubertuszi 
vadászház, ahol az életem legszebb éveit 
töltöttem! Simogató mozdulattal 
megérinti a fotót, de az arca komor. - 
Nem tudok a mai napig se belenyugodni 
abba a ténybe, hogy az erdész

A több mint kétszáz éves "Hirshswenger" csodával 
határos módon átvészelte a történelem viharos 
évszázadait

elköltözött a városba... Az egykori 
erdészházak üresen állnak... - mondja, 
s mintegy a témától, a szomorú ténytől 
való menekülésképpen, egy másik 
fotóhoz dirigál.

Wentzely Dénes tizenkét éves 
korában az édesapjával. "Az ember vagy, 
fiam!” című írásából tudjuk, 
hogy tízéves korában már puskával 
a kézben járta a határt édesapja mellett. 
1939 novemberében, Ötvöskónyiban egy 
nyúlhajtás alkalmával, huszonegy nyulat 
lőtt. De talán ez volt az egyetlen alka
lom, amikor rekorderként ünnepelték.

Mindössze hetvennyolc trófeás vadat
- őzet, szarvast, vaddisznókant - ejtett el 
egész életében. Mindahány trófea ma is 
méltó helyet foglal el az emlékezetében 
és a lakásban. Szóba hozom, hogy 
a közelmúltban tíz kilónál is nagyobb 
gímagancsot láttam a pécsi vásárban 
vevőre várva, egy földre terített műanyag 
lepedőn. Nem hagyatékból származott, 
friss kifőzésű volt. A megvetés kiül

az arcára. Aki eladja a trófeáját, 
az éppen olyan visszataszító, 
mint az a katona vagy sportoló, 
aki a kitüntetéseiből, az érmeiből akar 
pénzt csinálni...!

Az emlékekkel teli, varázslatos 
hangulatú "kotorékból" átmegyünk 
a nagyszobába, melyet fényesre 
koptatott bőr ülőgarnitúra ural.
A nagyapjáé, Wentzely Pál uradalmi 
gazdatiszté volt, aki 1842-ben született, 
s akinek a fényképe - a fényképezés 
őskorából - ugyancsak ott függ a falon. 
Levéltári dokumentumok bizonysága 
szerint a család "magyarországi ágának" 
őse, Johann Adam Wentzel fővadász 
1780-ban érkezett Bajorországból 
Selmecre, ahol vadgazdaságtant oktatott, 
majd onnan 1803-ban települt át 
Somogyba, a Csapody-uradalomba.
És most valóban ünnepélyes és áhítatos 
pillanat következik: Wentzely Dénes 
leveszi a falról és kihúzza tokjából 
az üknagyapa több mint kétszáz éves 
"Hirshswengerét" - kardszerű 
vadásztőrét -, mely csodával határos 
módon átvészelte a magyar történelem 
viharos évszázadait, s amellyel már jó 
pár éve az új zalai vadászokat avatják.

De ehhez az aktushoz Wentzely 
Dénesnek előzőleg magára kellett 
öltenie megkopott erdész-zubbonyát! 
Katonásan begombolkozva, átszellemült 
arccal nyúl ősei legbecsesebb 
hagyatékához, és úgy tartja a tokjából 
kihúzott tőrt, hogy a markolat 
szépségét is megcsodálhassuk. A tőr, 
a kard nem csupán szerszám, illetve 
fegyver, de a hatalom és a becsület 
jelképe is. Az új vadászok ünnepélyes 
avatásának lassan, de azért mégis 
biztosan terjedő gyakorlata a lovagkor

A jobb szélső fotón az egykori, hubertusi erdészház

Wentzely Dénes lételeme a humor

hagyományait ötvözi a vadász-szok/i 
sokkal. A jelöltek vállát vadásztőrrel 
érintik, mint annak idején az ifjú 
lovagokét. És aki lovaggá lett, 
az a becsületet tette meg élete vezéi I > 
csillagává. Ez fennkölt gondolat.
Meg lehet fogalmazni egyszerűbben is. 
Wentzley Dénes Erdőzúgás című 
könyvében meg is tette ezt.

"Az emberben kell lenni valahol 
mélyen, ott benn a szíve táján, egy kis 
ellenőrző pontnak, amely jelez, hogy 
meddig mehet el...!"

Békés Sámto
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J Ú N I U S

Nap A Hold Fázis
nyugta kelte nyugta

3 61 19.34 17.42 2.29
1935 19.10 2.57

3 60 19.35 20.35 3.33 0  5.20
349 19.36 21.49 4.24
349 19.37 22.45 5.30
343 19.38 23.25 6.48
346 19.39 23.55 8.12
349 19.39 9.33
347 19.40 0.17 10.51 C  21.02
347 19.41 0.36 12.4
347 19.41 0.52 13.15
347 19.42 1.7 14.23
346 19.42 1.23 15.32
346 19.43 1.41 16.40
346 19.43 2.2 17.48
3.46 19.44 2.27 18.55
3.46 19.44 3.0 19.57 •  21.27
3.46 19.44 3.41 20.51
3.46 19.45 4.32 21.35
3.47 19.45 5.32 22.11
3.47 19.45 6.38 22.39
3.47 19.45 7.47 23.2

i 3.47 19.45 8.57 23.21
luMMtftk 3.48 19.45 10.8 23.38

3.48 19.46 11.20 23.54 D  20.08
.somba! 3.48 19.46 12.34

3.49 19.45 13.51 0.11
3.49 19.45 15.12 0.30
3.50 19.45 16.38 0.54

/•u h 3.50 19.45 18.4 1.25

J Ú L I U S

A Nap A Hold Fázis
kelte nyugta kelte nyugta

■ tok 3.51 19.45 19.24 2.7
1‘antak 3.52 19.45 20.29 3.5 O  12.09
bom bát 3.52 19.44 21.18 4.19

3.53 19.44 21.53 5.43
3.54 19.43 22.19 7.9
3.54 19.43 22.40 8.31

l m  d l 3.55 19.43 22.57 9.49
I ma*  tok 3.56 19.42 23.13 11.2
Ptafcfc 3.57 19.41 23.29 12.13 C  8.34
bomba! 3.58 19.41 23.46 13.22

3.59 19.40 14.31
4.0 19.40 0.6 15.39
4.1 19.39 0.30 16.47
4.1 19.38 1.0 17.50
4.2 19.37 1.39 18.47
4 4 19.36 2.27 19.34
4.5 19.35 3.24 20.13 •  12.24
4 6 19.35 4.29 20.43
4.7 19.34 5.38 21.7
4 8 19.33 6.49 21.27
4 9 19.32 8.0 21.44

410 19.30 9.11 22.0
411 19.29 10.22 22.16
412 1928 11.36 22.34
414 19.27 12.54 22.55 D 4.37
416 19.26 14.15 23.21
416 19.25 15.39 23.57
417 1923 17.0
418 1922 18.11 0.46
4 20 19.21 19.7 1.52
421 1919 19.48 3.12 O  19.05

E m l e k e z u n k
Csergezán Pál - a magyar vadászati 

képzőművészet kiemelkedő alakja - 
június 28-án lenne 80 éves. A telki 
Annalakon a Csergezán Pál Alapítvány 
június 26-án - szombaton - mindenkit 
sok szeretettel vár a szokásos Péter-Pál 
napi emlékrendezvényére, a neves 
festőművész sírjának megkoszorúzására.

Május 6-án Szántódpusztán 
Csergezán Pál, Muray Róbert,
Frank Tamás, Soós László, Nemes István 
alkotásaiból kiállítás nyílt, amely ősz 
elejéig látogatható.



Teszem a dolgom
Több oka is van, hogy felkeres
tem az idén 60. születésnapját 
ünneplő Keszthelyi Jenő intarzia
művészt. Egyrészt régen 
találkoztunk, utoljára tavaly 
ősszel a sohollári vadásznapon, 
a Zalai Vadász-Alkotók 
Egyesületének közös kiállításán. 
Másrészt tudtam, hogy új 
sorozatot készített a télen és 
már borzasztóan kíváncsi 
voltam, mivel rukkol elő és lepi 
majd meg a közönséget. 
Természetesen most is munka 
közben találtam, éppen 
a sorozat képeit lakkozta Marci 
unokája segítségével, aki 
a Papa tanítványaként már majd
nem önállóan készít egyszerűbb 
állatábrázoló intarziákat.

Nagy legény II.

■ Látom, éppen a téli "termésed" 
utómunkálatain dolgozol Nagyszerűek 
ezek az új szarvasportrék, mintha még 
a napszak hangulatát, a fényjátékát is 
visszaadnák a háttér tónusai. Hogyan 
lehet fában, vágószikével ezt így 
kifejezni, visszaadni?

- Nehezen, töprengve és lassan.
Egy életkép-sorozattal készültem el 
a télen, amit az országos vadásznap 
főrendezvényén - "második" szülőváro
somban, Keszthelyen - szeretnék 
bemutatni. A gímszarvasokat ábrázoló 
sorozattal szűkebb pátriám jeles 
fővadjához kötődő hűségemet próbálom 
kifejezni. Régóta csodálom és tanul
mányozom e nemes vad anatómiáját, 
mozgásának harmóniáját. Vallom, hogy 
a magyar gímszarvas a világ legcsodá
latosabb állata. Ráadásul még abban
a megtiszteltetésben van részem, hogy 
a Védegylet felkérésére elkészíthettem 
a Szarvasbőgő Európa Bajnokság fődíját, 
egy bőgő, igen morc szarvasbika 
portréját.

- Hogy haladsz az "életműveddel"? 
Lesz állandó helye ennek a páratlan 
portré-sorozatnak?

A végső fázis: lakkozás

- A "Száz év, száz vadász" millenniu
mi emlékalbum megjelenése óta is 
folyamatosan dolgozom. A vadász- 
intarziaportrék száma már meghaladja 
a kettőszázhúsz darabot, és ígéretet kap
tam, hogy a leendő vadászati múzeum
ban kap majd méltó helyet a "vadász- 
pantheonom", ahogy Csekő Sándor

elnevezte. A portrék számát tekintve, én 
kész vagyok egy újabb hagyományőrző 
és ismeretterjesztő album megjelen
tetésére.

- Újabban egyre gyakrabban készítesz 
kortársainkról is portrékat...

- Igen nagy megtiszteltetés számom
ra, amikor jeles kortársaim arcmását is 
megörökíthetem. Sokan vannak, akik 
megérdemlik, hogy az utókornak 
átmentsük arcmásukat ebben a nehéz, 
de maradandó műfajban. Talán ezek
a legsikerültebb portréim, mert itt 
a karakter nem csak fotóról, életben is 
ellenőrizhető számomra. Ez persze nem 
jelenti azt, hogy lemondtam volna 
a "vadászpantheonom" folytatásáról. 
Amikor felbecsülhetetlen értékű kincsek 
- fotók - kerülnek elő a barátaim 
jóvoltából, igyekszem őket azonnal 
elkészíteni, minden kiemelkedő 
életművű vadászelődünknek helye van 
a gyűjteményemben.

- Örömmel tapasztalom, hogy 
az utóbbi években a vadászati 
szépirodalomban is jeleskedsz. Több 
díjat, sőt fődíjat is nyertél a vadászújsá
gok irodalmi pályázatain. Mióta írod 
meg az élményeidet?

- Harminc éve publikálok a horgász
irodalomban, több kötetnyi karcolatom,
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‘Könyvkritika

Dr. Végh Endre: Vadászni emberi dolog
■ Meglepő borítója van ennek 
a könyvnek: öt vadász álldogál körben 
az aranyló őszi napsütésben és nem 
csinál semmit. Csak beszélget. 
Beszélgetni? Minek? És főleg kivel, 
amikor csak a nagy Ego 
a fontos, a "valósítsd 
meg önmagad, mert 
megérdemled...", s 
a világ csak azért kell, 
hogy csodáljon bennün
ket ? Magával a címmel is 
gondok vannak. Mert 
miféle ordenáré kijelentés 
az, hogy vadászni emberi 
dolog? Ilyet leírni abban 
a korban, amikor 
a legalapvetőbb biológiai 
ismeretekkel sem 
rendelkező, önjelölt és 
nagyon sötét zöld 
természet- és állatvédők vadász (és 
ember) -ellenes üvöltésétől hangos az 
egész világsajtó? Mindenesetre gyanús...

S ez a gyanú a könyvet olvasva egyre 
fokozódik. Mert itt tényleg 
vadásznak, valóban beszélgetnek 
a kitalálónak tűnő) figurák, ráadásul

teljesen emberi módon. Embermesék. 
Mert csak a mesékben fordulnak elő 
olyan nevek, mint Pipitér, Duplali, 
Bodobács, Buznyák, Tubák, Tógyer, 
Csurák viszont valamennyi megnyil

vánulásuk hús-vér 
emberre vall - mint ahogy 
élő "eredetije" van a többi 
szereplőnek is, beleértve a 
háttérből rezignált és 
kissé cinikus(nak tűnő) 
megjegyzéseket tevő 
Bátyót, aki maga az fró.
A könyv egy alföldi "nyúl- 
kergető" vadásztársulat 
mindennapi és nem min
dennapi történéseibe ad 
bőséges bepillantást, nem 
szépít feleslegesen és nem 
torzít rosszindulatúan.
A sarkított, karikírozott 

módon ábrázolt esendő figurák közötti 
kapcsolatokról, egy valódi (ma már 
egyre ritkábban fellelhető) közösségről 
mesél - fergeteges humorral. Ez a humor 
hatványozódik tovább Simon Ferenc 
remek karikatúra-grafikáiban. Jó néhány 
az illusztrált történet ismerete nélkül is

megállja a helyét, mint önálló alkotás, 
fent idézett címlapfestmény is 
az ő keze munkáját dicséri. (Dicséretes 
önmegtartóztatás a szerzőtől - aki maga 
is festő -, hogy kötetét nem saját 
képeivel színesítette, hanem ezt 
a lehetőséget átadta egy pályatársnak.)

A szerző stílusa a régi nagy 
elbeszélőkét idézi, úgy mesél, hogy nem 
lehet letenni. "Szakmailag" sem lehet 
belekötni, egyetlen apró hibától 
eltekintve (a poszáták nem 
a szalonkákkal egy időben érkeznek).

Idegbeteg, a valódi értékeket is 
pénzre cserélő, rohanó világunkban 
igazi felüdülés egy ilyen könyv, ami 
ráadásul nem csak szórakoztat, 
de megfogadásra érdemes tanulságokat 
is sommáz. És reményt nyújt e bolond 
kor túléléséhez: "...csak amolyan 
közönséges nevetés volt, amit 
az ébredező szél összekeverve kapott 
a hátára, és sodort a néma erdő fái 
közé...A fák érzéseiről nincs információ 
a nevetést illetően sem, de a vadászok 
szerint, mennél több terem belőle, 
annál szebb a világ."

S.E.

Tallózás a román vadászlapokban
m Neamt megyében a télen a farkasok igen 
jelentős mészárlást rendeztek a háziállatok
ban. Pingarati faluban több tucat juhot, kecs
két zsákmányoltak, de fényes nappal, a gaz
dák szeme láttára széttépték és megették 
még a nyájőrző kutyákat is. A szomszéd, 
Kárpátokon túli Botosani megyében viszont 
a falkába verődött, és a farkasokhoz hason
ló módon vadászó kóbor kutyák irtják a va
dat. A hivatásos vadász egy reggel hat szét
tépett őz maradványait találta meg, sőt a 
szeme láttára támadtak meg egy gidás su
tát, de ezt már büntetlenül nem tehették.
■ Örömhír, hogy szintén Botosani megyé
ben a helyi vadászok vagy tíz jávorszarvast 
figyelnek jó ideje. Úgy tűnik, a jávor újra 
visszatelepült az észak-romániai vadászterü
letekre, ahonnan az orvvadászat miatt tűnt 
el. A vadászok 21 példánnyal hódokat telepí
tettek az Arges folyó mentén. Az eddigi ta

pasztalatok, és az állandó megfigyelések 
szerint a telepítés sikeres volt, az állatok új 
otthonra leltek.
■ Brassó megyében egy legelőn tehenet 
ütött le a medve. A tehén gazdája - mente
ni, ami menthető ötletétől vezérelve - a jól 
megtermett medvét lakmározása közben 
igyekezett elzavarni. A medve azonban meg
támadta, és a helyszínen széttépte az óvat
lan idős gazdát.
■ Prahova megyében egy szeptemberi éj
szakán egy férfi arra ébredt, hogy a kertjében 
egy medve randalírozik. Megpróbálta elzavar
ni, de a hívatlan látogató a felesége szemelát- 
tára rátámadt, megtépte, majd elmenekült. A 
mentők a szerencsétlenül járt súlyos sérültet 
Valenii de Munte város kórházába szállították, 
de életét már nem tudták megmenteni.
■ Valamivel szerencsésebb volt az a vadász, 
aki a Prahova megyei Tataru erdőben vett

részt egy vaddisznóhajtáson, amikor minden 
ok nélkül rátámadt egy nőstény medve. Tár
sai azonnal a segítségére siettek, de hiába 
tettek vagy húsz lövést a levegőbe, a támadó 
medve ettől nem ijedt meg. Végül az egyik 
vadásznak sikerült úgy halálos lövést tennie a 
medvére, hogy a megtámadott vadász élet
ben maradt. A medve súlyos sérüléseket oko
zott a vadász arcán, karján, a bal lábát pedig 
csak többórás műtéttel sikerült megmenteni.
■ Új nemzeti rekord-várományos gímszar
vas bikát ejtett el Ronald Philipp külföldi va
dász, a Maros megyei Fancel erdészet terü
letén, tavaly szeptember végén. A páratlan 
24-es, 15 kilogramm tömegű agancsot 
270,76 pontra bírálták, amelyet a közeljövő
ben bírál és véglegesít a C.I.C. nemzetközi 
trófeabíráló bizottsága.

(Forrás: Diana és a Vinatorul Román c. lapok)

Török Antal
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Nagy izgalommal tekintek i iknu t< t 
légvárának fogadtatásai,i r Minknr ,

- Végezetül hadd kénhwrm  
elégedett ember vagy{

- Határozott igen a válaszom 
Örömmel és megelégedéssel tolt cl. hogy 
alapító, rangidős tagja lehetek
a Zalai Vadász-Alkotók Egyesülni n i- 
és büszke vagyok, hogy a ba r, 111 v. 11 
vadászalkotók is tiszteletbeli klub! u Ilik 
nak fogadtak. Jó érzés tartozni 
valakihez, hozzátok fiatalokhoz, még 
sokáig szeretnék közöttetek lenni 
a sohollári völgyben és egyéb egyesületi 
rendezvényeken, segíteni a Vadászán 
Kulturális Egyesület és a Vadász 
Könyvklub Egyesület munkáját.
Jól esik, hogy a magyar vadászati elit i 
megbecsüléssel fogadja igyekezeteméi 
és szerény tudásommal hozzájárulh itol 
a vadászati kultúránk gyarapításához 
Úgyhogy természetesen elégedett, 
boldog vagyok, jó kedvvel teszem 
a dolgom. Polster Gabriella

novellám jelent meg a szaklapokban, 
évkönyvekben. Néhány éve belekós
toltam a vadászati témájú novella 
műfajába, és egy ugyancsak csodálatos 
világba csöppentem. Azért kezdtem el 
vadásztémákat - a vadászat napos és 
árnyékos oldalát egyaránt - feldolgozni, 
mert rossz volt látnom, ahogy néhány 
vadászíró - kötetet kötetre halmozva - 
tragikusan fogy ki az élményanyagából, 
és nem figyel oda a vadászat legszebb, 
legértékesebb dolgaira. Szerintem 
az írónak kutyakötelessége megörökítem 
az igazságot, mindenféle álszemérem és 
kóros tekintélyelvűségtől mentesen. 
Véleményem szerint a vadászati etikát 
nem csak szokásjoggal, tankönyvekkel, 
hanem a szépirodalommal és 
a szépművészettel is lehet eredménye
sen tanítani. Nem biztos, hogy 
vadásznovellának zsigereléssel kell 
befejeződnie és hogy csak a kívánatos 
trófea mutat a festővásznon. Egyébként 
jövőre összegyűlik egy kötetre való

vadászati szépírásom, talán igényt tart 
rá valamelyik kiadó is.

- Úgy tudom, készülsz egy önálló 
kiállításra is. Hol és mikor lesz?

- ígéretem van jeles soproni

Nagy legény IV.



Ma§yaföf&zágon a kilencedik, 1997 bon 
Z  -létesült. Bár a nemzeti parkok kö/otl 
fiatalnak számít, a természetvédő munk;i 
a-térségben igen komoly múltra tekinthet 

vissza. 1939-ben - az Országos 
Természetvédelmi Tanács megalakuld* . . 1  

nak évében - e térségben kapott 
védettséget a csévharaszti borókás in  

mészetvédelmi terület. A fővárost r 
magába foglaló elhelyezkedése miatt a / 

igazgatóság sajátos helyzetet "ólvo/" 
illetékessége alá tartozik a / ors/áu 

lakosságának csaknem foto



Nemzeti (Parkok

Dr. Szabó Sándor, Dobos Antal és Füri András

■  Az 1971-ben elfogadott, a termé
szetvédelem alapvető kérdéseit szabályozó 

kormányrendelet tette lehetővé a nagyobb 

kiterjedésű területek védetté nyilvánítását, a 

nemzeti parkok létesítését is. Ezt követően 

gyors ütemben jöttek létre a tájvédelmi 

körzetek. Az igazgatóság - jogelődje révén -
1991-től látja el jelenlegi illetékességi 
területén a természetvédelmi munkát. 
Budapest, Pest, Fejér, Komárom- Esztergom 

megye csaknem teljes közigazgatási 
területét, továbbá Nógrád és Jász-Nagykun- 
Szolnok megye egy részének védett területei 
tartoznak hozzá. A védett természeti 
területek összes kiterjedése 125.176 hektár, 
ebből fokozottan védett 26 .158  hektár, 
besorolás szerint egy nemzeti park, 8 

tájvédelmi körzet és 30 természetvédelmi 
terület.

Jelentős természeti értéket képeznek a 

törvény erejénél fogva (ex lege) védett 
területek is, a lápok, szikes tavak, források, 
földvárak és kunhalmok. A területen a 

középhegység, a dombvidék, az alföld, ezen 

belül a szikes puszta, az ártér, a folyó, a tó, a 

láp és a turjánvidék egyaránt megtalálható. A 

Budai-hegység, a Gerecse és a Pilis 

bővelkedik barlangokban. A középhegységi 
erdőtársulások, a homoki, pusztai tölgyesek, 
borókások, illetve az árterek egy-egy reliktum 

társulása, a dolomit gyepek, a hegyi és alföldi 
rétek, a vizes élőhelyek élőviláguk révén 

kiemelt természeti értéket képviselnek.
A ritkaságok közül kiemelkedik az Európa 

Tanács által 1995-ben Európa Diplomával 
elismert Szénások hegycsoport 
(Pilisvörösvár) dolomitgyepein található pilisi 
len, melynek a Földön ez az egyetlen lelőhelye. 
A különleges növények 

sorában külön említésre 

méltó a magyarföldi 
husáng és az endémikus

1. D unaalm ásikő fejtők  TT
2. Tatai Kálvária-domb TT
3. V érte ssző lősi előembertelep TT
4. A 1csúti A rborétum  TT
5. M artonvásáripaik  TT
6. P ákozdi ingókövek TT
7. V t  lencei-tavi M i d irre zervátum  TT
8. D in ry é si Fertő TT
9. Székesfehérvári hom okbánya TT
10. A donyi TT
11. V ácrátó ti Arborétum  T T
12. Szentendrei rózsa term őhe ly e TT
13. F óti Somlyó TT
14. Turai legelő TT
15. P ál-völgyi-barlang felszíne TT
16. Szem lő-hegyi-barlang TT
17. Jókai-kert TT
18. B udapesti Botanikus k e r t  TT
19. B udai Sas-hegy TT
20. Gellérthegy TT
21. H áros-szigeti ártéri erdő TT
22. Pereg ipa rkerdő  TT
23. C sé h a r a s z t i  borok  ás TT
24. D abasiturjáixos TT
25. M agyarország fö ld ra jz i középpontja TT
26. C eglédi-rét TT
27. Rác almás i-szigetek TT
28. R étszilasi-tavak TT
29. G ödöllő iK iráfy iK artéfypark  TT 

f>»iw::olc Exuopa Diploma:: t-ritüet

(csak ott honos) berkenye kisfajok, a gazdag 

ragadozó madár fauna ritkaságai: az itt költő 

parlagi sas, a kerecsensólyom, a kígyászölyv 

és a Pilisbe újra visszatelepülő vándorsólyom. 
Értékes élőhely a Sárvíz-völgye, ahol 
állandóan fészkel a rétisas, és a Sárrét, ahol 
a század közepén még százas nagyságrendű 

túzokállomány é lt  Sajnos ide későn érkezett 
a védelem, a mai létszám alig haladja meg a 

tizet, a megújulási szint alá csökkent 
állomány túlélése hosszú távon esélytelennek 

tűnik.
Az 1996. évi LV. törvény a vadásza

ti jogot ismét a földtulajdonhoz 

kötötte, így lehetővé tette az 

állami tulajdonú földterületet 
kezelő nemzeti park 

igazgatóságok 

számára is a 

vadászati jog gyakor
lásának lehetőségét

60 kilom éter

olyan vadászterületeken, amelyeken jelentős 

kiterjedésű a fokozottan védett, a nemzeti 
parkhoz tartozó bioszféra-, vagy erdőrezervá
tum, illetve a nemzetközi természetvédelmi 
egyezmények hatálya alá tartozó terület. 
Ezeket a területeket besorolták a ter
mészetvédelmi érdekből különleges rendel
tetésű vadászterületek kategóriájába.

■ VISSZAFOGOTT 
VADGAZDÁLKODÁS, 
CÉLIRÁNYOS VADÁSZAT

-  A klasszikus vadászterületek 

kezelésétől eltér a mi vadászatunk - 
közli dr. Szabó Sándor vagyon
kezelési osztályvezető, a vad 

kezeléséért felelős "hivatásos 

vadász". - Itt elsősorban nem a 

vadgazdálkodásra, különösen nem

K Jhw i N em zeti Park 

[ 1 Tájvé de Im i K örzet

O  Term észetvédelm i Terület 

Autópáhfa 

z \  /  Főút 

/ \ /  Vasút 

f \ J  F o ^ ó l



az eredmény-centrikus vadgazdálkodásra, 
hanem a természetvédelmi vadkezelésre 

törekszünk. A vadgazdálkodási körzetre 

jellemző vadállomány-összetétel kialakítása 

után sokkal nagyobb teret engedünk a ter
mészetes folyamatoknak és csak ha nagyon 

szükséges, akkor avatkozunk be. A mi 
területünkön az a szabály, hogy nem tartható 

fenn több vad, mint amennyit a vadászterület 
természetes vadeltartó képessége lehetővé 

tesz. Mi elfogadjuk, hogy a vadászható vadfa
jok is részei a táplálékláncnak, az apróvad egy 

része a védett ragadozók táplálékául szolgál. 
E szemlélet alapján a dúsítás, azaz a mester
séges tenyésztésből származó vad kibo
csátása - megengedhetetlen. Ugyanakkor a 

természetes állomány védelmében kiemelt 
gondot fordítunk a szőrmés és szárnyas 

kártevők létszám-apasztására, de ez csak 

szelektív módszerekkel, gyakorlatilag fegyver
rel történhet. El kell távolítani azokat a vadfa
jokat - muflon, dám amelyek tájidegen 

fajként betelepítés következtében kerültek a 

vadászterületre. Az eltávolítás nem feltétlenül 
lelövést jelent, az történhet befogással is, s a 

befogott vad a védett területen kívül - 
megfelelő engedélyeztetés után - kibo

csátható. Minimálisra igyekszünk csökken
teni a vadgazdálkodási körzetre nem jellemző 

vadfajok egyedszámát, amelyek életmód
jukkal védett élőhelyet, növényeket és álla
tokat pusztítanak (a Ramsari egyezmény 

hatálya alá tartozó területeken a vaddisznó), 

illetve táplálkozási szokásaikkal, taposá
sukkal a védett élőhelyet az elviselhetőnél 
nagyobb mértékben igénybe veszik (vizes, 
lápos élőhelyeken a gímszarvas).

- A vázolt állományszabályozási törekvés 

a biológiai egyensúly visszaállítását célozza 

és így természetvédelmi célokat szolgál, 
nagyobb jelentőséghez jut a valódi ter
mészetes szelekció, melynek következtében 

a különböző károsítókkal és betegségekkel 
szemben rezisztens egyedekből alakul ki 
a törzsállomány. (Ez persze nem zárja ki 
a mesterséges beavatkozások, (pl. kaszálás) 
esetén a természetes szaporulat megmen
tése érdekében kialakított védelmi 
törekvések megvalósítását)

- Teljes védelmet élvez valamennyi vízivad, 
az erdei szalonka és a fogoly is. Ez utóbbi vad
faj száma ugyancsak megfogyatkozott az 

utóbbi évtizedekben. A vadászat gyakor
latánál érvényesülnie kell annak a ter
mészetvédelmi törekvésnek, hogy a vad elej
tését vagy befogását a legcsekélyebb 

zavarással kell megoldani, a vadászati módok 

megválasztásánál ezért ez a fő szempont ■

még az eredményesség, a gazdasagosság 

rovására is. Társas hajtóvadászatot csak Igen 

korlátozott számban, évi egy-két alkalommal 
rendezünk. Fontos szempontunk, hogy a 

vadászetika, a vadászat írott és íratlan 

szabályainak betartása, a vadászati kultúra 

ápolása, valamint a vadászati hagyományok 

megőrzése példaadó legyen nálunk.

CMmnafc *Oand6 < lun M t n) MMiW 

tott •  ka/otl ü w M iw tn i t *  •< 

lukuritnvtrvnl a/  a; útvonal b«. •' ■

• A mo/nl nyúl tatyM •*»»< •
disznók utm Anak ctohkro. n ém
tünk a nyúláltomtny 

Fácánvadászatot évi egy alkakmwm, •  «M 

vad elvonulása utón a k k o r taihmk M  *<< 

az állomány nagysága kih>i«>< <*wi *» 

a vadászatot az Ivararany i < . ■ 1 .* ti 

indokolja.
-  M e g t ö r t é n t  a  R a m s a r i  l r. > > mtmy

hatálya alá t ö r t é n ő  f e l v é t i : ! )  .1 nom/atl p « t  

területén belül e l h e l y e z k e d ő  n  b a k i *  

kiterjedésű I p o l y - v ö l g y  v a < t .i s / t <  m k i t n e k  « 

folyót szegélyező k e s k e n y ,  h o s s z ú  t u r t A r t a *  

nagyvad törzsállomány n l n <  I k a b m  

szerűen azonban á t v á l t ó k é n t  J e t o n t d *  v a d  

mennyiség jelenik m e g .  ( É r d e k f t s é g M n t  

ezen a területen n é g y  ő z b a k  é s  k e i  .  n «ai 

tarvad elejtésének elmarad,i .1 1 t a
vadászati hatóság 1 0 0  e/ur > > 1 n t  

vadgazdálkodási b í r s á g g a l  s ú j t o t t .1 .1 D I N P  

igazgatóságot. A szerk.)
-  Szintén a v é d e t t  h a t á r o k o n  l u d u l  

működik az 1089 h e k t á r o s  " E s z t i  1 o m  

Strázsa-hegy" elnevezésű v a d á s / t m i k  1 m « t y  

a Dunazug-hegység v a d g a z d . i l k o i t . i l  

körzetbe tartozik. Itt a g í m s z a r v a s ,  a v . i i l i l l u  

nó, az őz a gyakori, a z o r d  t e l e k e n  m ó r .  n  

muflon is előfordul. A v a d á s z h a t ó  a p r ó v a d  

állománya szerény, ezért a z t  a  n é h á n y  f .t c  » n t  

és mezei nyulat, amelyet a  r ó k a  é s  a  vaddisz
nó meghagy, nem v a d á s s z u k ,  d e  s z a m u k  í g y  

sem emelkedik a s z a p o r o d á s r a  k é p e s  K r i 

tikus szint fölé. E v a d g a z d á l k o d á s i  k o r z o t t w n  

jóval nagyobb a n a g y v a d  l é t s z á m . 1 -

Budai berkenye

■ SAJÁT KEZELÉSŰ 
VADÁSZTERÜLETEK

A Duna-lpoly NP igazgatóságának kezelésébe 

négy különleges rendeltetésű vadászterület 
tartozik. Fejér megyében kettő, Komárom- 
Esztergom megyében egy önálló vadászati 
jogú, míg Nógrád megyében egy társult 
vadászati jogú vadgazdálkodási egység lett 

kijelölve.
- Az Alcsúti Arborétum Természetvédelmi 

Terület mindössze 41 hektárnyi 
vadászterületén tevékenységünk csupán a 

vadkár elhárítására korlátozódik - mondja 

Dobos Antal erdészeti-vadászati osztály- 
vezető, aki szintén hivatásos vadász és az 

őrszolgálat vezetője. - Itt csak akkor 
avatkozunk be fegyverrel, ha az értékes 

növénygyűjteményt károsító vad ellen már 
minden egyéb módszer (kerítés, 

riasztás, stb.) csődöt mondott
- A legnagyobb kiterjedésű,

4208 hektár nagyságú a Velencei
tó és a Dinnyési Fertő vadászterület 
A védett terület és védőzónája a 

Ramsari Egyezmény hatálya alatt áll, 
ezért a vízivad vadászata egész évben tilos és 

a tényleges vadászati tevékenységünket is a 

vízivad védelme érdekében végezzük. Cél a 

vaddisznó, valamint a szárnyas és szőrmés 

kártevők minél erőteljesebb létszám- 
apasztása. Az úszólápokon, ingoványokon élő 

vaddisznók régen jellemző 50-80 közötti lét
száma örvendetesen lecsökkent. A nehezen 

vadászható, járhatatlan vízimadár-paradi-

m  31 4*



Nemzeti (Parkok

rendeletek ismertet*

« r

amennyit a terület jelentősebb károsítás megyében 18, Komárom - Esztergom amelyek károsításuk mellett még betegséget
nélkül el tud tartani, a vadászati Idény jelen- megyében 7, Nógrád megyében^, összesen Is terjeszthetnek, a megfelelő engedélyek
tős részén ezen a vadászterületen is több vad 70 vadászterületen, látja ei a vadászati szak- beszerzése esetén a természetvédelem ezek
! a la.nato a fenntartható létszámnál, eddig az hatósági, Illetve _a .vadgazdálkodási beren- vadászatát nem kifogásolja.

. .knnany nagyságát a fenntartható maximum dezések engedélyezése terén a hatósági -Alapvető gondot jelent a varjúfélékhez
v inam ra sem sikerült lecsökkenteni. Ennek jogkört. Általános tapasztalatunk,* hogy a tartozó szárnyas kártevők injektált tojásokkal
Aíadászteriiletnek - amellett, hogy |^ f jn t  vadászatra jogosultak többnyire nagyobb és a rókák füstgyertyával történő

elmondott szemlélettel kezeljük - az a íeg- vadlétszámot tartanak fenn, mint a gyérítésének engedélyezése. Az injektált tojá-
nagyobb természetvédelmi jelentősége, hogy vadászterület természetes vadeltartó sokra van felhasználási engedély és technoló-
a 'gyakorlatban is tudjuk segíteni a képessége. Gondjaink vannak az Ócsai gia, de a vetési varjú védetté nyilvánítása óta

vadgazdálkodási körzet létszánrcpasztási Tájvédelmi Körzet vadászterületén a vadál- senki nem tudja garantálni, hogy védett
Kötelezettségét ésezzel párhuzamosan kon- lomány kezelésével, ahol a vadászatra jogo- matór nem kerül a veszélyzónába és nem esik i
trolláíni is tudjuk a vadgazdálkodási syjt üzemtervében engedélyezett 10 vaddisz- áldozatul. A füstgyertyára Magyarországon

alább 150 m é l*  felhasználási engedély sincs. í£V



Mit csinál egy vadász1
Valószínűleg kevesen forgatják a Foglalkozások Egységes Országos Rendszeri' , i i m ii 
jegyzékét, amely egzakt és tudományos módon (?) adja meg az egyes foglalkozások 

leírását, az adott szakma jellemzőit a munkáltatók és a munkavállalók részére 
Valójában az egész jegyzék egy valódi gyöngyszem a humort kedvelőknek 

bár az életszerűségéhez és a jogszabályokkal való összhangjához (pl. az 1996. év i IV  tv  

szerint hivatásos vadász csak középfokú képzettségű személy lehet ...) fér némi kot sím j 
Az alábbiakban szó szerinti formában adom közre a jegyzék kettő, a vadászathoz

kapcsolódó szakmai besorolását.

■ "6221 Vadász, vadtenyésztő
Védi a vadászterületén élő 
vadállományt, közreműködik  
a vadászati feladatok 
végrehajtásában.

Védi a vadon élő vadfajokat, 
a természetvédelmi oltalom alatt 
álló vadállományt. Gondoskodik 
a vadállomány meghatározott szinten  
tartásáról. Vadetetőket létesít, 
megszervezi és elvégzi a téli etetést, 
aszályos időben vizet biztosít, 
sózókat létesít. írtja a dúvadakat, 
gondoskodik a biztonságos vadászat 
és az élővad-befogás feltételeiről. 
Megtervezi és beosztja a kilövéseket. 
Felkutatja és elejti a vadakat. 
Értékesíti a lőtt vadakat, kikészíti 
a trófeát. Karbantartja 
a vadászfegyvereket. Vadászatokon 
hajtja a vadakat, az elejtett vadakat 
elhordja, kialakítja a terítéket.
Befogja és szállításra előkészíti 
a vadon élő állatokat.
A z  apróvadnevelő telepeken gondozza  
az állatokat.

Példák az ide sorolt foglalkozá
sokra: apróvadgondozó, fácánkeltető, 
hajtó, hivatásos vadász, vadász, vad
befogó, vadetető, vadtakarmányozó, 
vadgondozó, vadőr, vadtenyésztő

Néhány kapcsolódó, de máshová 
sorolt foglalkozás:
5364 Természetvédelmi őr 
Iskolázottsági előfeltételek: szakm a, 

érettségi nélkül 
Fizikai megterhelés: közepesen nehéz 

m unka
M unkavégzés helyszíne: külső  
Fizikai tevékenységek: a karok, 

a kéz és az ujjak használata, látás,

gyaloglás, színek közti különbség 
megállapítása
M unkakörnyezet: nagyon hideg, 
balesetveszély"

Fontos újdonság, hogy 
fentiek szerint a vadállomány 
természetvédelmi oltalom alatt áll. 
(Lehet, hogy a szöveg 
megfogalmazója már tudott valamit, 
amit mi, vadászok még csak 
sejtünk?) A további megállapítások 
többé-kevésbé igazak ugyan, 
de stilisztikájukat tekintve leginkább 
egy idegen nyelven írt szöveg 
gyenge, szolgai fordításának 
látszanak; mégpedig egy olyan 
rossz fordításnak, amely esetében 
a magyar nyelvre fordító nem tudott 
elég jól m agyaru l...

A szakmai leíráshoz sorolt 
foglalkozások közül a legsikerültebb 
agyamentségek: a fácánkeltető 
és a vadbefogó, bár a hajtó sem 
rossz (bár olykor igaz...).

Egy jó vadásznak nem  sok 
fizikai képességgel kell bírnia; 
az eszét nem, viszont az ujjait 
használnia kell, és elég, ha 
lát - legalább színeket, például 
fehéret, hiszen munkakörnyezete 
alapvetően nagyon hideg, tehát téli. 
(A vadász nyáron nyári álmot 
alszik.)

■ "6229 Egyéb vadgazdálkodási 
foglalkozások
Ide tartoznak azok a 622-es 
csoportban máshová nem  sorolható 
vadgazdálkodással foglalkozók, 
akik vadakat gondoznak és

tenyésztenek; emlősöket, vmdnuikxU 
vagy hüllőket fognak el és ölnek 
meg a húsuk, bőrük, tollúk 
vagy más részük értékesítése, 
illetve túlszaporodásuk megféke:cw> 
céljából."

Ha ezt a különlegesen cizellált 
összetett mondatot feltennénk 
a világhálóra (talán már fenn is 
van...), nagyjából elérnénk ahlio. 
a meghatározáshoz, amit manapság 
sokan ránk akarnak húzni. Eszei int 
többé-kevésbé máshova nem 
sorolható őrültek vagyunk, vadás/.n 
címén hüllőket is hajkurászunk 
mégpedig úgy, hogy előbb 
gondozzuk, tenyésztjük 
áldozatainkat, majd elfogjuk és 
lemészároljuk őket - esetleg 
a tollúkért, de bárm ely más résziik 
értékesítése végett is.

Eszerint szó sincs a "több 
erdőzúgásról11 -, vagy ahogy 
a viccbéli Móricka mondaná: 
erdőzúgás az erdőzúgás, üzlet 
az üzlet.

Miután fellocsoltuk magunk.n 
az anonim  szerző sziporkázó 
m űvének olvasása után, elárulom 
azt is, hogy az egyik rokons/.iknui 
(6211 Erdész, segéderdész) 
m eghatározásánál a fizikai 
tevékenységek felsorolásán.il .1 
"beszéd" és a "hallgatás/hallás* I* 
szerepel.

Úgy tűnik, a vadászatim.' nrfll 
szükségesek mindezek, lein-! Iii»uv 
a magyar vadásztársad.ilnm r r*M 
nem  tud kommunikálni?

U



A XXI. század elején, amikor a szaporodásukhoz szükséges élőhelyeket, a nyugalmat
a vadon élő állatok egyre nehezebben találják meg, az ember tenyésztéssel igyekszik 
fenntartani állományaikat. Sajnos sokszor csak akkor válik a faj megmentése égető 

problémává, amikor már végveszélybe került. Sokan, sokszor keresték már arra a választ, 
hogy vajon mi az, ami az embert például a sólymok felé vonzza. Talán a solymászat 

a legerősebb kapocs ember és madár között. Ebben is a közös vadászat öröme, 
a fenséges teremtmények nemessége és elegáns röpte.

■ A ragadozó madarak tenyésztésének 
bölcsőjét a solymászat tudományában 
kell keresnünk, amely később 
a természetvédelmi érdekekkel teljesült 
egésszé, és közös érdekké. Örömmel 
tapasztalom területjárásaim során, 
hogy télvíz idején is látok vadászó 
kerecsensólymokat, ami alig másfél 
évtizeddel ezelőtt még a legnagyobb 
ritkaság volt. Mesterséges költőládák is 
feketéiknek a magasfeszültségű 
oszlopokon, zavartalan fészkelő helyeket 
biztosítva, ami egy maroknyi elszánt 
madárszerető ember munkáját dicséri.

A ragadozó madár tenyésztés első 
eredményeit 1942-43-ban Renz Waller 
német solymász mondhatta magáénak. 
Röpdéjében vándorsólymokat 
tenyésztett, nem kis szerencsével, azóta 
már megismerve e faj szaporításának

nehézségeit. Hosszú szünet után, 
1972-ben, H.Berry-nek kedvezett 
a szerencse, New Yorkban, ahol Deales 
sólymokat szaporított, amely a vándor 
sólyom Észak-Amerikában élő alfaja. 
Sikerült aztán vörös vércséket is 
tenyészteni az USA-ban, a Fisch and 
Wildlife szolgálatnak. Sorra születtek 
az újabb eredmények a tengerentúlon, 
ahol megalakult a Ragadozó Madár 
Tenyésztők Egyesülete (NARBA).
A mérföldkőnek tekinthető sikereket 
azonban az USA-ban a Cornell Egyetem 
munkatársainak köszönhetjük.
A nyolcvanas évek végére már nem 
kevesebb, mint 4000 sólyom született 
mesterséges körülmények között, 
amelyekből 3000-et engedtek vissza 
a természetbe. A hatvanas évektől 
a széles körben használt DDT
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(rovarölőszer) használata miatt, 
az egész világon megpecsételődni 
látszott a vándorsólymok sorsa, 
a csúcsragadozóként fölhalmozódott 
szer hatására elvékonyodott a tojásaik 
héja, emiatt meghiúsult a költésük.

Mindeközben Európában is 
rohamléptekkel fejlődött 
a sólyomtenyésztés, elsősorban 
Németországban, majd több más 
országban is, jelesül Franciaországban, 
az elszászi régióban a Volarie des Aigles 
nevű tenyész- és bemutatótelepen.

A tenyésztésnek kettős célja van, 
az egyik a vadászmadarak előállítása, 
a másik a természetvédelmi érdek.
Ma már Európában csökkent a ragadozó 
madarak kihelyezésének jelentősége, 
mert az élőhely-védelem jelentősen 
fejlődött és ennek köszönhetően



a madarak állománya stabilnak 
mondható. A szaporítást jól szervezett 
tenyészetekben eredményesen végzik. 
Egy évtizeden át magam is ilyen telepen 
dolgoztam Franciaországban.

A tenyésztés első lépése, hogy 
kialakítják a megfelelő környezeti 
feltételeket, amely lehet egy röpde, 
vagy kisebb box, de már számtalan 
egyéb mód is létezik a tenyészpárok 
elhelyezésére. A lényeg az, hogy 
a madarak stresszmentes környezetben, 
jól érezzék magukat. Két fő metódus 
ismert, természetesen azok kisebb, 
nagyobb helyi kombinációi.

A természetes szaporítás
■ Mindenképpen természetesnek 
mondható, annak ellenére, hogy 
a környezet mesterséges.
A szülőpárokat egy viszonylag 
nagyméretű - 4x8 méter alapterületű - 
tenyész-volierben helyezik el. Ennek 
esőtől, széltől védett, zavarásmentes 
környezetben kell lenni, és abban 
több költőhelyet is el kell helyezni.
A madarak ivarérettségét követően 
bizakodva várjuk, hogy párzani, költeni 
és fiókáikat nevelni fogják. Ez persze így 
túl egyszerűnek látszik, gyakran be is 
válik, de előfordulhat az ellenkezője is.
A magyarázatok között 
a legkézenfekvőbb, hogy a helyszűke 
miatt lehetetlen a nászrepülés, amely 
a párkapcsolat kialakításában fontos. 
Vannak azonban olyan esetek, amikor 
így is kialakulhatnak a sikeresen költő, 
nevelő tenyészpárok. Sikertelenség 
esetén javíthat valamit a helyzeten,

Sólyom óvoda

Az "imprint" tenyésztés
■ Az imprintálás annyit jelent, hogy 
a madarakat fiókakoruktól kézzel 
etetjük, miközben magunkhoz 
szoktatjuk, hogy azok nevelőjüket 
fajtársnak fogadják el. Ha értelmezni 
akarjuk a folyamatokat, ajánlatos 
elolvasni Konrád Lorenz etológus 
könyvét. Az újszülött madarak ugyanis 
születésükkor nem "tudják", hogy 
valójában mik is és kihez tartoznak, 
ezért az első benyomás és a látott kép 
a döntő számukra. Az újszülött - 
amennyiben fajtársait soha nem látja - 
azt fogadja szülőnek, akit először pillant 
meg és őt gondozza. Van tehát egy 
úgynevezett "bevésődési időszak", 
az új élet első napjai, amíg nevelőjét 
fajtársának elfogadja. Ez az időszak - 
természetesen - fajonként eltérő, de 
a ragadozó madarak, sok munkával 
ugyan, de jó eredménnyel imprintál-

érdekében

bizalmukat elnyerni^
a mesterséges megtel iiiekeMui!1-* 
stresszhatásokat könnvi'l'lx'ii . wlifc 
A hímektől spermái nyerni I m ll>vt 
a megfelelő tojási ciklusban k . m.m 
mesterségesen termékeiíy It jut* me#
A letojt tojásokat a szülőm,uLi k •)!.. 
ki, vagy keltetőgépbe les; , ui >1 • Km  
dajkaságba is adni, például iapa 11 
törpetyúk kotló alá helyezve. A kikeli 
fiókákat életük első 4-5 napjai)', I v/H  
neveljük a mesterségesen ki, i la k 11 
környezetben. Mvel fészeklaki ik a 
anyamadár testmelegét biztosiul,- kell 
Ezt gyakran infralámpával, vagy 
melegvizes párna segítségével oI* I h. i íjul 
meg, a hőmérsékletnek 
az életkorral együtt haladó fokozatos 
csökkentésével. Ha már kellően 
megerősödtek a fiókák, akkor adopi a I 
tathatjuk szüleikhez, így válnak 
fokozatosan megbízható vadászni,ul.ii r 
Előfordul, hogy a szülők nem fogadial, 
a fiókákat, ekkor magunknak kell 
fölnevelni őket, amely sok munkát, 
szeretetet, és szakértelmet igényel.
A tenyésztés a mai modern sólyma s /a  i 
alapja, mert bizonyos fajok esetéb* 11 
tilos a befogás, más fajoknál pedig 
rendkívül hosszadalmas és 
körülményes, bürokratikus munkai 
igényel. Hazánkban ma már a Magva i 
Solymász Egyesület néhány lelkes tagja 
kitűnő, nemzetközi szinten is elismei i 
eredményekkel tenyészti a ragadt . 
madarakat.

Szappan Lawln



! Irodalom

Balogh Gábor

Parasztpuskások
■ Emlékművet kellene állítani nekik, 
azt hiszem. A legértékesebb 
márványból, hatalmasat. És fel kéne 
állítani minden vadászház udvarán, 
hogy ha az új vadászok kilépnek 
az ajtón, pont szembenézzen velük 
a szobor, föléjük magasodva, hogy 
érezzék a mai kor vadászai, 
milyen kicsinyek is valójában ők, 
a sikeremberek.

Egy vadászt mintáznának ezek 
a szobrok, kopott kalappal a fején, 
vállán kakasos duplacsövű, oldalán 
keresztbevetett patrontáska, lábán 
a fekete gumicsizma mellett torzonborz, 
minden pedigrétől mentes vizsla.

Mert ilyenek voltak a parasztpuská
sok. Mikor húszegynéhány évvel ezelőtt 
vadászni kezdtem, még ők alkották 
a társaságok javát. Egyszerű falusi 
emberek voltak, meg a külvárosok 
melósai. A területet kerékpárral, motorral 
járták, csak néhányuknak volt 
kimustrált négykerekűje. Vállukon 
ütött-vert külső kakasos puska 
himbálózott, főleg a szovjet Tula 
fegyvergyár remekei. Golyós puskáról 
nem is álmodhattak, annak megszerzése 
akkortájt bizony nem volt egyszerű, 
de hát azoknak az embereknek nem is 
nagyon hiányzott. A nagyvad hidegen 
hagyta őket, részint mert akkoriban 
őzön kívül más nem is nagyon kísértette 
meg a vadászt azon a vidéken, 
másrészt mert valószínűleg féltek is 
a vaddisznótól, harmadsorban meg 
azért, mert már Széchenyi Zsigmond 
is megírta, hogy a nagyvad vadászata 
magányos embernek való. Ők pedig 
nagyon unták a magányos 
leselkedéseket.

Bezzeg a vidám fácánozások, 
meg a nyúlcsaták... azok dobogtatták 
meg igazán a parasztpuskás szíveket.
Két hajtás között viccek, ugratások, 
terefere a világ dolgairól, nőkről, fociról.
(Hajaj! Akkor is szidták a magyar focit, 
pedig mennyivel jobb volt, mint most.
De a fácánterítékkel sem voltak 
megelégedve soha, pedig ha ma csak 
feleannyi madarunk volna...)

Mintha több időnk lett volna

egymásra akkoriban. A vadászat 
után nem sietett senki haza s a nyári 
vasárnap reggeleken, a vadászház 
udvarán ott támaszkodtak 
a fácánnevelő kerítésének döntve 
a kopott biciklik. Gazdáik gondoltak 
egyet, s kikerekeztek a házhoz, nem 
egyszer a harmadik, negyedik faluból, 
csak azért, hogy beszélgessenek egyet 
a cimborákkal, megkérdezzék 
egymástól:

- Hány szarkát lőttél, koma?
És jóllehet a fácánidény még messze 

volt, de már azt tervezgették, hány 
társasvadászatot kellene tartani, melyik 
remízt merre kéne hajtani, 
hogy ne szökjön ki idő előtt a róka, 
kit kellene leállónak küldeni, ki tapossa 
a nádat a hajtókkal.

Mindegyiküknek megvolt a holtbiztos 
receptje minden vadászmódszerre, s 
mialatt ezeket ecsetelték, rettenetes 
szakmai marhaságok csúsztak ki 
a szájukon. Mert bizony az akkori 
társaságok gerincét alkotó közvadászok - 
kevés kivételtől eltekintve - képzetlen, 
sőt rossz vadászok voltak.

Öltözködésük is sok kívánnivalót 
hagyott maga után. Gyakori 
ruhadarabjuk volt a svájci sapka, 
meg a kék munkásnadrág. Az etikával 
nem voltak köszönő viszonyban sem, 
a terítéket habozás nélkül átlépték*,* |  
ha éppen arra volt az útjuk rövidebb.
A fán gallyazó fácán, az ülő nyúl és 
a vízen úszkáló kacsa lepuffantása se: 
ment ritkaságszámba, hiszen biztos, 
ami biztos. A védett madarakat nem * 
ismerték, egerészölyvtől karvalyig 
minden vagy sas volt, vagy véresei j  
a vetési varjút pedig nemes 
egyszerűséggel lekányázták. A nagyv, 
terén pedig ismereteik szinte 
katasztrofálisak voltak. Emlékszem 
olyan fácánozásra, mikor lókoponyába 
botlott egyikük, s azt "szarvasdög,! 
emberek!11 - felkiáltással emelte 
magasba, holott a felső állkapocsba^ ott 
virítottak a jókora metszőfogak.

Májusi őzbakvadásztatáskor,
ha a külföldiek ottléte hétvégére esetig
a biciklikaraván szintén megrohamozta
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a vadászházat, s a drótszamarasok 
kellemetlen tolakodással fogdosták 
a vendégek felszerelését, beleértve 
a puskákat is.

- Barrátomm? Ez aztán a kapitális 
trófea! - kiáltott fel Jakab bácsi, 
s a frissen lefőzött agancsok közül 
magabiztosan emelte ki a legkisebbet.
Ő később arról lett híres, hogy mikor 
minden vadászt újra levizsgáztattak, 
azon kevesek közé tartozott, aki 
megbukott. Cimborája ugyanakkor egy 
másik trófeát fogdosva mutatóujjával 
a padlóra nagy nyolcast rajzolva mutatta 
az elejtőnek a bak korát. Ezalatt 
vadőrkollégám a koma mögött állva 
szintén mutatott valamit az osztráknak, 
mutatóujját a halántékához illesztve 
csavaró mozdulatokat tett, jelezve 
a szellemi állapotát. A bak nem 
lehetett több ötévesnél. A nyolcvanas 
évek magyar vadászvalóságát hűen 
tükrözi, hogy a nyolcast rajzolgató 
"szakemberből" később vadászmestert 
csináltak.

Mennyit mulattunk rajtatok,
Józsi bácsi, Tihamér? Akik mindenhova 
együtt jártatok, de ketten nem tettetek ki



egy fél vadászembert sem! Józsi bácsi 
a kutyák rabja volt, rosszabbnál 
rosszabb ebekkel büntetett bennünket, 
ám ha szóvá tettük neki, vérig sértődött. 
Évtizedeken keresztül vadászott, de 
a területen egyedül bizonyára eltévedt 
volna. Tihamér meg tizenhét éves 
vadászmúlt után lőtte meg élete első 
rókáját, s akkor olyan diadalmenetet 
tartott, mintha oroszlánt ejtett volna el 
a nemes nyárasokban. Mennyi élcet volt 
kénytelen lenyelni a dadogós Jenő, aki 
puskáját is ugyanazzal a gyorsasággal 
forgatta, mint a nyelvét. Mindig 
sikerült kifognia azt a lőállást, ahol 
a mesterlövésznek is fel kellett kötnie 
a gatyáját, hogy a keskeny nyiladék felett 
elzúgó kakast, vagy a szőlősorok között 
átugró nyulat meglője. Általában mástól 
kapta meg a kompetenciáját az utolsó 
hajtás előtt, aztán főúri pózban 
hurcolászta a vadászat befejeztéig 
az aggatékán. Sebes beszédére jellemző 
volt, hogy egyszer, mikor autóval 
hozták a gyülekezőhelyre, miközben 
nehézkesen kecmergett kifelé 
a járgányból, valaki az ujjára csapta 
a kocsiajtót. Már minden csupa vér volt 
körülötte, mint egy jobb disznóölésen, 
mire végre el tudta kiáltani:

- Jaj....a-...az...az..uj...az ujj..-ujjam!
A cipész Ferkó bácsi, aki annyira 

rosszul látott, hogy csak pár méterről

ismerte fel az embert, de azért vadászott 
rendületlenül, igaz, nagyjából olyan 
eredménnyel, mint a dadogós Jenő!
Meg a Sándor! Aki a nagyobb 
vízfolyásokon a hajtókkal cipeltette át 
magát, mert gumicsizmája, az nem volt. 
Végül aztán a hajtó egyszer megbotlott, 
pont ott, ahol a legmélyebb volt 
a kanális, Sándor pedig fürdött egyet 
karácsony táján. Tán a mai napig sem 
tűnt fel neki, hogy éppen az a hajtó 
botlott meg vele, akit őmiatta nem vettek 
fel a társaságba.

Elvonulnak lelki szemeim előtt mind, 
a néhai parasztpuskások. Rossz 
vadászok voltak, nem szerettem őket, s 
ha módomban volt, mindig borsot 
törtem az orruk alá. De azt elismerem, 
hogy ha dolgozni kellett a társaságért, 
ha esett, ha fújt, ott voltak, s csinálták, 
amit kellett. Lest ácsoltak, etettek, 
facsemetét ültettek, kaszáltak. Mindenki 
csinálta azt, amihez értett.

Hány ilyen ember volt akkoriban 
közöttünk? Nagyon sok, és az ő kezük 
munkája ma is ott van a területen, 
vadászházakban, fácánnevelő 
épületekben, s nem utolsósorban 
a vadállományban.

Talán az idő teszi, ami sok mindent 
elmos, miközben kérlelhetetlenül halad 
a maga útján, de ma úgy látom, hogy 
akkoriban sokkal nagyobb volt

az összetartás, mint ma A/< >k 
a tanulatlan, képzetlen emberek valuni 
gyerekes ártatlansággal ragas/kodiak 
egymáshoz, és a közösséghez, 
amihez tartoztak. Volt köztük akinél 
évtizedek adattak meg, hogy együtt 
vadászhassanak. Másoknak pusztán p.ii 
év jutott. Kiöregedtek, belefásult.ik. nrm 
bírták anyagilag, Mintha valami 
rettenetes átok nehezedett volna rá an a 
a társaságra. Régi tagjai közül sokan 
a legszörnyűbb halállal haltak, mások 
emberi roncsként vegetálva élik 
vagy élték életük utolsó éveit.
Mire a vadásztársaságot elsodorta 
az 1997-es vadásztrianon, megkeseredett 
emberként tették le a fegyvert a régi 
parasztpuskások utolsó mohikánjai.

Egyikük-másikuk él még 
a környező falvakban, vagy a város 
betonrengetegében, s esténként, ha 
vörösen izzva alászáll a nap, tán 
eszükbe jut egykori vadászéletük, ami 
nem bővelkedett nagy kalandokban, 
rekordtrófeákban, de annak a pár 
bukfencre lőtt nyúlnak és megbicsakló 
röptű toronykakasnak a képét 
megsimogatják mélázó gondolataik 
bagolyszárnyával, s bizonyára 
rnegnedvesedő szemmel emlékeznek 
azokra a régi időkre, mikor még 
vadászok voltak, és bokk>gok.

Jakab bácsi, Józsi bácsi, Ferkó bácsi, 
Jenő, és a többiek. Nem szíveltük 
egymást, tudom. De ha valamelyikőtöket 
megtalálja ez az írás, kérem, 
bocsássatok meg nekem! Szívesen 
vadásznék újra veletek, sokkal 
szívesebben, mint az újgazdagokkal, 
korunk pökhendi új vadászaival, 
akik a helyetekre léptek.

Emlékművet kellene állítani nektek, 
azt hiszem. És az újgazdagoknak 
minden egyes alkalommal kalapot 
kéne emelni szobraitok előtt, ahányszor 
^csak elhaladnak előttetek, hogy 
tisztelegjenek azoknak, akiknek 
•munkája lehetővé tette, hogy most ők 
vadásszanak a Ti régi helyeiteken. 
Emeljék magasra kalapjukat, 

hajtsák a fejüket mélyre,
így tisztelegjenek egy kipusztult 

előtt.
Mert nincsenek már parasztpusk.i 

elsodorta őket az Idő, aminek 
haladás a neve, de nem tudom, 

lett-e a világ nélkülük.

illusztráció)



AktuáRs

A családban marad
■ Iszonyú tragédia rázta meg a közvéle
ményt 1998-ban, amikor egy vadász szerelem
féltésből lelőtte feleségét, annak barátját, majd 
magával is végzett. A férfi a sásdi Petőfi Va-

I
dásztársaság tagja volt, és 7 éves kisfia ma
radt árván.

A baj teszi próbára a barátságot, a vadász- 
társaság több együttérző tagja azonnal az árva 
fiú segítségére sietett. Volt, aki örökbe fogadta 
volna, de ez gyámügyi okok miatt nem volt 
lehetséges. A társaság tagja, dr. Mess Béla or
vosprofesszor minden évben saját balatoni nya
ralójában biztosította a fiú nyaralását. A tagság 
a nagyobb ünnepek előtt rendszeresen, de azt 
követően is időről-időre az összegyűjtött pénz
ből segített, a társaság pedig évi 130 ezer forin
tos "Nagy Életbiztosítást" fizet, így a fiú 18 éves 
korában másfélmillió forinttal léphet majd a fel
nőttek világába. Mindenki ott segít, ahol tud. 
Skoda Dénes, a társaság elnöke, az idei utolsó 
vaddisznóhajtáson kérte a tagságot, hogy min
denki saját belátása szerint adakozzon a kitett

vadászkalapba. Annyi pénz gyűlt össze, hogy 
még a húsvéti ajándékra is futotta.

A fiatalember - Hornung József - tizennégy 
éves, a kamaszkorba cseperedett és szeret ab
ba a közösségbe járni, akik a bajban mellé áll
tak. Eljár az egyéni és társas vadászatokra, és 
talán egykor maga is közéjük fog tartozni. Min
den bizonnyal olyan vadász lesz, aki tudja, 
hogy a mai világban fontos dolog a pénz, de a 
szeretet, az egymásra figyelés és az a tudat, 
hogy a bajban van kihez fordulni, mindennél 
többet ér.

A sásdi Petőfi Vadásztársaság éppoly kemé
nyen küzd a fennmaradásáért, mint bármelyik 
másik. 16 ezer hektáron gazdálkodnak Bara
nya megye északi részén, és 85-en vannak. So
kan első hallásra joggal arra gondolhatnak, 
hogy ilyen nagy létszámú csapatot milyen ne
héz lehet egybefogni, s ennek megfelelő lehet 
talán a széthúzás, a klikkesedés. Nos, nem így 
van, mert például az ominózus "vadászati rend
szerváltás" idején elsőként alakították ki va

dászterületüket és azóta is csendben, békes
ségben élnek. Nincsenek belharcok és a gaz
dákkal is jó a kapcsolat. Az egyre nehezedő 
pénzügyi viszonyok ellenére nincs tartozásuk, 
nincsenek kifizetetlen számláik, ami manapság 
már önmagában is siker. Természetesen ehhez 
olyan vezetőség és tagság kell, akik már hosz- 
szú évek óta együtt vadásznak, tudják, mit 
akarnak és megbíznak egymásban. Ez egy 
nagy család - mondják büszkén a meglehető
sen elcsépelt szlogennel - de ehelyütt mégis 
igaz, mert ennek a családnak még "igazi" gye
reke is van. Agyaki Gábor

Megérkezett az ajándék

Tényleg a kanok kanja?
■ A márciusi lapban örömmel olvastam, hogy tavaly 
ritka szerencse ért egy magyar vadászt, 
s irigylésre méltó varacskos disznó 
agyarral érkezett haza Namíbiából.
Az általa elejtett 34,5 cm-es agyar 
rendkívül nagy, számos Afrikát 
többször megjárt vadász - 
köztük én is - még egy-két 
centivel rövidebb agyarnak is 
boldogan lennék gazdája, 
ha Szent Hubertus ekkora 
kegyben részesített volna.
A cikk írója azonban 
igencsak sikeresen túlzott 
az agyarral kapcsolatosan.
Csak a pontosság kedvéért 
ragadtam tollat, m ert ez az 
agyar messze nem a második 
legnagyobb Namíbiában. Az ottani 
trófeabírálat egyszerűen működik, 
csak a nagyagyarakat bírálják, abból is 
csak a hosszabbat veszik figyelembe. A ranglista 
felállításához a hosszabb nagyagyar hosszát és körméretét 
mérik, milliméteres pontossággal, és minden centiméter

egy pontot ér. Aranyérmes minősítést a 38 pont fölötti 
agyarak kapnak. A legmagasabb pontszámú agyarak 

tízes listáját (letölthető a www.natron.net/napha 
internetes oldalról) egy 56,3 pontos agyar 

vezeti és a tizedik is 49 pontos. Az első 
tíz között 37 centiméternél kisebb 

agyarat nem találhatunk. Tehát ha 
a közölt adatokat vesszük 
figyelembe, csak a legjobb húsz 

közé férne be esetleg 
említett magyar vadászé.

szeretném hírül 
adni, hogy a tavalyi évben nem 
ez volt a leghosszabb agyar, 

amelynek viselője a terítékre 
került. Nincsenek pontos informá

cióim a tavalyi évben Namíbia 
területén elejtett összes varacskos 

disznóra vonatkozóan, de június elején 
útitársa lehettem Dr. K. I. egri vadásznak, 

akinek sikerült egy 48,3 pontos (37,6+10,7) 
agyarú kant terítékre hoznia, Észak Namíbia Amolinda 

nevű farmján.
Dr. Godó Nándor
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A Duna lovagja
Május közepe táján, 
a dunakeszi kompkikötő 
mellett, a százhalombattai 
Aranyponty részvénytár
saság jóvoltából több száz 
nagytestű, 1-2 kilós kecsege 
került a Dunába. Az elmúlt 
években többnyire apró 
kecsegék kihelyezéséről 
kaptunk hírt, a kezde
ményezők akkor is 
az Aranyponty vezetői és 
a WWF Magyarország 
voltak. Tavalyelőtt Lévai 
Ferencnek, az Aranyponty 
Rt. vezérigazgatójának 
irányításával több tízezer 
apró kecsege került 
az ercsi Dunába.

■ Sajnos a kecsegének két ellensége 
is van, az egyik a kormorán, 
amelynek Kulcs és Rácalmás 
térségében 2000 darabos állománya 
van, a másik az erre a területre 
jellemző orvhalászat, amely újra erőre 
kapott. (A vermelő kecsegék 
"gereblyézése" mindennapos, talán 
az új szabályozás, amely az állat
kínzás kategóriájába sorolja az orv- 
halászatot, hozhat majd változást.)

Még 1998-ban történt, hogy 
többévi szünet után, a Magyar 
Horgász rekordlistáján megjelent egy 
tekintélyes kecsegefogásról szóló hír. 
Hunyady Attila, a neves horgász 
szakíró tudatta ország-világgal, hogy 
az év októberében a böki -Dunán, 
a Repity-kő ( a helyi horgászok által 
kedvelt, egyik legjobb halat tartó 
kőrugany) ráfolyás felőli oldalán 
egy mély szakadásból hozta felszínre 
5050 gramm súlyú, 78 centis, 
rekordlistás kecsegéjét.

Hajósovics György odavalósi 
horgász. Ez a fogás ugyan jóval 
elmarad az érvényben lévő rekordtól 
(7.85 kg), de amiért szóba hozom, 
annak oka a fogás nem hétköznapi

története. Hajósovics Gyuri letett 
tapogatózó készséggel, 8 cm-es 
vörösszárnyúval akasztotta meg 
a nem mindennapi "őshalat". A horog 
mélyen a kecsege szájüregében akadt 
meg. A kapás is jellemzően "süllős" 
kapás volt, a második odanyúlásra 
vágott be a horgász, és egy darabig 
joggal hihette, hogy termetes süllővel 
hadakozik. (Ugyanis a kecsege 
a homokban, iszapban lévő vagy 
a kövekre tapadt élő rovarlárvákkal, 
apró csigákkal és növényi törmelékkel 
táplálkozik. A tiszai horgászok - 
amíg engedélyezett volt -, a tiszavirág 
lárvájával fogták. A nagyobb 
példányok az apró halivadékot is 
felveszik.)

Annál nagyobb lett az öröm, 
amikor sikerült megszákolni 
a gyönyörű halat, hiszen évtizedek 
óta nem fogtak kecsegét ilyen 
nagyságú csalihallal. A kecsege- 
"vadászat” azóta is folytatódik 
a Dunán, a Tiszán és a Dráván, de 
rekordlistára való példányról ritkán 
kapunk hírt. Pedig a kecsege azon 
halak közé tartozik, amelynek 
megfogása és elkészítése a horgászat 
kivételes pillanatai közé tartozik.

Áramvonalas, kecses testalkata 
alapján joggal nevezhetjük vizeink 
egyik legszebb halának. A Dunában

és nagyobb mellékfolyóiban m  
Bajorországig felmegy, bál aniul 
felső szakaszán ritka esemény
a megfogása. Érzékeny hal, az ..........
szennyezett Duna mellékágaiból 
régen kiveszett. A kecsege amúgy 
megtalálható a Fekete-tenger északi 
és nyugati vízgyűjtő területén, 
az Azovi-tengerbe torkolló folyókban 
a Kaspi-tenger északi és nyugati felén 
az Északi Jeges-tengerbe ömlő 
folyók közül az Ob-Irtisz-Jenyiszej 
vízrendszerében. Ezt magam is 
tanúsíthatom, tavaly őszi szibériai 
horgászatom során (az Obon és 
mellékfolyóin horgásztam) néhány 
kapitális csuka megfogása mellett 
kecsegét is fogtunk.

Horgászata nem bonyolult, 
a fenekezős felszerelés előnyben van 
az úszózóval szemben. Közepesen 
erős bot, hozzávaló orsó, elegendő 
a 0.16-os damil, a folyás erejéhez 
igazodó végólom vagy körteólom, 
megteszi az 1/0-ás horog.

A fiatal kecsegék a folyóvízi 
halfajainkhoz képest sokkal 
gyorsabban fejlődnek. Télre nagy 
csapatokban húzódnak a meder 
mélyebb kutyraiba, de más vermelő 
halakkal ellentétben ilyenkor is 
táplálkoznak. ívóhelyüket gondosan, 
állandó tartózkodási helyük fölött 
választják ki, ez többnyire 8-10 méter 
mély, hordaléktól mentes, kavicsos 
aljzatú folyószakaszt jelent.
Állománya manapság mindenképpen 
megsegítésre szorul, annál is inkább, 
mert a kecsege nemcsak remek 
horgász zsákmány, de rendkívül 
ízlelés, szálkamentes húsú hal. Ennek 
ugyan ellentmond, hogy a Dunában 
fogott kecsegéknek időnként 
fenolos az ízük, de erről a folyókat 
szennyezők tehetnek.

A kecsegepörkölt elkészítése 
vízparton bográcsban nagyszerű 
időtöltés, nem kell sajnálni sem 
a kecsegétől, sem a főzőmestertől 
a vörösbort. Egy kicsit bonyolultabb 
a kecsege elkészítése Kárpáti módon, 
de megéri a fáradságot.

Zákonyi Botond
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M i mennyi?

MIKOR - Ml - MENNYIERT?
Júniustól elejthető a 
vaddisznókoca, felté
ve, ha a belső rendel
kezés, a házi sza 
bályzat nem tiltja, s  a 
malacok is elég erő
sek  ahhoz, hogy  
m e g m a r a d j a n a k .  
Sokhelyütt a vadkár 
elhárítása miatt indo
kolt a koca lövése. 
Idén azonban válto
zott a helyzet, mivel 
erőteljesen m egcsap
pant mind a külföldi
ek, mind a hazai va
dászok érdeklődése, 
és  a kereslet hiánya 
jelentős áresést ho
zott. A vadászatszer
vezők, de főképpen a 
v a d á s z t á r s a s á g o k  
eddig nem közöltek, 
nem jelentettek meg 
árlistákat sem  a 
szaklapokban, sem  
az interneten.

Dr. B. I.

O Z B A K V A D A S Z A T I  A R A K

VADASZATSZERVEZO IRODÁK VADASZTARSASAGOK
Agancs súly/gr Euro Euro/gr Euro Euro/gr ezer Ft Ft/gr

149-ig 50 0 50 0 8-9
199-ig 100-110 0 125 0 15-19
200-269 130-165 0,47-1,8 125-135 3 17,5 380
270-349 180-270 2,8-4 275-285 5,5 38-73 700-760
350-399 440-506 8-9,9 485-550 10 78-138 1440-2500
400-449 840-1001 13-15,4 935-1050 16 150-263 2680-3500
450-499 1490-1770 20-28 1635-1850 28 284-438 5000-5500
500-549 2490-3201 30-35 3035-3250 40 534-713 6500-6660
550-től 3990 45

15 százalékos árkedvezményt kínál június 1-jétől: a Trófea Kft. - Perle, a Puszta Caccia 2000, az Eurohunt, 
a Palócföld Kft., az Elitehunting, a Hidasháti Mg. Rt.
20 százalék kedvezményt ad az Aranyhomok Vt., /Urbán Miklós (06/30/9381-821)/, mert az árban benne 
van az áfa, sőt a 330 gramm felett mért agancssúlyú őzbak ingyen hazavihető.
A legolcsóbb őzbakvadászatot a Penészleki Vt. kínálja, Molnár József (30/356-7006) tájékoztatása alapján.

V A D D I S Z N Ó  E G Y E N I  V A D A S Z A T  (ERDESZETI RT-K TERÜLETEN)
Megnevezés Elejtés (euro) Sebzés (euro) Elejtés (ezer Ft) Sebzés (ezer Ft)

KOCA (50 KG-IG) 200-300 
SÜLDŐ (20-50 KG) 100-200 
MALAC (20 KG-IG) 50-130

50-150
27-75
10-35

50-80
25-30

12,5-15

25-40
12,5-15

5-9

A vadkanok árairól részletesebben a következő számunkban adunk tájékoztatást.
A vadkárok miatt helyenként május elsejétől augusztus közepéig 20-30 százalék kedvezményt adnak. 
Az aranysakál - már ahol van - elejtése 1500 forint.

NAGYVAD Kft.
HUNTING
„A nyári vadkárelharító vadászatokra várjuk 

az érdeklődő vadászok jelentkezéseit.
A  vaddisznó elejtése ingyenes, fizetni csak a részvételi 
díjért, a szállításért, és a terepjáró használatáért kell. 

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

*

3/931-4754 ,  * ' m t t & K

h ' w m

V / '
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W clliiess & Spa
1068 Budapest, 

Városligeti fasor 8/c.
V' Tel.: 321-0538,06 20 9267 139 

www.relaxstudio.hu

. uliol felfrissülhet testileg, leli

GÉPJÁRMŰ KAROSSZÉRIÁK, f r r r . ----------------~
m o t o r f e l ú j ít á s  [ ^ S i m o n  ~ C á r  j j

,  ' “*■ Géuái11lü-taiiussiéira (elú.ÍLdt,

GARANCIAVAL!
Hatvan, Martinovics út 9/b. 

Tel.: 06-37/344-637  

Mobil: 06-70/227-6650

Referenciák:
simon-car.fw.hu

S Ü M D s .

Eladó 1 db Blaser Drilling
30-06/222REM/20/76 LUXUS KIVITELBEN, 

3x10x50 Zeiss céltávcsővel, 
valamint 1 db Blaser K 95 300Win.mag + 
6x62 Fr. Váltócsővel luxus kivitelben 50-es 

és 42-es Swarowski céltávcsővekkel. 
Telefonszám: 06/30/348-3614.

g r a v ír o z  fegyverekbe .
LŐSZEREKBE, KÉSEKBE, AJÁNDÉKTÁRGYAKBA! 

Cél- és koronglövészeti lehetőség családias légkörben. 
^  Lőkiképzés, lökészség fejlesztés ^  

Hatástalanított fegyverek 
^  KALIBER m FEGYVERBOLT ^  
Í039 BP. MÁTYÁS KIRÁLY ÚT 12. TEL: 240-19-23

A i  e t i k u s  v a d á s z a t é r t !
Színvonalas vadászrendezvények kedvelt 

programja megrendelhető!

ÉZERES ÖVÉSZET
Kipróbálható: ÉRV A lövészklub 
Budafok, Pannónia u. 1-3.

Érdeklődni:
06/30488-4270

L A D A  BCZ£)LT
Motor-, Fék- és Futóműalkatrészek 

Elektromos berendezések, Karosszériaelemek
MINDEN AMI A LADÁHOZ KELL

C í m : 1 1 6 1  B u d a p e s t ,  R á k ó c z i  ú t  6 0 / a  
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Két lábbal a homokon
■ Lajosmizsén, a Mizsevad Rt. fácánnevelő telepén m in
den készen áll a fácánok fogadására, az igazi "nagyüzem 
re" . Itt is, ott is sziporkázó tollazatú kakasok adják a "ze
nei aláfestést", teremtenek hangulatot. A vadtenyésztés
sel, neveléssel foglalkozó részvénytársaság és terület va
dászatra jogosultja, a lajosmizsei Aranyhomok Vadásztár
saság hosszú évek óta eredm ényes együttm űködést 
folytat. A vadásztársaság területén ta 
lálhatók a nevelő volierek és a vad
disznó tenyésztő-, nevelőterület is.
Közösen szerveznek vadászatokat, 
amelyekhez a részvénytársaság adja a 
fácánokat. Évek óta egy törzsállomány 
visszapótlási programban dolgoznak, 
amelynek keretében évente több száz 
m eggyűrűzött, átteleltetett fácántyú
kot bocsátanak ki a szabad területre.

1997-ben 11 magánszemély alapítot
ta a jogelőd Mizsevad kft-t. Az első év
ben 3 hektáros, majd további 2 hektá
ros volierben kezdték el a fácánneve
lést. Először csak 10 ezer előnevelt fá
cánt fogadtak, majd a termelési háttér 
folyamatos fejlesztésével, 2001-ben 
már két telepen, tizenöt hektár terüle
ten 33 ezer vadászfácánt neveltek, 10 
ezer előnevelt fácán értékesítése mellett. 2003-ban már 25 
ezer felnőtt és 17 ezer db előnevelt fácánt adtak el, 45-70 
millió forint között mozgott a cég termelési értéke.

A nagy létszámú állományhoz saját fácánnevelési tech
nológiát dolgoztak ki, amelyben jól ötvöződtek a zárttéri 
tartás és az intenzív baromfinevelés tartástechnológiai, ta
karmányozási és állat-egészségügyi elemei.

' A hathetes előnevelési időszakot követően a három 
hektár nagyságú, 6 méter magas, hálóval fedett volierekben 
fogadják a madarakat, 8-9 ezres csoportokban. A nevelőte
rületeket az állomány igényének megfelelő növényzettel 
előre betelepítik, majd baromfipestis és kolera ellen vakci- 
náznak. A technológiában rögzített vitaminozási progra
mot alkalmaznak, amelynek legfontosabb eleme a takar
mányozási technológia. A dabasi Vitafort Rt. gyártmányfej
lesztőivel kidolgoztak és folyamatosan teszteltek egy olyan

háromfázisú takarmánysort, amely a 1 ka 1 m.i . az mi> > 1.. 
tartott fácánállomány igényeinek maximális I iel< ti .« n 
és az árfekvése is a lehető legkedvezőbb. A mód i I
ménye, hogy minimális elhullás mellett, kifogástalan u>ILi 
zatú, jól repülő vadászfácánokat tudnak nevelni.

Az elmúlt esztendőben a sikeres kft. átalakult i ■ s 
társasággá, a vagyona több mint 33 és félmillió íom 

amelyet idén 50 millió fölé kivárni k 
emelni.

Az elmúlt időszak szezonális tér 
mékszerkezetét bővítették és folyama 
tossá tették. Ennek legnagyobb volume
nű ágazata a vaddisznó-tenyésztő 
pontosabban a nevelés. A vaddisznó 
nevelőterület 8,5 hektár nagyságú, erre 
a célra engedélyeztetett erdőterület. Eb
ben huszonhárom  25 x 100 méteres 
nevelőkertet és egy 2,5 hektáros tároló 
kertet alakítottak ki. A területen a vad
disznó etológiái sajátosságait figyelem
be véve történik a tartás, a tenyésztés 
és a nevelés. Jelenleg 200 vaddisznóból 
áll az állomány, amelyből 62 db a koca,
12 db a kan, a másfélszázas szaporulat 
már itt született. Az állomány értékesí
tése szerződésekkel biztosított A sza 

porulatot részben süldőként, részben 4-5 éves korban kl< 
vánják eladni.

Mivel a törzsállomány is betegségektől mentesíteti te
lepről származik és az összes állatra kiiei r,l, ei víz r.alat 
is negatív eredménnyel zárult, a kors/.ei uen I i.d.il itott és
felszerelt telep megkapta az úgy név v . , u nedves mentes"
minősítést.

Urbán Miklós, a Mizsevad vezériga, í'.iti >i.i . elvben a va
dásztársaság vadászmestere és a 11>K11 illant......a logközös-
ség közös képviselője is. Véle: e n n ta  legfontosabb
a m ár kiépített kapcsolatok mi tain-.a amelyben fontos 
feladat a vadásztársasággal való pioblémamciites kapcso
lat és együttműködés, de li íny: ailyt fektetnek az új 
üzleti partnerek bevonásai i i Alapelvük. hogy mindenki
vel szívesen működnek ej tét mészetesen a kölcsönös 
előnyök elérése érdekében B.l.

Az egércincogástól a szarvasbőgésig
■ Négy alkalommal-június 24-én, július 29-én, augusztus 26-án és szeptember 30 .in cijí"./ napos v.uthlvó-csalogató tanfolyamot szervez 
a Magyar VADÁSZLAP szerkesztősége vadászoknak, vadászmestereknek, hivatásul, vailás/oknak és mindazoknak, akik - a témában jártas 
szakemberektől - meg akarják tanulni a szarvasbőgés, az őzhívás, a nyúlsírás a rókatilv.f, stb módszereit. A tanfolyam díja 6 ezer forint, 
amelyben az ebéd is benne van.
Jelentkezni dr. Balázs Istvánnál, a 30/492-89-62-es telefonon, vagy a szerkesztőségnél lehet.



Lövészet

Az olimpiai trap -
Koronglövő sikerek II. rész

A nyolcvanas években trap-lövőink évről-évre rés/t vettek ,i nemzetközi versenyeken, 
így egy-két élversenyzőnk megszerezte azt a nemzetközi mtmt. amellyel a kilencvenes 

években sok esetben maguk mögé utasítha1t;ik . 1  nemzetközi mezőnyt.

■ Montecatiniben, az 1989-es koronglövő világbajnokságon 
rég várt koronglövő siker született. A felnőtt férfiak trap-lövő 
csapatversenyében a Bodó Zoltán, Putz István, Gombos Károly 
összetételű együttesünk ezüstérmet szerzett. Tette ezt azon 
a versenyen, ahol a női skeet-versenyben a Vasvári Erzsébet, 
Igaly Diána, Igaly Józsefné összeállítású csapat bronzérmes 
lett. Ráadásként az egyéni versenyben a skeetesek 
mezőnyében Vasvári Erzsébet egy újabb bronzérmet szerzett. 
(A skeet-lövészet eredményeiről egy későbbi számunkban 
részletesen beszámolunk.) Ez a hármas siker egy mai napig 
tartó sikersorozat nyitánya volt.

1990-ben Putz István és a férfi trap- 
csapat megnyerte az Európa Kupát. 
Moszkvában a VB-n Gombos Károly 
7. helyével indulási jogot szerzett 
a barcelonai olimpiára. Ezekben az években 
a magyar koronglövők mindegyike 
a balatonfűzfői Nitrokémia töltényével lőtt.
A kilencvenes évek sikerei ezt a töltényt 
minősítették. A lövőktől is csak azt lehetett 

hallani akkoriban, hogy a magyar töltény világszínvonalú.
Az 1991-es bolognai EB-n a felnőtt férfi trap-lövők óriási 

bravúrt hajtottak végre. A végig negyedik helyen álló csapatot 
az utolsóként lövő Bodó 25-ös telitalálattal a verseny utolsó 
rottéjában felhozta a második helyre. Ezzel megismételték 
előző évi csapat ezüstjüket. Aztán jött a ráadás: csak egyet 
kellett aludni ahhoz, hogy a várva-várt felnőtt férfi egyéni siker 
is megszülessen. Putz István az ötödik helyen került be 
a döntőbe, de már a tizenhatodik lövés után szinte biztosra 
vehettük, hogy dobogóra áll. Az utolsó lövését hibázta csak és 
ez számára egyéni ezüstérmet jelentett. A háború után az első 
egyéni érmet nyerte Putz trap-lövésben s egyben ő is 
megszerezte az indulási jogot az olimpiára.

1992 tavaszán rendezték az első világkupát duplatrap 
versenyszámban. A mieink a versenyeken mindkét számot 
lőtték. Bodó a döntőbe is bekerült. A nyár elején rendezett 
isztambuli EB-n, a duplatrap első kontinens viadalán Bodó 
Zoltán felnőtt férfi egyéniben, Kronome János pedig junior 
egyéniben bronzérmet nyert. Trapban ez évben nem 
szerepeltek sikeresen versenyzőink, de talán a duplatrapra 
való átállás vetette kissé vissza eredményeiket. (A duplatrapot 
következő számunkban részletesen bemutatjuk.)

1993-ban Gombos Károly, a trap-csapat erőssége is átállt 
a duplatrap-lövészetre, helyére a fiatal versenyző, Kronome 
János került. A brnoi EB-n Bodó Zoltán egyéniben új országos 
csúccsal került döntőbe, ahol végül hatodik lett, míg trap-

csapatunk bronzérme azon múlt, hogy I’ut/ Isiv.ín lilMtUn 
sorozatot tud-e lőni. Putznak - a magyar cs.ip.it imkv ov.Uló|a 
közben-sikerült tökéleteset alkotnia! Ez volt .i lühoni tiMm 
trap-lövészet utolsó érme napjainkig. Az ezt ki nvtrt években 
felnőtt férfi traposaink a duplatrap ágazat im nu-it hóditotük el 
a világ elől.

Vatvirl Emébet

KORONGLÖVÉSZET
BUDAKESZIN

- Automaták: trap, skeet, duplatrap
- Korongvadászat
- Koronglövészet oktatás

- Golyós sziluett és futóvad BÚD/\KESZI

Tel: (20) 448-2516 ■•ÖTLR4
(20) 945-0764 ^ M0
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Hibakereső
■ A félreértések elkerülése érdekében előre 
jelezzük, hogy Boros Zoltán grafikusunk felkészült 
és egészséges, kizárólag a kérésünkre követett el 
a rajzon hibákat.

Tessék megtalálni azokat a hibákat amelyek 
nem jellemzőek vagy egyenessen lehetetlenek, 
júniusban a hazai vadászterületeken. m

A legtöbb hibát felfedezők között minden 
hónapban kisorsolunk egy-egy jövő évi előfizetést 
a Magyar VADÁSZLAP-ra.

Címünk: 1031 Budapest, Pákász u. 7.
A borítékra kérjük ráírni: Hibakereső.
Ha kíváncsi a rajzon fellelhető hibákra, 
a következő számunkból megtudhatja.



Szaharai homokevő 
szamárpingvin

(Assaicus iákiálticus 

undoritis)

Kökényszemű kecska, 
népies nevén macskecs 

(Felis mek nemis)

Észbontó
határeset

Appartheid csiprilla
(Kingkongicus horribilis 

borzalmicus)

Rinodár
(Hamhammatus rhino- 

ceristikus broileriánus)

■ Fullextrás terepjárónak álcázott 
tengeralattjáróval akarta a napokban 
keresztezni a magyar határsorompót 
Nagylaknál V.I. Micsurin, az ideigle
nesen Afrikában állomásozó orosz 
vendégmunkás-vadász.

Az ősz, tökig érő álszakállt és té- 
len-nyáron békaem ber szemüveget 
viselő kisebbségi transzvesztita - 
m int később a kényszervallatásnál 
kiderült - a nagy orosz term észetbú
várnak, a becsületben megőrült kije
vi órásmesternek, az egykor nálunk 
is egyeduralkodó M icsurinnak az 
egyetlen, m indent túlélő unokája 
volt. így a szokásos autogramkérése
ket követően vérvétellel kezdődhetett 
el a szigorított vámvizsgálat.

A határunkat utoljára átlépni szán
dékozó bátyuska megátalkodottságá- 
ra jellemző, hogy a hazugságvizsgáló 
nála csak akkor hatott, amikor lekap
csolták a trafót és egyenes adásban 
kapta a 380-at. így is csak akadozva, 
tört magyarsággal szólalt meg, mert 
kenyere javának elfogyasztásáig csu
pán  a vidám an zakatoló Gulag- 
táborozásokhoz és a hagyományőrző 
körömtépésekhez volt hozzászokva.

Közben - egészen term észetszerű
en - a járgányt ízekre szedték, vi
szont ahányszor csak összerakták, 
furcsamód mindig egy T-34-es tank 
jött ki belőle, s a kipufogója forgó lö- 
vegtoronyként működött.

Csupati, a vámosoknál dandártá
bornoki rangban szolgálatot teljesítő, 
abszolút kábítószerfüggő hum ánpoli
tikus golden retriever - leánykori ne
vén rotweiler - az elkövetőt a kocká
zatelemzés módszerével emelte ki a 
határátlépésre békésen várakozó ci
garetta- és heroin-csempészek már- 
m ár fojtogató gyűrűjéből.

A gonosztevő - felettébb trükkös 
módszerrel - a képeken látható trófe
ákat egy diplom atatáskának látszó 
három ajtós ruhásszekrényben, 
CITES papírok nélkül akarta orszá
gunkon tranzitálni, a hóna alatt és

egyéb rejtve viselt testnyílásaiban 
melengetett három és fél mázsa hero
inról már nem  is szólva.

A K-2-es vizsgával rendelkező vá
m osokat az alaposan gyanúsítható 
előállított, az előrángatott 12 fémzá
rolt aranytömbbel sem tudta lekor
rum pálni, m ert sajnos helyismeret 
hiányában többet nem hozott magá
val. Köztudott ugyanis, hogy az em
ber kivételével a világon minden állat, 
sőt rovarevő növény is, szabadon és 
háborítatlanul vadászgathat, miköz
ben még zavarni sem szabad.

Egység helyett depressziós kétség- 
beesést okozott, hogy a helyszínre 
nagy erőkkel, laptopokkal, feszítőva
sakkal, elektromos sokkolókkal, mo
toros láncfűrésszel és egyéb bevált 
kényszerítő  eszközökkel kivonuló 
forrónyomos természetvédelmi szak
embereket szinte az őrületbe kerget
te, hogy a becsempészett fajok nem  
szerepeltek a CITES csak általuk is
m ert és gondosan titkolt ábécés 
könyvében, az A-B-C listákon.

Végül aztán valaki végre a homlo
kára csapott, és amikor nagy nehe
zen magához tért, eszébe jutott, hogy 
a fajhibridek is szigorúan védettek. 
Ezért aztán nem csak a megszokott 
természetkárosítás miatt, hanem  ter
mészetellenes fajtalankodás címén - a 
jó Istennek és a bölcs parlam entnek 
hála - végre vádat emelhettek, Vlagyi
mir Iljics Micsurin, a fekete Afrikát 
lázasan kutató fővadász ellen.

A sztárgyártó média rögvest m in
den csontot szokás szerint lerágott, 
hatására nemsokára egy erre a célra 
alakult, röptében konzultáló ad hoc. 
állatorvos-csoport füstölt be a hely
színre. Díszlépésben vonultak el az 
altatólövedékek d íszsortüze előtt, 
majd kivont szikékkel legott nekivág 
tak a szétválasztó rekultivációs mű 
tétsorozatnak, véget vetve ezzel az 
eléggé el nem  ítélhető, határtalan f 11 
talankodásnak. -hozso

(A fotókat az interneten találtuk)
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Mélytengeri kutyorm !
(Canis metgafabi

is penetranicu:,i

Emberszabású marha.
(Homopoliticus vad- 

marhánus agyalapiensis)

I
T

A marhára védett maiin 
(Aviaticus sapwnt. 
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