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Címlapfotó: Győri István,
délegyházi hivatásos vadász
(címlapsztori az 534. oldalon)
Cseke Sándor felvétele

Győzelem
Nagy valószínűséggel Győri István, a Délegyházi Vadásztársaság hivatásos vadásza sosem mutatja fel a „V” alakot formáló két ujjas győzelmi jelet, ha nem kérem meg rá. Megkértem, mert arra
gondoltam, valamilyen formában a címlapon is illene illusztrálni a magyar vadászok győzelmét.
Merthogy – most már nyugodtan kijelenthetem – évtizedes és sorozatos vereségeink után,
vannak jelentős győzelmeink. Mi másra gondolnék, mint a fegyvertörvény és rendelet ésszerűsítésére, vadászpuskáink ötévenkénti kötelező vizsgáztatásának eltörlésére és az orvvadászat
bűncselekménnyé minősítésére.
Talán annak is eljött az ideje, hogy egy ilyen, a társadalom, a vidéki és városi emberek számára
is közérthető jelet adjunk a világnak, jelezvén: nem fogunk megfutamodni, harcoltunk és tovább
harcolunk az érdekeinkért, a magyar vadállományért, a vadászat, vadgazdálkodás és a vadászati
kultúra jelenéért, jövőjéért.
Igen, a jel és minden jelzés nagyon fontos! Természetesen, ha van információtartalma, ha érthető, ha kifejezi, hogy mi a szándéka a jel adójának és ugyanakkor hatással van a befogadókra.
A szándék adott esetben – remélhetően – egyértelmű: „És annyi balszerencse közt, Oly sok viszály után” nyíltan örülünk, hogy valami jó is történt velünk!
Ha netán valaki ennek ellenére sem értené, hogy a címlapon miért szerepel Győri István,
annak megsúgom: mert – a maga 63 éves valóságán túl – nemzeti vadászati szimbólumnak is
tekinthető a karaktere, a győzelmet és a békét jelentő mozdulata.
A jel, a jelzés kifejezi, hogy a sok mindent már megtapasztalt, sok mindent már megszenvedett
magyar vadász – visszafogottan ugyan, de tiszta szívből örül a győzelmeknek, de azt is tudja,
hogy csak csatát nyert. Még küzdenie kell a hivatásos vadászok állami védelméért, az orvosi
alkalmassági vizsgálatok ésszerűsítéséért, a külföldön legálisan elejtett vad trófeáinak behozataláért, a tavaszi szalonkázás visszaállításáért, a fürj hazai vadászatának engedélyezéséért, a vadászkutyák törzskönyvezéséért... s nem utolsó sorban a számtalan sebből vérző vadászati törvény
okos, megfontolt és közmegegyezésen alapuló módosításáért.
Amikor dr. Semjén Zsolt igent mondott és elvállalta az Országos Magyar Vadászati Védegylet
elnökségét, székfoglalójában – a többi között – ígéretet tett a magyar vadászat méltóságának
visszaszerzésére, az ésszerűtlen jogszabályok megváltoztatására. Többször volt már alkalmam
ilyesmiket hallani... és aztán szembesülni a magyarázatokkal, hogy mit, miért és kinek/kiknek
köszönhetően nem sikerült megvalósítani. A vadász, a Gánti Vértes Vt. elnöke – nem mellesleg
a Kereszténydemokrata Néppárt elnöke, a miniszterelnök helyettese – ismereteim szerint az utolsó húsz-harminc évben az első olyan politikus, aki – leszűkítve a magyar vadászatra – nem csak
ígérgette a változásokat, a mindenféle „sötétzöld” és ellenzéki oldalról érkező támadás ellenére,
latba is vetette a személyes befolyását, hogy betarthassa az ígéreteit.
Információim szerint elkezdődtek a tárgyalások arról, hogy a vadászok orvosi vizsgálatát
a gépjárművezetői jogosítvány orvosi vizsgálatához kössék. De ékes bizonyítéka a „mozgásoknak”, hogy a Védegylet és a Vadászkamara az elmúlt napokban kiküldött minden vadászatra
jogosultnak – és tessék figyelni (!) – plusz minden hivatásos vadásznak egy vita-anyagot, amelyben a vadászati törvény módosításának egyes passzusairól kérik az álláspontokat, véleményeket.
Szeptember végéig van a vélemény-nyilvánításra lehetőség, talán egy kicsit megmozdul az állóvíz, fölszakadozik az agyakat elborító közöny-köd... majd elkezdődik a javaslatok összefésülése
a törvény módosítására. Emberi számítások szerint, akár jövőre már a Parlament elé is kerülhet
a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása.
Winston Churchill, brit miniszterelnök a II. világháború idején terjesztette el a tenyér és az ujjak kifelé néző „V” betűjének fölmutatásával a „Victory” azaz a győzelem-jelzést, ami ugyanúgy
győzelmi jel, mint a trófea, mely a zsákmányszerzés élményére, a sikeres vadászatra emlékeztet.
De tessék vigyázni, a tenyér és az ujjak mindig kifelé nézzenek, ellenkező esetben – valószínűleg
már nem csak a brit felségterületeken – azt jelenti, hogy „dögölj meg”.
Ezt még a legsötétebb „sötétzöld” embertársunknak vagy
CSEKE SÁNDOR
szervezetének sem kívánhatjuk.
sandorcseko@vadaszlap.hu
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Tippeljen és vadásszon!
Gerlét lőhet napraforgón, vagy kacsát kukoricatarlón, illetőleg
a Dunán, a Sződ-Vácrátót Földtulajdonos Jogközösség területén, aki a legpontosabban meg tudja tippelni a képen látható bak
nagykoponyás bírálati agancssúlyát. (Holtverseny esetén sorsolás
fog dönteni.) A beküldési határidő augusztus 31-e, a válaszokat az
szavazas@vadaszlap.hu címre várjuk. A bakot Erdélyi György, a jogközösség tagja ejtette el június 11-én.

Ritkaság Somogyban
A képen látható aranyérmes
őzbakot április 30-án lőtte
egy belga vendégvadász
a SEFAG Zrt. nyugat-zselici
vadászterületén. Július elején
még mindig ez volt az idény
legnagyobb somogyi bakja.
A megyében ritkaságszámba
menő nagyságú agancs 24
órás tömege 516 gramm volt,
a megyei bírálaton 135,18 CIC
pontot kapott. A bak Halász
Tibor fővadász kíséretében
került terítékre.

Mesterhármas

Az elnézett „félagancsú”

Június 29-én esti vadkárelhárító vadászatra mentem ki a HosszúhetényKörnyéki Földtulajdonosok Vadászati
Közössége Somkerék nevű vadászterületére. Háromnegyed kilenckor a nádasból mögülem elindult egy konda, hogy
kiváltson a kopaszbúzára. Megvártam,
míg beérnek a búzába. Jól megnéztem
a hat 1-2 éves disznót, és elejtettem az
elsőt. A nagy kavarodásban sikerült még
kettőt terítékre hozni. A képen egy kétéves koca és két egyéves kan látható.
Szép esti vadászat volt!
Ruppert Tamás

A Sárkeszi és Környéke Földtulajdonosi Közösség területén, Nádasdladány térségében, május 20-án esett ez a különös agancsú bak. Egyik
este az erdő szegletéből egy „nyakasabb” dalia
váltott ki – félagancsú! – mondtam, s mindjárt
hozzá is tettem: „Ez pont nekem való.” Egy héttel később részesített az erdő abban a kegyben,
hogy a kívánt bak még jó lővilágnál, a lestől alig
50 méterre váltott ki, akkor már láttuk, hogy
nem félagancsú, de így még jobban tetszett.
A trófea fizetősúlya 245 gramm lett. Kísérőm
Kuti Szabolcs hivatásos vadász volt.
Juharos Péter

Balatoni nyereményvadászat
Gál Péter, a Mezőberényi Vt. fővadásza nyerte meg
a hivatásos vadászok szellemi vetélkedőjét a 2011. évi
Békés megyei Vadásznapon. Az Eurohunter Kft. által
felajánlott vaddisznóvadászaton az Újkúti Vt. balatonalmádi területén július 1-jén vett részt. Az első éjjel
mintegy másfélórás cserkelés után sikerült terítékre
hozni ezt a „babos” süldőt. A másnap esti lesvadászat
végén egy kétéves kancsi kapta meg a végtisztességet.
Farkas László
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INTERJÚ
Német Balázzsal,
az első hazai újratöltő tanfolyam szervező-előadójával

Rástartoltunk
Személy szerint nagyon örültem az újratöltés hazai engedélyezésének, ugyanakkor kétségeim voltak a szükséges tudnivaló elsajátíthatóságát, az információk hozzáférhetőségét illetően. Tartottam attól, hogy a hosszú és értelmetlen
tiltás miatt nem lesz, akitől tanuljanak a kísérletező kedvű vadászok és sportolók.
Istennek hála, tévedtem. Mára már túl vagyunk a lőszerszerelő tanfolyam első sikeres turnusán. Az indulásról és a tapasztalatokról kérdezem Németh Balázst, a tanfolyam szervezőjét:

Hadd legyek rögtön provokatív: miért
kellene elvégezni a tanfolyamot, ha anélkül is lehet vizsgát tenni?
- A tanfolyamot a jogszabály rendelkezése
szerint nem kell elvégezni. A vizsgára lehet
jelentkezni mindenféle előképzettség nélkül
is, ahogy például a vadászvizsgára is. Nem
kötelező. A tanfolyam célja azonban kettős,
és ezt mindjárt magyarázza is, hogy miért
érdemes azt elvégezni: természetesen az
a célunk, hogy a hallgatók olyan tudásanyag
birtokába jussanak, amelynek köszönhetően
biztosan sikeresen veszik a hatósági vizsgát
– természetesen akkor, ha fel is készülnek rá.
A tanfolyam másik célját azonban fontosabbnak tartjuk, ez pedig az, hogy pontos,
komoly szakmai ismereteket szerezhessenek a lőszertöltésről, olyan ismeretanyagot,
mely túlmutat a vizsga letételén. Ezért nem
választhattunk más partnert a tanfolyam
szervezésére, mint a hazai C.I.P. képviseletet,
a Polgári Lőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft.
szakembergárdáját. Ők évek óta hivatalból
vizsgálnak lőszergyárakat, szerelnek össze
lőszereket, így maximálisan birtokában vannak a szükséges ismereteknek.
Nem volt túl merész ötlet a tanfolyamszervezés? Hiszen temérdek (és cseppet
sem filléres) eszköz szükséges az oktatáshoz, magyar nyelvű szakirodalom pedig
szinte nem is létezik. Ekkora érdeklődést
tapasztalt a környezetében?

Magyar VADÁSZLAP z 2012. augusztus

- Vadász vagyok és egyben válogatott
sportlövész, az elöltöltő fegyverek kategóriájában. Mindkét hobbimban törekszem arra,
hogy a lehető legpontosabb lövést adjam le,
és a lehető legtöbbet gyakoroljak, így számomra és hasonló filozófiával gondolkodó
lövész-vadásztársaim számára a lőszertöltés
fontos dolog. Nem volt kérdés, hogy belevágunk-e ebbe a projektbe.
Úgy gondoltuk, hogy ha két embert érdekel, akkor kettőt, ha százat, akkor százat, de
csináljuk. Hisszük munkatársaimmal, hogy
ez egy jó ügy, szép hobbi. Természetesen sok
akadályt kell átugrani az elején, de a munkát nem ma kezdtük. Tavasszal kezdtünk
forgatni Hamza Emillel, a PKLV Kft. műszaki
igazgatójával egy mindenki számára ingyen
elérhető videó-sorozatot, mely a lőszertöltés alapkérdéseit veszi sorba. A sorozat éppen a 10. részénél tart, de még mindig van
4 résznyi anyagunk. (A sorozat megtekinthető a www.huntingpress.eu honlapunkon
is.) A kultúrmisszió sikeresnek látszik, a videó-sorozat nagyon jó visszajelzéseket kap,
és nagy a nézettsége is, ami mindenképpen
bizonyítja relevanciáját. Emil egyébként már
megírta a lőszertöltés alapjairól szóló első
magyar nyelvű könyv kéziratát is, amely hamarosan megjelenik.
A tanfolyamokon természetesen saját
gyártású oktatási segédletet használunk,
mely tankönyvként segíti a hallgatók felkészülését.

Az új szabályozás bevezetése után ellentmondásos nyilatkozatok láttak napvilágot arról, hogy az újratöltés a vadászoknak vagy a sportlövőknek lesz-e
hasznosabb. Melyik oldalról nagyobb az
érdeklődés?
- Elmondhatom, hogy kiegyenlített a mezőny. A sportlövészek esetében főleg a dinamikus lövészeti ágakat és a történelmi lövészeti ágakat űző versenyzők érdeklődnek.
Előbbiek azért, mert hatalmas mennyiségű
lőszert lőnek el évente, utóbbiak pedig mert
a különleges kaliberű fegyverek lőszerei nehezen elérhetőek, vagy nem a régi fegyvereknek megfelelő töltettel rendelkeznek.
A vadászok esetében is vegyes a kép:
mind kommersz, mind különleges kaliberek tulajdonosai jelentkeznek, jelezve, hogy
a lőszertöltésben mindenki meg tudja találni
a „miért”-et. A lőszertöltés valóban hasznos
több okból is: egyrészt nagymértékben bővíti a fegyvertartó fegyverekkel, lövészettel,
ballisztikával kapcsolatos ismereteit, mivel
a rendszer egy fontos elemének befolyásolása kerül a kezébe. Ezen keresztül egyben
felelősségre is tanít.
Természetesen van egy költséghatékonysági tényezője is a dolognak, vagyis sok kaliberben jóval olcsóbb lőszert tudunk előállítani, mint a gyári. Jellemzően a vadászpuska
kaliberek ilyenek. Szintén lehetőségünk van
arra, hogy a lőszer pontosságát is növeljük.
Persze ne gondoljuk azt, hogy pontosabbak
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tudunk majd lenni, mint a legjobb gyártók
gépparkja. A pontosságot nem ezen a téren
tudjuk növelni, hanem azzal, hogy a lőszer
méreteit harmonizálni tudjuk a puskánkhoz.
A gyári lőszereket minden puskába tölteni
tudni kell, a töltényűrök közt pedig bizony
vannak különbségek. Nos, mi meg tudjuk
csinálni a csak a mi töltényűrünkbe illeszkedő lőszert is. Persze mindennél van egy sokkal fontosabb tényező: lőszert tölteni szórakoztató, kellemes időtöltés.
Nem tudom megállni, hogy meg ne kérdezzem: a szebbik nem is érdeklődik
a kurzus iránt?
- Eddig egy hölgyhallgatónk volt, ami számomra hatalmas meglepetés. Jó látni, hogy
ahogy a vadászat iránt, úgy a lőszertöltés
iránt is érdeklődik a szebbik nem. És kijelenthetjük, hogy a hölgy bizony egyáltalán nem
maradt el férfitársai képességeitől, sőt!
Kérem, mutassa be pár szóban a hallgatók
által használt újratöltő berendezéseket.
- Nagyon fontosnak tartottuk, hogy olyan
oktatási feltételeket teremtsünk, amelyek
lehetővé teszik, hogy mindenki minden információt megkaphasson, minden gyakorlati feladatot elsajátíthasson. Ezért minden

két-három hallgatóra jut egy teljes lőszertöltő munkaállomás, mely tartalmazza a prést,
matricakészletet, a hüvely megmunkálásához szükséges teljes gépparkot, mérleget,
lőpormérőt, és természetesen a szükséges
lőszeralkatrészeket és inert, vagyis hatástalan lőszerelemeket. A tanfolyam során
ugyanis hatástalan lőszert töltünk.
A tanfolyam elvégzése után mi a „diákok” következő teendője?
- A tanfolyam próbavizsgával zárul, amely
visszajelzést ad, hogy hol kell még fejlődni.
Aki sikerrel veszi a próbavizsgát, annak nem
fog meglepetést okozni a hatósági vizsga
sem, úgyhogy azonnal jelentkezhet is majd
a megyei kapitányságon.
Evezzünk más vizekre! Sokunk számára
emlékezetes a FeHoVán tartott előadása az elöltöltő fegyveres vadászatról.
Régóta folyik az illetékesek győzködése
a kedvező jogszabályi környezet megteremtéséért. Van esetleg jó híre a megvalósulással kapcsolatban?
- Sok pozitív visszajelzés érkezik a projekttel kapcsolatban. Külön örömömre szolgál,
hogy nem csak az elöltöltős lövészetben
érintetteknek tetszik az ügy. Sokan emelték

Címlap-sztori
Győri Istvánnak négy testvére van. Valamennyien ugyanazon a tanyán láttak napvilágot, de az idősebb bátyját Alsódabason, a nővérét Bugyin, a fiatalabb bátyját és őt Kiskunlacházán, az öccsét pedig
Délegyházán anyakönyvezték. A tanya már nincs meg, 1967-ben
lebontották, de az anyakönyvek jól jelzik a világ változásait.
Ácsnak tanult, majd bevonult katonának, és amikor leszerelt, hivatásos vadász lett. Nem véletlenül,
ugyanis az Édesapja 1953-tól volt a Délegyházi Kavicsbánya Vt., majd a nevet változtató Egyesült Törekvés,
illetőleg a Dunavarsányi Petőfi-Délegyházi Vadásztársaság elnöke. Amikor a fia elvégezte a vadőri iskolát,
lemondott a tisztségéről.
1981-től az élete a vadászatról, a vaddal való gazdálkodásról szól. Öt vadásztársasági elnököt szolgált ki,
ma már nyugdíjas, de rendületlenül dolgozik tovább
az 1991-től Délegyházi névre hallgató vadásztársaságnál. A 4250 hektáros területen 26 bányató van, nagyrészük már horgász-tóként működik, ami azt jelenti, hogy a terület tele van víkendházakkal, horgászokkal. 60 őzre becsülik a törzsállományt, 350-400
mezei nyulat és 800 fácánt tartanak nyilván. Ezerszámra van vízivad
a tavakon, de vadászni csak akkor tudnak, ha marad tarló, egyébként
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ki az elöltöltő-fegyverek fontosságát hazánk
vadászati megítélésének javítása szempontjából is. Sajnos, az elmúlt években Magyarország jelentős versenyelőnyt vesztett
a környező országokkal szemben a vadgazdálkodás terén.
Ennek számos oka van, és bizony nem
segítettek ebben a zárt térben nevelt, de
vadon élőnek értékesített trófeások esetei
sem. Többen a szakmában, az elöltöltős vadászatban olyan lehetőséget látnak, mely
kiemelheti hazánk elkötelezettségét a hagyományok mellett. Olyan vadászati módot
ígér, melyben kisebb jelentőségű a trófea értéke, míg hatványozottan nagyobb szerepet
kap a kultúra, a hagyomány, és az elejtéshez
vezető út. Nem utolsó sorban, az elöltöltő
fegyveres vadászat engedélyezése olyan
terméket adhat a hazai gazdálkodók kezébe,
mely segítségével visszaszerezhetnek valamit az elveszített előnyből.
A Vadászkamarától és a Védegylettől eddig
minden támogatást megkaptunk az ügyhöz,
sőt, folyamatos a párbeszéd a témával kapcsolatban.

PÓLIK SÁNDOR

Sandor.Polik@hu.citoxlab.com

a kacsák, libák a vadászati idény kezdetéig eltűnnek, más vizeket
választanak élőhelyüknek.
A hivatásos vadász „titkát” abban látja, hogy jó kapcsolata legyen
a lakossággal és a tagokkal. Amióta létezik a mobiltelefon, a tanyasiak
mindent „jelentenek” neki, működik a hálózat. A vadásztársaság mind
a húsz tagja elismeri a szakmai fölkészültségét, munkáját és erényeit.
A „nagykorú” Toyota Corollával közlekedő vadőr tizenhat éve
foglalkozik fácán- és fogolytenyésztéssel, büszke rá, hogy legalább
120 természetes környezetben élő fogoly van a zömében monokultúrás területen. De arra is büszke, hogy az elmúlt öt
év alatt kétezernél több szarkát csapdázott és a téli
hajtásokban évente legfeljebb egy róka kerül a terítékre. Az udvarán három kutya – egy drótos magyar
vizsla, egy rövid szőrű tacskó és egy „nyugdíjas” foxi
– szaladgál, és ha vasárnap összegyűlik a család –
89 éves Édesanyján kívül három gyermeke és az
unokák – összesen 16-an ülnek az asztalnál. A 19
éves unokája és a kisebbik fia most közösen készülnek a vadászvizsgára.
Győri István 8 évig volt Délegyháza alpolgármestere, 4 évig önkormányzati képviselője, véleménye
szerint a vadászatellenesség a helyi vadászok hibája, mert nem ápolják a kapcsolatot a lakossággal. Délegyházán az
iskolák és a rendezvények szervezői szinte bármikor megkaphatják
a vadászház nagytermét, kertjét, a falunapra általában két őzet ajánlanak fel és a tombolán nyert fácánok, nyulak a vadászati idényben
válthatók ki.
-dor
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Vizsgakérdések
– és a helyes válaszok II.
Folytatjuk sorozatunkat, melyben a Polgári Kézilőfegyer- és Lőszervizsgáló Kft. műszaki igazgatója, egyben
a hamarosan megjelenő első, magyar nyelvű újratöltő tankönyv szerzője válaszol a lényegesebb, vagy öszszetettebb vizsgakérdésekre.

22. kérdés: Szabad-e egy adott lőszerfajta
szerelése során egyszerre több fajta lőport
tartani a szerelés helyén?
A felcserélés veszélye miatt nem szabad
egyszerre több fajta lőport tartani a lőszerszerelő helyen.
Az újratöltés kapcsán bekövetkező balesetek egyik tipikus oka a lőporok véletlen
felcserélése. Több különféle lőpor-együttes
jelenléte a töltőhelyen megnöveli annak az
esélyét, hogy nem a hozzávalóból töltenek
a lőszerbe. Ha a keveredést nem veszik észre,
az fokozott balesetveszéllyel jár.
31. kérdés: Miért nem szabad, hogy a töltetsúly kevesebb legyen a házilagos lőszerszereléshez készült szakkönyvekben
megadott minimum értéknél?
Ha az újratöltő szakkönyvekben megadott minimum értéknél jelentősen kisebb
töltettömeggel szerelik a lőszert (alacsony
a töltési sűrűség), a gyújtás jellemzően kevésbé lesz egyenletes, és ez a töltény minőségét, a lövedék kezdősebességének szórását károsan befolyásolhatja. Másrészről, ha
a csekély töltettömeg miatt túl alacsony lesz
a gáznyomás, a töltényhüvely a lövés során
nem tömít megfelelően – nem „fújódik fel”
és emiatt gázhátrafújás következhet be.
35. kérdés: Miért nem szabad olyan lőszert
készíteni, amelynél a hüvely hossza meghaladja az adott lőszerre vonatkozó szabvány szerinti maximális méretet?
Amennyiben a töltényhüvely hosszúsága
meghaladja a megengedett értéket, nehézkessé válhat a zárszerkezet becsukása,
reteszelése. Másrészt a túlságosan hosszú
hüvelyszájat a töltényűr vége szinte ráperemezi a lövedékre, lövéskor a töltényűrből
a csőfarba benyúló hüvelyszáj nem tud
megfelelően kitágulni és ez akár a bizton-

ságos értéket meghaladó, megnövekedett
gáznyomást is eredményezhet.
38. kérdés: Szabad-e csőtáras (pl.: előagytáras Winchester) puskához hegyes lövedékcsúcsú lőszert szerelni? Miért?
A kifejezetten csőtáras fegyverekhez készült lágygumi csúcsú lövedék (pl.
LeveRevolution) kivételével nem szabad
hegyes lövedékű lőszert szerelni ilyen fegyverhez. A csőtárba töltött lőszer lövedéke
a tárban az előtte lévő lőszer csappantyúján feltámaszkodik. A lövés során hátrasikló
fegyverben a tehetetlenségük folytán helyben maradni kívánó lőszerek lövedékének
csúcsa az előttük lévő csappantyúnak ütődik. Hegyes lövedék használata esetén szerencsétlen esetben ez a csappantyú és a lőszer működését és a tár robbanásos jellegű
tönkremenetelét okozhatja.
63. kérdés: Melyek a töltényhüvely funkciói?
- a lőszer összetevők (csappantyú, lőpor,
fojtás, lövedék) egyesítése,
- a lőszer optimális működéséhez szükséges lövedék-kihúzóerő biztosítása,
- a lőpor és a csappantyú védelme a külső
behatásoktól (nedvesség, olaj, stb.),
- a töltény adogathatóságának és üríthetőségének biztosítása,
- a lőporgázok tömítése a lövésfolyamat
során.
72. kérdés: Miért célszerű, hogy a házilagosan szerelt lőszerek egy-egy tételén
(gyártási sorozatán) belül ugyanabból
a gyártási sorozatból származó töltényhüvelyt használjunk?
Jó minőségű, egyenletes lőszert csak
egyenletes minőségű komponensekből
lehet szerelni. A töltényhüvelyek belső térfogata, a hüvelynyak tulajdonságai (kihú-

Ez az oldal SZABADI ISTVÁN ÉS CSALÁDJA (Stefán vadászbolt, Szekszárd) támogatásával jelent meg.

zóerő), de esetenként a gyú-lyuk mérete is
hüvelysorozatról-sorozatra eltérhet.
A töltényhüvelyek belső térfogatának különbségei ugyanúgy befolyásolják a lövedék
kezdősebesség és gáznyomás eltéréseket,
mint a lőportöltet tömegének ingadozása.
Ezért, ha precíz lőszert szeretnénk tölteni,
egy gyártási sorozatból származó töltényhüvelyeket érdemes használni.
Előfordul, hogy az ugyanolyan gyártójelölésű (fenékbélyegű) töltényhüvelyek időről-időre más gyárban, sőt, akár más-más
földrészen is készülnek. Erről az újratöltőt
természetesen nem értesítik…Így akkor lehetünk biztosak abban, hogy a töltényhüvelyeink egy tételből valók, ha azok ugyanolyan gyártási sorozatszámmal (LOT No.)
ellátott lőszeres dobozokból származnak,
vagy új töltényhüvelyek vásárlása esetén
egy csomagban voltak.
76. kérdés: Milyen következményei lehetnek, ha a töltényhüvelyt nem kenjük, vagy
túl nagy mennyiségű kenőanyaggal kenjük be a méret-visszaállítást megelőzően?
A töltényhüvely kenése nélküli méretvisszaállítás a hüvely fokozottabb igénybevételével és nagyobb erőszükséglettel
jár. Kenés nélkül a töltényhüvely olyannyira
beleszorulhat a méret visszaállító (kalibráló)
matricába, hogy onnét csak célszerszámmal
távolítható el. Megjegyzem, hogy az egyenes falú hüvelyekhez gyártott keményfém
betétes matricák (carbide die) esetén a kenés nem szükséges.
Túl nagy mennyiségű kenőanyag használata esetén a palack alakú hüvelyek vállrészét a matricában felgyülemlett kenőanyag
behorpaszthatja.

HAMZA EMIL

emil_hamza@hotmail.com
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Vadásznapok országszerte
Lapzártáig újabb három megye rendezte meg idei vadásznapját. A hagyományokhoz híven valamennyi
vadásznapon elénekelték a Vadászhimnuszt, Hubertus misét celebráltak, kutya-, íjász- és solymászbemutató szórakoztatta a közönséget és elfogytak a főzőcsapatok által készített kiváló ételek is.

Páratlan kiállítás
13. alkalommal is kitett magáért a legkisebb megye, mivel nagyszabású rendezvénnyel várta a Komárom-Esztergom megyei vadászkamara a vadászokat és természetkedvelőket, június 23-án, a tarjáni
Német Nemzetiségi Ifjúsági Táborban.
Fél tízkor a vadászkamara kürtegyüttes hangjai csalogatták a látogatókat a színpadhoz, ahol Lukáts Péter, a vadászkamara elnöke
nyitotta meg a rendezvényt. Beszédében rövid összefoglalót tartott
az elmúlt hónapok eseményeiről. „Felnőtt és felelős embereknek
tartanak már minket, vadászokat is, mivel alapjában változott meg
a fegyvertörvényünk. De ezzel még nincs vége, hiszen már nekiláttunk a vadászati törvény módosításának. A változás jegyében a kamara címe is módosul, mivel átköltözik a kormányhivatal épületébe.”

Kitüntetettek
Országos Magyar Vadászkamara aranyérme
Nagypál Zoltán
Hubertus Kereszt arany fokozata
Sándor János, Sárai László, Rumi László
Hubertus Kereszt ezüst fokozata
Petőcz Imre
Hubertus Kereszt bronz fokozata
Császi Erika, Dudás Ferenc, Keresztesi Sándor
Farkas Bertram

Zempléni vadásznap

Szól a Himnusz
A megnyitó után Tóth Tamás székesfehérvári esperes, plébános
tartotta a Szent Hubertus misét.
Már a megnyitó előtt elkezdődtek az események, mivel a kora reggeli órákban gyülekeztek a zöldruhások a horgász-, a lövész-, valamint a főzőverseny helyszínére. A nap műsorvezetői Pruzsina Alice
és Stohl András Jászai-díjas színész voltak.
Üdvözítő, hogy egyre több vadászati kulturális témakörrel várják
évről évre a közönséget a szervezők, mivel egy vadászattörténeti bemutatót láthattunk Ambrózy Árpádtól, és egy fekete lőporos
(elöl-töltős) fegyver bemutatása is szerepelt a repertoárban, amit ki
is próbálhattunk.
Egy vadásznap sincs kiállítás nélkül, így ezen az eseményen Fekete
Orsolya, M. Horváth Anna, Boros Zoltán, Izeli Róbert, Sőtér Gergely alkotásait csodálhattuk meg. Talán a legnagyobb érdeklődést dr. Greff
Lajos – a világon egyedülálló – vadászati bélyeggyűjteménye keltette.
A kiváló nyári napot egy éjszakába nyúló táncos mulatság zárta.
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Június 15-17. között rendezték meg Sátoraljaújhely, az Észak-magyarországi Vadászszövetség és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
vadászkamara háromnapos, X. Nemzetközi Vadétel-főző Versenyét
és megyei vadásznapját Zemplén fővárosában, Sátoraljaújhelyen,
a széphalmi városrészben.
2002-ben rendezték meg első alkalommal – akkor még Sátoraljaújhely-Magashegyen – a nemzetközi vadétel-főző versenyt a vadásznappal karöltve. A tíz év alatt a térség legnagyobb kulturális
és gasztronómiai rendezvényévé nőtte ki magát, amit szombaton
dr. Székely László, a Borsod megyei Vadászkamara és Vadászszövetség elnöke nyitott meg. A megnyitót követően felpörögtek az
események, a színpadon, illetőleg a mellette lévő füves, árnyékos
területen egész nap színes programokkal várták az érdeklődőket.
Több hagyományőrző és néptáncegyüttes mutatkozott be, Gasztonyi Dániel solymászbemutatót tartott, Erdélyi Tamás állathangokat
utánzott. Idén rekordszámú csapat nevezett a főzőversenyre, több
társaság érkezett Délvidékről, Felvidékről és Erdélyből, így több mint
100 tűzön főzték az ízes étkeket a kert fái között. A természet, a kultúra és a gasztronómia szerelmeseinek felejthetetlen élményt nyújtott
ez a három nap. A hétvége remekül sikerült, a rendezők körülbelül
6-7 ezer résztvevővel számolhattak.
Kitüntetettek
Magyar Vadászatért érdemérem
Lükő Sándor
Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett
Zempléni Hubertus Vadásztársaság
Nimród érem
Dr. Antal István, Dudás László, Mérész Lajos, Juhász Antal, Orosz Zoltán, ifj. Szemán Jenő

Ez az oldal az OMVK KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI TERÜLETI SZERVEZETÉNEK támogatásával jelent meg.
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Borsod-Abaúj-Zemplén megye Vadászatáért érdemérem
Bogacskó József, Fajger István, Holló József, Rimaszécsi László Attila,
Wallendums Péter, Varró Zoltán
Hubertus Kereszt arany fokozat
Albert István, Dr. Szalai Géza, Kerchner József, Stramszki József,
Varga András
Hubertus Kereszt ezüst fokozat
Patkó Csaba, Szebényi László
Hubertus Kereszt bronz fokozat
Dobronyi Ferenc, Havrilla János, Mizsik László, Nagy György, Novák
József

szat tekintélyét, mivel a médiában megjelenő, negatív hírek rombolják azt. A Hubertus mise után először a fogadalomtételre, majd az
avatásra került sor, ami után az ifjú vadászok már teljes jogú tagok
lettek vadásztársaságaiknál. Külön kiemelendő, hogy valamennyi új
vadász tisztességes, vadászias öltözékben jelent meg, ami – valljuk
be – ritka látvány az avatásoknál. Kitüntetések, elismerések, jutalmak átadása és a Vas megyei Diana Vadászhölgy Klub rajzpályázatának díjazása volt még a délelőtti programban.
A látogatók kulturális és szórakoztató műsorokat nézhettek,
kutyaszépségversenyt, ételfőzést, sólyomreptetést élvezhettek.
A kiállítási csarnokban Pődör Miklós hagyatékából készült látványos
trófea-bemutató, képző- és iparművészek munkáiból és gyermekrajzokból rendezett kiállítás segítette a vadászati kultúra népszerűsítését. Délután a rendezvénysátorban a hegyfalui Háncs Néptáncegyüttes, a Savaria Táncművészeti Iskola óvodásai és Sárvár Város
Mazsorett Egyesülete adott műsort, utóbbiaknak a sárvári Kanona
Band fújta a rezet.
A versenyek győzteseinek, helyezettjeinek díjazása után Pohly
Boglárka és Jenei Gábor – táncosaik segítségével – operett darabokat hoztak a pódiumra a nap zárásaként.
Kitüntetettek
Országos Magyar Vadászkamara aranyérme
Lenkay József – a Pannónia Vadásztársaság hivatásos vadásza
Scholz László – a Szombathelyi Erdészeti Zrt. nyugalmazott hivatásos vadásza

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Kiváló Ifjú Nimród Vándordíja
Bukovszky Péter
F. B.

A vadászat tekintélyéért
Július 7-én, Bükfürdőn rendezték meg a hagyományos vadásznapot. Kardeván Endre államtitkár ugyan nem tudott eljönni, levelet
azonban írt. A szokásos külsőségek és a már jól bevált forgatókönyv
szerint rendezték meg az idei megyei vadásznapot a fürdővárosban.
Gagyi István, a megyei vadászkamara elnöke köszöntötte a résztvevőket. Az államtitkár levelét Majthényi László, a megyei közgyűlés
alelnöke olvasta fel, üzenete az volt, hogy meg kell erősíteni a vadá-

A vadászjelöltek avatásra várnak

Hubertus Kereszt arany fokozata
Mihály József – az Őrségi Vadásztársaság volt vadászmestere
Varga Ákos – a Szombathelyi Erdészeti Zrt. nyugalmazott hivatásos
vadásza
ifj. Végh Rezső – a Marcalmenti Vadásztársaság volt elnöke
Nimród érem
Ambrus János – a Répcevölgye Vadásztársaság Csepreg tagja
Molnár Ernő – a Répcevölgye Vadásztársaság Csepreg gazdasági
vezetője
Gróf Nádasdy Ferenc emlékplakett
Répcevölgye 2011 Kft.
Gróf Batthyány Lajos emlékérem
dr. Németh István – a Büki Gyógyfürdő Zrt. elnök vezérigazgatója

Ritka pillanat, hogy a kitüntetettek összeállnak közös fotózásra

Ez az oldal PINTÉR ISTVÁN (Budakeszi) és PÁSKAI SÁNDOR (Szarvasi Vadker Kft.) támogatásával jelent meg.
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Ami a múzeumi összeállításunkból kimaradt

Hiánypótlás, korrekció
Júliusi lapunk 487. oldalán a Fekete István emlékház ismertetőjéhez véletlenül a Hollókői erdészeti múzeum
leírása került, amelyiknek viszont a fényképe és elérhetősége kimaradt. Mindkettőt itt pótoljuk, mulasztásunkért elnézésüket kérjük. Bemutatunk továbbá három olyan vadászati gyűjteményt, amely nem szerepelt
előző összeállításunkban.

Fekete István
Emlékház
A göllei, 1888-ban épült tanítói lakás ad helyet a Fekete István
életútját bemutató kiállításnak. Az emlékház őszig zárva tart.

7272 Gölle,
Árpád utca 1.
Tel.: +36-82/374-040

Karapancsa
Kastély és Major
Magyarországon páratlan vadászattörténeti emlékhely a Gemenc
Zrt. kezelésében lévő Karapancsa Kastély és Major. Az épületegyüttes két kastélyból, rendezvényteremből, majorsági épületekből és lovasturisztikai központból áll egy angolpark jellegű terület közepén. A jellegzetes monarchia korabeli, ódon hangulatú
épületek közül a legimpozánsabb a Vadászkastély, ahol az eredeti
enteriőrt is rekonstruálták. A Kiskastélyban kialakított erdészet- és
vadászattörténeti bemutatóhely nyolc termében a Habsburg főhercegi birtok kialakulása, a főhercegi család bemutatása, a területen végzett erdészeti, halászati, mezőgazdálkodási tevékenységek, a terület nemzetiségeinek bemutatása, a vadgazdálkodás és
vadászati emlékek kaptak helyet. Vadászattörténeti szempontból
a XIX. század vége és a XX. század elejének időszaka volt kiemelkedő. Habsburg Frigyes főherceg feleségével, Izabella főhercegasszonnyal együtt fejedelmi vadászatokon látta vendégül a korszak koronás főit. Alfred Brehm 1878-as ornitológiai gyűjtőútja
során elragadtatással emlékezett meg a területről.

6525 Karapancsa
Tel.: +36-79/324-144;
+36-30/945-0522
e-mail: csiszarangela@
gemenczrt.hu
www.gemenczrt.hu
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Erdészeti múzeum
Hollókőn az Ipoly Erdő Zrt. 2004-ben egy kis erdészeti múzeumot
nyitott, „Ember és erdő címmel”, ahol nem csak az erdőművelést
mutatják be, hanem trófeák is ékesítik a szobák falait, illetőleg Kelemen Ferenc fafaragó-népművész állandó kiállítása is itt látható.

3176 Hollókő, Petőfi u. 2.
Tel.: +36-32/579-010,
+36-32/579-011
e-mail:
holloko@tourinform.hu

Legutóbbi
információink szerint
a múzeum zárva tart!

Ökoturisztikai Központ
A Gemenc kapujában található kiállítás bemutatja a táj és az ártér
élővilágát, és betekintést enged a Sárköz néprajzába. Itt kapott
helyet a Gemenci Méhészeti Gyűjtemény is. Az erdei vasút segítségével meglátogatható Lassi állomáson a halászati kiállítás is.

7142 Pörböly,
Bajai út 100.
Tel: +36-74/491-483
E-mail: okocentrum@
gemenczrt.hu
www.gemenczrt.hu

Savaria Múzeum

A Díszteremben „A vadászszenvedély ereklyéi” című kiállítás látható, amely Pődör Miklós 2012 májusában a múzeumnak adományozott hagyatékából válogat. Főleg a Kárpát-medence apró- és
nagyvadfajait látjuk, de képviselteti magát az afrikai kontinens is,
ahonnan jó néhány vadfaj kitömött egyede és trófeája látható.

9700 Szombathely,
Kisfaludy S. u. 9.
Tel.: +36-94/500-720
e-mail:
info@savariamuseum.hu

Ez az oldal KOZMA SÁNDOR (Pápa) támogatásával jelent meg.
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VADÁSZATI GYAKORLAT

Őzhívó kettős

 FOTÓ: Blaumann Ödön

A zöldkalaposok körében két jól ismert vadász találkozása kapcsán firtatjuk az őzhívás és a fotózás-filmezés
kulisszatitkait. Mihálko Károly sípkészítő, többszörös szlovák őzhívó bajnok (lásd májusi lapszámunkat) és
Blaumann Ödön, aki gyakorló hivatásos vadászból lett nemzetközileg elismert vadfotós és filmes, néhány
éve a FeHoVa kiállításon ismerkedett össze. Azóta volt néhány közös „fellépésük”, ahol Károly hívott, Ödön
filmezett. Saját őzhívó tapasztalataikról szólnak lapunk hasábjain.
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A türelem bakot terem
Most, hogy már medvék is kószálnak Magyarország északi hegységeiben, számítsanak arra, hogy ott ez a nagyragadozó is nagyon
könnyen megjelenhet a csalsíp hangjaira, főleg a gidasírásra. Ha hallja, szinte mindig befut, s ilyenkor bizony észnél kell lennie az őzbakra
áhítozó hívónak. Ritkábban a sutahangra is fogékony, mert szereti
ám az őzpecsenyét medve koma, s ha jól utánozzuk ezeket a hangokat, igyekszik is a vélt vadból zsákmányolni.
Komolyabbra fordítva a szót, néhány gondolat azokról a dolgokról, amelyeket jó betartani, ha eredményesek is szeretnénk lenni az
őznász heteiben. Nem tanácsok akarnak lenni, csak néhány tapasztalat, amit talán megoszthatok vadásztársaimmal, persze csak azokkal, akiket ez érdekel, s akik erre hajlandóak egy kis időt szentelni.
Ellentétben azzal az állítással, ami a tavalyi magyar vadászújságokban megjelent, elárulom, hogy bizony nem minden megvásárolható
csalsíp alkalmas az eredményes hívásra, sőt vannak olyan rosszak is,
amelyekkel még egy gyakorlott, tapasztalt vadász sem boldogul,
pláne nem a még kevésbé jártas zöldfülű. Ugyanis egy rosszul hangolt sípból senki sem tud élethű tónusokat kicsalogatni, egyszerűen
csak azért, mert ez lehetetlen. A dolog másik oldala, hogy hiába vásároljuk meg a legdrágább, márkás csalsípot, semmire sem jutunk
azzal sem, ha nem tudjuk megfelelően kezelni, ha nem szánjuk rá az
időt és a fáradságot, hogy elsajátítsuk annak tökéletes használatát.
Pedig egy jó síppal már lehet élethű hangokat hallatni, csak meg kell
tanulni ezt, a fújástechnikától kezdve, a moduláláson át, a hang formázásáig mindent.
És itt lép színre a varázsige, ami a mai rohanó világban csaknem
teljesen ismeretlen, de amit egy hívóvadásznak a fejébe kell vésnie
– kitörölhetetlenül. Ha nem ezt teszi, sosem fogja megérezni az őzhívás igazi ízét, csak csipegetni fog a maradékokból.
Ez a varázsszó pedig így hangzik: Türelem!
Semmit sem mondanék ezzel a szóval, ha nem fejteném ki, miért
is fontos ez ennyire az őzhívó vadásznak. Tehát a legelején – türelem,
kitartás kell az őz nyelvének, beszédének megismeréséhez, és még
sokkal több ezekből a tulajdonságokból, ennek a beszédnek a kívánatos szinten történő elsajátításához, majd használatához. Amíg ez nem
így van, nem érdemes a csalsípot a területen nyaggatni, mert a hatás
a várttal szemben épp az ellenkező lesz, csak riogatni fogjuk őzeinket.
Türelem másodszor. Az őzhívás ideje augusztus első 2-3 hete. Hiába kezdődik el az őzek násza július végén, a hívással csak akkor érdemes foglalkoznunk, ha már az őzeink nagyobb része ennek a táncnak aktív részese. Inkább hívjunk augusztus 20-ikán, mintha július

A Praktik síp összerakva „buttoló”, szétszedve önálló síp
20-ikán tennénk ugyanezt. Várjuk ki, amíg eljön az ideje az őzhívásnak,
s ne rontsunk későbbi esélyeinken a túl korai próbálkozásainkkal.
Még mindig a türelem. A jó hívóhely kiválasztásához is idő és
megfontoltság kell, ami ugye megint csak szoros kapcsolatban van
türelmünkkel, és ez kell ahhoz is, hogy ne nyúljunk rögvest a csalsípunkért, mikor még éppen csak elfoglaltuk helyünket. Az utolsó
hívóhangok elhangzása után is tartson ki ezen tulajdonságunk legalább még egy negyedóráig, mert épp ekkor érkezhet az a kacskaringós agancsú ezeréves, amelyet már tavasszal kinéztünk magunknak.
Nem minden bak rohan felénk hatalmas iramban néhány vágyakozó sutahang hallatán, van, amelyik becsalásához jóval hosszabb
időre van szükségünk, néha egy ismert bak behívása akár órákba is
telhet. Az is megeshet, hogy csak többszöri próbálkozás hozza meg
a várt eredményt. Legyen türelmünk ehhez is, mert ez az igazi kihívás az őzhívó vadász számára. Egy-egy sikertelen, suta hívóhanggal
történt hívás után ne nyúljunk azonnal a panaszhangot utánzó síphoz, próbáljunk először más sutahangot imitáló csalsípot használni,
magasabb, vagy mélyebb hangzásút, picit más tónusút, mert lehet,
hogy éppen ez vezet eredményhez. De itt is türelemmel várjunk az
előző síp letétele után legalább 10 percet, csak aztán kezdjük a hívást
más hangolású sípunkkal, esetleg gidahanggal. Ha nem szeretnénk
agyonzaklatni őzállományunkat a panaszhang, vagy ne adj Isten a
vészsirám túlzott használatával – ami napjainkban elég nagy divat –
szerelkezzünk fel 3-4, más-más hangszínre és magasságra hangolt,
suta hívó hangot utánzó csalsíppal, és azt tapasztaljuk, hogy szinte
semmivel sem lesz kevesebb hívósikerünk, viszont az őzeink számára kevesebb stresszel értük el ugyanezt.

Egy közös „akció” eredménye: Ödön meghívta egy bakra Károlyt Székesfehérvár mellé. A 35 fokos rekkenő melegben, lengezedő
szél mellett, nem volt valami sikeres a hívás. Az utolsó helyen, fél óra próbálkozás után már menni akartak, amikor az utolsó sípolásra bevágtatott egy sutával az ismert bak, amelyet aztán Károly meg tudott lőni – Ödön meg az egészet lefilmezte...
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Sokéves megfigyeléseim alapján állíthatom, hogy a behívott bakok 80 százaléka a suta vágyakozó hívó hangjára érkezett, a maradék
vagy ugrasztó hangra (a németeknél „piju”), esetleg ritkán panaszhangra, kivételesen vészsirámra. Viszont az is igaz, hogy a vészsirámot csak gyilkos agancsú vagy verekedős bakok behívásához használom, és a panaszhangot se túl gyakran.
Az ugrasztó hangot nyugodtan használhatjuk gyakrabban is, mert
ez nem kelt riadalmat őzeink köreiben. Viszont a területbirtokló őzbakokra szinte mágnesként hat, csaknem mindig megnézik, milyen
idegen bak hajtja a sutát. Még akkor is, ha éppen másik sutával tartózkodnak, mert bizony nagy úr a féltékenység. Ebben az esetben
fontos, hogy hívóhelyünket a kinézett őzbak territóriumán belül
válasszuk meg, mert az, ami a szomszédban, más udvarán történik,
nem nagyon érdekli a háziurat.
Az ugrasztó hang szinte tökéletes utánzására kiválóan alkalmasak
a pneumatikus hívóeszközök, mint például a Devana-Praktik, amit
ráadásul – szemben a Buttolóval – klasszikus módon, fújással is tudunk használni egy más tónusú sutahangként.
Zárszóként még annyit, türelmünk tarisznyája ne fogyjon ki a befutó bak elbírálásánál se, nehogy egy jobb sorsra érdemes fiatalúr
feküdjön a terítéken, és várjuk ki – még mindig türelemmel – a jó
lőhelyzetet is. Bár, talán ez sem könnyű, mert jó tollú újságíró barátom szavai szerint „sok vadász ilyen közelről még életében bakot
nem látott, legfeljebb az állatkertben”.
Mihálko Károly

- Zsadányban egy 500 grammos agancsú bak az első hívástól számított 15 másodpercen belül bejött, de szél alá került, és elugrott.
3 órával később ugyanonnan hívtam, egy perc múlva újra bejött, ekkor le is tudtam fotózni.
- Békésben napraforgó táblából akartunk kihívni egy bakot, a bak
a táblában végigfutva jóval alattunk jött ki, nem vettük észre, elugrott. Pár perc múlva újra hívtunk, a hívásra a napraforgóból kifutott
egy suta, a bak is kifutott és elment utána ellenkező irányba. Újabb
hívásra egy másik suta futott felénk, s a bak ez után a suta után futva
jött be „fotós lőtávra”.
- Három hivatásos vadásszal hívtunk az Alföldön, amikor elkezdett esni az eső. Bepréselődtünk az egyikük fehér Nivájába, és a nyílt
mezőn állva – hogy ne unatkozzunk – próbálgattuk a sípokat. Egy
gazfoltból kiugrott és befutott 20 méterre egy tuskóformára visszarakott matuzsálemi korú bak, persze lett nagy kapkodás, puskák, gépek hátul – a bak nézte egy darabig a fehér kocsit, aztán elballagott...
Blaumann Ödön

Csak a fotózás kedvéért

Ez az oldal BALOGH GYULA (Fehérgyarmat) és DR. KATONA SÁNDOR (Fehérgyarmat) támogatásával jelent meg.

 FOTÓK: Blaumann Ödön

Előrebocsájtom, hogy nem tudok jól őzet hívni. Rossz a hallásom,
össze-vissza hívok, szinte csak hívóhanggal, néha panaszhanggal,
ami nem mindig hangzik élethűen – mégis sokszor sikerült ismert
és ismeretlen bakokat behívnom. Az a gyakorlatom, hogy többször
visszamegyek akár egy napon is, és előbb-utóbb sikerül kicsalogatni
a kívánt bakot – már persze, ha megbízható forrásból tudom, hogy
éppen van üzekedés az adott területen. A klasszikus receptekkel
szemben én sokszor és sokat fújom a sípot, néha már szinte idegesítően sokszor, mégis sok bak befut. Persze igyekszem jó széllel
takarásba húzódni, ahol az állványra rakott kamerával a lehető legkevesebb mozgást végzem. Többször visszatérek az ismert helyekre,
de ha a területet előtte már végigsípolták, akkor inkább egy-két nap
pihentetés után megyek oda, addig kipróbálok „szűz” területrészeket – sokszor nagyon meglepő eredménnyel.
A sok száz közül néhány érdekes példa:
- Szolnok megyében volt egy széles terpesztésű bak, amit 3 éven
keresztül mindig sikerült behívni, és mindig ugyanabban a kétszáz
méteres körzetben volt.
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A HÓNAP

ELREPPENŐ GYURGYALAGOK
FOTÓ: UTASSY GYÖRGY
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13. OLDAL

(Le)DerMedve
A barnamedve Magyarországon – annak ellenére, hogy általában és
valójában nincs – hivatalosan védetté van nyilvánítva. Néha ugyan
át-átlátogat Szlovákiából mutatóba, amit számos megfigyelési adat,
és legutóbb a 80-as évek elején, Verőcén külön engedéllyel meglőtt
példány is bizonyít. Ez utóbbi annak idején meglehetősen nagy vihart kavart pro és kontra véleményekkel, majd nem sokkal később,
az esetleg utána jövő medvéket védetté nyilvánították. Lapzártánk
idején újra heveny börzsönyi „medveláz” tört ki, teljes körű médiasegédlettel, és a szokásos hatalmas „parasztvakítással”. Rögvest
nemzeti büszkeség öntött el, dagasztotta a mellem, mert ennyi profinak látszó, eleddig mélyen hallgató medveszakértő sehol a világon
nincs, mint nálunk. Hirtelen a semmiből bújtak elő. Hírszerző felderítők mentek át legott a szomszédba, bár ott egy medve felbukkanása nem jelent semmiféle szenzációt. Viszont hátha
onnan lopakodott át a Börzsönybe a medve, éjjel
átúszva az Ipolyon. Más kérdés az, hogy ha
nálunk a medve hivatalosan és indokoltan
természetvédelmi oltalom alatt áll, akkor
vajon miért, milyen alapon nyomoznak
utána, piszkálják, keresik, zaklatják?
Most – állítólag – megint van mit védeni, akadt legalább egyetlen ideiglenesen nálunk állomásozó, menekült medvénk.
A biztosítékomat az a velőtrázó
műsor csapta ki, amit a TV2 június 27-ikén este adott le. A tudósítás
szerint állatvédők egy nagylétszámú
különítményes csoportja a veresegyházi Medve-park szakembereivel, speciális
teherautóra szerelt medveszállító ketreccel,
állatkerti állatorvossal, hajtó- és kereső kutyákkal vetette be magát a Kemence környéki börzsönyi
őserdőkbe, a helyi bennszülöttek hangos ovációjától kísérve. A kábítópuskák, a mindenre elszántság, és a tévében való krónikus szereplési vágy eme felemelő látványa az egyébként mit sem
sejtő nézőkben valami sajátos, nép-nemzeti romantikus „rambózás”
illúzióját keltegette. Csakhogy nem találtak az égvilágon semmit
a rejtekadó erdőkben még kutyákkal sem, mert az a fránya, a fene
tudja mitől megmentendő medve ugyanúgy túljárt a már régen sikerrel eloltott lángeszükön, mint a közelmúltban az önhibáján kívül
megmenteni kívánt őzsuta Óbudán, vagy a Benett kenguru Gyulánál. Az állatok – a természet oktalan háborgatása, zargatása ellen
demonstrálva – saját maguk vették kezükbe (élve a képzavarral)
a sorsukat, és azóta nem látta őket még a kutya se. Ez olyan, mint az
a hír, hogy öt vízimentő kimentett a Balatonból egy 18 éves lányt.
Miért öten? – vetődhet fel joggal a kérdés? Azért, mert a leány nem
akart a partra kimenni? Beismerem, foglalkozási ártalmak gyötörnek.
Mert mit is láthattunk? Kábító puskákkal ugyan, de egy igazi társas
nagyvad-vadászat, azaz medvehajtás folyt ott élesben, hajtókkal,
kutyákkal... A jogszabályi definíció szerint ugyanis a vadászat a vad
elejtésére, elfogására irányuló cselekmény. Jelen esetben a hajtás

HOMONNAY ZSOMBOR

homonnay@vadaszlap.hu

célja egy olyan állat „megmentés” céljából való elfogása volt, amely
védett, így a nagyvadhajtásokra vonatkozó jogszabályi előírásokon
kívül a természetvédelmi oltalomért felelős hatóságtól is külön engedély szükségeltetik. Ellenkező esetben a „mentés” halmazati szabálysértés. A terület vadászatra jogosultja a hajtásra engedélyt nem
adott, a beírókönyvben sem szerepelt. Ugyan a hajtás végül teríték
nélkül végződött, ennek ellenére a törvényes előírások meglétének
vagy hiányának igyekeztem utánajárni, az esetleges mulasztásokat
pedig a teljesség igénye nélkül összeírni:
- A hajtás előtt kötelező megfelelő képzettségű, helyismerettel
rendelkező felelős vezetőt állítani, hajtástérképet készíteni és minden résztvevőnek kiosztani, lőirányokat kijelölni.
- Az érvényes vadászjegyek, a kötelező biztosítás, a sebkötöző csomag meglétének ellenőrzése után, a hajtókkal
a láthatósági mellényt felvetetni, a (kábító)puskásoknál a kalapszalagot felrakatni, elkészíteni
a résztvevők listáját, megtartani a kötelező
balesetvédelmi oktatást, amelynek tudomásulvételét a résztvevők aláírásukkal
igazolják.
- Ellenőrizendő továbbá a kutyák
vadászati alkalmassági vizsgája, különös tekintettel a medvevadászat
terén mutatott gyakorlottságukra.
- Kötelező továbbá eme társasvadászat, azaz a hajtás rendőrhatóságnak történő bejelentése is. (A többivel együtt ez sem volt.)
- A társas állatbefogásról kapott hivatalos követelmények szerint kötelező
az állandó +25 fok feletti hőmérséklet miatt a hűtött védőital biztosítása, a résztvevők
számára foglalkozásügyi szolgáltató orvos munkaegészségügyi orvosi igazolása, továbbá a munkahelyi
kockázatértékelés, amely – jelen esetben azért ismerjük el – talán
jóval indokoltabbnak tűnhet, mint az éppen a fentiek hiánya miatt
hatóságilag és jegyzőkönyvileg elmarasztalt nyúlbefogás esetén.
Érdeklődésemet a Pest megyei vadászati hatóságnál kezdtem, de
mivel a medve védett állat, nem vadászható, engedélyezett vadászidénnyel nem szerepel a vadászható fajok listáján, az engedélyezés
– mint mondták – nem rájuk tartozik.
A vadászterületi kábítópuska használata viszont eseti engedélyhez kötött (Vtv. 69. §. 4.), azonban engedélyt vadászterületi használatra tőlük nem kért senki.
A területen tok nélkül vitték a kábítópuskákat, de végülis
nem lőttek velük, mint ahogy nem derült ki az sem, hogy volt-e
kábítószertartási engedélyük, vagy sem. Forduljak a Zöldhatósághoz – tanácsolták.
A Zöldhatóság – a Közép-Dunántúli Környezet és Természetvédelmi Felügyelőség – illetékese is az első telefonra azt közölte, hogy

A „medvementés”
halmazati
szabálysértés
volt!
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Bársony István rokonsága
A nagy ember soha nincs egyedül – mondják – és ez igaz Bársony Istvánra, a magyar vadászirodalom egyik
legnagyobb alakjára is. A szülők, a testvérek és a kiterjedt rokonság meghatározó szerepet játszottak
életében.

dr. Bársony János
Azt már régóta tudtuk, hogy hatan voltak
testvérek: négy lány és két fiú. Legújabb kutatásaim során bukkantam rá az édesapa: id.
Bársony János „szomorú levelére”, amelyet
minden valószínűség szerint a legidősebb
legény, István fogalmazott. A szöveg alapján
valószínűsíthető, hogy édesapjuk 1822-ben
született. Ezt az adatot a debreceni katolikus
temetőben a sírkőről lehetne pontosítani
csakúgy, mint az édesanyja – Fásy Lujza –
születési és halálozási évszámát is.
Felvetődik a kérdés, hogyan került a család Debrecenbe? Közismert tény, hogy Bársony János a Károlyi grófság első gazdatisztje volt, s a munkája Nagykárolyhoz kötötte.
Valószínűleg az idős házaspár a lányuk miatt
költözött a cívisvárosba. Dr. Kenézy Gyuláné – született Bársony Lujza, Nagykároly,
1862. augusztus 23. – élt ott a férjével, aki
éppen száz évvel ezelőtt alapította meg
a Debreceni Orvostudományi Egyetemet.
Kenézy Gyula 1860-ban született – ugyanabban az évben, mint az író öccse, János, aki
a Budapesti Egyetemen tanult, majd szülésznőgyógyászként dolgozott. Valószínűleg jól
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ismerték egymást. Bársony Lujzáról tudjuk,
hogy tragikus halált halt, amikor férje 1928ban gégerák miatt műtétre került. A beavatkozás során beállt a klinikai halál, s az egyik
tanársegéd a folyosón várakozó feleségéhez
lépett, s megjegyzését félreértve, Lujza aszszony kétségbeesésében öngyilkosságot követett el. Férjét azonban újraélesztették, de
a gégerák hamarosan elvitte, csakúgy, mint
egyetlen leányukat, aki már ez idő tájt özvegyasszony volt. Dr. Kovács Gáborné sajnos
narkomániában szenvedett, gyermekéről
nincs tudomásom.
Ugyancsak egy lány született a kisebbik
Bársony fiú házasságából is. Éva a halotti
értesítőn még nem szerepel, ő egy évvel később született, amikor János már elmúlt 48
éves. Bársony István novelláiban többször
említi, hogy fiatal éveikben sokat vadásztak együtt, de későbbi, felnőttkori hasonló
közös élményekről nem tudok. Dr. Bársony
János (sz.: Nagykároly, 1860. július 30.) a főváros ismert és népszerű orvosa lett, tudományos munkái is fennmaradtak. A Női Klinika igazgatója, a Budapesti Egyetem rektora
volt, 1926-ban hunyt el. A székesfővárostól
a Fiumei úti sírkert 31. számú parcellájában
díszsírhelyet kapott, amelyet az egyetem ma
is kegyelettel gondoz, számon tart. Lánya,
Éva a harmincas években már elvált asszony
volt, újságíróként dolgozott. Édesanyját Cray
Margitnak hívták, gyermekéről nem tudok.
Bársony Aranka 1857. február 8-án, Keresztesen született. Varságh Gusztávhoz
ment férjhez. Fia, ifj. Varságh Gusztáv neve
szerepel Bársony István 1928. március 12én íródott „szomorú levelében” is, csakúgy,
mint a lánya: Varságh Lujza, aki Kőszeghy
Bélához ment feleségül.
Bársony Irma 1858. május 6-án született
Keresztesen, s Illésy Gyulához ment férjhez.
Adat van róla, hogy a négy fiúk közül három:
Zoltán, Ferenc és Gyula 1828 márciusában is
éltek. A negyedik fiú, István minden valószínűség szerint az I. világháborúban esett el.
Bársony Sarolta Nagykárolyban született
1864. június 7-én. Érdekes, hogy a három

Bársony István fiatalon
születés Nagykárolyban három különböző
házszám alatt van bejegyezve: (No 272; 274
és 287). Kiss Emilhez ment férjhez, gyermekeiről nem tudok. Annyi biztos, hogy Bársony István halotti céduláján már nem szerepel a Kiss család egyetlen tagja sem.
Bársony István író Borsos Vilmával kötött
házasságáról, két fiúkról, Elemérről és Béláról, egyetlen unokájáról, Istvánról és egyetlen dédunokájáról, Beáról viszont pontos
adatok állnak rendelkezésre. Bársony Bea
Olaszországban él, személyesen is találkoztunk már. Érdekes adatok, korabeli családi
fényképek, iratok, személyes tárgyak kerülhetnek elő az oldalági rokonok leszármazottaitól is. Abban a reményben írom ezeket
a sorokat, hátha valaki a felsoroltak közül
nagyszüleire, dédszüleire ismer, s újabb adatokkal tudja gazdagítani az első jelentős vadász szépírónk, Bársony István kalandos és
vadászélményekben gazdag élettörténetét.
Dr. Csiák Gyula, a Bársony István
Alapítvány ügyvezetője
8000 Székesfehérvár, Erzsébet utca 72.
Tel.: 06-20/927-6900

Ez az oldal DR. BÁN ISTVÁN (Budapest) támogatásával jelent meg.
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Keményen fizetős lehet
a nyári lúd vadászata!
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tartási engedély bevonása után, egyben az
illető vadászéletének a végét is jelenthette.
Közben a nyári lúd a környező országokban és távolabb - napi darabszám-korlátozás
nélkül - szabadon lőhető vadfaj. A legcifrább
példa talán a Fertő-tó lehetne, ahol a tó kisebb, magyar oldalán a nyári lúd védett,
a másik felén Ausztriában meg kényre-kedvre vadászható. És még mondja valaki, hogy
az EU-ban egyenlő mércével mérnek és
a magyar vadász nem alábbvaló más nemzetek fiainál.
Ám, hogy az örömünkbe némi üröm is vegyül, az attól van, hogy különösen az elmúlt
két évtizedben a nyári ludak – ősztől tavaszig
– helyenként a vetéseken egyre elviselhetet-

lenebbé váló károkat okoznak. Sokan ugyan
ezt el sem hiszik, de a tények makacs dolgok,
és bizonyára ezek is jócskán belejátszottak
ebbe a hirtelen jött, fene nagy szíves „engedékenységbe”. Sőt, több olyan területen is, ahol
nem csak a kóborló csapataik jártak, hanem
a költőhelyek közvetlen közelében nagyobb
gabonavetések voltak, egészen szélsőséges
eseteket is láthattunk. A károsított kultúrák
között az őszi búzában, az őszi árpában, repcében és fiatal napraforgóban esett libakárok
voltak a legjelentősebbek. Sorra indultak is
a kártérítési perek, de a faj védettsége miatt
jogerősen megnyert kártérítési perről még
nem hallottunk. Leegyszerűsítve ugyanis
a kártérítési igények elutasításának megfel-

 FOTÓK: Utassy György

A vadászok számára kétségkívül örvendetes hír, hogy idén ősztől a nyári lúd sok-sok
évtized után újra fölkerül a vadászható fajok
listájára. (Tudomásunk szerint jelenleg folyik
a VM rendelet tárcaközi egyeztetése.) Természetesen erre zömmel ott lesz lehetőség,
ahol az őszi-téli libázásoknak eddig is szép
hagyományai voltak. Az ilyen területeken
régóta vadászók azt is megtapasztalhatták,
hogy a vonuló, kóborló nyári lúd népes csapatai sokszor az eddig is vadászható fajoknál
– a vetési lúdnál és a nagy liliknél – helyenként és időszakonként nagyobb számban
fordultak elő. Az időjárás változásának egyebek között az is az egyik tapasztalható jele,
hogy nem csupán a hazai, hanem a környező
és az északi országokból érkező, majd február-márciusban visszafelé húzó csapataik
a kedvező táplálék-kínálat miatt nálunk telelnek át.
A libázás során – mi tagadás – előfordul,
hogy a kiváló, de egyébként igen csak mostoha időben – köd, erős szél, hóesés – a vadász önhibáján kívül tévedett, védett nyári
lúd tottyant a földre. Ha ezt észrevette egy
természetvédelmi őr – gyakran „vadásztak”
a libázókra - feljelentette őt, és a vadászból
azonnal gonosz természetkárosító, „elkövető” lett. Egyetlen ilyen jóhiszemű tévedés
súlyos pénzbírsággal járt, majd a fegyver-

Ez az oldal DR. SZÍJJ JÓZSEF (Gödöllő) támogatásával jelent meg.
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lebbezhetetlen érve az volt, hogy a vadászható fajokkal szemben a védett állat okozta mezőgazdasági kár egyszerűen nem jogellenes,
hanem a védett állat természetes életmódjából adódó. (?) Ráadásul, a nyári lúd védettsége miatt még a riasztásos védekezéshez
vagy kárcsökkentéshez is igen hosszadalmas,
körülményes és az élettől teljesen elrugaszkodott engedélyezési eljárást írt elő a „tekintetes hivatal”. Magyarán: mire a riasztásra
a hivatali bürokrácia útvesztőiből kikeveredett engedély megérkezett, addigra a kár
már rég megesett, és annak okozói pedig
héthatáron túl voltak.
A riasztás teljes, olykor többszázezer forintos költségét pedig – hiába kérte bárki –
a károsultnak kellett viselnie. Tudunk félmilliótól 30 milliós nagyságrendig – hivatalos
kárszakértő által felvett – nyári lúd okozta
terménykárról, amely esetekben a hat számjegyű perilletékek leróvása után a kártérítések jogosságát évek múlva a bíróság a faj
speciális „status quo”-jára hivatkozva utasította el.
A libák kártételének van továbbá egy
egészen egyedi sajátossága is. A le- és sok
esetben gyökerestől kicsipkedett gabonatövek okozta veszteségen kívül a fröccsentett
híg ürülékük rendkívül erős maró hatású,
tehát nem csak „elöl”, hanem „hátul” is károsítanak. Ahová odaszoknak, ott hatalmas
foltokban, akár 40-100 százalékos is lehet
a kár mértéke, s ezzel a terményveszteség.
A költőhelyek környékén a vetésekre kijáró
családok miatt a károsítás egészen a teljes
érés befejezéséig tarthat.
A vadászható fajjá nyilvánítás a törvény
értelmében egyben a vadászatra jogosult
kárfelelősségével is jár. Nem valószínű, hogy
egyelőre az új vadászható faj bekerül a Vtv.
75. §-ban tételesen felsorolt károsító vadfajok közé, de a földhasználó ugyanezen paragrafus 3. pontja értelmében követelheti
a tűrni kényszerült 5 százalékot meghaladó
kárának megtérítését. Ennek alapja a Polgári
Törvénykönyvben a fokozott veszéllyel járó
tevékenységre vonatkozó általános szabály,
valamint a vadászati törvény is úgy rendelkezik, hogy (idézet az utóbbiból) ” ...a jogosult köteles megtéríteni a vad által a mezőgazdaságon és az erdőgazdálkodáson kívül
másnak okozott kárt...” A kár megtérítésére
– rendelkezik a jogalkotó – az köteles, aki
a kárt okozó vad vadászatára jogosult, és akinek a területén a kár bekövetkezett, illetőleg
akinek a vadászterületéről kiváltott. Vagyis
minden mindegy, a lényeg az, hogy valamilyen alapon a károsult a pénzét megkapja.

A vadász pedig – legalábbis manapság így
tekintik – egy olyan, a mezőgazdasági területeken előforduló zöldruhás terménycsősz,
aki a kárelhárító munkájáért semmiféle díjazást nem kap, sőt még ő fizet érte. (Egyre
többet.)
Persze amíg a vad „kiváltását” nagyvadfajok esetében a nyomok alapján a kárszakértő minden kétséget kizáróan, és kellő dokumentumokkal alátámasztva megállapítja
és jegyzőkönyvezi, addig a nyári lúd esetében ez – természetesen – nem lehetséges,
mert a libák többnyire nem gyalog jönnek.
Nem kell különösebb jóstehetség ahhoz,
hogy megjósoljuk, hamarosan indulnak
a nyári lúd kártétele miatti perpatvarok, és
a kárfelelősséget eddig csak a természetvédelmi területek kezelői tudták csont nélkül
megúszni. Bár erre vonatkozóan – éppen

Ez az oldal DR. PALKOVICS GYÖRGY (Budapest) támogatásával jelent meg.

a teljes tiltás miatt – a tapasztalatok széles
tárházával egyelőre nem rendelkezhetünk,
de annyi bizonyos, hogy a kárelhárítás, a riasztás lehetősége a jövőben a vadászidénynyel a károsítás időszakának nagyobb részében adottá válik, különleges esetekben
és helyeken a vadászati hatósághoz benyújtott, külön kérelemmel akár még idényen
kívül is megoldható.
Egyet nem tehetünk! Nem hallgathatjuk
el, hogy a nyári lúd státuszának és jogi megítélésének megváltozásával minden következmény és felelősség ezentúl a vadászatra
jogosult számon kérhető kompetenciájává
válik.
Ezért aztán nem csak az örömteli idénykezdetre, hanem a kártételek elhárítására is
kellő szervezettséggel, jó előre föl kell készülni.
-hy-
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A Mauserek öröksége
„Végy egy egy darabból forgácsolt zárdugattyút három reteszelő szemölccsel, ebből kettő legyen a zárdugattyú fején, egy pedig a dugattyú végén. Végy
hozzá egy hosszú, rugózott hüvelykivonót, amely
nem forog, már a töltéskor megfogja a hornyolt töltényt és ellenőrzötten vezeti be a töltényűrbe. A zárdugattyú végére szerelj egy háromállású zászlós biztosítót, amely a jobb oldali illetve középső állásban
biztosítja az ütőszeget és a zárat.“ – hangzik a feketeerdei módra készült sikeres ismétlőpuska receptje.

A szakirodalomban egyszerűen csak Mauser M98-asnak nevezett, és
sok lépésben következetesen fejlesztett zárdugattyú valódi születésnapja valójában 1895. augusztus 9. Ezen a napon jelentették be
az általunk csak Mauser 98-asnak ismert zárdugattyú szabadalmi
igényét a Német Birodalmi Szabadalmi Hivatalban. A régi idők csúcstechnikája először a katonák érdeklődését keltette fel, olyannyira,
hogy a világ közel 50 hadserege rendszeresítette számtalan változatban – a legyártott 102 milliós darabszám szintén önmagáért beszél. Ennek ellenére egyes gonosz német nyelvek váltig állítják: ezzel
a puskával két világháborút veszítettünk el.
A két igen masszívra méretezett záró szemölcs teherbírására jellemző, hogy egy kísérlet során egy közel száz éves, chilei exportra készült puska zárszerkezetét 11 000 bar gáznyomással terhelték meg.
A záró szemölcsök derekasan állták a sarat, míg végül a tok engedett
a 8x57 IS töltény maximálisan engedélyezett 3900 bar nyomás közel
háromszorosának! Itt még vegyük figyelembe a korabeli acéloknak
a maiakénál jóval kisebb szakítószilárdságát! A megbízhatóan, egyenesen mozgó hüvelykivonó, amely minden körülmények közepette
biztosan tölt-ürít, a lövész védelmében a zárdugattyúban elhelyezett
gázpajzs, amely a csappantyú esetleges kilyukadásakor megakadályozza a forró lőporgázok visszaáramlását, valamint a szennyeződésre való érzéketlenség azonnal felcsigázta a vadászok érdeklődését.
Az angol gyarmatbirodalomban nem kisebb hírű fegyvergyártó vette át a Mauser képviseletét, mint Rigby, és ezzel bevonult a gyarmatokon utazgató nagyvad-vadászok kelléktárába is. Számos, angolok
által bevezetett és manapság is nagy közkedveltségnek örvendő, az
afrikai nagyvad elejtésére való magnum töltény
a Mauser 98-as rendszer méreteihez
igazodott. Az FN Herstal, amely
egykor szintén a DWMet tulajdonló és Mauser
98-asokat gyártó Isidor

A Mauser lejobban sikerült reklámplakátja
Loewe tulajdonában volt, még az első világháború előtt bekapcsolódott a Mauserek külföldi gyártásába, egészen az 1970-es évekig.
Az I. világháború után a versailles-i békeszerződés értelmében, Németországban a fegyvergyártó-kapacitásokat le kellett szerelni és
a berendezéseket a fiatal csehszlovák állam vásárolta meg. Innen
eredeztethető a Česka Zbrojovka által gyártott és az eredeti modellhez képest csekély mértékben módosított puskák mai napig tartó
világsikere. Szembetűnő különbség az eredeti háromállású zászlós
biztosítóhoz képest a tok jobb oldalán elhelyezett kétállású biztosító
tolóka. A céltávcsövek előretörése tette szükségessé az eredeti, az
ütőszeget is rögzítő, a lehető legnagyobb biztonságot nyújtó zászlós
biztosító átalakítását. Más Mauser felhasználók a függőlegesen működő biztosítót 90 fokkal elfordították, így megmaradt az ütőszeg
biztosítása és a céltávcső felszerelése is akadálytalanná vált.

M98 Magnum 500 Jeffrey
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Az amerikai felső kategóriás Mauser klón: a Dakota

A Nagy Vízen túl, a legendás .30-06-os hazájában Winchesterék is
hamar felfigyeltek az 98-as Mauser előnyeire, és miként a szerelem,
a szabadalmak sem tartanak örökké. 1925-ben megjelentették saját
Mauser-interpretációjukat, a Modell 54-et, amely mindenben megfelelt az eredetinek. A törzsökös amerikai vadászok azonban nehezen
tudtak elszakadni a drága, csőtáras, alsó felhúzó-karos, de meglehetősen pontatlan puskáiktól, ezért 1941-ig csak 50 000 darab forgótolózáras 54-es modell talált gazdára. Ezzel párhuzamosan 1937-ben
megjelent a ma már legendának számító, gyűjtők által nagyra becsült Modell 70-re keresztelt, szintén a Mauser 98-as zárdugattyú
konstrukciós elvén alapuló ismétlő. 1964-ig ebből a puskából már
570 000 darab talált elégedett gazdára. A szakirodalom a Modell
70-en belül megkülönbözteti az 1964 előtti és utáni alváltozatokat.
A feljegyzések szerint a „post ’64 Modell 70”-nél két lényeges változtatás történt; a hosszú Mauser-féle hüvelykivonó pengét egy,
a zárdugattyú fejébe integrált rugós kivonó karom váltotta fel, és
maga a zárfej körülöleli a hüvelytalpat, a zárdugattyú – ellentétben
az eredetivel – már két darabból készült. A vadászközvélemény nyomására a Winchester cég 1992-ben ismét visszatért a gyökerekhez,
és feltámasztotta a Mauser-féle egyenes mozgatású, hosszú hüvelykivonót. A sikeres puskát egy amerikai szaklap 1999-ben az évszázad
legjobb forgó-tolózáras ismétlőjének nyilvánította. (Ha ezt a Mauser
fivérek megérhették volna!) A Winchester 70-es modelljét jelenleg
egy licencszerződés alapján, 2006 óta az FN/Browning gyártja az
Egyesült Államokban. Egy további sikeres amerikai Mauser-örökös
a Ruger, amely az MK 77-es ismétlő képében, számtalan variációban
áll vevői rendelkezésére. Az anyagilag tehetősebb, és Mauser-rendszer után epekedő vadászokat a Remington szárnyai alatt ügyködő
Dakota Arms látja el – borsos áron – igen jó minőségű puskákkal. Egy

további európai Mauser-örökös az osztrák Voere, amely 2165/2155
típusjelzéssel gyártja a jól bevált M98-as rendszerű fegyvereket.
Nem szabad elfeledkeznünk a kragujeváci Zastaváról sem, amely
olcsón, de szintén jó minőségben klónozza az eredeti rendszert. Ha
pedig valakinek egy „leszerelt háborús veterán” van a birtokában,
az sem marad ellátatlanul, hiszen a piacon minden tunningoláshoz
szükséges tartozék megvásárolható, a gyorsítós lakatszerkezettől,
a csőszájféken át a műanyag tusig.
Azonban nincs jobb az eredetinél, és ennek jegyében a Mauser
cég maga is gyártja eredeti dokumentációk alapján, afrikai nagyvadfajokhoz való kaliberekben, díszes kivitelben a jó öreg M98-as rendszerű fegyvereket. Ez nem kis teljesítmény egy 117 éves „műszaki
veterántól”! Ha pedig egy vadász napjainkban egy Mauser M98-as
rendszerű gyári új puska mellett teszi le a voksát, akkor nagy esélye
van annak, hogy még az unokája is azzal jár majd cserkelni.

Zastava

Ruger MK 77

Ez az oldal TÓVÁRI JÁNOS KÁLMÁN (Budapest) támogatásával jelent meg.

Winchester 70
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ÍZELÍTŐ KÍNÁLATUNKBÓL:
CD-k, DVD-k
Vadászat
A magyar erdő királya DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000,Blaumann Ödön: 100 gímbika DVD . . . . . . . . . 2500,100 lövés vaddisznóra I-II. DVD . . . . . . . . 2500/db
Nagybakok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Öreg bakok DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Őzbak bírálat I-II. DVD. . . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db
Vadászévad 2006-2011. DVD . . . . . . . . . . 2500/db
Vaddisznóhajtások akciójelenetei I-V. . 2500/db
Dámszarvasok földjén DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 3000,Heltay I.: Amit a nagyvadról tudni illik DVD . . 5550,Ignácz M.: Oroszországi vadászatok DVD. . . . 3800,Szalonkától a vadlibáig dupla DVD . . . . . . 5000,Vadászatok Dámországban dupla DVD . . 5000,Sáfrány József: Az én Afrikám I-II. DVD . . . . 2100/db
Takács Viktor: A nagyvad találatjelzése DVD. 5800,A vaddisznó vadászata 1-2. DVD. . . . . . . 4900/db
Vadász ABC DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4900,Solymászat
Balogh István: Vértelen vadászat DVD . . . . . . . 4680,A solymászat Magyarországon DVD . . . . . . . . 3000,Íjászat
Szabadi Attila: Robin Hood sehol... DVD . . . . . .3130,Vadászat M.o.-n reflexíjjal DVD . . . . . . . . . . .3130,Takács Viktor: A vadászíjász 1-2. DVD . . . . . . 4900/db
Művészet
A természet művészei DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . 4500,Balogh: Kelet-Afrika vándora voltam . . . . . . . . 2500,Bársony I. A láp és a pagony dalnoka DVD . . . 2700,Hidvégi Béla: A vadontól a múzeumig DVD. . 2900,Zene CD-n
Concerto-Boldog: Vadászzene CD . . . . . . . . . . .3150,Magyar Vadászkürt Egylet: Vadászüdv CD . . . 2980,Muzsika Magyarországról CD . . . . . . . . . . . . . . . 1700,Horgászat
Feederbottal nagypontyokra I-II. DVD . . . . 1570/db
Óriásdévérek földjén DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1570,Pecatúra extra DVD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1570,KÖNYVEK
Klasszikus vadászirodalom
Apponyi H., gróf: Úti- és vadásznaplóm . . . . . 6200,Avarff y Elek: Vadászképek . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,Hej! Vadászok! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,Bársony István: Az elveszett Paradicsom . . . . 2450,Fekete vér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,Fekete István: 21 nap - Csend . . . . . . . . . . . . . . . 2990,Az erdő ébredése . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,Sárgaréz patkók. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2400,Tíz szál gyertya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Tojáshéjdarabkák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2000,Útra kelünk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Vadászok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Zsellérek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Just Ödön: Vadásznapló töredékek. . . . . . . . . . 3700,Kittenberger: Vadász- és gyűjtőúton Afrikában . . 6100,Első elefántom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2600,K. Rhédey Zoltán: Verébtől a szarvasbikáig . . 2700,Maderspach V.: Az oláhok vérnyomában... . . 3490,Makay Béla: Hegyen-völgyön . . . . . . . . . . . . . . . 2900,Molnár Gábor: Dráma az őserdőben . . . . . . . . 2500,N. Nozdroviczy Lajos: Vadászemlékeim . . . . . 3200,Nadler H.: A Keleti- és Déli-Kárpátokban . . . . 2500,Reminiczky Károly: Kassai vadászhistóriák . . 2700,Széchenyi Zsigmond: Afrikai tábortüzek . . . . 2699,Alaszkában vadásztam . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2238,Két kecske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,Tanos Pál: Erdőzúgás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,Thurn: Erdélyi szarvasok és medvék nyomában . . 2500,Kortárs irodalom
A szarvasok háreme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,Ambrózy Árpád: Nimród csillaga alatt . . . . . . . 2400,Apatóczky István: Ettünk falombot... . . . . . . . . . .850,Bornemisza Péter: Varázslatos vadászatok . . 3990,Bors Richárd: Avarpaplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3700,Csiák Gyula, dr.: A pagony dalnoka . . . . . . . . . . 2100,Damaszkin Arzén: A maszáj fennsíkon . . . . . . 3900,Farkas Dénes: Nézd és lásd! . . . . . . . . . . . . . . . . . 3200,Fuchs Antal: Dicsértessék a Bakony . . . . . . . . . 2300,Trilógia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9500,Fáczányi - Molnár: Vadászősök tisztelete . . . . 2400,Farkas Zoltán: Murphy horgászik . . . . . . . . . . . . 1970,-
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Festetics Antal: Konrád Lorenz világa . . . . . . . 5700,Földi László: Új vadregény . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2490,Gál Sándor: Esték és hajnalok . . . . . . . . . . . . . . . 1900,Gánti Tibor, prof., dr.: A természet kebelén . . 5240,Halmágyi T. I.: Vadászatok idegen tájakon . . . 6400,Hámory Gy.: Kurgánok között a Hortobágyon . . . 1500,Hangay György: A kacagó koponyák földjén . . 2400,Hankó László: A medvék országa. . . . . . . . . . . . 3000,Hidvégi Béla: Vadászálmok birodalmában. . . 3900,Hidvégi-Jánoska: Magyarok Ázsia vadászösvényein . 3900,Iglói Pál: Perőcsényben puskával és fakanállal . . .2480,Kemény J.: Medvekalandok a Kárpátokban . . 2500,Kovács D.: A vívók apostola és a vadászat... . . 3500,Kovács M. Dóra: Az én Namíbiám . . . . . . . . . . . 4950,Márok Tamás: A képzelet vadászmezején . . . 2700,Márton Imre dr.: A vadon hívó szava . . . . . . . . 3900,Mess Béla: Emlékszikrák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,Motesiky Árpád: Emlékezés Stróbl Alajosra . . .700,Oláh - Oláh: Hajnalok és alkonyok . . . . . . . . . . . 2500,Rakk T.: Göröngyös égi és földi utakon... . . . . . 2500,Rácz Gábor: Majdnem megmásztam... . . . . . . 3200,Retter L.: Üregi nyúltól a medve vadászatáig . . 2499,Sánta Gábor: Az elfeledett Fekete István . . . . 2200,Sáry Gy.: Az elveszett erdőről és a megtalált... . 2500,Schmidt Egon: A vadászat mellékszereplői . 2200,Schwartz Béla: Mister KUDU . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,Simkó Gyula: Szívemben Afrika . . . . . . . . . . . . . 4990,Steiger, Brad: Csodálatos elbeszélések kutyákról . . 1299,Sütő András: Hargitai vadászkalandok . . . . . . 2500,Szálka Róbert: Topi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2280,Szász Imre: Basa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1900,Szerb Imre dr.: Együtt vadászni . . . . . . . . . . . . . 1000,Szladek Mihály: Az élet rendje . . . . . . . . . . . . . . 1500,Tóth Sándor dr.: Nyitány a hírnévhez . . . . . . . . 3500,Ugray Tamás: Gavallérral a csúcsokon . . . . . . . 3500,Vadászatok itthon, otthon és a csúcsokon. . . 3950,Vadászpuskával a csúcsokon . . . . . . . . . . . . 4000,Várhelyi András: Orvvadászok . . . . . . . . . . . . . . . 968,Vasas Joachim: Menjen, Doktor elvtárs! . . . . . 2310,Végh Endre, dr.: Megvadult szótár. . . . . . . . . . . 4990,Vörös István, dr.: A teremtő tenyerén . . . . . . . . 2990,Zichy Kázmér gróf: A Guaso Nyiro mentén . . 4400,Zsigárcsik Gyula: Diana másként akarta . . . . . 3200,Szakkönyv
Bakonyi Gábor: Állattan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500,Békési-Csarnai: Házi pálinkafőzés . . . . . . . . . . . 2900,Bicsérdy-Sugár: Vadbetegségek . . . . . . . . . . . . 3200,Binder Egon: Füstölés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2900,Czibulyás-Tóth: A japán fürj és tenyésztése . . 1650,Csányi Sándor: Vadbiológiai olvasókönyv . . . 4200,Draskovich Iván: Szarvasgazdálkodás . . . . . . . 3900,Elek Balázs, dr.: Orvvadászok nyomában . . . . 3980,Faragó S. dr.: A vadállomány szabályozása . . 3900,Fehér Gy.: Állatpreparátumok készítése . . . . . 4900,Gahm: Házi vágás, bontás, töltelékáru-készítés . . 3500,Hespeler-Krewer: Fiatal vagy idős? . . . . . . . . . . 3200,Heltay István dr.: Amit a fegyverismereti vizsgán.... . 3100,Az állami vadászvizsga tesztkérdései. . . . . . . .3050,Vadásziskola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8550,Heltay-Kabai: Hivatásos vadászok kézik. I-II. . . .12 500,Heltay-Rácz Fodor: Vadászatszervezés, -etika . .4 600,Horváth L.: Halbiológia és haltenyésztés . . . . 5400,Kristó L.: Vadászpuskaműves mester könyve . .3240,Koloman F.: Hatnyelvű vadászszótár . . . . . . . . 2400,Kovács Zs.: Farkasok a Kárpát-medencében . 1800,Lampeitl, Franz: Méhészek könyve . . . . . . . . . . 3500,Pintér N.: Vadászatok évszakról évszakra . . . . 1980,Samwald, Achim: Aszalás, szárítás. . . . . . . . . . . 2900,Solymász E.: Évkönyvek 1999-2009 . . . . . . . . 3300/db
Szabó J.: Tizenkét hónap erdőn-mezőn . . . . . 2000,Szabó Péter: Rókák és terrierek . . . . . . . . . . . . . 3360,Szóljon a vadászkürt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1990,Szőllősi Antal: Nyílegyenesen (íjászat) . . . . . . 1800,Vadászetikett . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500,Vén Zoltán: A görényezés rejtelmeiről . . . . . . . 2800,Fegyver
Alexandra: 1000 lőfegyver . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5999,Hartink: Golyós- és sörétes vadászfegyverek.... . .4990,Kovács D.: Luxus vadászfegyverek . . . . . . . . . . . 8000,Szajkó István: Sörétlövés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,Székely Dénes: A lőpor és a töltény. . . . . . . . . . 2180,Kutya
A szolgálati kutyák tenyésztése . . . . . . . . . . . . . 2730,Bába Károly: A magyar vizsla . . . . . . . . . . . . . . . . 1085,Bíró Andor: Kutyakiképzők kézikönyve . . . . . 2800,Félix Endre: A vadász és vizslája . . . . . . . . . . . . . 2000,-

Félix Endre: Az apróvad vadászata vizslával . . . 2000,Kezdő vizslás kézikönyve. . . . . . . . . . . . . . . . 2000,Horváth Z.: A kutya és a macska betegségei . 3900,Király Klára: Jagdterrier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1490,Monostori Károly: Ebtenyésztés . . . . . . . . . . . . . 2980,Nickl, A.: Kutyáink tanítása és nevelése . . . . . . 1990,Pomázi Á.: Nemzeti kincsünk a magyar vizsla . . 3990,Varga-Nagy: A legnépszerűbb terrierek . . . . . 1390,Természettudomány
Alexai Zoltán: Évszakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3980,A vadvilág atlasza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6500,Határozó kézikönyvek: Emlősök. . . . . . . . . . . . . 2800,Hecker, Frank: Az erdő állatai és növényei . . . 2680,Mara-Sepsi: Farkasaink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500,Nagy László: Vadászgörények a családban . . 2998,Növény
Aichele-Bechtle: Mi virít itt? . . . . . . . . . . . . . . . . . 3500,Aschenbrenner Éva: Gyógynövénypatika . . . 2800,Galambosi: Fűszer- és gyógynövények . . . . . . 2500,Molnár V. Attila: M.o. legszebb növényei . . . . 1200,Németh I.-né: A gyógynövények nagykönyve . 1890,Természetkalauz: A trópusok növényei. . . . . . 2500,Cserjék, Fák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2500/db
Gomba
Carluccio, Antonio: Gombák könyve . . . . . . . . 5500,Gerhardt, Ewald: Gombagyűjtés okosan . . . . 2499,Gminder - Böhning: Melyik ez a gomba? . . . . 3999,Laux, Hana E.: Ehető vagy mérgező? . . . . . . . . 2680,Montag, Karin: Gombák. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2680,Rimóczi Imre dr.: Gombaválogató 1-9. . . . . . 2690/db
Szabó I., dr.: A csiperkegomba termesztése . . 1078,A laskagomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1790,Szili István: Gombatermesztők könyve . . . . . . 4900,Madár
Határozó kézikönyvek: A világ madarai. . . . . . 3200,Hume, Rob: Madárlesen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5900,Juhász Lajos: Kertek, parkok madarai. . . . . . . . 2500,Mullarney - Svensson: Madárhatározó . . . . . . . 8900,Schmidt - Bécsy: Tavasztól tavaszig . . . . . . . . . 2500,Varga Zoltán: Ők élnek Pannóniában . . . . . . . . 4990,Lovas
Busch, Clarissa: Ló és lovas összhangja . . . . . . 2900,Határozó kézikönyvek: Lovak . . . . . . . . . . . . . . . 2800,Horváth Zoltán, dr.: Lóbetegségek . . . . . . . . . . 7900,Mihók-Pataki: Lófajták . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2700,Boros
Eder, Reinhard: Borhibák, borbetegségek . . . 2900,Eperjesi – Kállay – Magyar: Borászat . . . . . . . . . 5400.Rácz József: Bor és gomba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2200,Somlyay István, dr.: Gyakorlati borászat . . . . . 1780,Steidl Róbert: Borosgazdák könyve . . . . . . . . . 3500,Gyerekeknek
Az erdő állatai (kirakós) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2499,Chisholm: A természet matricáskönyve . . . . . 2900,Fekete I., ifj.: Csí és Vit meg az emberek . . . . . 1490,Karácsonyi Dezső: Mesék az erdészházból . . 3500,Szakácskönyvek
Cey-Bert: Hunok és magyarok konyhája . . . . . 2500,Hargitai György: Vadételek a javából . . . . . . . . 1880,Liptai Zoltán: Száz magyar ételcsoda . . . . . . . . 5980,Oriskó Ferenc: 88 ünnepi halétel . . . . . . . . . . . . 2999,Scholz, Wolfgang: Sajtgyártás házilag . . . . . . . 3360,Somlai Sándor: 126 étel nyúlhúsból . . . . . . . . . 2800,Stb könyvek: Vadételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,Halételek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300,Szíjjártó G.: Több száz ízes házi recept. . . . . . . 3500,Vadászok nagy szakácskönyve . . . . . . . . . . . . . . 8950,Williams-Sonoma: Évszakok konyhája . . . . . . . 6990,Webáruházunk teljes kínálata
a www.huntingpress.eu honlapon található!

Valamennyi árucikk megrendelhető:

Vadászlap Kft.

1031 Budapest, Rozália u. 59/a.
Telefon: +36-70/702-5000,
Tel./fax: +36-1/242-0042
e-mail: megrendeles@vadaszlap.hu
Megrendelését
postai utánvéttel szállítjuk.

Magyar VADÁSZLAP z 2012. augusztus

AJÁNLÓ
Bársony István: Árnyak az éjszakában

2400 Ft

A magyar vadásznyelv szakavatott művelőjének írásaiból merített válogatás. Az író előszavából:
„Ez a könyv az erdő könyve. Csupa élmény és hangulat van benne. Amerre az olvasó itt velem jön,
mindenütt az erdő lelke szól hozzá. Valóság és álomkép ölelkezik abban, amit lát és érez. ... Azokat
az emlékezéseimet foglalom itt össze, amelyek erdei életemet különösen hangulatossá tették.
A vadászsiker itt mellékessé válik; ellenben a természetimádó naplója mindig gazdagodik. Az
ilyen hangulatok a magány szülöttei. A természet ölén a magány közelebb visz bennünket az
Örökkévalóhoz. Ám a magány nem jelent egyedülvalóságot. Minden fa valaki körülöttünk, egyéni életet él, mint magunk. ... Aki a hangulatból jobban kiveszi a részét, az a természetimádó; de
a vadász az, aki mindenüvé elvezet, ahol a hangulat megterem.”
S. E. 

Kovács Dénes: Billenőcsövű vadászfegyverek

4800 Ft

Magyarországon is és külföldön is soha nem látott mértékben és választékban juthat fegyverhez a vadász. Az üzletek szép számmal kínálnak új és használt fegyvereket egyaránt, de értünk is
hozzá? Több szempont szerint válogathatunk: kaliberek, mire jó, hol használhatjuk, cserkelésre,
hajtásban. Tehát nem könnyű a választás. Ebben segít ez a szakkönyv, amely a golyós csővel is
kombinált, billenőcsövű vadászpuskák bemutatásával foglalkozik.
Az egyes típusokról szóló fegyvertechnikai kérdések megtárgyalása mellett röviden az ide kapcsolódó lőtechnikai, töltényismereti, optikai és ballisztikai alapismeretekről is olvashat a téma
iránt érdeklődő olvasó. A könyvet több mint 400 darabból álló, reprezentatív kép- és ábraanyag
teszi szemléletessé és gyakorlatiassá.
E. E. 



Vértelen vadászat

4680 Ft

Bécsy László zoológus és természetfotós különös és cseppet sem veszélytelen életmódjába enged
bepillantást a róla szóló portréfilm. A cím - Vértelen vadászat - már ismerős lehet, hiszen 1985-ben
ezen a címen jelent meg a Bécsy László természetfotóit bemutató könyv.
Szenvedélye elsősorban a madarak, azon belül is a ragadozó madarak fotózása, számos könyve jelent meg a témában, de természetesen a fák és az állatok is lencsevégre kerülnek. Annyi szeretettel
és szenvedéllyel, s mégis valami megejtő nyugalommal beszél pályájáról, ahogy csak a természettel
rendkívüli közelségben és harmóniában élő emberek tudnak. A Vértelen vadászat az apró természeti csodák sorozata, különleges pillanatainak megidézése, miközben 71, hazánkban élő állatfajjal
ismerteti meg a nézőt.
E. E. 



Bartha Dénes: Természetvédelmi növénytan 5900 Ft z Kozák Lajos:
Természetvédelmi élőhelykezelés 5200 Ft z Juhász Lajos: Természetvédelmi állattan 4200 Ft
A Mezőgazda Könyvkiadó sorozata. A „Természetvédelmi állattan”-ból hazánk védett fajait, a vonatkozó nemzetközi szabályokat és a biológiai sokféleséget ismerhetjük meg. A „Természetvédelmi növénytan” felidézi a hazai természetvédelem történetét, a védett gombákat, zuzmókat,
mohákat, fás és lágyszárú növényeket, az élőhelyüket veszélyeztető tényezőket is sorra veszi.
A harmadik kötet a „Természetvédelmi élőhelykezelés”. Ebből a természetvédő szakemberek
szert tehetnek a szükséges szaktudásra, hogy megőrizhessék az élőhelyeket.
F. A.



Palkovics György:
A zisten fölvitte
a dolgomat

2495,-

Palkovics György:
Milliárdosok között

2495,-

Magyar VADÁSZLAP z 2012. augusztus

Palkovics György:
Kakpuszta

1995,-

Andrássy János Mihály:
A kandalló előtt

3900,-

Kohár László:
A solymászatról
kezdőknek

2800,-

Schwartz Béla:
Jávorszarvassá
avatom!

2000,-
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Visszapillantó
1992/augusztus
Nagyon büszkék voltunk, hogy nem csak
az előfizetőkhöz jutott el a lapunk, ettől
a számtól kezdődően már az újságárusoknál is meg lehetett vásárolni. A döntésnek
gazdasági oka volt, a lap bevételének növekedését segítette elő. Segítség... majdhogynem a lapszám központi témája
volt. Dr. Bán István a hivatásos vadászok,
erdészek megélhetésének segítéséről írta
le gondolatait, melyek mind a mai napig aktuálisak. Semmi nem valósult meg a vadőrök társadalmi megbecsülését, rangját szolgáló
fizetésemelésekből, a vadőröket és családjaikat támogató alapítványból, az erdész-vadőr öregek otthonából, és ma is kevés azoknak
a vadászterületeknek a száma, ahol vadőr vezetheti a vadászatravadgazdálkodásra specializálódott magánvállalkozást. Szerkesztőségünk állt annak a segély-akciónak a hátterében, mely a szerb-horvát
háború menekültjeit próbálta megsegíteni. Vadhúst és pénzadományt gyűjtöttünk, nem is eredménytelenül. Csak poénkodás volt
részünkről, hogy a nehéz anyagi helyzetbe került Nimród szerkesztőséget 100-100 forint befizetésével támogattuk.
Nagy valószínűséggel a Fidesz sem dicsekedne már Zöld Frakciójának javaslataival, melyet a vadászható állatfajok listájának megváltoztatására tett a természetvédelmi referens, Gera Pál. Sajnos még
ma is van hatása az őrületének, legyen szó az erdei szalonkáról, a fácán és fogolytenyésztésről, a muflonról, a farkasról, a medvéről vagy
az aranysakálról. Hiába kommentáltuk a kimondottan vadászatellenes javaslatot, hiába bizonygattuk több cikkben is a vadászat ökológiai szükségszerűségét, hasznosságát... sok mindenben Geráék
„győzedelmeskedtek”.
Szidnai László és Bognár Gábor az országos trófeabírálat reformjáról írt cikket, melynek az volt a lényege, hogy legyen megyénként
egy trófeabíráló bizottság, melyet az Országos Trófeabíráló Bizottság felügyel. A javaslat részben meg is valósult, kialakult a megyei
trófeabírálat rendszere, de – a mínusz pontokról nem beszélve –
megszűnt az OTB, reklamálni pedig a „jóistennél” lehet.
Húsz éve még nem volt „divat” a vadászati etikettet emlegetni,
amikor elkezdtük egy-egy vadfaj vadászatának viselkedési szokásait
feldolgozni, tanácsot adni az új puskaforgatóknak. Ebben a számban
a kacsázási etikettről olvashattak.
Ha kacsa, akkor sokunk számára egyértelmű, hogy Vaszkó Imre,
Gyomaendrődről. Nem véletlen, hogy a vadkacsa-tenyésztés jelenéről és jövőjéről tőle kértünk összefoglalást, prognózist.
Szinte természetes, hogy augusztusban a vadászlapok kötelezően foglalkoznak az őzhívással. Farkas Dénes a saját tapasztalatait írta
meg. Egyetlen mondat a cikkből: „Aki az őzhívás szépségeit nem ismeri, nem tudhatja, mennyi élménnyel jár egy-egy vadászat.”
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Minden hónapban egyre nehezebben fogok hozzá
a „visszapillantásokhoz”, mert egyre több időm megy
el az öt, tíz, tizenöt, húsz évvel korábban megjelent
lapszámok szemlézésével. Nem az írás okoz gondot,
hanem az emlékek, amit egy-egy téma, cikk, szerző
vagy annak az emléke kavar föl bennem, akiről annak idején írtunk. Mert az emlékekhez idő kell.

1997/augusztus
„Fültelenül” – volt a címe jegyzetemnek, melyben arról írtam, milyen
jó lenne, ha a kis bűnökért megcsonkítanák, a nagyobbakért levágnák a fülét a bűnök elkövetőinek. A téma apropóját az adta, hogy
betörtek a szerkesztőségbe és elvitték a számítógépeinket, faxunkat, telefonjainkat. Igen, padlót fogtunk, de volt erőnk – és ezt így is
fogtuk fel – a talpra álláshoz, az újjászületéshez. Jó érzés volt, hogy
a támogatóink, a barátaink aránya messze meghaladja ellenségeink,
rosszakaróink számát. Ékes bizonyítéka volt ennek például, hogy Vajai László főosztályvezető javaslatára, Benedek Fülöp államtitkár támogatásával Nagy Frigyes földművelésügyi miniszter félmillió forintos gyorssegélyt folyósított számunkra... a betörők pedig továbbra is
„fülesek” maradtak.
Érdekes interjút készített Homonnay Zsombor a MAVAD Rt. vezérigazgatójával, Tóth Gézával, aki elnöke lett a Vadgazdasági Termékek
és Szolgáltatások Terméktanácsának. Az interjúból kiderülnek a vadászat „termékeinek” az akkori értékesítési gondjai.
Még a vadászkamarai törvény előkészítésének szakaszában,
s abban a hitben voltunk, hogy a vadászok véleményeinek összegyűjtésével segíteni tudunk a törvény
alkotóinak. Körkérdésünkre, hogy mit vár
a vadászkamarától? Fullér Miklós (Pécsvárad), Csák István (Füzesgyarmat), Major
László (Bakonyszentlászló), Giczi Ferenc
(Mosonmagyaróvár) és Pétervári Gábor
(Tamási) írta meg az elképzelését.
„Zöld a disznó, fehér az őz” címmel
számoltunk be a bevezetésre kerülő
krotáliákról, a lőtt vad azonosító jeleiről,
nem titkolva esztétikai kifogásainkat.
Négyéves tanulmány után, először
1997-ben végeztek Sopronban, az Erdészeti és Faipari Egyetem
Vadgazdálkodási Tanszékén vadgazda mérnökök. Dr. Kőhalmy Tamás tanszékvezető egyetemi tanár tudósított a szak kialakulásáról,
a négy év történetéről és nem utolsó sorban a végzett hallgatók névsoráról.
Ebben az esztendőben ünnepelte fennállásának és működésének
huszadik évfordulóját a Nimród Fotóklub, a Vigadó Galériában rendezett reprezentatív kiállításával. Arról a fotóklubról van szó, mely
a hazai vad-, és természetfotózás első szervezete volt, amely évente megrendezte a „Találkozás a természettel” című fotókiállítást,
s amelynek tagjai nem csak hazai, de nemzetközi téren is számos
elismerést értek el – elsősorban a vadászható vadfajokról készült
felvételeikkel. Sajnos ezt már igyekezett „elfelejteni” a jubiláló klub
szemléletében megváltozott vezetése.
Ebben a lapszámban búcsúztunk Benkő Gyulától, a színészfejedelemtől, a szenvedélyes vadásztól, a MAVOSZ művészeti és propagan-

Ez az oldal PUNK JÁNOS (Vadászati Információs Portál) támogatásával jelent meg.
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da bizottságának egykori elnökétől, aki számos pályatársát „fertőzte
meg” a vadászattal, és aki még a betegágyából is fölkelt, hogy az I.
Országos Vadászati Kulturális Konferencián elmondja nagysikerű beszédét az ember, a művész és a természet kapcsolatáról.

2002/augusztus
Öt évnek kellett eltelnie, hogy kedvenc
vadászterületén, a Szelce-pusztai vadászház udvarán fölállíthassuk Benkő Gyula
bácsi emlékművét, Pap Lajos szentendrei
kőszobrász ötletes alkotását, a kősziklára
helyezett, márványból kifaragott végtelen jelet.
2002-ben ünnepeltük dr. Bencze Lajos
professzor 90. születésnapját, aki kezdetben művelte, majd tanította az erdőgazdálkodást Esztergomban,
majd Sopronban, ahol megalapította a vadgazdálkodási tanszéket,
s melynek a nyugdíjazásáig a vezetője volt.
Kulcsemberek – ezt a címet adtuk dr. Balázs István cikkének,
melyben a földtulajdonosi vadászati közösségek képviselőinek
„intézményéről” elmélkedett. Ugyanerről az „időzített bombáról”
fogalmaztam meg jegyzetemben a véleményem, tegyük hozzá
eredménytelenül, a tűzszerészek – remélhetően – a most formálódó
törvénymódosításnál már közre tudnak működni.
Két magyar győzelemről adtunk hírt: Igaly Diána az olimpiai skeetlövésben világbajnok lett a lahti világbajnokságon, Homolya László pedig 11 ország 22 versenyzője közül megnyerte a szarvasbőgő
Európa-bajnokságot. Fehér Péter a negyedik, Jung Jenő a hetedik
helyen végzett. Török Henrik tudósításából az is kiderül, hogy a
háromszoros magyar bajnok külön szurkolói autóbuszt szervezett
a versenyre, és 2004-ben Magyarország lehet a verseny szervezője.
A bizonyítványok, diplomák hamisítása, a szakdolgozatok, diplomamunkák „eltulajdonítása” nem volt újdonság tíz évvel ezelőtt
sem. Egy konkrét ügyről írt publicisztikát Homonnay Zsombor, hogyan szerzett Körmenden agrármérnöki diplomát Bedők Róbert,
volt zalalövői fővadász. A bevezetőben – név nélkül ugyan – azt is
megtudhattuk, hogy egy vadászati felügyelőt a lopott szakdolgozata miatt kirúgtak az állásából, de az így megszerzett diplomát nem
vonta/vonhatta vissza a főiskola.
„Hová került ez a rengeteg pénz?” – tette fel a kérdést írásának
utolsó mondatában dr. Balázs István, aki a 2001/2002-es vadászati
idényről szóló, a Vadgazdálkodási Adattár által összeállított jelentés
számsorait böngészte végig. Az összeg, amelyről szó van, a vadgazdálkodási ágazat 2001. évi egyenlege: 1 milliárd 188 millió 647 ezer
forint. Lehet, hogy ezt irigylik a vadászat ellenségei?!
Török Ferenc hódmezővásárhelyi fazekasmester, miközben őrzi
a város iparművészeti hagyományait, formavilágát, egyedi megrendelésre vadászati motívumokkal díszített használati tárgyakat készít.
A FeHoVa-n is lehet vele találkozni, ahol nagy sikernek könyvelheti
el, hogy egyre többen rendelnek tőle vadászias cserépkályhákat,
kandallókat.
És ha már Hódmezővásárhely, akkor nem érdektelen Kardos Szilvia óvodapedagógus tudósítása a Pál utcai óvodából, ahol a nevelési
programba beépítették a természet, a vadászat és a halászat közvetlen élményeken alapuló megismertetését. Nagy igazság, valamit
vagy valakit akkor lehet igazán megszeretni, ha alkalmunk van megismerni!

Ez az oldal PAP LAJOS kőszobrász (Szentendre) támogatásával jelent meg.

2007/ augusztus
Ritkán fordul elő, hogy szólásra lehet bírni egy leváltott vezetőt.
Páskai Sándor, volt Békés megyei vadászati felügyelő viszont vállalkozott a beszélgetésre. Az interjú lényege – Páskai szavaival: „Lezártam életemnek egy szakaszát. Lehet, hogy szebb, vadászatokban
gazdagabb és jobb évek várnak rám. Sok ismerősöm, sok barátom
volt és van... a kirúgatásom miatt kevesen fordítottak hátat, és ez
megnyugtat...”
Gazdag volt a választéka ennek a lapszámnak a vadászati és vadgazdálkodási gyakorlatot illetően.
Farkas Dénes szerint az őzhívásnak az igazi titkait csak az őz ismeri.
Az őzhíváshoz kapcsolódott Bertóti István eddig sosem közölt vadásznaplójának részlete, melynek tanulságai a gyakorló vadászoknak is érdekes lehet.
„Főpróbák – előadás előtt” – közel tucatnyi tanács jelent meg
a szarvasbőgés előkészítésének teendőiről.
Őshonos madárfajunk, a valamikor ezerszámra vadászható fogoly
visszatelepítését 4-500 millió forint pályázható pénzzel támogatta
a minisztérium Vadgazdálkodási Alapja. A programokról igyekeztünk áttekintést adni.
Ha sok a liba, sok az általa okozott vadkár, a riogatás pedig nem
sokat ér, jogos a földművelők igénye, hogy valaki – adott esetben,
aki elrendelte a nyári lúd védelmét - térítse meg a kárukat.
Sáfrány Lajos nevét egyre többen ismerik országszerte, ő ugyanis az üregi
nyulas, aki Tolnában, a Dunakömlődi Vadásztársaság területén nyugdíjas napjainak szinte minden idejét az üregi nyulak
befogásának, szaporításának, oltásának,
áttelepítésének, stb. szenteli. Állománygazdálkodását nyolc pontban foglalta
össze, melyet érdemes lenne „magasabb
körökben” is értékelni.
Kilenc automata vadetetőt hasonlítottunk össze ebben a számban, vállalván az
egyik gyártó és forgalmazó fenyegetéseit. Etalonnak a teljesen magyar gyártmányú Soltész-féle vadetetőt választottuk. Táblázatunk
alapján mindenki eldönthette, melyik etetőt választja, az olcsóbb
kínait vagy a gyakorlatban is bevált, 3 éves garanciával rendelkező
magasabb árú magyar terméket.
Dr. Gazdag Ferenc, főiskolai docens egy nagyon elgondolkodtató
cikket juttatott el szerkesztőségünknek, melynek témájáról egyértelműen árulkodik a címe is: „A közúti közlekedés, mint természetkárosító tényező”. Ehhez a témához kapcsolódott Somfalvi Ervin „Kettős védelem?” című írása, melyben a Kis-Balatont átszelő autópálya
építése körüli visszásságokról olvashattak.
Talán az utolsó percekben látogatott el Békés Sándor a nagybeteg szenvedélyes vadgazdához, a 65 éves Árkosi Zsolthoz, aki
a kondorszarkómától szenvedett, aki Horthy Miklós ölében ült, aki
belelépett Kádár János levesébe... s aki nem sokkal a portré megjelenése után az örök vadászmezőkre távozott.
Dorogi Géza és barátja puska nélkül járta végig a Maderspachösvényeket Erdélyben. Érdekes és izgalmas tudósítás jelent meg erről „Taxival a Retyezáton” alcímmel. A történet poénja, hogy „Taxi”
alatt egy értelmes farkasölő kutyát kell érteni, aki a magyar, alföldi
vadászok kísérője volt.
-cseke-
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Természetfotózás a Balaton északi részén

Három az egyben:
erdész, vadász, fotós
Mesterházi József 1957-ben született, családjában
több nemzedékre visszamenőleg vannak vadászok,
édesapja a híres nevezetes Kab-hegyen volt fővadász.
Sopronban végezte el az erdészeti technikumot, majd
1976-tól a Balatonfelvidéki Erdőgazdaság szolgálatában áll, és ma a jogutód Bakonyerdő Zrt. dolgozója,
2000 hektár vadász- és 700 hektár erdészeti területet
kezel.

A fotózás kisiskolás kora óta a hobbija. Sokat köszönhet édesapjának, aki elindította ezen a pályán, valamint egykori rajztanárának, aki megszervezte az iskolai fotós szakkört. Mint mondja,
legnagyobb kritikusai között van három leánya és a felesége, mert
elsőkként mindig ők látják a képeit. A „szigorú” rostáláson átjutó képeket végül előhívatja. Két állandó kiállítása van, mindkettő
a veszprémi óvodákban, ahol a gyermekek bizony évszakról évszakra igénylik a tárlat aktualizálását. A fotós ragyogó szemekkel
beszél legifjabb rajongóiról, látszik rajta, hogy szívügyének tekinti
az ifjúság természetszeretetre való nevelését. A nemrégiben teljesen
felújított és kibővített Balaton-felvidéki Erdei Iskolában is zömében az ő képeit használták fel illusztrációként.
Mesterháziék Nagyvázsonyban élnek, a családfő megmutatja
piciny dolgozószobáját, ahol a polcon számos objektív és keresőtávcső látható. Az asztalon fél tucat mobil merevlemez pihen, telis-tele fotókkal. Megnézzük a házi trófeagyűjteményt is, amelyek
többségükben hazai vadászatok emlékei. Büszkesége egy kapitális
vadkanagyar, amely helyi rekordnak is számít. Vadászélete alatt
összesen kétszer cserkelt a határon túl, Ausztriában zergére, Romániában fajdkakasra. A trófeák látványa régi kalandokat elevenít
fel, amelyek között helyet érdemel az első fényképezőgépes vadászat is. Az eset valamikor 1966 vagy ’67 telén történt. A 30-40
centis hóban lovas szánnal mentek ki a vadászok a területre. József
egy Skolnyik 6x9 fényképezőgéppel indult „vadászni”, amelynek
akkor körülbelül 90 forint volt az ára. Mivel édesapja volt a fővadász, jól ismerte a Kab-hegyi vadászterület szinte minden zugát
és lakóját. A fiú a szánról a Sveicer-lap melletti kis nyiladéknál
lecsusszanva azt látta, hogy egy hatalmas vaddisznó feküdt a hóban. Míg a mit sem sejtő disznó a tovahaladó szánra figyelt, három
„zseniális” képet is készített róla. A vadászat után büszkén sietett
oda édesapjához, hogy eldicsekedjen a szerzett három „trófeával”.
Az idősebbik Mesterházi azonban csak ennyit mondott: – „Te, és
az elején azt a kütyüt nem kellett volna levenni?”
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Kimegyünk a területre. A változatos fényekben és árnyakban
pompázó erdő ennél nem is lehetne festőibb. Látunk dámokat és
néhány fácánt is, utóbbiak közül kettőt lencsevégre is kaptunk.
Az egyik kakas az út szélén állt, amikor elhaladtunk mellette. Jöttünkre az egyik a fa árnyékában, egyben az aljnövényzetben talált
menedéket. József rám szólt, hogy húzzam le az ablakot, s a gépet
időközben már kézbe is vette. Tekergette az objektívet, a kakas
pedig szemmel láthatóan feszélyezve érezte magát, s elszaladt. De
a fotós elégedett mosollyal nézett rám: megvan!
Tavaly mindenáron búbos bankát akart fotózni, és miután ezt
az álmát sikeresen elérte, idén az őzek állnak majd lencséje gyújtópontjában.
-KM
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Hűség és állhatatosság...
Az öreg fenyő tetején gerle turbékol, nem messze tőle szarka cserreg, egy feketerigó pedig éppen akkor röppen
mellénk, amikor Bicsák József kérdésemre válaszolva azt mondja, hogy tulajdonképpen a madaraknak köszönheti, hogy erdész lett. A madarak megfigyelése, csodálata gyermekkorának meghatározó élménye volt, mely magától
értetődő módon eredményezte az erdő, a természet egésze iránti érdeklődése kiteljesedését. A kert, ahol állunk,
egy kis arborétum. Kicsiben minden itt van, ami fontos a számára, amit szeret...

Zalalövőn vagyunk, Bicsák József portáján, jelesül az 1968-ban épült családi házat körülölelő kertben. A ház előtt a 86-os
út forgalma dübörög, de a fák, bokrok,
cserjék és virágok már-már dzsungelszerű
szövevénye letompítja a forgalom zaját. Ez
a nagy forgalmú, észak-dél irányba futó
út az egykori, 3000 kilométer hosszú Borostyánkő út nyomvonalán halad, melyet
a rómaiak építettek, s amely az Adriai-tenger melléki mediterrán térségeket a baltikumi tájegységekkel kötötte össze. Hadrianus császár 1900 évvel ezelőtt Salla néven
városi rangra emelte a Göcsej és az Őrség
találkozásánál fekvő Zalalövőt, mely aztán a magyar középkorban királyi íjászok
(nyíllövők), a török időkben pedig a Zala
folyó hídját védelmező őrség szálláshelye
volt. Vendéglátóm – miközben egy magasra nőtt, öreg diófához kalauzol – mindehhez azt teszi hozzá, hogy a tájegység éltető
ereje mindmáig az erdő. A diófa oldalára
egy kis piros lábas van erősítve, benne tört
dióval. Értetlenül szemlélhetem, mert nevetve mondja, hogy az bizony kedvenc mókusai ebédlője...
Fényképfelvételeket készítek a kertről,
ami a társaságunkban lévő, eddig viszonylag
nyugodtan szemlélődő német vizslát látható
izgalomba hozza. Gazdájához rohan, leül
a lábához, s rajongó tekintettel hol őt nézi,
hol engem. Kóbor kutya volt, valaki kidobhatta, magára hagyva - meséli Bicsák József.
Négy évvel ezelőtt a Borostyán úton érkezett, lesoványodva, elgyengülve, ám amikor megpillantotta őt, úgy szaladt be hozzá
a portára, mint aki hazaért...
A kutyahűség okán az emberi ragaszkodásról, lojalitásról, állhatatosságról és odaadásról kezdünk beszélgetni, mely egyrészt
a család, másrészt a hivatás, a munkahely
vonatkozásában jut mindenekelőtt kifejezésre. Bicsák József azt mondja: ma talán
ez már nem is érdem, de tény, ami tény:
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ő 38 évig, munkakezdésétől nyugdíjazásáig egyetlen céget szolgált, egyetlen munkahelyen. Erdész-technikusként a Zalaerdő
Zrt. zalabaksai erdészetének kerületvezetője volt. Sőt, teszi hozzá, már soproni tanulmányai megkezdése előtt – mert akkor
még ilyen is volt – a kötelező éves gyakorlati idejét is Zalabaksán töltötte...
A házban folytatjuk a beszélgetést, ámbár előre jelzi, hogy még tennünk kell
majd egy kis erdei kirándulást, a Borosán-völgyet, s az abban megbújó forrást és
kegyhelyet ugyanis mindenképpen látnom
kell. Régi fényképeket nézegetünk, dokumentumokat, melyek megragadták és máig
őrzik az eliramodó élet egy-egy kitüntetett
pillanatát. A legtöbb kép volt munkatársakról és iskolatársakról készült, illetve
az évenként ismétlődő évfolyam-találkozókról. Máig összetart az osztály, mondja,
1961-ben végeztek, és azóta minden évben
összejönnek. Vadászkép, terítékfotó meglepően kevés akad. Mikor ezt szóvá teszem,
látom az arcán, érzem a hangján, hogy érzékeny kérdést érintek.
Az erdőgazdálkodás és a vadászat az eltérő érdekek mentén nagymértékben elkülönült egymástól az elmúlt évtizedek alatt,
szögezi le, s ez, sajnos, az erdőgazdaságokra
nézve is igaz. A tőmelletti erdészek kezéből
gyakorlatilag kivették a puskát. A nagyterítékű vadászatoknak, melyek hozadéka az
árbevételek mellett, mint tudjuk, a kapcsolati tőke terén is jelentős, nagy az ára. Az
erdők természetes felújítása kerítések nélkül már lehetetlen. De már a bekerítés se
ad biztonságot: a kétméteres kerítést is átugorják a szarvasok. A hulló makkot pedig
szinte már estében elkapják a tölgyeseket
megszállva tartó disznók.
A legyengült erdők kéreghántott lucfenyői megannyi felkiáltójelként figyelmeztetnek a vadállomány túlszaporodásának
következményeire...
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ARCOK, TÁJAK, ESZMÉNYEK
Tudom, hogy igaz, valós gond, amit
mond, vadászként mégis ellenkezésre késztet a kisördög. Eddig az adott területek
vadeltartó képessége alapján igyekezett
meghatározni az optimális vadlétszámot
a szakma, vetem közbe, ám újabban ezt
a megközelítést mintha felülírná a gazdálkodók, a mezőgazdászok és erdészek,
finoman szólva is „mérsékelt” vadeltűrő
képessége...
Az asztalt elborító fotók és dokumentumok között ott van az Erdészeti Lapok
2011. évi július-augusztusi száma is, amely
szinte teljes terjedelmét az Országos Erdészeti Egyesület elmúlt évi, Zalaegerszegen
tartott vándorgyűlésének szentelte. Bicsák József a lapból vett adattal válaszol.
A Zalaerdő Zrt. nagyvadlelövési tervszáma
1998-ban 2500 darab volt, 2011-ben pedig
már 6200 – és a vad nem lett kevesebb...
Vadászélményekről beszélgetünk, az életünk alakulását befolyásoló felejthetetlen
eseményekről, történésekről. Vendéglátóm
apja vadász volt (egyébként vasutas), ha
vadászatról esik szó, az ő emléke gyakorta
feldereng, mondja halk múltba révedéssel.
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A készülődés – amelynek fontos mozzanata volt a tölténykészítés – már a vadászat
előtti napokat is ünnepi hangulatúvá tette.
Saját vadászéletét attól a naptól számítja,
amikor a másnapi vadászatra apja engedélyével először
tölthette újra egyedül, önállóan a gondosan megőrzött
hüvelyeket...
Szedelőzködünk és indulunk a Borosán-völgybe. A
település központja felől déli
irányba autózva, a Zala folyó
hídján áthaladva, a Bartók
Béla utca végétől alig 150
méterre található ez a kies,
magasba nyúló, éltes bükkösök övezte völgy. A város
belenőtt az erdőbe. Alig távolodunk el ötvenméternyire az utolsó háztól, amikor
vadnyomokat fedezek fel.
Vaddisznónyomok. Bicsák
József is szemrevételezi: igen,
egy fiatal koca a malacaival.
Ez valóban meglepő felfedezés, hisz gyakorlatilag még
lakott területen vagyunk.
Újra visszatérünk hát a túlszaporodás kérdésére. Az
erdő sokszínű és bonyolult,
egyensúlyi állapotra törekvő
életközösség, amelyben minden mindennel összefügg,
mindennek megvan a maga
helye és szerepe - érvel ismét

korábban már kifejtett nézetei mellett. Természetesen a vaddisznónak is, ámde ez a faj
már nem csupán az erdő egyik lakója a sok
közül, hisz agresszív térhódítása immár más
fajok, más értékek pusztulásával jár...
A bükkerdőket gyakran nevezzük a természet katedrálisának. Nos, ez a katedrális-élmény itt, a Borosán-völgyben az ember lelkét is megérintő módon élhető meg,
mert a karcsú, fehér „oszlopok” között egy
kálvária stációi sorakoznak, és egy misézésre is alkalmas, kápolnaszerű kegyhely bújik
meg, melynek oldalfalait a völgy dombfalai alkotják, mennyezete pedig a magas ég.
Mindig is búcsújáróhely volt ez a völgy,
tudom meg, Sarlós Boldogasszony napján
százak zarándokoltak ide, és a második világháború befejezése emlékére és örömére
állított emlékfal rendszerváltás utáni felújítása óta ez már ismét így van.
Bicsák József otthonába visszatérve, búcsúzáskor kölcsönkapom az Erdészeti Lapok már idézett számát, mert újra szóba
kerültek az abban megfogalmazott tények
és gondolatok, különös tekintettel a folyamatos erdőborítás, illetve a tarvágások helyett mostanság elterjedő szálaló fakitermelés problematikájára.
E riport írása közben is előttem van
a lap. A vándorgyűlések az egyesületi kitüntetések átadásának ünnepi alkalmai is.
Az Országos Erdészeti Egyesület elismerő
oklevelével kitüntetettek között Bicsák József neve is szerepel, és nem lep meg, hogy
az adományozás indoklásban a megbízhatóság mintaképének nevezik...
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A gombavadász
Kutyák, madárdalos csend, nyugalom, vadászat, szarvasgomba, vendéglátás és üzlet – mindez egy helyen, olyan
környezetben, ahová nem hallatszanak fel a „kultúrzajok”. Lang György profi szakács három évre bérbe vette
Válon az egykori kormány-vadászházat, ahol hétvégenként gasztronómiai rendezvényeket tart.

Éppen 50 éve látta meg a napvilágot az a fiú, aki kamaszként vadász-vadtenyésztőnek jelentkezett Tatára a szakiskolába, ahová
felvették, de értelmiségi származása miatt nem kapott kollégiumi
helyet, az albérletre pedig nem futotta a család jövedelméből. Így
szakácsnak jelentkezett a Gundel gyakorlóiskolájába, ahonnan már
14 évesen segédkuktának küldték gyakorlatra az első nemzetközi
szálloda, a Hotel Intercontinental Bellevue éttermébe. Az itt töltött négy év meghatározta további szakmai életét – még Sylvester
Stallone-nak az asztalánál is főzött – majd a Gundelben és az új
Fórum szállóban dolgozott párhuzamosan. Versenyszerűen karatézott, így jelentkezett a Testnevelési Egyetemre, de első nekifutásra nem vették fel, ezért – hogy a tanárok megismerjék az arcát –
odament dolgozni, takarítóként. Havi 1200 forintot keresett, miközben egy szentendrei étterem 30
ezer forintos fizetést kínált neki...
Másodszorra bejutott hallgatóként
is az egyetemre, gyógy-testnevelő és
egyetemi szintű testnevelő tanárként
szerzett diplomát, majd tanított is,
mint gyógy-testnevelő. Nagyon szeretett a gyerekekkel foglalkozni, de
a tanári hivatásnak abban az időben
nem nagyon volt jövője. A vendéglátásban viszont – mivel ott már jól
ismert neve volt – nyitva álltak előtte
a nívós éttermek ajtói. Budapest mellett több nyugat-európai országban is
dolgozott. Később több étteremben
lett résztulajdonos, majd a Don Pepe
hálózat egyik tulajdonosa lett, ahonnan 8 év után szállt ki, utána nagy
cégek konyháin dolgozott.
A gyerekkori álomhoz, a vadászathoz a kutyák, pontosabban a vizslák
révén tért vissza. Korábban dobermannjai, német juhászai voltak, kiképzéssel és tenyésztéssel is foglalkozott, 40 éves kora után érezte elég érettnek magát a vizslákhoz.
Vett egy szukát, amelyik rövid idő múlva elveszett, így vett egy másikat. Pár hét múlva az első is előkerült, így lett két szuka, amelyeket
felkészített a munkavizsgára – az egyik kutyának sikerült, a másik
nem ment át. Egyik barátja – aki már régóta sikeres gombavadász –
javasolta, hogy keressen vele gombát. Miután a szarvasgombával
a gasztronómiában sokszor találkozott, ráállt, s a barátja 3 hónap
alatt betanította a kutyáit. Sokáig nem talált gombát, majd az elsőt
aznap találta, amikor a kisebbik lánya megszületett...
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Sok vadásszal került kapcsolatba a kutyák és a gombászat révén, s mivel a gombakeresés „filozófiája” hasonló, így elkezdett
a kutyázás csúcsával, a vérebezéssel is foglalkozni. Közben letette
a vadászvizsgát, majd megszerezte a hivatásos vadász végzettséget
is. Amikor a vadászház bérletét sikerült megszereznie, gyökeres
életmódváltást határozott el. A házat hétvégenként rendezvényekre, céges és baráti összejövetelekre veszik igénybe, disznóvágás,
tematikus főzőestek, eseti iskolai táborok – ahol vissza tud „nosztalgiázni” tanári hivatásához – közös főzés, leány- és legénybúcsúk
teszik gazdaságossá a vállalkozást.
A szarvasgomba is alapanyaga vendéglátásának, így júniustól
decemberig heti 5-6 napon keresni kell a kutyákkal, s ha nem találnak, akkor jó, ha a zsebben van egy-két darab, amit „véletlenül”
megtalálhatnak földbe, avarba rejtve – kell a sikerélmény a kutyáknak.
A tréning nem hiábavaló, egy átlagos
napon 3-4 óra alatt 20-30 deka szarvasgombát találnak, vannak jobb napok, meg persze van sok üresjárat is...
Luca 6, Viki 5 éves, nem kell biztatni
őket a gombakeresésre, számukra az
az igazi öröm, ha a megtalált, vagy kikapart gombáért megkapják a dicséretet. A hazákban előforduló több mint
százféle szarvasgomba-fajból hatnak
van gasztronómiai jelentősége, az ár
szélsőséges, a 4-5 ezer forintos nyári
szarvasgombától az akár ezereurós fehér isztriai-ig terjed. A föld alatt 5-20
centiméter mélyen termő gombák
elvétve érik el egy teniszlabda nagyságát, a 60-70 dekánál nagyobb súlyú
ritkaságokra már nemzetközi licitet
tartanak, egyes olajsejkek 10-20 ezer
dollárt sem sajnálnak érte...
A vadászház mellé Lang György bérbe vette egy 300 hektáros erdőrész vadászati lehetőségét a közelben, ahol elsősorban nagyvadra vadászhat. Itt módja van az újonnan tanult szakmát a gyakorlatban is hasznosítani, így egy-egy programot akár egy vadászattal
is lehet indítani, vagy befejezni. Bár sokszor lett volna már zsákmányolási lehetősége – több őzet és disznót lövetett barátaival –
nem élt vissza ezzel, nagyvadra még nem lett felavatva. Azt vallja,
a vadászatban sem a mennyiség, sokkal inkább a hozzá fűződő
élmény határozza meg az értéket – ugyanúgy, mint a szarvasgomSomfalvi Ervin
bázásnál.
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KÜLVILÁG

Vadászat Burjátföldön
(Ez egy szerkesztőségünk által „összeollózott” beszámoló Magyarovics Károly medvevadászatáról, amit részben a vadász, részben az őt tolmácsként elkísérő Punk
János írt. Eredetileg mindkét beszámolót szerettük volna közölni, de ezt a terjedelem nem tette lehetővé. A talpas betűkkel szedett részt a vadász írta.)
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Sokaknak semmit nem mond a címben nevezett terület, másoknak az érintetlen, ember
által nem lakott területen való vadászatot
jelenti. Budapestről indultunk és viszonylag
hamar letudtuk Moszkváig az utat, közben
készülve arra, hogy a továbbutazás egy kicsit
hosszabb lesz. Irkutszk volt az úti cél, amely
várost 1661-ben a kozákok alapították. Onnan autóval utaztunk, délről megkerülve
a Bajkál tavat, hogy eljussunk Burját földre,
ahol már vártak bennünket vendéglátóink,
hiszen a nap már magasra kúszott, mire
megérkeztünk. Jobb lett volna korábban
érkezni, mert a nagy mennyiségű hó a nap
folyamán jelentősen megpuhult és megnehezítette a feljutást a hegyekbe. A laza, puha
hóréteg egészen másképp viselkedik a motoros szánok alatt, amivel Bábuskin település határától folytattuk utunkat.
A medvék a hosszú téli koplalás után kiválóan felveszik a területre kihelyezett csalit.
Ilyen célból lovat, szarvasmarhát, és a medvék kedvencét, a Bajkálból kifogott halat
alkalmazzák. Az előkészített vadászterület
mintegy 35-40 kilométerre volt a lakott településtől, ahova az ellátmányon és vadászruhán kívül semmit nem vittünk,
a civilizált világban használatos dolgok, mint telefon, és utcai ruhák,
a faluban, Vologya otthonában maradtak. Vologya volt a terület hivatásos vadásza, fia, Anatolij volt az egyik
kísérőnk és Szergej – egy rokon – pedig a másik. Két szánnal, és hozzájuk
tartozó „utánfutóval” vágtunk neki
az útnak, hogy elérjük a hegy oldalába épített vadászkunyhót, ami otthonunk lesz a vadászat idején.

Érkezésünk másnapján, kora reggel egy
távolabbi leshely felé vettük az utunkat.
Indulás előtt levették rólam a nyakamba
akasztott távcsövet, mondván Szibériában
erre nincs szükség: ha a medve, mely a kihelyezett dög közelében 3-4 méterre feláll
előttünk a mély hóból, már nem távcsövezni kell, hanem lőni!!! Figyelmeztettek arra
is, hogy nem kell újabb jobb pozíciót várni
a lövéssel, ha megfelelően látom, akkor lőjek, ne várjak a bíztatásra, rám van bízva
a döntés joga. Megegyeztünk abban is,
hogy ők csak végszükségben lőnek.
Egy egész 24 órát (reggel 8-tól másnap
reggel 8-ig) ültünk a lesen, de eredmény
semmi, csak maga a látvány: a teliholdas,
szibériai éjszaka és a tudat, hogy várom
a medvét. Zajt, neszt nem lehetett hallani,
amikor a fák levelén a szellő nem suhogott,
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Meglepően luxus
körülmények fogadtak
bennünket a bázison,
vendéglátóink
a faházat átengedték
nekünk, ők aludtak
a hóba ásott sátorban

valóban túlvilági csend volt. Nem hallatszott távoli gépek zaja, de még repülőgép
sem ment az égen, csak a hold világított és
csend honolt mindenütt.
A nap sugaraival együtt visszatért az élet
a környékre a hollók képében. Nagy zajt
csaptak, nem mertek leszállni az ingyen
ennivalóhoz. Az eredménytelen les után
visszaindultunk az alaptáborba. Útközben
láttuk egy kétbocsos anya- és egy kanmedve
nyomát az úton. Megálltunk és Vologyával
ketten a szikrázó napsütésben, könnyű ruházatban, síléccel a lábunkon elindultunk
a nyomokon. Tisztáztuk, hogy az anyát nem
bántjuk, csak a hímet. Én még mindig elég
szerencsétlenül mentem a lötyögő léceken,
hát még lejtnek volt izzasztó a menet! Igyekeztem, hogy ne csapjak zajt, ne essek el,
ne induljon meg velem a léc. Ahogy haladtunk, sűrűsödött a medve jelenlétére utaló

jel: a lábnyom, ami igazából hatalmas volt.
Már egész sűrűn voltak nyomok, amikor
Vologya felállította a háromlábú lőbotot
és bíztatott, hogy tegyem bele a puskát és
célozzak!
- Jó, jó, de mire??
Bíztatott, engedelmeskedtem. Figyeltem
mindkét szememmel. Ő füttyentett. Semmi. Majd ismét. Megint semmi. Közelebb
menve a medve feltételezett helyéhez, egy
sűrűn összejárt területet láttunk. Később
a táborban fordította le János, hogy egy
lódög volt ott hóval betakarva (amit a medve más ragadozók elől rejtett el a hó alá),
egy fához kikötve.
Másnap egy távolabbi döghöz ketten indulunk el teljes felszereléssel, felkészülve egy
hosszú lesre. Ahogy letérünk az útról egy
keskenyebb csapásra, már ismerős a szituáció, igaz másik helyszínnel. Ahogy csoszogok a verőfényes napsütötte erdőben, ismét
sűrűsödnek a medve-jelenlét nyomai. Egy
erősebben lejtős szakaszon Vologya ismét
felállítja a lőbotot, már nem kell bíztatni, én
a puskát belehelyezem, igaz most sem látok
semmit, a lécektől alig tudok egyensúlyoz-
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Nehezen, de kiszabadítom magam a hó
fogságából és igyekszem jó pozícióba kerülni. Már fekszik, de kísérőm bíztat, hogy
lőjek. Végre elcsendesedni látszik. Közelítünk hozzá lépésről-lépésre, megállunk,
várunk tisztes távolságból, de még lélegzik
és egy nyaklövéssel végleg megszabadítom
a szenvedéstől. Lassan, óvatosan megközelítjük, már nyugodt, békésen előttem fekszik
álmaim vadja: a MEDVE. Sötét, majdnem
fekete bundáját reszkető kézzel simítom végig, csodálom impozáns méreteit. Ő volt
a környék ura, ő vigyázott az értékes húsra,
amit a többiektől jelenlétével is őrzött.

ni, ő fütyül, de ismét semmi.
Lőbot összecsuk, csúszkálunk
egy pár métert, majd int, vegyük le a talpakat.
- Na végre! Így talán mozgékonyabb
leszek! – gondolom. És igen, mindketten
haladunk a hó tetején szép csendben. Megállunk. Kérdi: - Nem látod?
Igazából nem láttam semmit, legfeljebb,
hogy kb. 120 méterre volt egy ritkább rész.
A kis rét túloldalán volt egy hosszú, fekete
valami. Kérdem: - Abban a zöldben? Da! –
válaszolta.
Ezután már csak erre a pontra összpontosítok és együtt indulunk előre hétrét
görnyedve. Nem akarok egy fekete tömeg
közepébe lőni, amiről csak sejtem, hogy
medve. Kb. 50 méterre vagyunk, amikor
a sötét tömeg egy nagy medve formáját magára öltve oldalt elindul. Nincs mit tovább
várni, szálkereszt az oldalára, lövés!
Nem látom a jelzést, nem hallom a becsapódást! Kísérőmnél abszolút semmi reakció!! Újratöltök. Szerencsémre a medve
90 fokkal balra, azaz tőlem elfelé elindul,
én ismét lövök és a medve hátulja lerogy.
Még egy harmadik lövést elengedek és ebben a pillanatban combtőig beszakadok
a hóba. A medve még ott ül félig takarásban, én a hóban vergődök, a lábaim nem
bírom kihúzni, de Vologya közelebb tud
menni és egy lövést lead a vadra.

Boldogan indulunk vissza a buránokért,
amivel a táborba akartuk vinni a vadat.
Azaz csak szerettük volna, mert a két
egymás után kötött motor se tudja felfelé
húzni a szánt, mert a nagy súly és a nap
melegétől kásássá vált hó miatt a motoros szánok elásták magukat. Mit volt mit
tenni, helyben nyúztuk meg a medvémet.
A bőrét és a koponyáját a buránra kötötték,
a húst feldarabolták és a hóra tették hűlni,
amit csak másnap szállítottak el.
Így esett, hogy Burját földön jártunk és egy
hamisítatlan, igazi vadászaton vehettünk
részt. Ember által alig járt területen igazi őserdőben laktunk, vadásztunk. Olyan helyen,
ahol a természet még érintetlen, ahol nem
kerítések szabnak határt a vad élőhelyének.
Aki igazi vadászatra, érintetlen természetre
vágyik, annak Oroszországot kell felkeresnie,
mert a földrésznyi ország olyan vadászati lehetőségeket kínál, ami igazi kihívás annak,
aki a vadászat szépségeit szeretné élvezni.

Nem könnyű a hó
taposása a madzaggal fölerősített,
szőrös bőrökkel
borított léceken... de
nélkülönözhetettlen
a mély hóban

„Békésen előttem
fekszik álmaim
vadja”...
amit két szánnal
sem tudtak elhúzni,
helyben kellett
megnyúzni

Ez az oldal RAKK TAMÁS (Veszprém) támogatásával jelent meg.

561

Magyar VADÁSZLAP z 2012. augusztus

( )

Kenyér ez ÉS?
Kerekerdő szélén található Közép-Európa egyik legtakarosabb kisvárosa, Idill. A városka messzi földön
híres rendezett kis utcáiról, kedves lakóiról, a helyi
népi kézművességről, illetőleg az utóbbi időben arról a heves harcról, amelyet a zöld vadász lobbi vív
rendületlenül az „elmaradott zöld” érdekképviselet
ellen a helyi bíróság túlontúl meleg tárgyalótermében. Róka KoMa tudósítása következik:
Tikkasztóan meleg, június eleji délelőttön került sor a legutóbbi
pengeváltásra. Bölcs Bagoly bíró előtt balra a védőügyvéd – a jobb
időket is látott, enyhén fakó zöld színű ruhában pompázó – Vidra Péter, az Idilli Természet- és Állatvédő Jogsegélyszolgálattól, míg jobbra Ovis Aries, a vadászokkal köztudottan szoros kapcsolatot ápoló,
hosszú, hegyes ősz szakállal büszkélkedő ügyész kapott helyet.
A tisztánlátás érdekében engedtessék meg nekem itt egy rövid
visszatekintés összefoglalásként az eddig történtekről: Ovis még
a tavalyi esztendőben tett ígéretet az idilli vadászoknak, miszerint

fényt derít azon disznóságokra, amelyek akadályozzák őket „gazdasági tevékenységként is űzött hobbijuk bizonyos egyedekre való
gyakorlásában”. Nevesített problémák a következők voltak:
y az erdei szalonkák nem csak tavasszal pajzánkodnak egymással,
y a nyári ludakat közel sem veszélyezteti kipusztulás, sőt illegálisan
kelnek át a határon, így nem lehet populációjukat ténylegesen nyilvántartani,
y a kanadai ludak jogtalanul, kenőpénzzel szerezték meg a letelepedési engedélyüket,
y a fenyőrigók egyáltalán nem beszélik az olasz nyelvet,
y a barátrécék többsége a csuhára méltatlan életet él,
y mindeközben a menyétek és a nyusztok tolvajcéhet alapítottak.
Az imént felsorolt fajok képviselői a vádirat megfogalmazása után
felkeresték Vidra Péter „celeb ügyvédet”, aki jobb dolga híján, a nyilvánosság számára ismeretlen feltételekkel vállalta a megbízatást.
Vissza a túlfűtött tárgyalóterembe: az erdei szalonkák képviseletében Jean-Allan Korrpissz reppent a tanúk padjára. Ovis fényképekkel
bizonyította, hogy a szalonkák bizony az év bármely szakaszában
szaporodnak. Bizonyítéka megcáfolhatatlannak tűnt, hiszen egyes
lencsevégre kapott madarak például a friss téli hóban enyelegtek,
a védelem mégis megtorpedózta tézisét, mondván, miden fajnak
megvannak a maguk nemi életét üzletszerűen végző tagjai, így a bizonyíték nem lehet igaz minden egyedre.
A kanadai ludakat Leonárd Gá, egy befolyásos bankár képviselte, aki francia tolmácsa, Padli Jean segítségével „felháphorodászát”

V. Bajai Karikatúra Pályázat
A nehéz gazdasági körülmények ellenére,
immár ötödik alkalommal került kiírásra
a Bajai Karikatúra Pályázat. Köszönet érte
a támogatóknak, hiszen nélkülük mit sem
ér az igyekezet és a lelkesedés. Idei témánk
a „Gasztroturizmus” volt, amit Baja város
nagy rendezvénye, a Halfőző Fesztivál inspirált. A kiírásra 43 országból, 184 pályázótól,
összesen 391 rajz érkezett.
A pályamunkákat négytagú zsűri bírálta
el: Klossy Irén bajai grafikus, Cseke Sándor,
a Magyar VADÁSZLAP főszerkesztője, Schauman Tibor, a Csosch lapkiadó képszerkesztője és Kelemen István grafikus, karikaturista, a pályázat szervezője.
Díjazottaink:
I.: Paolo Dalponte, Olaszország
II.: Lugosi Károly, Magyarország
III.: Pawel Kuczynski, Lengyelország
Diplomát öten kaptak.
A Gasztroturizmus című karikatúra kiállítás 2012. július 13-ától augusztus 20-áig tekinthető meg Baján, a Bácskai Kultúrpalotában – a humor kedvelőinek ingyenesen!
Kelemen István karikaturista
a pályázat szervezője
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Paolo Dalponte, Olaszország

Recep Bayramoglu, Törökország

Csikós György, Magyarország

Ez az oldal ZSUFFA BÉLA (Nagyatád, Gímszarvas Kft.) támogatásával jelent meg.
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fejezte ki a váddal kapcsolatban. Elismerte, hogy ő és néhány társa
a szükséges papírokat nehezen, kacifántos, ám legális hivatali úton
szerezte meg, ám beismerő vallomást nem tett. Vidra védelmükben
felhozta továbbá, hogy a városi segélyprogramokat szinte kivétel
nélkül az Egybesült Kanadai Lúd Egyesület támogatja. Turdus Pilaris
a fenyőrigók nevében szólt. A vád képviselője Alessandro Nino, talján verebet kérte fel arra, hogy tesztelje Turdus olasz nyelvtudását,
ám ő mindenre tudott válaszolni. Ovis ekkor másik rigót akart megszólaltatni, ám kiderült, mindegyik fenyőlakó házon kívül tartózkodik. Utána a barna csuhát viselő Tukk Barát került sorra.
Az Idilli Barátréce Gyülekezet rangidőse kipirosodott csőrrel bár,
de a megszokotthoz képest felettébb józanul válaszolt a feltett kérdésekre. Hamisnak és gonosznak nevezte Ovis kérdéseit, amelyek
szerint ő és társai szexuálisan molesztálták a serdületlen kacsákat,
szó szerint „jogosulatlanul barátkoztak velük”. Elmondása szerint
bátran szembenéz bárkivel, aki ezt máshogy állítja, ám a vád egyetlen tanúja, aki előzetesen vállalta a vallomástételt, végül nem jelent
meg a tárgyaláson.
A menyéteket és nyusztokat érő vádat Vörös Ravaszdi, az Idilli Törvényesen Guberáló Szőrmés Kártevők Kiemelten Közhasznú Egyesület vezetője képviselte, aki grafikonokkal, számszerűsített adatokkal
támasztotta alá a szervezet, valamint tagjainak termékeny és GDPtermelő munkáját. Ovis vádirata egyedül a nyári ludak esetében ért
célt, így a jövőben „szigorú szabályozás és gyakori alul- és felülvizsgálat mellett” lőhetőek lesznek.

Delikátesz a bírósági perek történetében, hogy Vidra ügyvéd felterjesztésére elfogadta Bölcs Bagoly bíró a csörgő- és kercerécék
védelmét, mondván ők kevesebb kárt tesznek a természetben, mint
a folyópartot állandó fröcsögésükkel tönkretevő nagytőkés rokonaik.
A tárgyalás után több helyi vadász még így is meglátta az örömöt az ürömben, és társaikat arra bíztatta, hogy ne keseredjenek el,
hanem készüljenek a nyári lúd idényre, ám mivel ők nem voltak ott
a bíróságon, ezért kisvártatva nekik is rá kellett jönniük, hogy a döntés egyelőre még nem jogerős...

Epilógus
Ami viszont jogerős, az Vidra Péter börtönbüntetése. A tárgyalás utáni napon, a rendőrség gyorshajtás miatt lefülelte az önjelölt sztárügyvédet, aki éppen vadiúj, alapítványi motorcsónakjával repesztett
150 kilométer/óra sebességgel előre az Idill-folyón.
A jármű kabinjában a helyi kopók a következő, többségében illegális bizonyítékokat foglalták le: két csomag törvényellenes ajzószert, hamis okiratokat (több személyi igazolványt és útlevelet), 500
ezer, kötegelt, hamis kanadai dollárt, egy megbízási szerződést 250
köbméter fenyő kivágására a szigorúan védett Sötét Fenyvesből,
1 millió hamis idilli forintot, valamint egy barna színű, néhol borfoltos csuhát és egy aranykelyhet. Vidrát többrendbeli törvénysértés
miatt ítélték két év letöltendő közmunkára, amit a szigorított állatkerti ketrecben kell túlélnie.
KoMa

Lugosi Károly, Magyarország

Pawel Kuczynski, Lengyelország

Ez az oldal DR. BILONKA BÉLA (Pécs) támogatásával jelent meg.

Yuriy Galiakbarov, Ukrajna
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Postabontás
Rovatunkban a szerkesztőségünknek küldött levelekből és a weboldalunkon megjelent hírekhez érkezett hozzászólások közül válogatunk.
Természetesen a személyeskedő, sértő szándékú véleményeket figyelmen kívül hagyjuk, azonban az általános érvényű megállapításokat
– álljanak bármelyik oldalon – változtatás nélkül közöljük akkor is, ha
nem értünk vele egyet.

A vadásztársasági
közgyűlések margójára
Általában el szoktam menni a vadásztársaságunk közgyűlésére, egyrészt hogy találkozhassak a – mindig ugyanazon – megjelentekkel, másrészt, ami fontosabb, hogy
tájékozódjak vadásztársaságunk életéről.
A közgyűlések a szokásos sablon szerint történnek, minden jelenlévő tag vagy szunyókál, vagy oda sem figyel és automatikusan
szavaz, stb. Most az utolsón egyszer viszont
már meglepetés is ért. Az elnök és a titkár úr
az utóbbi időben bevezette a mai modern
világ újabb vívmányát, hogy csak sms-ben
értesítik a tagokat a taggyűlés időpontjáról.
Nem is lenne ezzel semmi probléma, ha mindenkinek lenne mobiltelefonja, de van olyan
idősebb tagunk, akinek nincs, vagy aki a mai
napig sem tud sms-tolvasni.
Történt ez most legutóbb is, megkaptuk
az értesítést, hogy mikor lesz a közgyűlés.
A tagság mintegy egyharmada meg is jelent, de az sms-t küldő titkár úr elfelejtette
ebben közölni a napirendi pontokat, vagy
nem fért bele az sms-ébe.
Az elnöklő elnök úrnak szeme sem rebbent, mikor erre felhívtuk a figyelmét és
mintha mi sem történt volna, levezette
a közgyűlést. Csupán egy ellenvélemény
volt, nevezetesen az, hogy nem lettek meghirdetve a napirendi pontok, ami többünk
véleménye szerint is törvénytelen volt. Elmesélte dadogva a vadászmester helyett
– aki nem jött el – a külföldiek májusi őzbak
bérvadászatainak az eseményeit. Fél órával
később megjelent a gazdasági vezető is, aki
szintén nem mondott sokat. Arra lehetett
szavazni, hogy az őzlövésre jelentkező tagok közül ki lőhet majd pénzért bakot. Mivel
minden jelentkezőnek fizetnie kell, természetesen mindenkit megszavaztak. Most
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kivételesen jelen volt az ellenőrző bizottság
elnöke is, aki most is teljesen passzív volt,
ugyanis az ellenőrző bizottság többszöri
beadványok ellenére sem készített több éve
a vadásztársaság szabálytalan és kifogásolt
pénzügyi és működési tevékenységről semmiféle ellenőrzést, beszámolót meg pláne,
és a mostani teljesen szabálytalan közgyűlés
ellen sem volt semmi kifogása.
Mellékesen megjegyezni kívánom, hogy
egy előző közgyűlésen, amikor voltak napirendi pontok is meghirdetve, a „következetes” elnök úr az „egyebek” pontban sem volt
hajlandó a javasolt napirendi pontot letárgyalni, mert az előzőleg nem volt meghirdetve, és mert az részére nem volt előnyös,
sőt kifejezetten kellemetlen lett volna.
Nevetség tárgya lett a tagság között, amikor az elnök úr bejelentette, hogy a tavaly
vásárolt gépjármű javításához kedvező alkalmi vétellel sok fontos alkatrészt vásároltak, ugyanis a vásárolt gépjármű az elmúlt
vadászati idényben csak kétszer mozdult
a vadászat segítségére – de ezért is fizetni
kellett a tagoknak – és ebből egyszer egy
órát kellett várni, mire a vadászat helyére ki
tudott gördülni.
A házi szabályzatban előírt májusi közgyűlés így aztán minden lényeges dolgot
kikerülve, kipipálva megtörtént, így senki
nem vádolható annak elmulasztásával. Az
elnök úr megelégedve távozhatott erről
a „komoly” közgyűlésről.
Hát ilyen egy Európa Uniós közép-keleteurópai vadásztársaság „rendes” közgyűlése
napjainkban.
Név és cím a szerkesztőségben
(Miután egyesületek esetében a területileg
illetékes ügyészség gyakorolja a törvényességi felügyeleti jogot, a vadásztársaság bármely tagjának jogában áll vizsgálatot kérni. A szerkesztő megjegyzése)

Gidát, borjút, malacot is elkap
az aranysakál
dr. Buzgó József
Már megint egy aranysakál-közlemény,
amelyik alkalmas a megtévesztésre, és még
mindig tartja magát a vadbiológusok által 10
éve kutatott és kimutatott pocokfogyasztás,
amely napjaink kutatási eredményei szerint köszönő viszonyban sincs a valósággal.
A Kaposvári Egyetemen jelenleg két kutatás
zajlik a témával kapcsolatban, s elképzelhető, hogy a korábbi kutatások eredménye
felülíródik. Az pedig, hogy egy íróasztal
mögött ülő ember mit hisz, vagy vél hinni
a dolgokról, azt gondolom, hogy nem érdemi információ. Miért nem a területen szolgáló jägerek véleménye lett kikérve a dologról?

Északnak tart az aranysakál
forsterh
Az okos vadászati hasznosítás keretében
szükség van az aranysakál jelenlétére a magyar faunában. Ezt így látták a törvényhozók is helyesnek, azért állapítottak meg az
aranysakál vadászhatóságára az előfordulása kezdetétől bevezetetten vadászati idényt.
Legalább ezt a létszámában túltartott,
a rendszeres etetésbe belekövéredett, ellustult, alig vadászott, mindent felfaló, minduntalan gépjárművek elé tévelygő, depressziós
magyar csülkös nagyvadállományt végre
egy ragadozó faj igyekszik rendbe szedni,
megtanítani, hogy az életben maradásért
meg kell küzdeni. Ami pedig kijárja az iskolát, abból lehet vad(ul) gazdálkodni...
(A sakál vita továbbra is eldöntetlen. Mérlegelje a nyájas olvasó, hogy melyik véleményt tartja megalapozottnak. )

Ez az oldal PÓLIK SÁNDOR (Balatonalmádi) és HORVÁTH TIBOR (Keszthely) támogatásával jelent meg.
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Vadászatról, vadgazdálkodásról szóló cikkek szemléje

Hírek a nagyvilágból
Disznóirtás
a pestis ellen
A szakemberek a vaddisznóállomány teljes
elpusztítását javasolják Oroszország Tveri
területén, hogy megállítsák az afrikai sertéspestis terjedését. Vlagyimir Melnyikov,
a területi helyhatóság elnökhelyettese egy
értekezleten, amelyen Nyikoláj Fjodorov
orosz mezőgazdasági miniszter elnökölt, elmondta: a terület határán biztonsági zónát
jelöltek ki, és betiltották a sportvadászatot
a vaddisznóra. A hazánkénál 10 ezer négyzetkilométerrel kisebb területű régióban az
elmúlt idényben tízezer vaddisznót lőttek,
az ideiben tizenegy ezret terveznek, ám a
szakhatóság szerint ezzel sem lehet megállítani a járványt. Anatolij Szmirnov, az Oroszországi Tudományos Akadémia állatorvosi
osztályának titkára úgy véli, hogy csak az
állomány kiirtása jelenthet megoldást.
ihunter.ru 2012. 07. 02.

E-vadászjegy
Moszkvában elektronikusan is igényelhető a
vadászjegy – tájékoztatott az orosz főváros
információtechnológiai főosztálya. A vadászok minden, az igényléshez szükséges dokumentumot leadhatnak az úgynevezett állami
szolgáltatások portálján, a moszkvai „ügyfélkapun”, és öt munkanap után személyesen
átvehetik a vadászjegyet a területileg illetékes hivatalban. Mivel a városban havonta 1015 ezer vadász váltja ki a vadászjegyet, így az
ingyenes szolgáltatás sokaknak jelent könynyebbséget a csaknem 12 milliós városban.
viptrophy.com 2012. 07. 09.

Vizsgáztatják az
oktatókat Norvégiában
Norvégiában a vadászvizsga-oktatók engedélyét a Természetvédelmi Igazgatóság
(Direktoratet for naturforvaltning) adja ki. Az
igazgatóság céljai között szerepel, hogy felfrissítse azon oktatók tudását, akik a Norvég
Vadászok és Horgászok szövetségének tagjai.
A tanítóknak legalább 5 évente kell engedélyüket megújítani egy alkalmassági vizsgán.

A döntés – amelyet az igazgatóság a magas
színvonalú vadászati oktatás érdekében hozott – Norvégia minden vadászati oktatójára
kiterjed. A szövetség létrehozott egy internetes honlapot is, amelyen online lehet elvégezni a vizsgára felkészítő tanfolyamot. Mintegy
1500 vizsgázóra számítanak.
Forrás: njff.no

Farkas a Vörös
Könyvben?
Az ukrán ökológusok félreverték a vészharangot, mert számításaik szerint már csak
két és félezer farkas maradt az ország területén, sőt egyesek szerint még ennél is kevesebb. Javaslatuk szerint a ragadozót be
kellene venni a Vörös Könyvbe, ám a ragadozókat tovább gyérítik, ami a tudósok szerint
az egész állomány eltűnéséhez vezethet.
A természetvédők szerint a farkasok veszélyessége inkább mítosz, a hatóságok ezzel
szemben kötik az ebet a karóhoz: szerintük
semmiképp sem szabad 2500 fölé engedni a
vadfaj létszámát, amikor rendszeresen történnek farkastámadások. Érdemes megjegyezni,
hogy a szomszédos Lengyelországban a farkas már szerepel a Vörös Könyvben, sőt védi
az Ukrajna által is aláírt Berni Egyezmény.
oir.su, 2012. 07. 09.

Aranysakál
Bajorországban
Április 26-án hajnali 2 óra 30 perckor aranysakált fotóztak a Bajor Nemzeti Park egyik
erdejében, de legalábbis erősen gyanították, hogy nádi farkast láttak. Az utóbbi két
hónapot arra fordították a nemzeti park
igazgatóságán, hogy tíz különböző szakértővel nézették meg a felvételt, mielőtt bármi
biztosat kijelentettek volna – mondta Rainer
Pöhlmann, a park szóvivője. Ők megerősítették, hogy a képen látható állat valóban
aranysakál, ami azért érdekes, mert Németországban a legutóbbi toportyánt 2000 nyarán látták Lausitzban. A tudósok a vadat körülbelül 2 évesre becsülik, és úgy gondolják,
hogy Ausztriából jöhetett az országba.
jagderleben.de

Ez az oldal KANIZSAY GÁBOR (Fonyód) támogatásával jelent meg.

Hivatalosan is
a legnagyobb
Befogták az eddig ismert legnagyobb krokodilt a Fülöp-szigeteken még tavaly szeptemberben, ám a „titulus” ez idáig nem volt
hivatalos. A Guinness Rekordok Könyve mostantól úgy tartja számon a Fülöp-szigeteki
ragadozót, mint a világ legnagyobb fogságban lévő krokodilját. Az egytonnás, 6,4 méter
hosszú állatra egy hónapot vadásztak, miután az megölt egy helyi halászt. A krokodil
négy csapdát szétrombolt, amíg sikerült fémhuzalokkal elfogni. A vízből száz ember tudta
csak kiemelni. Az állatot a faluban tartották,
és látványosságként húztak hasznot belőle.
telegraph.co.uk

Állatvédők névváltoztatási lázban
A „Jägermeister” likőr nevének „Waldmeister”-re változtatását szorgalmazó állatvédő
szervezet, a PETA újabb érdekes névváltoztatási javaslattal rukkolt elő. A Landsberg am
Lech körzetében fekvő, 1680 lelkes Finning
falucskának kellene a cápavadászat elleni
tiltakozásul a nevét megváltoztatni (angolul
fin=uszony, „finning“ a kifogott cápa uszonyának levágása). Tíz éve egy másik falucskát, Fisching-et („halászni, horgászni”) vették célba az állatvédők. Egyesek szerint még
az olyan nevű helységeknek kellene nevet
változtatni, mint pl. Petting, Fucking...

Állatvédelmi törvényt szegő
állatvédők
Egy közelebbről meg nem nevezett állatvédő szervezet Portugáliából hazafelé tartó
kisteherautóját megállította a német rendőrség. A raktérben 43 portugáliai kutyát
szállítottak Németországba borzasztó körülmények között. A négylábúakat a rendőrök
a hatósági állatorvos egyetértésével egy
németországi menhelyre szállították, majd
benyújtották a számlát is, kemény 457 euró
értékben. Az állatvédőket csak az állatvédelmi szempontokra hivatkozó bírósági ítélet
és a végrehajtó győzte meg a fizetés szükségességéről.
www.t-online.de
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Rongyszag
Juhász Zoltán
A naptár lapjai augusztus első napjait mutatták. Valami meghatározhatatlan okból különösen kedvelem a nyárnak ezt a részét.
A tarlók illata, a napraforgó- és kukoricatáblák susogása olyan különös hangulatot kelt bennem, ami mindig rabul ejt.
Még magasan járt a Nap, amikor egy késő délután felkapaszkodtam a kiválasztott lesre. Ráérősen kezdtem el a berendezkedést.
Az évek során megszokott helyekre és sorrendben a helyükre kerültek a „kellékeim” is. Utoljára a puskát vettem kézbe. Megtöltöttem, majd elbiztosítva a les sarkába támasztottam.
Ez alkalommal az új „szerzeményemet” hoztam magammal.
Egy 222-es Remington kaliberű orosz gavallérpuskát.
Két napja szerelte fel rá a fegyvermester a 6x42-es céltávcsövet.
A rákövetkező délutánon a lőtéren belőttem a kezes kis fegyvert.
Bevallom, a próbalövések után titokban abban reménykedtem,
hogy mostantól új fejezet kezdődik a rókavadászataimban.
Ez alkalommal is a rókavadászat reménye csábított a területünk
erre a részére.
Az erdős völgy szélén álló lesre azért esett a választásom, mert
körben mindenhol búzatarló volt. Nagy volt az esély arra, hogy
vadászgató rókával találkozzak.
Az őzek üzekedése is javában tartott még, és bíztam benne, hátha sikerül valami érdekes jelenetet, vagy jó bakot is látni.
Kényelmesen elhelyezkedtem és időnként körbetávcsövezve vártam az alkonyatot. Mellényem zsebéből előkerült a nyúlsíró síp is,
hátha szükség lesz rá...
Egyelőre azonban csak madarakat láttam. A tarló szélén fácánkakas szedegette az elhullott búzaszemeket, távolabb pedig egy
ölyv ült mozdulatlanul a szalmacsíkon.
Hirtelen balról mozgás támadt! A tarló szélén – szinte a semmiből - őzbak bukkant fel.
Az orra a földön volt, és egy véreb módszerességével haladt
a számára izgató szagnyomon.
Kereső bak - nyugtáztam, majd tüzetesebben kezdtem el nézegetni a hirtelen felbukkant őzet. Fiatal, ígéretes hatos bak volt.
Talán néhány év múlva már ő lesz a völgy ura.
Most egy öreg, ághiányos bak birtokolta ezt a területet, így
a kalandvágyó baknak nem sok esélye volt ezen a részen feleséget
találni.
A reményteljes ifjú dalia viszont ezt aligha tudta és határozott,
gyors léptekkel haladt végig a tarló szélén, majd pár pillanat múlva
eltűnt az erdőszéli kökénybokor mellett.
Aztán hosszú ideig nem mozdult semmi.
Óvatos mozdulattal a cigarettásdobozért nyúltam és rágyújtottam. Nyugodtan eregethettem a füstöt, mert a szellő odavitte
a kék füstcsíkot, ahonnan legkevésbé lehetett közelgő vadra számítani.
A füstölés közben egy nagyvadas terület fővadászaként dolgozó
barátom jutott eszembe.
Cimborám – lévén erős dohányos – a lesen is gyakran hódolt
a dohányzás szenvedélyének. Sőt! Olyan szintre fejlesztette az „él-
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vezetek halmozását”, hogy az „eseménytelen időszakok”-ban a másik nagy szenvedélyének, az olvasásnak is hódolt.
Egyik nyáron náluk vendégeskedve, jó korán elfoglaltuk a hatalmas repcetarló szélére épített lest. Elhelyezkedtünk, és csendesen nézelődtünk. Fölösleges pusmogással csak az esélyeinket
rontottuk volna. Mivel a szelünk jó volt, társam rágyújtott, majd
a vászonkabát zsebéből Nádler Herbert kárpáti vadász-kalandjairól szóló könyvét húzta elő.
Én a – számomra eddig ismeretlen – tájban gyönyörködtem, barátom pedig füstbe burkolózva cserkelt együtt a „Pontok Atyjával”.
Majd egyszer csak váratlanul ránézett az órájára, becsukta
a könyvet, és a mellvéden elnyomta a félig szívott Helikont.
- Tíz perc múlva jönni kell a bakodnak! – súgta, és szorgalmasan
távcsövezni kezdte a tarlószéli bokrokat. És valóban! Egy fél óra
sem telt bele, már boldogan markolásztuk a különös trófeát.
Én ugyan most nem olvastam, de a füstöt hasonló élvezettel eregettem, mint a barátom azon az estén.
De ni csak! Ott, ahol az előbb a bak is jött, valami jön a tarló
szélén!
Már tisztán látom! Jókora süldő róka poroszkált az erdő felé!
Gyors mozdulattal a mellényem bal zsebébe dugtam a félig szívott cigarettát és a puskáért nyúltam...
A vörös nem állt meg egy pillanatra sem...
A szálkereszt követte a mozgását... Rácincogtam, de mintha süket volna, a tempóján nem változtatva ment tovább. Az orra elé
kaptam a szálkeresztet és pattant a 222-es!
A róka hirtelen megtorpant az orra előtt becsapódó lövedéktől.
Elé lőttem! – villant át az agyamon és a kezeim már a kilőtt
puska megtöltésével voltak elfoglalva. Biztosnak vélt zsákmányom
meglepetése csak néhány másodpercig tartott, és mielőtt megint
lőhettem volna, három hatalmas ugrással elérte a kökénybokrok
közötti füves tisztást.
A fű mozgását követve, egy ritkás folton kibukkant a róka eleje,
amint a biztonságosnak vélt takarásból a tarló felé figyelt. Nyilván
azt akarta megtudni, hogy mi volt az a fura csattanás és porfelhő
az orra előtt...
Ezt a rejtélyt azonban már nem kellett megoldania, mert a szálkereszt megállapodott a tisztán látható nyakán és a következő pillanatban már repült is az apró lövedék.
A lövés csattanása után egy felvágódó farok és a fű csendesedő
mozgása jelezte, hogy egy róka vadászpályafutása végére ért...
Nagy sóhajtással töröltem le a homlokomról alágördülő verejtékcseppeket.
A következő pillanatban valami furcsa, égető fájdalom hasított
a bal oldalamba!
A cigaretta! – villant át az agyamon. A zsebre dugott cigaretta meggyújtotta a mellényemet! Felugrottam az ülőkéről! A gyors
mozdulattal levertem a jobb oldalamra rakott távcsövet, ami nagyot koppanva érkezett le a les padlójára. A nyúlsíró sípom nem
állt meg ezen a „szinten”, hanem egyet pattanva eltűnt a les lábai
Ez az oldal PINTÉR NORBERT (Debrecen) támogatásával jelent meg.
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HIHETŐ ÉS HIHETETLEN TÖRTÉNETEK
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közötti gazban! A hátizsákból villámgyorsan előcibáltam az ásványvizes palackot és a bal oldalamra meg a nyitott mellényzsebembe borítottam belőle az összes vizet!
A fájdalom lassan tompult. Körülöttem viszont már érezhető
volt az égett vászon szaga. Illetve már inkább rongyszagnak lehetett nevezni.
Miután befejeztem az „önoltásomat”, nekiláttam a „károk felmérésének”.
A távcsövemnek szerencsére nem esett semmi baja, mert az esés
lendületét a gumiborítás teljes egészében felfogta. Levetettem
a mellényemet és azt kezdtem el nézegetni. A zsebében tartott
papírzsebkendők kormos maradványa kandikált elő a kéttenyérnyi fekete szélű lyukon. A mellényen kívül egy hasonló nagyságú
fekete folt éktelenkedett az ingemen is. A bőrömön csak egy apró
hólyagocska látszott.
Talán ennyivel sikerült megúszni...
Ezek után érthető, hogy a lövés utáni „szokásos” cigaretta elszívására nem került sor. Visszavettem a vizes, büdös mellényt és
a puskát a nyakamba kanyarítva, lemásztam a létrán. Legelőször
a kedvenc, jó hangú sípomat próbáltam megkeresni. Már szinte
teljesen kigyomláltam a les alját, mire előkerült.
Megtöltöttem a puskát és a zsákmányomhoz indultam.
Ahogy ballagtam a róka felé, azon gondolkoztam, hogy ezt otthon hogyan fogom elmesélni. Szinte már hallottam a feleségem
korholását, amiben erős hangsúllyal szerepel a büdös bagó, a lüke
vadász és más hasonló – előre ki nem számítható – egyéb jelzők.
- A fene bánja, de az új puskát felavattam és mi több, a róka is
megvan! – vidítottam fel magam.
Morfondírozás közben odaértem a zsákmányom mellé. Egy
szép nagy idei kanrókát sikerült lőnöm! És a lövés? A lövés pontosan oda ment, ahová szántam!
Hosszú percekig levett kalappal álltam a vörös mellett...
A lelkemet csendes öröm járta át. Örültem mindennek, aminek
lehetett!
Annak, hogy ezen a napon is vadászhattam, a zsákmányomnak
és a pontos lövésnek. A rókából áradó csípős ragadozószagot viszont szinte teljesen elnyomta az égett ruháim rongyszaga...
u

Az „égős róka” lövése óta elrepült néhány esztendő. Lehet, hogy
meglepő, de a mai napig dohányzom... A kezes kis puskának azóta
számtalan, emlékezetes vadászatot és lövést köszönhetek. Annak
a nevezetes rókának a kifogástalanul kikészített gereznája most
a fegyverszekrény melletti falon lóg. Akárhányszor nyitom vagy
zárom az ajtót, minden alkalommal emlékeztet arra az augusztusi
estére.
Olykor-olykor társaságban el szoktam mesélni kigyulladásom
történetét, és mindig nagy derültséget keltek vele. Azt, hogy a feleségemtől mit kaptam, az inkább maradjon az én titkom! A következő héten viszont – minden bűnöm ellenére – kedves ajándékkal
lepett meg! Igen-igen! Egy új mellénnyel.
Eddig még nem sikerült kigyújtani...

Ez az oldal SIMKÓ GYULA (Budapest) támogatásával jelent meg.
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Az erdő
Galambos Bernadett
A nap megcsókolta nyugaton az erdőt. Vörösen és félénken, mintha észrevette volna a fiú cinkos mosolyát. A fák leveleibe bújt,
néha-néha még kikukucskált a lombok közül, de a sötét már lopakodni készült, és az utolsó sértődött fényeket eltemette az este.
Végtelen félhomály borult az erdőre.
„Megint véget ért egy nap” – gondolta a fiú, és leült egy fatönkre.
Várta, ahogy eggyé lesz az esti erdő csendjével, várta, hogy betakarják az éjszakai hangok.
Sehol sem érezte magát olyan boldognak, mint egy erdő közepén.
A bogarak csöndes izgatottsága, az erdei pintyek feleselése, az
apró neszek és a levél hangos hullása nyugtatták csak meg igazán.
És a madarak kacérkodása az éggel.
Ott nőtt fel, ahová még nem ért el a világ tiprása. Csak most vette észre, elvarázsolt sziget volt az élete eddig. Sejtette, hogy nincs
minden rendben... de ennyi bajra nem mert gondolni.
Most úgy érezte magát, mint egy kis hangya, aki a város kellős
közepére cipelte össze magának a bolyát.
Rászakadt a világ...
Sohasem bánta a magányosságát, szeretett mindent úgy, ahogyan volt. Talán azért, mert nem ismerte.
Fáradtan állt föl az éjszakában, a szemében csillagok csillantak,
a sápadt holdra nézett, és egy könnycsepp osont végig az arcán.
Felnőtt.
u
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Az erdő már messziről várta őt. Látta, ahogy betér a mezei dűlőn
és lassúbbra veszi lépteit. Meg-megáll, gyönyörködik, lehajol egyegy virághoz, megcsodál néhány útra sodródott követ, beleszimatol a levegőbe és elmosolyodik.
Az erdő mindig tudta mikor érkezik. Belevéste a lelkébe, annyi
minden mellett a léptei hangulatát, az elmerengéseit is.
Tudta az erdő, ha betér oda, nem kell félnie. Le fog hajolni, ha
rátalál a fekete tölcsérgombára, érezni fogja az illatos pereszke búvóhelyét a bükkös alatt.
És az erdő befogadta őt. Olyan volt, mint a társa... együtt lélegzett fűvel, fával. Mert ahogy neki lelke volt, úgy az erdőnek is,
amiben járt, kelt.
Tudta és mondta másoknak is: ismerjétek meg az erdő lelkét,
nem kell félni tőle. Félni csak ott kell, ahol sok az ember... Örök
igazság maradt, most is, hogy felnőtt volt már.
u

u

u

Ha majd meghalok – mondta - ott temessetek el, ahol öreg tölgyek
között dalol a szél és vastag avart terít szőnyegként a földre! Öreg
volt már, de nem tudott a fák nélkül élni.
Kopott vadászpuskáját is inkább arra használta, hogy maga mellé fektesse, ha vadat figyelt meg és a csöndet kémlelte. Amikor
ébredt a hajnal és átszűrődtek a fények, a friss moha keveredett
a pusztuló avar illatával. Figyelte, hogyan adja meg magát a pára
a napnak. Hallotta a szarvasbikák dörgölődzését a fákhoz és megnevettették a pajkos mókusok. Szarvasbőgéskor remegett a szíve,
de nem lőtt már. Így érte el a halál... ott, ahol felnőtt... betakarták
az erdő hangjai, elringatták a neszek és amikor átért a túlsó partra, tarkatollú madarak énekelték neki örök tölgyek alatt az örök
hangokat.

Ez az oldal KESZTHELYI JENŐ (Lenti) támogatásával jelent meg.
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Pillanatkép
Görbe Gábor
tött csapongását a csalitokból. Elhozom, de mégis megmarad egy
pillanatkép, amely beleégett a lelkembe.
Elhozom az őzek szenvedélyes harcát a sutákért, a baglyok éji
nesztelen röptét. Elhozom a nyulak tavaszi hancúrozását, a varjak
állandó szomorú károgását. Magammal hozom az otthonomba,
de mégis megmarad, hiszen bárki láthatja.
Elhozom a fiatal rókák önfeledt játékát, a gémek mozdulatlan
gubbasztását a tó partján. Elhozom a nádirigó hangos önfeledt
énekét, a szárcsa vidám úszkálását a nádas mellől. Elhozom a csillagos estéket, és az éjjel repülő tőkésrécék szárnyának suhogását
a csillagok alól. Elhozom a denevér céltalan csapongását, az éji
bogarak hangos zúgását. Elhozom a szerelmes baglyok huhogását,
és a tücskök ciripelését teliholdas éjszakákon. Elhozom a libák tanácstalan gágogását novemberi alkonyokon, és a gólyák önfeledt
kelepelését forró augusztusi délutánokon. Elhozom a lenyugvó
tűzvörös napot, amikor átengedi a helyét az éjnek.
Mindezt hazaviszem, leírom, csak magamnak, de már alig várom, hogy újra lássam, átéljem. Várom, hogy vidám útravalót dúdoljon a fülembe a szél. Újra hívogat a messzeség, csábít a nem látott táj. Újra vonzanak a messzi csalitok, és a titkok melyek az erdő
félhomályában születnek, és a szívünkben élnek... mindörökké.
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Néha szinte hangos a csend. A szél is durván cibálja a ruhámat,
és port hint a szemembe. Már nem hívogat a messzeség, már nem
csábít a nem látott táj. Nem vonzanak a messzi csalitok, a rét az
erdő szélén. Nem dúdol útravalót a fülembe a szél.
Most indulnom kell haza. Odahaza, ahol az otthon meleg ölelésében benne van minden. Az ajtók lágyan nyílnak, a ház kellemes
illata jólesően körbevesz. Az öreg bútorok szinte köszöntenek. Becsukom az ajtót, kizárom a külvilágot. Nyugalom, és megnyugvás
vesz körül. Ide térek vissza mindig. Az útjaim itt kezdődnek, és itt
végződnek.
Innen járom be a havas határt, és a tavaszi hóvirágos pagonyt.
Ide hozok ibolyát az elhagyott tanyáról. Ide hozom az ölyv legszebb elhullajtott tollát, és néhány üres csigaházat a bokrok mélyéről. Itt átalakulnak játékká, kicsiny szívek tiszta örömére. Ide
hozom a dér csípte kökényt, a hamvas csipkebogyót, melyekből
tea készül. Ide hozom a nagy bugájú nádat, mely délcegen őrzi
a bejáratot.
De van, ami ott marad, mégis elhozom, mert a szívemben tovább
él. Elhozom a pacsirtadalt a tavaszi szántók fölül. Elhozom a fülemüle szenvedélyes éji énekét a bozótosokból. Elhozom a feketerigó
vidám trilláit az alkonyodó erdőből, a szalonkák szerelemtől túlfű-

Ez az oldal DR. FARAGÓ ISTVÁN ügyvéd (Bábolna) támogatásával jelent meg.
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Ha a vizsla vizsgázik

 FOTÓK: Bátori Szabolcs

Kétségtelen, hogy a nyári hónapok nem csak a vadászterületeken
számítanak uborkaszezonnak. Így vannak ezzel a vadászkutyás
vadászok és a vadászkutyás sportnak hódolók egyaránt. A tavaszi
vizsgák a nyár elejére befejeződnek, az őszi vizsgák és a versenyek
szerencsés esetben augusztus közepén indulnak a legkorábban.
A nyár közepén, sokszor embernek, állatnak egyaránt kibírhatatlan
a forróság és júniustól meg olyan nagy a takarás erdőn, mezőn, hogy
képtelenség a kutyáktól komoly teljesítményeket várni. Mégis nagy
hibát követ el az, aki a vadászidény után kutyáját bezárja a kennelbe,
és egész nyáron feléje sem néz. Ezek után még a legjobb képességű
kutyától sem várható el, hogy az egész tavaszi és nyári punnyadás
után, már az első fácánozáson mindenkit ámulatba ejtsen a munkájával. A nyári uborkaszezon egyaránt vonatkozik a vizslákra, disznós
kutyákra és a vérebekre is. A vérebek formába hozása szintén fontos
feladat, hiszen a nyár végével induló szarvasbőgés talán a legfontosabb időszaka a vérebnek és vezetőjének. A nyárvégi fontos feladatokról, valamint az őszi felkészítéshez a szakterület egyik neves szakembere, Nyúl András ad hasznos tanácsokat következő számunkban.
A vizslák esetében ezúttal a Vadászati Alkalmassági Vizsgát (VAV) járjuk körbe, mert ez a vizsga az, amely belépő a vadászatra.
A Vadászati Alkalmassági Vizsga esetében fontos tudni, hogy nem
csak és kizárólag a származási lappal (törzskönyv) rendelkező vadászkutyák tehetik le. Ebből adódik, hogy a törvény azon vizsláknak is előírja a VAV meglétét, amelyeknek nincs pedigréjük, de részt vesznek
majd a vadászatokon. A VAV vizsga nem csak a vizslafajtáknak van előírva és nem csupán a hetedik fajtacsoportba tartozó kutyafajtáknak
van lehetőségük a vizsgázásra. Vizsgázhatnak a vizslák, retrieverek,
fürjész- és kajtató ebek, külön szabályzat szerint a vaddisznós kutyák,
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a kotorékebek természetes és műkotorékban, valamint a különleges
vadászati módoknál használt kutyák is, mint például a solymász kutyák. Ezenkívül, utánkeresésből is lehet VAV vizsgát tenni a vérebeknek, vizsláknak, tacskóknak, kopóknak, lajkáknak, terriereknek és retrievereknek. Az szintén fontos tudnivaló, hogy amennyiben a kutya
nem rendelkezik az előírt vizsgával, az a vadászat rendjének megsértését jelenti, ami büntetéssel jár. A VAV vizsga nem valami eget rengető dolog, de kétségtelen, hogy a vizslának és vezetőjének egyaránt fel
kell rá készülnie. Fontos, hogy mindegyik előírt feladat egy-egy vadászati szituációt példáz. Nyilvánvaló, hogy amelyik kutya ezeket az előírt feladatokat megoldja, azzal a vadászatokon sem lesz semmi gond.
Nézzük hát sorban a feladatokat, hol, hogyan, kinél kell jelentkezni,
mik a pontos előírások és kezdjük el a felkészülést. Fontos tudnivaló,
hogy vannak vizsgák, melyek felülírják a VAV vizsgát. Amennyiben kutyánknak megvan az ÖTV-je, vizi – mezei vizsgája, esetleg Mindenes
Vizsgával rendelkezik, ezekben az esetekben nem kell vizsgázniuk,
mert magasabb kategóriában vannak.
A VAV vizsgára a megyei kamarák kynológusainál lehet jelentkezni. Ez általában személyesen, telefonon, vagy az adott megyei vadászkamara honlapjáról letölthető jelentkezési lapon történik. Az
árak megyénként változnak, de általában kettő és ötezer forint között mozognak. A vizsgára való felkészülés többféleképpen történik.
A kezdő kutyás abban az esetben szerencsés, ha a kamaránál indul
vizslavezetői tanfolyam. Ilyenkor a vizsla és vezetője ezen a tanfolyamon sajátíthatja el az előírtakat. Nagyon fontos, hogy a vezetőnek is
tanulnia kell.
Meg kell ismerkedni a kutya tartásával, használatával és egy nagyon fontos önkontrollt is kell tartania. Történetesen jól át kell gondolni azt, hogy mit kívánunk elérni kutyánkkal, ami egyrészt az öröklött genetikai tulajdonságain, a vezetője felkészültségén, valamint
a lehetőségeken, a területi adottságokon is múlik. Ezért a kutya vezetőjének tisztában kell lenni a feladatokkal. Amíg részletesen nem
ismeri a vizsga anyagát, addig a kutyától sem várhatja el, hogy teljesítse azokat. A VAV vizsga teljes anyagát meg kell ismerni, amely ezúttal
a hetedik fajtacsoportba
AGYAKI GÁBOR
tartozó angol és kontinenagyaki.gabor@digistar.hu
tális vizslákra vonatkozik.

Ez az oldal ZILAI JÁNOS (Béda) támogatásával jelent meg.
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Vizsgaszabályzat (VAV) I.
A vadászati alkalmassági vizsga olyan követelményeket és feladatokat tartalmaz, amelyek végrehajtása
a vizsla eredményes munkájához feltétlenül szükséges. Ezért esik a fő hangsúly a fegyelem és a lövés utáni
munkára. Ezeket a feladatokat nem teljesítő vizsla nem alkalmas a vadászatra. (Folytatás a következő lapban.)
Vadászatra alkalmas a vizsla, ha a vizsgán az elérhető összes pontszám legalább 50 százalékát megszerezte.

A feladatok részletes ismertetése:
A Vadászati Szabályzat rendelkezéseit mindenben be kell tartani.
Ezért felelős a vizsgáztató és a vizsgázó vadász is.
1. Viselkedés lőálláson (3)
A mai vadászati viszonyok között fontos feladat. Ráhajtásoknál az
elálló vadász vizslája nem zavarhatja a vadászatot.
A vizslának a lőálláson álló vadász mellett vagy előtt feküdnie
vagy ülnie kell. A hajtás zajára, lövésekre és eső vadra csak parancsra
kelnek fel.
A vizsgát úgy kell megrendezni, mintha hajtás lenne. A vizslások
felállnak a lőálláson, egymástól legalább 15 méterre egy sűrűség szélén (erdősáv, kukorica, stb.). A sűrűben néhányan hajtanak, utánozva
a hajtók zaját. Puskás is menjen a hajtásban és 20-30 lépésenként
adjon le egy lövést.
Az elálló vadásznak is kell lőnie a vizsgáztató utasítására.
A lövéseknél a biztonságra ügyelni kell. A rendező mindig igazítsa
el a hajtókat és a vadászokat egyaránt, hogy merre lőhetnek.
Szabályos végrehajtás: a vizsla láb mellett hasal vagy ül, sem lövésre, sem zajra, sem vadkelésre helyét nem hagyja el.
2. Láb mellett követés vonalhajtásban (3)
Vadászat közben adódik olyan hajtás, amikor a vizslának nem kell
dolgoznia. Ilyenkor vezetője lába mellett haladjon és onnan csak parancsra mozduljon el. A rendező állítsa hajtóvonalba a vadászokat
és indítsa el őket vonalhajtásban. A vizsla láb mellett menjen. Nem
kell szigorúan a láb mellett maradáshoz ragaszkodni, mehet előtte,
utána is, de ne távolodjon el két-három méternél messzebb. Hajtás
közben a vadász a vizsgáztató utasítására adjon le lövést. Küldje előre a vizsláját, hívja be.
Szabályos végrehajtás: a vizsla láb mellett a vadász menetsebességének megfelelően haladjon, vezetője lövésére, vagy más vadász
lövésére ne menjen el láb mellől, csak parancsra.
3. Behívás, visszahívás, megállíthatóság (6)
A gyakorlat vadászaton a vizsla fegyelmének elbírálásához az
egyik legfontosabb feladat.
Vizsgálandó más feladat végrehajtása közben, de legfőképpen
a keresés közben.
Követelmény: a megszokott jelre a vizsla azonnal jöjjön vissza vezetőjéhez, bármilyen körülmények között. Vadászaton emberi hanggal, tehát hangjellel ne hívjuk a vizslát, mert minden hangoskodás
erősen zavarja a vadat. Ezért szoktassuk a vizslát síphoz, füttyjelhez.
Szabályos végrehajtás: a vizsla a jelre azonnal térjen vissza vezetőjéhez és ebben semmi ne zavarja meg.
4. Viselkedés lövésre (3)
A második feladat, de főleg a keresés közben kell elbírálni. Minősítendő a vizsla viselkedése lövésre. Lövéstől félő vizslánál a lövésfélés

Ez az oldal BÉKEFI JÓZSEF (Skicc Kft. Veszprém) támogatásával jelent meg.

a bírálati lapon megjegyzendő. Amennyiben keresés közben a félés
olymértékű, hogy a lövés után a keresést nem hajlandó folytatni,
vagy elmenekül, nem akar vezetőjéhez visszamenni, a vizsgából ki
kell zárni. A vizsgán legalább kétszer kell lőni, hogy viselkedése feltétlenül elbírálható legyen.
Követelmény: a vizsla lövéskor maradjon nyugodtan, figyelje vezetőjét, ne rohanjon sehová, más vadász felé sem. Ha vezetője vadat lő
és a vizsla azt leesni látja, parancs nélkül is mehet elhozásra.
Szabályos végrehajtás: lövésre a vizsla hasaljon, üljön, de legalább
is helyzetét jelentősen ne változtassa a további parancsig.
5. Viselkedés vadkeléskor (3)
A vadászatot leginkább zavaró az a vizsla, amelyik minden felkelő
vad után elrohan.
Követelmény: vadkeléskor a vizslának nem szabad a vad után elszaladnia, hanem vezetőjének parancsára folytatni kell a keresést. Ha
mégis beugrana, visszahívható legyen.
Szabályos végrehajtás: nagyon jó, ha a vizsla a felkelő vad előtt
hasal, de legalább maradjon helyben és ne üldözze a már elrepült
vadat.
6. Keresés vadászaton (5)
A vizsgán az adott terepnek megfelelően kerestessük a vizslát. Ez
lehet alacsony növényzet, magasabb növényzettel fedett terep, sás,
gyékény, náddal szegélyezett árok, stb.
A feladatnál azt kell elbírálni, hogy az éppen adott terephez hogyan alkalmazkodik a vizsla keresése úgy, hogy a vadász lövéshez
jusson. Nem a széles, nagy stílusú keresés a fontos (ez csak arra alkalmas területen legyen), hanem a vad megtalálására való igyekezet,
a terepnek megfelelő keresés a fontos.
7. Együttműködés a vezetővel (4)
Elbírálandó, hogy a vizsla mennyire figyel vezetőjére munka közben, együtt vadászik-e vele, vagy csak önállóan követi ösztöneit.
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KÓKAI MÁRTON
marton.kokai@vadaszlap.hu

A jövő útja?
Területről-területre rovatunkban ezúttal Komárom-Esztergom megye egy érdekes színfoltjáról,
a „terület nélküli” Magor Vadász Egyesületről olvashatnak. A prezentálásban segítségemre volt az
egyesület vezetősége: Drobny László elnök – aki
egyébként az OMVK Komárom-Esztergom Megyei
Területi Szervezete sportvadász osztályának alelnöke is –, Murányi Zsolt alelnök, a megyei Vadászkamara Vadvédelmi- és Vadgazdálkodási Bizottságának elnöke, valamint Nagypál Zoltán alelnök, aki
„civilben” a megyei vadászkamara titkára.

Az egyesület létrehozásának legfőbb célja az volt, hogy a tapasztalt
vadászok felkarolják azokat a fiatal, a vadászvizsga bizonyítványukon még nedves pecséttel bíró kezdőket, akiknek kapcsolat híján
nehéz lenne vadászéletüket elkezdeni, megismerkedni a vadászati kultúrával, megtanulni a vadászetikát a szürke hétköznapokban.
Nem titkolt céljuk továbbá, hogy összefogják a megbízható, alanyi
jogon vadászókat. A tisztánlátás végett tudni kell, hogy a vezetők
mindhárman tulajdonosai és egyben oktatói egy állami vadászvizsgára felkészítő tanfolyamokat is tartó oktató- és mérnöki szolgáltató
kft-nek. Pontosan tisztában vannak vele, milyen lehetőségei vannak
a kezdőknek a mai Magyarországon.
Elgondolásukat hamar tett követte: 2009 őszén indult útjára
a Magor Vadász Egyesület. A tagság jelenleg 82 tagú, 90 százalékban

Gimes Zsoltot avatja őzbak-vadásszá
Busi Krisztián hivatásos vadász
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megyei vadászok, de a vezetők nem tartják kizártnak, hogy a közeljövőben akár 100 tagnak is tartalmas kikapcsolódást tudnak biztosítani. Szeretnék, ha rang lenne közéjük tartozni. A kezdetben kijelölt
célokhoz képest ma már életkorban is elég nagy a szóródás, a legfiatalabb tagjuk 20, a legidősebb pedig 67 éves. Az időközben ilyenolyan okok miatt terület nélkülivé vált „öreg vadászok” is őket keresték meg. Van közöttük nőgyógyász, tanár, elmeorvos, taxis, mérnök,
esperes és sírköves is. Ahogy mondják: „... az élet egész vertikumából
már csak egy temetkezési vállalkozó hiányzik!”. A „férfitársaságot”
egy hölgy is erősíti. Az egyesületnél figyelnek arra, hogy a tagok
a szó legszorosabb értelmében egyenlők legyenek. Megválogatják,
kit vesznek fel a soraikba. Kiemelten figyelnek arra, hogy csak etikus
vadászoknak biztosítsanak lehetőséget. Pontosan ezért minimum
két ajánló és a közgyűlés 80 százalékos jóváhagyása szükséges ahhoz, hogy a jelentkező felvételt nyerhessen.
A Magor V.E. egy felettébb egyszerű irányelv alapján működik:
minimális költségek mellett biztosítanak vadászati lehetőségeket
a tagoknak. Mivel „hivatalosan” terület nélküliek, nincs és nem is vállalnak át vadkárt, nincs hivatásos vadászuk, vadföldművelés, ezért
nincs szükségük traktorra, mezőgazdasági gépekre, terepjáróra. Megyéjükben jelenleg nyolc vadászatra jogosulttal állnak szerződéses
viszonyban, bérelnek területeket, illetőleg vadászati lehetőségeket.
Túlnyomórészt nagyvadra vadásznak. A jogosultakkal kötött szerződések egy évre szólnak, ezeket eddig többségében megújították.
A szerződésben alkalmazkodnak az adott vadászatra jogosultak helyi vadászati rendjéhez. Az egyesület minden esetben 100 százalékos
garanciát vállal tagjai mindennemű tevékenységéért, így az esetleges károkozásokért is, amire szerencsére eddig még nem volt példa.
Szerződéseik aláírásakor a kialkudott vadelejtési díj felét azonnal
a vadászatra jogosult számlájára utalják. A nagy különbség tehát
a Magorhoz hasonló egyesületek és a „területes” társaságok között,
hogy ez az egyesület előre tudja tervezni a gazdálkodását, amelyet
nem zavarhat meg például egy jelentősebb vadkár. A tervezhetőség
miatt ma már egy ilyen felállású egyesületnél a tagok jogai szinte
jobbak, mint egy területtel bíró társaságnál. Az egyesület jelenleg
mintegy 7500 hektárnyi vadászterülettel áll szerződéses jogviszonyban Komárom-Esztergom megyében. Visszajáró vendégek Békés
megyébe mezei nyúlra, de voltak már Somogyban őzbakokra is.
A vadászat menete jelenleg a következő: a vadásznak értesítenie kell
a vadászati szándékáról a terület „Magor” felelősét – úgymond be
kell jelentkeznie –, valamint ismernie kell a helyi szokásokat. A vezetőség szeretné a jövőben ezt a procedúrát elektronikus útra terelni
úgy, hogy a vadászat lebonyolítása könnyen és zökkenőmentesen
történhessen meg. Naprakészen szeretnék látni, melyik tagjuk mire
és hol vadászott, sikeres volt-e a vadászata, és egyáltalán milyen
vadászati esemény történt egy-egy területen. Felmerül még itt
a vendéghívás kérdése, amelyre pofonegyszerű a válasz: ha a helyi
szokások engedik, akkor a saját – megvásárolt – kvótájuk terhére lehetséges, ha nem, akkor ebbe bele kell törődni.
Egy egyszeri belépési díjon túl a tagdíj 11 ezer forint havonta. Ezért
cserébe az egyesület a következőket kínálja tagjainak: vaddisznóból
és tarvadból akkora vadelejtési joggal rendelkeznek, hogy ezekre
a vadászatokra gyakorlatilag nem kell a tagjaiknak személyes kvótát
kiadni. (Náluk is – akár a „területes társaságoknál” – érdekes módon
a tagság csupán 25 százaléka aktív.) Egy nagyterítékű fácánvadászatot, szintén egy nagyterítékű nyúlvadászatot, s néhány kisebb
„konyhavadászatot” tartanak. Háromévente jár egy őzbak minden
tagnak. Az ára miatt „nagy-trófeás vadat” nem vásárolnak – bár már

Ez az oldal a MAGOR VADÁSZ EGYESÜLET (Komárom-Esztergom megye) támogatásával jelent meg.
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előfordult, hogy egy-egy szerződésükhöz „hozzácsaptak” néhány
szarvasbikát is. Idén a vadászati lehetőségük réce, balkáni gerle és
örvös galamb vadászattal is bővül. Megjegyzendő, hogy ha valaki
esetlegesen „megszorult”, – valami oknál fogva nem tudná fizetni
a díját –, dönthet úgy, hogy egy évig csak az éves díj 10 százalékát
fizeti be, azaz átmenetileg szünetelteti a tagságát. Így, ha baj van, akkor sem kell azonnal lemondani a vadászat örömeiről. Vallják, hogy
ők nem egymásról, hanem egymással akarnak beszélni.
A vezetőség fontosnak tartja, hogy a vadászok a „vadűzésen” felül
egymással is jó viszonyt ápoljanak, éppen ezért csapatépítő programokat is szoktak tartani. Lapzártánk idején szervezik a második
családi napot, amelyet egy „vadász-játékkal” – vadász-teszttel, lövészettel – fűszereznek. Mivel minden magoros tagja a kamarának
– érdekesség, hogy a megyei vadászkamara elnöke, Lukáts Péter is
tag – így részt vesznek a kamara rendezvényein is, például az év eleji
megyei vadászbálon. Hogy az összetartozást tovább erősítsék, nagy
hangsúlyt fektetnek olyan látszólag külsőségeknek tűnő dolgokra,
mint az egyesület logójával ellátott egyenpóló, bronzjelvény vagy
kulcstartó. Van logós matricájuk, amelyet egyaránt büszkén ragaszt
az autójára mind az orvos, mind a nagyvállalkozó vagy éppen a taxis
egyesületi tagjuk.
Az egyesület fontos feladatának tartja saját szórakozásán kívül
a vadászati kultúra támogatását is. Ebben az évben már két jelentősebb vadászati eseményt is támogattak: júniusban a KomáromEsztergom megyei vadásznap kiemelt támogatói voltak, valamint
a június 29-én, a Pilisi Parkerdő Zrt. Budakeszi Erdészeténél felavatott
Gróf Nádasdy Ferenc szobor költségeihez is hozzájárultak.
S valójában mi ebben az egészben az újdonság? Talán az, hogy
megyei szerveződésű az egyesület és zömmel megyéjük vadászatra

TERÜLETRŐL-TERÜLETRE

Ritka pillanat a Magornál: Solymos László örül első bikájának
2010 szeptemberében – a trófea tömege 5,9 kg
jogosultjainál kívánják elkölteni a vadászatra szánt pénzüket. Ennek
kivédhetetlen „hozadéka” a jogosultakkal kialakuló szoros, gyakran
barátsággá váló kapcsolat. Jó-e, hogy nagy taglétszámú az egyesületük?
Ugye mindenki előtt világos, hogy „nagy tételben” vásárolni mindig is gazdaságosabb volt. Ez pedig mint mindenre az életben, a vadászatra is érvényes...
Mindennek tükrében talán nem csak én teszem fel magamban
a kérdést: vajon ez-e a jövő egyik lehetséges útja?
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IN MEMORIAM

Dr. Nagy Lajos (1923 – 2012)
A magyar vadgazdálkodás nimbuszteremtő, igaz példaképe, a hazai vadászat ügyének életfogytáig tartó
hűséges szolgálója távozott körünkből 89 éves korában, június 10-én.
Több vadászgenerációnak volt a vezéregyénisége, gyakorlati tanítómestere és követendő példaképe.
Mind a Tiszántúlon, mind országosan is nagy tisztelet és szeretet
övezte. 1923. március 27-ikén született Békésen. Nyarait nagyszüleinél töltötte Körösladányban, ahol már kora ifjúsága idején, a hétvégi vadászatokon hajtóként, vadcipelőként kezdte. 1945-ban alakult
meg a körösladányi vadásztársaság, amelynek alapító, s a haláláig
tiszteletbeli tagja volt. Rossz sorsa azonban hamar belökte az élet
legbozontosabb sűrűjébe, 1942-ben érettségizett, majd nem sokkal
később Galíciába, keleti frontszolgálatra került. 1945-ben iratkozott
be a jogi egyetemre és a végzés után, 1952-ben – a legsötétebb Rákosi-rendszer idején – lett Békés megye vadászati felügyelője.
Az 56-os forradalmat követő években, amikor már egyre több nyugati bérvadász kezdett Magyarországra járni, a legendás fácánhajtások mellett a kapitális békési őzbakok kerültek a hazai és nemzetközi
érdeklődés és elismerés homlokterébe. A következetes alapossággal
szervezett vadgazdálkodás meghozta a gyümölcseit, és Békés megye a hatvanas évekre már szinte fogalommá vált.
1972-ben nevezték ki a MAVOSZ Hencidai Vadgazdaságának az
élére, és a szinte teljesen lepusztult, lenullázott vadásztársasági területtel – néhány évi következetes munkájával – dr. Nagy Lajos újra
csodát tett, és vezette a maga korában híressé vált vadgazdaságot
egészen a nyugdíjazásáig. Tudását, gyakorlati tapasztalatait szaklapokban írt cikkein, előadásain keresztül, szaktanfolyamokon, egyetemi előadóként, szakmai lektorként kamatoztatta.

Lajos Bácsinak – Isten nyugosztalja – a szerkesztőségünkkel egészen különleges, és szoros baráti kapcsolata volt. Egyfelől, mert lapunkban publikált, másfelől pedig rendszeres telefonkapcsolatban
álltunk, havonta, kéthavonta pedig csak úgy betoppant, mint a nyári
vihar, és ezek számunkra örökre emlékezetes „jelenések” voltak. Mindenről volt megfontolandó véleménye, amire igencsak oda kellett figyelni, mert állításai nem csupán az „összeollózott” lexikális tudáson
alapultak, hanem a sok évtizedes gyakorlati tapasztalatokon, ténylegesen bizonyítható sikereken és persze adott esetben kudarcokon is.
Magas kora ellenére tanúsított fiatalos lendülete, magával ragadó
modora, stílusa, szakszerű és pontos vadásznyelv használata, megjelenése, gesztusai, lenyűgöző vadász- és élettapasztalata, bölcs tanácsai mindig, mindnyájunknak nagyon fognak hiányozni.
H. Zs.

Cséplő József
(1920 – 2012)
A neves vadászíró és kitűnő szőlészborász, a Zselicség szerelmese, a szentbalázsi szőlőhegy „lakója" 92 éves korában távozott az élők sorából. Utolsó
útjára július 5-én, csütörtökön kísérték
a gyászistentiszteletet követően.
Szégyenkezve kérünk elnézést,
hogy az előző számunkban tévedésből elírtuk
dr. Sterbetz István elhalálozásának évszámát.

Emléküket
kegyelettel megőrizzük.
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MIRE SZABAD VADÁSZNI?
Augusztusban: őzbakra – vaddisznóra
– balkáni gerlére és örvös galambra (augusztus 15-étől) – rókára – pézsmapocokra
– nyestkutyára – mosómedvére – borzra –
aranysakálra – dolmányos varjúra – szarkára – szajkóra

További híreinkről részletesen a

www.huntingpress.eu
honlapon olvashatnak!

Felavatták gróf Nádasdy Ferenc
szobrát Budakeszin
Az Országos Magyar Vadászkamara, az Országos Magyar Vadászati Védegylet és a Pilisi
Parkerdő Zrt. 2012. június 29-én, bensőséges
ünnepségen avatta föl gróf Nádasdy Ferenc
mellszobrát, Monori Sebestyén alkotását az
egykori Károlyi-kastély kertjében.
A kürtösök szignáljai és a zászlók bevonulása után Balázsovits Lajos színművész előadta Arany János Buda halála című művének
a csodaszarvasról szóló részletét. Ezt követően dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke tartott avatóbeszédet és méltatta
Nádasdy Ferencet, az 1880. május 24-én alakult OMVV első elnökét. Emlékeztetett: a vadászszövetségnek hála, az 1883-ban elfogadott vadászati törvény lényegében 1961-ig
volt hatályos. Mint fogalmazott, ma is az a feladat, hogy évtizedekre szóló vadászati törvény szülessen, amely szakmailag megalapozott, hosszú ideig képes fennmaradni, és nem
rossz kompromisszumokon nyugszik. Ennek szakmai előkészítése már meg is kezdődött az
OMVV és a Vadászkamara által megjelentetett felhívással, amely a javaslatokat hivatott öszszegyűjteni. Az örökösök nevében gróf Nádasdy Borbála, gróf Nádasdy Ferenc dédunokája
mondott köszöntőt. Az ünnepség a Budakeszi Erdészetnél a vadászhimnusszal és a zászlók
elvonulásával fejeződött be.
 FOTÓ: Pápai Gábor
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Útszéli Kereszt
Fekete István több művében is megemlékezett az út szélén álló keresztről.
Fiatal gazdatisztként a Baranya megyei
Bakócán, a Majláth-birtokon vállalt állást, ahol feleségével is megismerkedett.
A fiatalember rendszeresen megfordult
a falu határában álló feszületnél. Bakócai
éveit (1926-1929) Ballagó idő című önéletrajzi regényében örökítette meg, és
ebben is szerepelt a kereszt. Az elmúlt
évtizedek alatt megrongálódott, felújítására, megmentésére az utolsó pillanatban került
sor: Huszár Ferenc grafikusművész alkotása, a Duna – Dráva Nemzeti Park, a Mecsekerdő
Zrt., az ajkai Fekete István Irodalmi Társaság, valamint a dombóvári Fekete István Kulturális
Egyesület összefogásával született újjá. A felszentelő ünnepségre június 20-án került sor,
az eseményen a Mindszentgodisai Általános Iskola tanulói mellett fellépett a Baranya Vadászkürt Együttes ifjúsági csapata is. A keresztet Pál József bakócai plébános szentelte fel.
Agyaki

Riasztó balesetek ellen
Egy súlyos vad- és gépjárműütközés után,
az illetékes Szigetköz Vt. vezetése úgy
döntött, hogy itthon egyedülálló módszerrel próbálja távol tartani az útszakaszról
a nagyvadat, és félmillió forintból fényri-
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asztókat szerelnek fel. Dr. Kovács Péter, az
egyesület elnöke elmondta: a szerkezeteket Németországból szerzik be. Ez túlmutat
a társaság kötelezettségén, minden veszélyes szakaszon kint van a vadveszélyt jelző
tábla – emlékeztetett az elnök. A tervek szerint a beruházás még idén megvalósul.

Ez az oldal SARKADI GÁBOR (Gyulavári) támogatásával jelent meg.

HÍREK-TUDÓSÍTÁSOK
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Újabb győzelem
Évtizedes küzdelem eredménye, hogy az
orvvadászat végre önálló büntetőjogi kategória lett. Az Országgyűlés június 25-én
fogadta el az új Büntető törvénykönyvet,
mely jövőre lép életbe. Amit dr. Semjén
Zsolt, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöke megválasztásakor megígért,
kezd valóra válni.
Bár nincs pontos statisztika róla, tisztában
vagyunk azzal, hogy az illegális vadászat, az
üzletszerűen működő orvvadászok évente több százmillió forintos kárt okoznak
a vadállományban, elfogásuk és tetteik bizonyítása nem egyszerű, sokan megússzák az
egyébként sem visszariasztó büntetést. 2013.
július 1-jétől azonban remélhetően javulni
fog a statisztika, mert az Országgyűlés 243
igen, 45 nem szavazattal és 43 tartózkodás
mellett, június 25-én elfogadta az új Büntető
törvénykönyvet, amelyben önálló tényállás
lesz az orvvadászat és az orvhalászat.
Nyugodtan nevezhetjük újabb győzelemnek, hogy a június 25-én megjelent
12/2012. (VI. 25.) NGM rendelet értelmében
mentesülnek a vadász- és sportlőfegyverek
a kötelező időszakos vizsgálat alól. A már
használatban lévő puskáinkat csak akkor
kell vizsgáztatni, ha fődarab-cserét hajtottak végre rajta, vagy ha el akarjuk adni.
A javítást követően a javítást végzőnek, el-

adásnál pedig az eladónak kell bemutatni,
illetőleg vizsgálatra vinnie a vadászpuskát.
Ami a lőszertöltést illeti, az eredeti rendelet
általános rendelkezéseiben a 4. § kiegészült
egy bekezdéssel, amely szerint „nem kell
vizsgálatra bemutatni a házilagos lőszerszereléssel és újratöltéssel előállított lőszert.”
A nemzetgazdasági miniszter 12/2012. (VI.
25.) NGM rendelete a fegyverek, lövő készülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról
szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendelet módosításáról a Magyar Közlöny 2012. évi 76. számában jelent meg június 25-én. Ez, valamint
a fegyverek, lövő készülékek, valamint ezek
lőszereinek vizsgálatáról szóló 31/2006. (VI.
1.) GKM rendelet letölthető honlapunkról.
-css / -fa

Mi változzon a vadászati törvényben?
Eddig soha nem látott, széles körű szakmai párbeszédet kezdeményez az Országos Magyar
Vadászati Védegylet és az Országos Magyar Vadászkamara, hogy egy új, valóban működőképes és méltányos vadászati törvény születhessen.
„Eljött az idő arra, hogy megteremtsük együtt a magyar vadgazdálkodás és vadászat időtálló keretét” – olvasható az OMVV és az OMVK június 25-ei keltezésű felhívásában, amelyet
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a védegylet elnöke, Pechtol János ügyvezető elnök
és Feiszt Ottó, az országos kamara elnöke írt alá. A felhívás hivatásos vadászokhoz, vadászatra jogosultakhoz, a tudományos műhelyekhez egyaránt szól, de együttműködésre számítanak a mező- és erdőgazdálkodókkal és a természetvédőkkel is.
A véleményeket, észrevételeket 2012. szeptember végéig várják a területi kamarák és
szövetségek, amelyeket összesítve küldenek tovább az országos szervezeteknek. Az eddig beérkezett vélemények alapján dr. Székely István, az OMVV és az OMVK jogtanácsosa
készített összeállítást, a hatályos vadászati törvény egyes paragrafusai köré csoportosítva
a módosítás szempontjait. Ez megtalálható honlapunkon.
A Magyar Vadgazdálkodók Egyesületének vezetősége és az egyesület szakértői köre június 22-én elkészítette – lapzártánkig nem publikus – javaslatait a jogszabály-módosítással
kapcsolatban.
A tervezetbe beépítették a tagok, illetőleg az Országos Erdészeti Egyesület észrevételeit
is. A szakmai szervezet módosítást javasol a többi között a vadkárral, a vadaskertekkel, a vadászterületi határok kialakításával, a hivatásos vadászok jogkörével, valamint a földtulajdonosi közösségekkel kapcsolatos paragrafusokban.

Ez az oldal TÓTH ÁRPÁD ÉS FIA, erdőmérnökök (Tuzsér) támogatásával jelent meg.

Fizessenek-e élelmiszerlánc-felügyeleti díjat
a vadásztársaságok?
Bizonytalanságot szült a vadásztársaságok,
mint egyesületek körében a díjról szóló törvény. Emiatt az Országos Magyar Vadászati
Védegylet ügyvezető elnöke, Pechtol János
júniusban levélben fordult dr. Kardeván
Endréhez, a Vidékfejlesztési Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeleti és agrárigazgatási
államtitkárához.
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §
alapján élelmiszerlánc-felügyelet alá tartozó
tevékenységet végző személyeknek és vállalkozásoknak 2012-től élelmiszerlánc-felügyeleti díjat kell fizetniük. A felügyeleti díj
a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
felé történő bevallásának határideje először
2012. május 31-e volt, ám ezt június 30-áig
meghosszabbították. Befizetni – két egyenlő
részletben – július 31-ig és a következő év január 31-ig kell majd. A védegylet álláspontja
szerint az egyesületek az élelmiszerbiztonság
felügyeleti díj megfizetésére nem kötelezettek. Pechtol János azt kéri levelében az államtitkártól, hogy erősítse meg ezt, és a hatósági
vonalon tegye egyértelművé, hogy az egyesületekre, mint nonprofit szervezetekre a díj
bevezetése nem vonatkozik. Emlékeztetett:
Zala és Vas megyében a jogszabály értelmezése már sok félreértésre adott okot.

Emelkedhet az orvosi
és a pszichológiai
vizsgálat díja
Minden vizsgálat első fokon 400, míg másodfokon 700 forinttal lehet drágább az előterjesztő Emberi Erőforrások Minisztériuma
kormányrendelet-tervezete alapján. A szaktárca a várható inflációval indokolta a díjemelést. A javasolt díj az orvosi és a pszichológiai vizsgálat esetében is első fokon 7200,
míg másodfokon 12 000 forint. Emlékezetes,
hogy az Országos Magyar Vadászkamara és
az Országos Magyar Vadászati Védegylet
több fórumon hangoztatta: szeretnék elérni,
hogy a jogosítványhoz szükséges egészségügyi vizsga kiváltsa a vadász-egészségügyit.
Ennek ára most – életkortól függően – első
fokon 2500-7200, másodfokon 4800-12 000
forint.
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Kutyákkal a vadkár ellen
Kézenfekvőnek tűnő, mégsem annyira elterjedt módszert alkalmaztak a vadkár megelőzésére június 24-én, a Sződ-Vácrátót Földtulajdonosi Jogközösség területén: Gyöngyösi Péter és csapata tíz terrierrel hajtotta végig az egyik kukoricaföldet, úgymond, főpróbaképpen
a nyár előtt.
A megrendelő Erdélyi Tibor, a földtulajdonosi közösség elnöke
volt, aki elmondta – miközben a tábla szélén baktattunk –, hogy
a módszer bizony hatékony. Igazán július első hetétől szeptember
első hetéig van foganatja, de érdemes már a vetés után elkezdeni
a hajtást a vetés környékén. Ha a reggeli és esti váltási időben rendszeresen, hetente többször meghajtanak egy-egy területet, az érezhetően csökkenti a vadkárt, és nagy táblákhoz is megéri meghívni
a kutyásokat. Hogy miért, annak gyorsan utánaszámoltunk. A bő két
hónapon át tartó megelőző hajtásokat egy kutyás csapat körülbelül

tíz ebbel, hektáronként húszezer forintért vállalja. Egy 2-300 hektáros terület esetében ez 4-5 millió forint. Hektáronként csak 5 tonnás
kukoricaterméssel és 20-25 ezer forintos tonnánkénti felvásárlási árral számolva, akár negyedmillió forintot is érhet a termény, már ha
nem dézsmálják meg a vaddisznók. Logikus tehát, hogy inkább ezt
az összeget fizesse ki a vadászatra jogosult, mint a vadkárt, amelyik
ennél sokkal nagyobb érvágást is jelenthet, ha egy-egy konda „jól
dolgozik”.
Pest megyében nem Erdélyi Tibor az egyetlen, aki rájött a megelőző zöldhajtások hasznára, de országszerte is próbálgatják már ezt
a módszert. Ha netán tovább nőne az érdeklődés, a kutyások készen
állnak: az országban jelenleg hat ilyen csapat működik, de igény esetén továbbiak is verbuválódnának – mondja Gyöngyösi Péter, hozzátéve: a közeljövőben talán egy szervezetbe is tömörülhetnek.
-földvári

Ökobiznisz
a Nemzeti Parkokban

Disznók a strandon

 FOTÓ: Veszprém TV
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Ezentúl árusíthatják saját, márkás termékeiket és az ökoturisztikai tevékenységeikből is növelhetik a bevételeiket a Nemzeti
Parkjaink – jelentette be Fazekas Sándor,

 FOTÓ: ilovebalaton.blog.hu

Vaddisznó zavarta meg az alsóörsi strandon fürdőzők és a mólón horgászó pecások
nyugalmát június 29-én, pénteken délelőtt.
A területileg illetékes Újkúti Vadásztársaság
hivatásos vadászát, Pauer Lajost fél kilenckor értesítették, hogy a vadat körülbelül
150 méterre a parttól látták. A vadőr fél órával később érkezett a helyszínre, ahol már
ott voltak a rendőrök és a vízirendőrök is.
A disznó elbújt egy nádfoltban a móló mellett. Miután biztosították a helyszínt, kődobálással kiugrasztották, és a hivatásos
vadász fültövön lőtte. Súlyát a helyszínen
75-80 kilogrammosra becsülték, zsigerelt
súlya 52 kilogramm volt.

Az eset nem egyedi: két nappal később
egy fiatal kan is a Balatonban hűtötte le
magát Zamárdi szabad strandján. Az állatot
a vízi mentők és ifjabb Jakus László hivatásos
vadász terelte ki a vízből, a partról
a közeli patak mentén egészen
a hetes útig kísérték a „strandoló”
vaddisznót.
A helyiek szerint számítani lehet még hasonló esetekre, hiszen
a település belterületéhez tartozó, 170 hektáros, Natura 2000-es
védelem alatt álló Brettyó területrész vaddisznók tanyájává vált.

vidékfejlesztési miniszter. A tárcavezető
a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkban tett
legutóbbi látogatása alkalmával beszélt az
új bevételi forrásról. Hogy ez lehetséges legyen, módosították a hazai nemzeti parkok
alapítólevelét is. A miniszter a közelmúltban
sorra végiglátogatta mind a tíz nemzeti parkot és úgy véli, azok világszínvonalúak, de
mégsem elégé ismertek sem bel-, sem pedig
külföldön. Az alapítólevél módosítása ebben
a kérdésben is jelentős új üzleti lehetőségeket nyithat.
hy

Ez az oldal TOKAJI ISTVÁN (Szolnok) támogatásával jelent meg.
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Disznóproblémák Andornaktályán
A Heves Megyei Hírlap adta hírül június végén, hogy Andornaktályán a vaddisznók
bejárnak a településre, feltúrják a kerteket,
így az Egri Rendőrkapitányság engedélyt
adott a belterületen való elejtésre is augusztus végéig. Fógli András, a területileg
illetékes Vízimalom Vadásztársaság hivatásos vadásza elmondta: vadat a településen
még nem ejtettek el, de úgy gondolja, hogy

a probléma most nem égető. A társaság tavaly is kapott engedélyt a belterületen történő vadászatra. A vadőr 13 éve dolgozik
a társaságnál, az első évben 15, a másodikban 25, tavaly viszont már 174 disznót hoztak terítékre. Vámosi László polgármester
arról tájékoztatott, hogy az Eger-patak menti részről érkeznek panaszok, mert a part elgazosodott, így jó búvóhelye a disznóknak.
A Vízügyi Igazgatóság rövidesen
10 közmunkással teszi rendbe ezt
a területrészt.
½ A Vízimalom Vt.-nek az
orvvadászok miatt is fájhat
a feje: július 6-án reggel az egri
Borászati Kutató Intézet felett
egy hurkolt vaddisznót találtak.
A képek önmagukért beszélnek.
Az elkövető profi – véli Fógli
András, „szakszerűen” előállított
hurokkal fogta meg a disznót.

Ellopták a vadász trófeáit

Halászhálós őzfogás

Lopás miatt indult büntetőeljárás egy 19 és
egy 20 éves férfival szemben, akik Csákváron,
egy családi házból agancsokat és agyarakat
loptak – közölte a Fejér megyei rendőrkapitányság.
Miközben a tulajdonos aludt, a nyitott
ajtón keresztül bementek a házba. Két őzagancsot vittek el, ezeket elrejtették, majd
visszamentek és vaddisznóagyarakat loptak.
Ekkor a tulajdonos felébredt, rájuk kiabált,
így elmenekültek. Az agyarakat is a parkba
vitték. A csákvári körzeti megbízottnak sikerült beazonosítania a két elkövetőt, elfogták
őket, és gyanúsítottként hallgatták ki a bicskei rendőrkapitányságon. Mindketten részletes beismerő vallomást tettek.

Csongrádon így szárítják a halászok „véletlenül” a hálójukat a Tisza partján, újfajta orvvadászat kezd kialakulni...
Meggyesi József

Vadásszon velünk!

Szerkesztőségünk és a Pannonvad Vadászatszervező iroda szeptember elsejétől közös exkluzív vadkacsa, gerle és
fürjvadászatot szervez a Dunadeltába (Románia).
Egy-egy csapatot szerkesztőségünk valamelyik
munkatársa fogja
a négynapos vadászatra elkísérni.
További információkkal
a 242-0042-es telefonon, a huntingpress.eu
honlapon, valamint az info@vadaszlap.hu
e-mail címen állunk az érdeklődők, jelentkezők rendelkezésére.

Irodalmi pályázat
Néhány évi szünet után szerkesztőségünk
újra kiírja nyilvános irodalmi pályázatát,
melynek ismét van egy központi témája:

A KERESŐ ÉS A CÉLTÁVCSŐ
A maximum 8 ezer karakterből álló pályamunkákat szeptember végéig kérjük eljuttatni a szerkesztőség postai címére:
1031 Budapest, Rozália u. 59/a. vagy
a palyazat@vadaszlap.hu e-mail címre.
A pályamunkákat októberben szakmai zsűri
bírálja el, a díjnyertes, valamint
a szerkesztőség által kiválasztott írásokat
a lap karácsonyi mellékletében, illetőleg
a www.huntingpress.eu honlapunkon
közöljük.

Vannak még tartalékok Hevesben
Az eddigi adatok ismeretében elmondható, hogy közepes volt az idénykezdet Heves megyében. Kiemelkedő agancsokkal eddig nem találkoztak, de az üzekedés még tartogathat meglepetéseket – mondta lapunknak Kovács István, a Heves Megyei Kormányhivatal vadászati és
halászati osztályának vezetője.
A megyében az idei őzbakidény kezdetétől június végéig összesen 502 őzagancsot bíráltak el. 500 gramm körüli bakot mindössze négyet mutattak be a hatóságnak, ezek tömege
és nemzetközi pontszámai az alábbiak: 499 g (131,30 pont), 509 g (130,08 pont) 510 g (131,80
pont), 520 g (136,83 pont).
Aranyérmet 4, ezüstérmet 11, míg bronzérmet 24 esetben adott át a hatóság. Az érmes
trófeák száma nagyjából azonos volt az elmúlt esztendőkben. Jellemző, hogy idén több torz
vagy különleges agancsot vittek bírálatra. A vadgazdálkodók nagy várakozással tekintenek
az idény második felére, több hivatásos vadász számolt be arról, hogy vannak még tartalékok az idei évben is a vadászterületeken.
-km

Ez az oldal MEISZTERICS JÁNOS (Marcali) támogatásával jelent meg.

A pályázat díjazását a hazai
– optikákkal kereskedő – cégek vállalták,
a díjak ismertetésére a szerződések
megkötését követően visszatérünk.
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Megmérettetés és minősítés
Május 26-án rendezték a Baranya Vadászkürt Együttes első meghívásos versenyét a hosszúhetényi Kövestető hotelben. Az apropó: hazánkban idén – sőt már tavaly sem – írtak ki olyan vadászkürtös versenyt, amely a nemzetközi kiírás szerint zajlott volna. A csapatoknak
szükségük van az állandó megmérettetésre, mert a fejlődést csak így
lehet biztosítani. A Baranya Vadászkürt Együttes által kiírt versenyen
indult a teljes magyar élmezőny. A délelőtt folyamán két olyan kezdő
csapat szerepelt a zsűri előtt, amelyek itt tették le az egylet által előírt minősítő vizsgát. A Nógrádi Vadászkamara Vadászkürt Együttes
(A), a Vasi VKE (B) minősítéssel zárta a vizsgát, amelyen a kötelező darab mellett két szabadon választott szignál is elő volt írva. Összesen
öt csapat indult. A jó hangulatú nap végen a VKE Magyar Vadászkürt
Egylet megtartotta éves részközgyűlését is.
A verseny eredményei:
1. Vadászkamara Kürtegyüttes – 894 pont (Arany)
2. Baranya Vadászkürt Együttes – 779 pont (Arany)
3. Soproni Lővér Vadászkürtösök – 763 pont (Arany)
4. Pipacs Vadászkürt Együttes – 736 pont (Arany)
5. Szegedi Kiss Ferenc Szakiskola Vadászkürt Együttes – 642 (Ezüst)

Nemzetközi porondon

Vadászkamara Kürtegyüttes

Kürtös tanfolyam
Mezőberényben, a Mezőberény Vt. vadászháza adott otthont
a Békés Megyei Vadászkamara által szervezett vadászkürtös tanfolyamnak június 4. és 9. között. A megyében második alkalommal
szerveztek tanfolyamot a vadászkürtösöknek, ezúttal tíz fölött volt
a jelentkezők száma, köztük két hölgy is megpróbálta elsajátítani
a vadászkürtölés alapjait. A tanfolyamok hatására Békés megyében is megalakult az első hivatalos vadászkürtös csapat Viharsarok

Idén az ausztriai Weizben rendeztek nemzetközi vadászkürtös versenyt. A helyi csapat negyvenéves fennállását ünnepelte a június
1-3. között rendezett megmérettetéssel. Hazánkat a Baranya Vadászkürt Együttes képviselte, és a nagyon nehéz nemzetközi mezőnyben
nagyszerű eredményt értek el. A csapat külföldi versenyen sohasem
fújt még nyolcszáz pont felett, az idei évben azonban, hála a szorgalmas munkának, a versenydarabokat a zsűri 819 ponttal jutalmazta, ami magasan arany minősítést jelent. Nemzetközi szinten elérni

Vadászkürt Együttes néven. Alapítója Gál Péter fővadász és Raffai
Zsolt hivatásos vadász, akik évek óta szervezői a megye vadászkürtös életének. Az egyhetes kurzuson a Baranya Vadászkürt Együttes
tagjai segítették a kezdő kürtösöket.

Kiskürtösök
egy-egy minősítést meglehetősen nehéz feladat, évek óta kitartani
a nemzetközi mezőnyben és folyamatosan fejlődni a pénz nélküli magyar csapatoknak szinte leküzdhetetlennek látszó próbatétel
volt. Ezek az eredmények legfőképp a lemondásról, az izzadságszagú próbákról és arról az alázatról szólnak, amelyeket még azok az
emberek alapoztak meg, akik az együttest létrehozták és a szellemiségét továbbadják.
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A nyár beköszöntével
elindultak a VKE Magyar
Vadászkürt Egylet által
szervezett gyerektáborok. Az egyhetes turnusoknak a Baranya megyei Karasica Völgye Vadásztársaság vadászháza ad otthont. A táborokba egyre több általános iskolás gyerek
jelentkezik, idén csaknem ötven fővel nőtt az ifjú vadászkürtösök
száma. Ez egyfelől a vadásztársaság hozzáállásának, másrészt pedig
a Baranya Vadászkürt Együttes tagjainak köszönhető.
-agyaki

Ez az oldal SZEGEDI ANDRÁS (Miskolc) támogatásával jelent meg.
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Megnyílt Sopronban a Hidvégi-kiállítás
Június 16-án, szombaton délelőtt rendezték Hidvégi Béla vadászati gyűjteményének ünnepélyes megnyitóját. Az Erdészeti Múzeum – az egykori Eszterházy Palota – tetőterében 60 vadfaj 250 preparátuma, rengeteg
személyes tárgy és egy különleges, interaktív rendszer mutatja be a világvadász eddigi életútját.

Semjén Zsolt, Hidvégi Béla és Faragó Sándor megnyitják a kiállítást
A soproni Lővér Vadászkürt Együttes szignáljával és az azt követő, közösen elénekelt
vadászhimnusszal vette kezdetét az ünnepélyes megnyitó. Prof. Dr. Faragó Sándor,
a múzeumot fenntartó Nyugat-Magyarországi Egyetem rektora köszöntőjében elmondta, hogy Hidvégi Béla a legféltettebb
emlékeit, személyes tárgyait adományozta
a múzeumnak, ami igazvadászhoz méltó
tett, ráadásul a kiállítótér kialakításának költségeit is vállalta. A rektor kiemelte: a kiállítás
oktatási célokat is szolgál.
Fodor Tamás, Sopron polgármestere beszédében megköszönte, hogy a város újabb
kulturális értékekkel gazdagodott a kiállítással, amely érdemben hozzájárulhat a város
idegenforgalmához.
A megnyitó beszédet dr. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, az Országos Magyar
Vadászati Védegylet elnöke tartotta. Amint
fogalmazott, a magyar vadászok küldetése most becsületük helyreállítása, valamint
a vadászati nagyhatalmi státus visszaszerzése hazánk számára, és ebben nagy szerepe
van Hidvégi Bélának is.
A politikus véleménye szerint a világvadász
emblematikus személyiség, aki könyveiben
folytatja Kittenberger Kálmán, Fekete István
és Széchenyi Zsigmond munkáját, az iroda-

lom révén mindenki számára elérhetővé téve
a legszemélyesebb élményeit.
A soproni tárlat mintájára hasonló helyi
gyűjteményeket lehetne létrehozni országszerte, amelyek hozzájárulnának a magyar
vadászati kultúra ápolásához – fűzte hozzá
Semjén Zsolt.

Norbert Ullmann, a Safari Club International (SCI) európai vezetője beszédében
egyebek mellett kiemelte annak fontosságát, hogy a civilek is megismerjék a vadászatot. Ezt a célt szolgálja az új soproni kiállítás.
„Mind tudjuk: nem ez volt az utolsó feladatod” – zárta beszédét Ullmann, Hidvégi Bélához szólva.
Egy másik nemzetközi szervezet, az OVIS
Grand Slam Club igazgatótanácsának elnöke,
Dennis Campbell úgy fogalmazott: a keszthelyi múzeum az egyik legjobb vadászati
kiállítás a világon, és a soproni sem marad
el mögötte. Külön szólt a speciális interaktív
rendszerről, amelyet véleménye szerint rövidesen más vadászati múzeumok is át fognak
venni. A program érintőképernyős monitoron mutatja be az SCI és az OVIS vadfajait.
Végezetül dr. Varga Tamás, a múzeum
igazgatója lépett a mikrofonhoz. Rövid beszédében az oktató jellegű kiállítás szervezését egy vadászathoz hasonlította, amely
alatt Hidvégi Béla minden szerepet betöltött, az elálló vadásztól a hajtóig. „Ez nem
egy hagyományos trófeagyűjtemény, ez
Béla élete” – zárta szavait.
Földvári Attila

Hidvégi Béla vadászati gyűjteménye szerda kivételével minden nap megtekinthető
10-től 17 óráig a soproni Erdészeti Múzeumban (9400 Sopron, Templom utca 4.)

Ez az oldal RÓZSA G. RÓBERT, elnök (Vadászok és Természetvédők Közép-magyarországi Szövetsége) támogatásával jelent meg.
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A gyermekek mosolyáért
Az SCI Nimród Apród Klub vadásztábora
idén júniusban második alkalommal nyitotta
meg kapuit a Bélmegyeri Vadászkastélyban.
A gyerekek megismerkedtek vaddisznókkal, rókával, kiscsibékkel. A szalonnasütést
kincskeresés követte zseblámpával az erdőben. Másnap a közös reggeli után a csapat
Tarhosra kirándult, a Libás Tanyára, ahol

önfeledten játszhattak a mintagazdaságban, és megkóstolhatták a sült libacombot.
A kastélyudvarban vadászíjász- és sólyombemutató következett, valamint légpuskás
célba lövés. A napot számháború zárta.
A harmadik napon a Vizesfási főcsatorna
adott otthont az első Nimród Apródok Klubja horgászversenynek, majd a kastélyban
szórakoztató programokat, valamint vadfelismerési vetélkedőt rendeztek. Az elutazás
napján a kastélyparkban minden gyermek
elültette a saját fáját.
Lipp Adrienn

IX. Országos Diana Kupa

Mindent egy helyen,
hetente

2x
ingyenes hírlevél

Regisztráljon Ön is
a huntingpress.eu
információs magazin
honlapján!
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A Balatonfűzfői Lövész Egylet lőtere adott
otthont a IX. Országos Diana Kupa koronglövő versenynek 2012. június 3-án. Kicsit szeles,
de napsütéses időben érkeztünk vasárnap
reggel a balatonfűzfői lőtérre, ahol meghívónk, Szollár András mellett Putz István és
Szabó László fogadta a versenyzőket. A köszöntőt követően összefoglalást hallhattunk
a lőtér alapvető balesetvédelmi előírásairól,
ezt követően a nevezett versenyzők az eredményes sörétlövést elősegítő gyakorlati tanácsokat kaptak. A 25 korongos verseny alatt
vendéglátóink külön-külön mindannyiunk
teljesítményét mindenben próbálták segíteni, amelynek meg is lett az eredménye. Csík
Anikó, Tolna megyei versenyző, minden idők
legjobb Dianás eredményével, 22 találattal
nyerte a IX. Országos Diana Kupát. Második
helyen Kovács Magdolna végzett 13 találattal, a harmadik helyet pedig a szétlövésben
nyújtott kiváló teljesítményével Bors Vendelné szerezte meg.
Bán Beatrix

Magyar VADÁSZLAP z 2012. augusztus

Állatbemutató Gyenesdiás
és Keszthely határában
Állatbemutatót épített a Bakonyerdő Zrt.
Gyenesdiás és Keszthely határában, amely
az elkerülő út mellett május 26-ától nyitotta meg kapuit. A háromhektáros területen
az érdeklődők őshonos vadfajokkal, magyar kutyafajtákkal és háziállatokkal találkozhatnak az állatbemutatón – mondta
Farkas Judit, a Bakonyerdő Zrt. kommunikációs vezetője. A két település közös határában több karámot építettek, a háziállatok közül szarvasmarha, sertés, ló, kecske
és juhfajták, tyúkfélék és víziszárnyasok
láthatók. Az őshonos vadfajok közül szarvas, őz, dám, vaddisznó, fácán, és fogoly tekinthető
meg az erdőgazdaság által épített területen, amelyet Festetics Imréről neveznek el. Nagy
gondot fordítottak arra, hogy a fajonként elkülönített állatoknak megfelelő életteret biztosítsanak a természetes, erdős környezetben - fűzte hozzá a szóvivő. A beruházás több mint
ötvenmillió forintba került.
MTI

Hivatásos vadászok országos szakmai
versenye – 2012
Az Országos Magyar Vadászkamara szervezésében idén is megrendezik a vadőrök országos
megmérettetését augusztus 9-10-én az Érsekcsanádi Lőtéren és a Karapancsai Kastély és
Majorban. A rendezvény házigazdája a Gemenc Zrt. és az OMVK Baranya Megyei Területi
Szervezete. A résztvevőket az erdőgazdaság Érsekcsanádi Lőterénél várják augusztus 9-én
11-órára. A megnyitó után a lövészet következik. Este a versenyzők megtekinthetik a vadászati múzeumot, majd vacsorával és baráti beszélgetéssel zárják a napot. A második nap délelőttjén tartják meg az elméleti versenyt: az indulóknak tesztet kell kitölteniük a vadászat,
vadgazdálkodás és természetvédelem, és – végül, de nem utolsó sorban – a vadászati kultúra témaköréből. Ezt a gyakorlati feladatok követik: trófeabírálat, állattan, ragadozó madár-,
koponya-, nyom-, hullaték-, növény-, vadászkürtszignál- és lőszerfelismerés. A második napon a verseny a Karapancsai Majorság területén zajlik. A megmérettetésen megyénként egy
hivatásos vadász vehet részt, az aki korában megnyerte a megyei válogatót.

Eseménynaptár
VADÁSZNAPOK
augusztus 9-10. Hivatásos vadászok országos szakmai versenye –
Érsekcsanádi Lőtér, Karapancsai Kastély és Major
szeptember 1.
Fejér megyei vadásznap – Soponya
VI. Országos Vadgasztronómiai Fesztivál – Soponya
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vadásznap – Pócspetri
Zala megyei vadásznap – Bak-Sohollár
szeptember 8.
Békés megyei vadásznap – Dévaványa
Nógrád megyei vadásznap – Balassagyarmat
szeptember 15. Csongrád megyei vadásznap – Csongrád
szeptember 22. Bács-Kiskun megyei vadásznap – Baja
október 13.
V. Gerje-menti vadásznap – Albertirsa

Ez az oldal TÁMBA MIKLÓS ÉS FIA (Napkor) támogatásával jelent meg.
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„Ha éjjel csoportosan, felfegyverkezve
rám törnek, lepuffanthatom az illetőket” –
fogalmazott Varga István fideszes országgyűlési képviselő a Duna Televízió Közbeszéd című műsorában a jogos védelem
2013. július 1-jén életbe lépő szabályozásával kapcsolatban.
(06. 20.)
Pintér Sándor belügyminiszter a Parlament elé terjesztette T/7772. számú
törvényjavaslatát, amely az „erdőrendészet” terén is új szabályokat fog megállapítani.
(06. 28.)
A nagy hőség a vadállományt is megviseli,
ezért a vadásztársaságok – akárcsak télen
az élelmet – most a vizet szállítják az élőhelyekre. Éves szinten sokmillió forintot
költenek erre a vadgazdálkodók. (07. 09.)
A Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló
munkáját sokan kétségbe vonják, bírálják.
A gunmagazin.hu Videók rovatunkban
megtekinthető riport bemutatja, mivel is
foglalkozik pontosan a társaság. (06. 28.)
Május 31-én tartotta meg a gödöllői Szent
István Egyetemen a Hivatásos Lőoktatók
Szövetsége (Association of Professional
Shooting Instructors - APSI) első alapfokú
kurzusának zárását és a vizsgát. (06. 21.)
A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. az Új
Széchenyi Terv pályázatán nettó 34,5
millió forintos állami és uniós támogatást
nyert a Ravazdi Erdei Iskola infrastrukturális fejlesztésére.
(07. 09.)
Erdei iskolát épít, a mosonmagyaróvári
egyetemi karral együttműködve vadgazdálkodási fakultációt tarthat és három
szigetközi iskolával együttműködési szerződést kötött a Szigetköz Vt.
(07. 09.)
Kozma József, a Zalavölgyi Vt. vadőre
nyerte idén a hivatásos vadászok megyei
versenyét. A szakember ezzel elnyerte
a jogot az augusztusi érsekcsanádi országos versenyen való részvételre.
(07. 05.)
A Zala Megyei Vadászszövetség és a Vadászkamara szeptember 1-jén, az idei
megyei vadásznapon szépségversenyt
rendez vadászkutyák részére. A helyszín
a Bak-Sohollári völgy.
(06. 21.)
A Pro Silva Hungaria és a Pilisi Parkerdő
Zrt. közös rendezvényt szervez a Pilisben
szeptember 20-21. között. A kétnapos eseményen különböző előadásokat hallgathatnak meg a résztvevők az erdőgazdálkodás témakörében.
(06. 21.)
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¾ Folytatás a 543. oldalról
nem rájuk tartozik, medve ügyben forduljak a Duna Ipoly Nemzeti
Parkhoz. Megtettem, ahol közölték, hogy ők már régen semmiféle engedélyt nem adhatnak ki, hatósági jogkörük nincs, erre csak
a Zöldhatóság jogosult. Viszont nagyon csodálkoztak, mikor elmondtam, hogy ők küldtek hozzájuk, és ezért csak ebben az egyetlen kérdésben alakult ki közöttünk tökéletes harmónia és egyetértés.
Vissza a „feladóhoz” – adtam ki a jelszót magamnak. A Zöldhatóságról számomra hamar kiderült – „nomen est omen” – hogy nagyon
zöld, és nagyon hatóság. Házon belüli ide-oda kapcsolgatás után
végül azt a választ kaptam, hogy az engedélyt firtató kérdésemre
még egy „igen-nem” választ sem adhatnak csak úgy blikkre, mert
az engedélykérés firtatásához is engedély kell (!) Regisztráljak be, és
írásban, e-mailben kérdezhetek, amire írásban majd válaszolnak. De
hát kérem szépen – mondtam – tegnap rendeztek hajtást egy hátrányos helyzetű, fiatalkorú, védett medvére a kies börzsönyi tájvédelmi körzetben. Önök közül – érdeklődtem – senki nem látta egészen
véletlenül ezt a riportot az egyik kereskedelmi tévé híradójában? Engedélyezték-e Önök az ügyeletes és folyamatos szereplési vágyban
szenvedő állatvédőknek a védett medve hajtóvadászatát, elfogását,
vagy sem? Egy ekkora, közpénzen fenntartott bármilyen védelmi
felügyelőségtől adófizető állampolgárként még egy sima magyar
nyelvű „igen-nem” választ is köszönettel elfogadnék. Ja, és még meg
sem kérdeztem, hogy mi lesz a sorsa a szabad életétől megmentett
védett medvének, vagyis hány évet kap a tiltott határátlépésért, mikor már az EU-ban minden más, két lábon járó állatnak még útlevél
sem kell?

A HM VERGA Zrt. vadászatszervezőt keres!
A vadászatszervező fő feladatai: vadászatszervező tevékenység
komplett elvégzése üzemi és egyéb (hazai) vadászterületre, vadászatszervezéssel és saját turizmussal kapcsolatos marketing- és
reklámfeladatok elvégzése, valamint a Zrt. vadgazdálkodási, vadászati adminisztrációjának vezetése.
Feltételek:
z felsőfokú végzettség
z középfokú angol és német társalgási szintű nyelvismeret
z minimum 2 éves szakmai gyakorlat a vadászatszervezésben
z jó szervező készség
Előnyt jelent:
z felsőfokú angol és német nyelvismeret
z szakirányú végzettség
z referencia levelek
A pályázatot Tengerdi Győző vezérigazgató részére történő címzéssel, e-mailben az info@verga.hu e-mail címre, az önéletrajz,
a végzettséget igazoló és egyéb mellékelni kívánt dokumentumok csatolásával (pl. *.doc, *.pdf vagy *.jpg formátumban) kell
a Részvénytársasághoz eljuttatni.
A pályázat beérkezési határideje:
2012. augusztus 10., 8.00 óra
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Végül a válasz hat nappal később megérkezett. Ezek szerint mindenről a sajtóból értesültek, medvére sem engedélyezési kérelem
nem érkezett be, sem engedélyt nem adtak ki. A T. Hatóság telefonon történt érdeklődésére az érintett befogó szervezetek és a Duna-Ipoly Nemzeti Park őrszolgálata az esettől elhatárolódott.(?). Persze ez is valami, sőt még divatos is, de a törvényalkotó ennél sokkal
többre számított, amikor kötelező és számon kérő jelleggel előírta
(idézet): „Tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása,
kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének
veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő, vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.” (Tvt.43.§.(1) Mindezek ugyanis
a medvehajtással maradéktalanul megvalósultak. A medvének pedig, ha találkoznánk, azt brummognám a fülébe, hogy ha végzett
küldetésével, vagy medveügyi napi feladataival, ne higgyen a védelemnek, hanem azonnal határolódjon el mindentől, ne zavarja itt
nálunk se a mélyen alul Tisztelt Felügyelőséget, se az éberségükről
híres természetvédelmi őröket a baromi bokros teendőikben. Húzzon haza, mint a vadlibák, mert ott legalább van egy fikarcnyi esély
arra, hogy tudják, mit lehet kezdeni Mici mackóval a róla szóló Milneféle „szakkönyv” alapján. Mifelénk – úgy tűnk – már kevésbé, mert
nagy ám itt az Isten állatkertje. Hiszen volt már nálunk hím oroszlán
a Sváb hegyen, tigris Baranyában, puma a Kiskunságban, galléros
pávián Dél-Pest megyében, fekete párduc a Hajdúságban, sivatagi
hiúz Somogyban, farkas Veszprém megyében, jávorszarvas Csillaghegyen, szarvasbika a Villányi úton, vadkan a Batthyányi téren... és
még bármi előfordulhat.

Komoly károkat okoztak az
erdőkben a gyapjaslepkék
Több mint ezer hektár erdőt károsított meg a gyapjaslepke (Lymantria
dispar) Dél-Dunántúl két megyéjében – közölte a Baranya Megyei
Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága. Baranyában néhány száz
hektáron, Tolna megyében ezer
hektárt meghaladó területen történt valamilyen mértékű károsítás.
A tamási székhelyű Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt. honlapján
közzétett adatok szerint a tamási erdészet területén 850 és 900
hektár között van a tarra rágott, illetve 70 százalék feletti rágáskárt
szenvedett erdők nagysága, közel 1500 hektárnyi erdő pedig 30 és
70 százalék között veszítette el lombját. Lomb nélküli, szinte téli állapotot mutathat az erdő akár a nyár elején is, amikor a gyapjas pille
hernyói lecsupaszítanak egy-egy erdőterületet. A gyapjaslepke ellen
permetezéssel lehet védekezni, amit elsősorban a lakóterülethez
közeli, fertőzött erdőkben tesznek meg. Ez azonban tüneti kezelés,
a problémát a kártevő felszaporodásának természetes összeomlása
oldja meg hosszabb időre. A gyapjaslepke állománya 5-7 évente szaporodik fel, Magyarországon utoljára 2005-ben volt jelentős gyapjaslepke-fertőzés, amikor több tízezer hektáron érte kár az erdőket.

Ez az oldal PÉNTEK VIKTOR (elanhunting.hu) támogatásával jelent meg.
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Legyen Önnek is saját oldalA
a Magyar VADÁSZLAPBAN!
Előző számunkban hirdettük meg akciónkat, amely
szerint lapunk támogatható: elvileg bárki „vásárolhat”
benne oldalt. Amint látják, csak azon oldalak alján
nincs zöld kereszt, nem szerepel név, amelyeken szerkesztési szempontból nem helyezhető el. Mostantól,
miként a színházakban, stadionokban is vásárolhat
széket, páholyt egy-egy színház-, vagy sportrajongó,
úgy a Magyar VADÁSZLAP-ból is visszaköszönnek
majd azoknak a nevei, akik hajlandóak támogatni a
magyar vadászati kultúrát és a vadászsajtót. Remélhetően a támogatói lista hónapról-hónapra tovább
bővül, s 5-10-100 év múlva is méltóan reprezentálja
azokat a vadászokat, akik a Zöld Kereszt keretében egy vadászias grémiumhoz tartoznak.
A Zöld Kereszt Alapítványról és programjáról a következő számunkban és a huntingpress.eu
honlapunkon, hírlevelünkben részletesen adunk tájékoztatást.
Az oldalak ára továbbra is változatlan: havonta és oldalanként egy kisebb gyorshajtásért
járó bírság fele – 15 ezer forint.
Ezt többféle módon lehet befizetni:
z átutalással a Vadászlap Kft. bankszámlájára: Pátria Takarékszövetkezet, 65100149-11301439,
z rózsaszín postai pénzesutalványon,
z kérésre csekket küldünk,
z vagy személyesen a főváros III., Rozália utca 59/a. alatt működő szerkesztőségünkben.

Minek nevezzük, hogy a közép-afrikai Gabon kormánya lefoglalt, illegális forrásból származó 1293 elefántagyart és 17 730 elefántcsontból
készült tárgyat égetett el, amivel az
orvvadászat elleni küzdelem fontosságára kívánta a figyelmet felhívni.
Közép-Afrikában minden eddiginél
nagyobb méreteket öltött az elefántok orvvadászata, mert az agyarakat
jó pénzért tudják értékesíteni.

 FOTÓ: WWF

Agyarak a máglyán

Menekül a vad a rengeteg szúnyog elől
A nagy hőség a vadat is megviseli. A Duna legutóbbi jelentősebb áradását követően – és
a medrek korábbi kotrása révén – bőséges víz maradt a gemenci holtágakban, így a szomjúságtól nem szenved a vad. Ám a szúnyogok éppen a vízbőség miatt szaporodtak el.
A vadászok megfigyelték, hogy a szarvasok alkonyatkor nyakig merülnek a vízbe, hogy csak
a lehető legkisebb felületen csíphessék őket a vérszívók. Az állomány megóvása érdekében
ebben a helyzetben nem sokat tehetnek a szakemberek. Árva Károly vadászati osztályvezető elmondta, hogy a szúnyogok ellen nem tudnak mit tenni. Etetnek és nyugalmat hagynak
a vadnak, hogy megtalálja azokat a helyeket, ahol a legkevésbé bántja a szúnyog és leginkább friss vízhez jut.
Más a helyzet a Gemenchez tartozó homokos területeken, például Hajós környékén. Oda
naponta szállítanak vizet itatására. A vaddisznók szeretnek dagonyázni, ezért az itatók mellett lapályokat hoznak létre a vadászok.

Ez az oldal SZEGEDI LÁSZLÓ (Veszprém TV) támogatásával jelent meg.

VW Amarok
vadászcélokra
fejlesztve
A megnövekedett igény miatt és az ügyfélkör még szélesebb kiszolgálásának érdekében a Volkswagennél elkészült az Amarok
vadászautó változata.
A Magyarországon elsőként megvalósuló egyedi építésű vadász Amarok minden
olyan eszközzel fel van szerelve, amire egy
klasszikus vadászat közben szükség lehet.
A mobil vadászlessé átalakított pick-up felkészítése a műszaki megerősítéssel és a járművédelemmel kezdődött.
A felfüggesztései ausztrál Old Man Emu
futómű-szetteket kaptak, melynek révén
a gyárihoz képes az autó 30 mm-rel magasabb lett, és a rugóútjai is 45 mm-rel megnőttek. Duraluminium haspáncélrendszer,
60 literes víztartály szivattyús kézmosóval,
vagy zuhanyozóval(!), WARN -Tabor 9K csörlő rádiós távirányítással és kevlár kötéllel,
a króm-molibdél bukókeretre emelő, vadfelhúzó csörlő és ledes munkalámpák vannak szerelve. Az autó lökhárítóit elől-hátul
„aláfutásgátlókkal”, míg oldalt „felülésvédő”
küszöbökkel látták el, a kétszemélyes platóülés három magassági fokozatban állítható, és pillanatok alatt kiemelhető. A raktér hátsó részén 2 darab zárható, vízhatlan
tárolódoboz van, az utasfülke tetején mobil
és állítható magasságú puskatámaszték helyét alakították ki.
Az Amarok ezzel a felépítménnyel és tágas
utasterével elsőszámú vadászautóvá vált,
amit csak az fokozhat tovább, hogy a kétliteres, 163 lóerős Biturbós erőforrás 400 Nm-es
nyomatéka bőséges tartalékot biztosít a legnehezebb terepviszonyok között is, mindezt
kedvező fogyasztási értékek mellett.
Az árról – sajnos – nincs információnk, de
a nem vadász változat alapára ezzel a motorral 8 millió forintnál kezdődik.
portfolio.hu
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ILLUSZTRÁCIÓ: Kelemen István

A keresztrejtvényben a vadászat etikai kódexéből vett idézet
található. Megfejtését 2012. augusztus 8-ig várjuk szerkesztőségünk címére vagy a jatek@vadaszlap.hu e-mail címre.
(E-mailben elküldött megfejtések esetén,
kérjük a levélben írja meg címét is!)
A helyes megfejtők között értékes könyveket sorsolunk ki.
Előző havi megfejtés:
„A trófea őrzi a vadászat összes emlékét és körülményeit,
megtestesítve és időtlenné téve azokat.”
Nyertesek:

Pócsi Viktor (Sajóörös), Tóthné Macsi Alíz (Kazincbarcika),
Baranya Sándor Attila (Madocsa)

A megfejtéseket a 593. oldalon megtalálják!

Formák

Melyik számozott kép illik a kérdőjel helyére és miért?

Vicces percek
- Lehet, hogy ma éjjel nagy vihar lesz – mondja a vadász a feleségének.
- Ha időben jössz haza, drágám, akkor nem – nyugtatja meg az aszszony.
- Az én kutyám a legokosabb a világon – dicsekszik egyik vadász
a másiknak.
- Látom. Valahányszor felemeled a puskát, rögtön elbújik egy fa
mögé.
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Ez az oldal MAGYAROVICS KÁROLY (Esztergom) támogatásával jelent meg.
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Ipszilon ¾
A játékot két játékos játszhatja egyszerre, akik felváltva színezik ki
a háromszög részecskéit (pl. az egyik pirossal, a másik kékkel).
Csak a szomszédos mezőnket szabad színezni. Az a játékos nyer,
aki hamarabb köti össze a háromszög mindhárom oldalát
a saját színével, így egy ipszilonra emlékeztető alakzatot hoz létre.

À Bridges
Két színnel javasolt játszani.
Egy lépésben két (egymás melletti) saját színű pötty köthető össze.
A verseny célja a saját átellenes oldalak folytonos vonallal való összekötése.

À Gyufázó

Helyezzen át 4 gyufaszálat úgy,
hogy 6 egyenlő szárú háromszöget kapjon!

Gyerekjáték
Tedd helyes sorrendbe a betűket és megkapod a képen látható állat
nevét. A helyes megfejtést visszaküldők között értékes könyveket
sorsolunk ki. Határidő 2012. augusztus 04.

idámózok ákssa

üns ekelit

escfkerakú eplke

réveden

züsker araskf

ékk incege

Ez az oldal TÖRÖK ANTAL (Solymár) támogatásával jelent meg.
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A 2012. év rovara: az ájtatos manó

Imádkozó sáska
Az imádkozó sáska vagy ájtatos manó (Mantis religiosa) a fogólábúak (Mantodea) rendjébe tartozó rovarfaj. A név jelentése: mantis
(görög) = próféta, jós; religiosa (latin) = vallásos. A vallásos jelző arra
a lábtartásra utal, amely emlékeztet az imádkozó emberek összekulcsolt kezeire. Néhány további magyar neve Gozmány László Hétnyelvű állatszótára szerint: fogólábú sáska, ájtatos sáska, ájtatos manó,
táltos manó, táltos sáska, buzgó manó. Frivaldszky János (1867) monográfiájában „ájtatos táltor” néven szerepel. Ez a nagytestű, ragadozó rovar jól felismerhető széles homlokpajzsáról, hosszú nyakáról
– ami valójában az állat megnyúlt előtora – és a jellegzetesen maga
előtt meghajlítva tartott elülső lábairól, amelyek tüskés fogólábakká
alakultak. A nemek megjelenésükben eltérőek. A kifejlett nőstény
nagyobb méretű, kb. 6–8 cm testhosszú, potroha erőteljes, olyan,
mint egy „kis gömböc”, mivel a benne rejlő petéktől felduzzad. Többségük zöld, de vannak szürke, szürkésbarna, sőt – ritkán – okkersárga
példányok is, jórészt megfelelően környezetük általános színezetének. Nagy testmérete miatt általában nehezen, vagy egyáltalán nem
röpül. A hím mindig kisebb, karcsúbb, kb. 4-6 cm és röpképes. A párosodás nyár végén történik, melynek során vagy utána a nőstény
felfalhatja a hímet. A hímek fejében ugyanis található egy, a párzó
mozgást gátló idegközpont. Amikor a nőstény a párosodás közben
hátrafordulva leharapja a hím fejét, ez a gátlás is megszűnik és ezáltal a megtermékenyítés sikeressége is nő. Az sem elhanyagolható,
hogy így a nőstény jelentős fehérje-utánpótláshoz jut, ami a peték
termeléséhez mindig jól jön. A nőstények által lerakott szürkésbarna
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ROVATVEZETŐ:

ELEK SZILVIA

elekszilvi@vadaszlap.hu

(Mantis religiosa)

színű, 3-4 cm nagyságú petecsomó, más néven kokon telel át. A lárvák május-június folyamán kelnek ki, nagyon hasonlítanak a kifejlett
imádkozó sáskára, de kisebbek és szárnyatlanok, többszöri vedlést
követően (kifejlés) érik el a teljes méretet. Színének és testtartásának köszönhetően jól beleolvad környezetébe. Az álcázás nem csak
a zsákmány becserkészéséhez elengedhetetlen, hanem a rá leselkedő más ragadozók elől is így igyekszik láthatatlanná válni. Ha
veszélyben érzi magát, széttárja mellső fogólábait, és felvillantja
a lábtöveken elhelyezkedő, riasztó, fekete, egy nagyobb állat szemeit imitáló foltokat. Tápláléka elsősorban rovarokból áll, de nagyritkán
akár fiatal gyíkokat, madárfiókákat is elejthet. Zsákmányát bicskaszerűen csukódó erős fogólábaival ragadja meg. Melegkedvelő rovar, nálunk a természetes és természet közeli száraz, napos lejtőkön
a leggyakoribb, de szórványosan legelőkön, réteken, kaszálókon,
gyümölcsösökben, városszéli parlagokon is feltűnik egy-egy példánya. Az erdőt viszont kerüli, és vizenyős-mocsaras élőhelyekre is csak
elvétve kerül. Bár természetes élőhelyein viszonylag gyakori, több
országban, így nálunk is törvényes védelem alatt áll. Természetvédelmi értéke 2000 forint.
Imádkozó sáska a kultúránkban:
- Fantasztikusan „emberi” megjelenésük, szokásaik és villámgyors,
mozdulatlan várakozásból indított támadásaik miatt az imádkozó
sáskák mindig iszonyatot és bámulatot keltettek a szemlélőkben.
Néhány földrészen az ősök úgy tartották, az imádkozó sáskákat azért
teremtették, hogy megmutassák a helyes imádkozó pózt az emberiségnek.
- Igen sok muzulmán úgy véli, hogy az imádkozó sáskák mindig Mekka felé fordulnak, amikor fölveszik áhítatos testtartásukat.

Ez az oldal RÁSKAI KISS ZSOLT (Svarowski Optic) támogatásával jelent meg.

KIVÁGHATÓ LEXIKON ¾

A pásztorok viszont azt állítják, hogy a sivatagban az imádkozó sáska lábával mindig észak felé mutat.
- Európa bizonyos részein is mágikus erőt tulajdonítottak az imádkozó sáskának.
Dél-Olaszországban, ha egy paraszt minden nyilvánvaló ok nélkül megbetegedett,
azzal magyarázták, hogy ránézett az imádkozó sáska. Provence-ban elterjedt az
a hiedelem, miszerint az imádkozó sáskák mellső lábuk mozdulatával hazafelé tudják irányítani az elveszett gyermekeket, ha azok könyörögnek hozzájuk.
- Szardínia hegylakói úgy vélték, hogy imádkozó sáskát megölni – de még megérinteni is – balszerencsét hoz.
- Kelet népei számára ez a faj mindig is a bátorságot és a kegyetlenséget jelképezte. Alakja feltűnik mind a kínai pergamentekercseken, fametszeteken, mind
a japán szamurájkardok markolatán. A kung fu egyik testtartása is az ájtatos manót
utánozza.
- Az imádkozó sáska jelen van a kínai orvosi elméletben és gyakorlatban is. Már
az i. e. V. században sok betegség gyógyírjának tartották a vízben főtt sáska-tojást,
az impotenciától egészen a kard ütötte sebig. A kínai orvosságos emberek a rovartojás héját és a levedlett bőrét írják fel medicinaként.”

Ez az oldal STOHL ANDRÁS (Fót) támogatásával jelent meg.

Sajmeggy (Cerasus mahaleb)
Közép- és Dél-Európában őshonos. Főként mészkövön kialakult karszt bokorerdők, száraz tölgyesek,
cserjések, törmeléklejtők, sziklafalak közelében találhatjuk. Többnyire alacsony termetű (5-8 méter), gyakran már tövétől elágazó, terebélyes koronájú kis fa,
különleges körülmények között azonban nagy fává
is fejlődhet – egy ilyen, körülbelül 20 méter magas
példány látható a pesti Füvészkertben. Kérge hoszszanti irányú repedésekkel tarkított, a fiatalabb ágak
és gallyak kérge sima, sötétbarna, paraszemölcsös.
Levelei kerekdedek vagy tojásdadok, csúcsuk tompán kihegyesedő, válluk egyenes vagy kissé szíves,
szélük csipkés. A levélnyél körülbelül fele olyan hoszszú, mint a 3-6 cm-es levéllemez, melynek színi oldala fényes sötétzöld és csupasz, fonákja középzöld
és a főér mentén világosbarna bolyhos szőrös. Apró,
fehér, öttagú virágai lombfakadással egy időben
nyílnak. Április-május hónapokban virágzik. Fényes,
feketére érő csonthéjas termései átlagosan 6 mm
átmérőjűek, egyszerre keserűek és édesek. Termése június-július hónapokban érik. Az egész növény,
de különösen a kéreg megtörve erős kumarin illatot
áraszt, ezért erős, kemény fáját pipaszár készítésére
használják. A sajmeggy tarackokat és tősarjakat nem
hoz, a legtöbb gyümölcstermesztésre alkalmas hazai
talajtípuson jól fejlődik, ezért cseresznye és meggyfajták alanyául széles körben használják.
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BARKÁCS
Készítsünk hasznos eszközöket, berendezéseket házilag, olcsón, akár hulladéknak tűnő dolgokból is

Emelő, rénfa, vadrács – egyben
Sok vadász vakarja a fejét, amikor ott áll elejtett vadja mellett a szállítójárművel, épp csak egyedül nem tudja/bírja azt felrakni. Ezen segít a precizitásáról ismert Molnár Károly, a Heliátor puskalámpák és a kocsiban
szállítható forgószékes magasles gyártójának új fejlesztése, amelyet – úgy hírlik – sorozatban is gyártani
készül.
akadálytalan futását. A kézi hajtókaros 1:5 áttételű csörlő használata nem igényel nagy erőt, szállítási helyzetben is stabilan tartja
a rögzítő csap és ha nem kell, egy mozdulattal levehető. A kézzel hajtós változat mellett speciális motoros csörlővel felszerelt is készült.
A kampóra felakasztható a szabványos vágóhídi húskampó, így
a vad hátsó lábainak inába akasztva, akár függő helyzetében is zsigerelhető, hónaljazható, és egyszerűen átakasztható a hűtőkonténer
csúsztatórúdjára. Ha a vad nyúzásra, bontásra kerül, ezen az „utazó
rénfán” az is elvégezhető, helyhezkötöttség nélkül.
Vasmunkában járatos vadászok maguk is nekifoghatnak elkészítésének, a kevéssé hozzáértők (vagy kényelmesebbek) érdeklődhetnek utána a heliator@t-online.hu levelezési címen.
-som

 FOTÓK: Molnár Károly

A praktikus szerkezet négy funkciót egyesít magában: emelő, zsigerelő állvány, fordítódaru és vadszállító rács. Mindez egy Niva, vagy
Samurai méretű terepjáróra, de akár platósra is felszerelhető, súlya
nem éri el a 20 kilót. Alapállásban, felhajtva mindössze 15 centiméterrel növeli meg a jármű hosszát – így mind a rendszám, mind
a lámpák láthatók – kinyitva 50 centire lóg ki. A rács bal hátsó sarkára
hegesztett talpra csuklópánttal csatlakozik a forgózsámolyos, zártszelvényből készült, felhajtható emelőállvány, amelyet csavarral lehet rögzíteni, ugyanúgy, mint a belőle kihúzható gémet is, amelyen
2 görgőcsiga biztosítja az akasztós kampóban végződő acélsodrony

Felhívás!

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

Ez az oldal SOLTÉSZ KÁROLY (Szentendre) támogatásával jelent meg.
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ÍZVÁLASZTÓ

Várjuk a sült galambot?
Augusztusra szépen kigömbölyödnek az örvös galambok, a fiatalok is kijárnak a tarlókra, ahol a kipergett gabonaszemeken zsírosra híznak. Az érőfélben lévő napraforgót is előszeretettel látogatják rajtuk kívül a vadászható
balkáni- és a védett vadgerlék is. A napraforgót sokszor olyan tömegben lepik meg, hogy a kár jelentős, akár
katasztrofális is lehet – így aztán bőven kerül terítékre belőlük.
A galambok, gerlék húsa kitűnő, nem véletlen a népies nyelvhasználatban gyakori utalás a sült galambra, mint ahogy a töltött galamb
sem csak a „bögyös-faros” menyecskékre használatos kifejezés, eredete a remek konyhai fogás dicséretében leledzik. A fiatal galambból
készült levest eleink a lábadozó, súlyos betegségből felépülőben lévő gyermeknek, felnőttnek egyaránt valóságos orvosságként használták. A házigalamb fajtákat nem csak dísznek tenyésztették, hanem hogy a konyhára kerülő ínyencség mindig kéznél legyen. Elkészítési
módjának csak a fantázia szegényessége szabhat határt. S hogy a galambra vadászók jól el tudják készíteni zsákmányukat, közreadjuk
Blaskó János mesterszakács két receptjét.
-som

Tejfeles vadgalamb leves

Tűzdelt galambmell roston

Hozzávalók: 2 vadgalamb, 5 deka vaj, 10 deka sárgarépa,
5 deka szeletelt gomba, 5 deka fehérrépa, 5 deka zeller, 5 deka
vöröshagyma, 5 szem egész bors, 2 babérlevél, 1 szem szegfűszeg, kakukkfű, 1 deci fehérbor, 5 deka citrom, 2 deka liszt,
2 deci tejföl, fél csomag petrezselyem, só.
A megtisztított galambokat negyedekre vágjuk. A karikára vágott zöldségeket és a hagymát megpirítjuk, hozzáadjuk a fűszereket, felengedjük vízzel és puhára főzzük, majd tejfölös-lisztes
habarással bekötjük. Kiforraljuk, majd tálaljuk, a tetejét finomra vágott petrezselyemmel megszórjuk.

Hozzávalók: 8 vadgalamb-mell, 15 deka füstölt szalonna,
1 deci étolaj, 5 deka vaj, fél kiló sárgarépa, 40 deka gomba,
40 deka padlizsán, 20 deka paprika, friss kakukkfű és bazsalikom, borskeverék, só.
A galambmelleket vékony szalonnacsíkokkal megtűzdeljük,
majd borsozzuk, bedörzsöljük a kakukkfűvel és sütésig hűtőbe
tesszük. A sárgarépát sós vízben félig megfőzzük (blansírozzuk),
majd a többi zöldséggel nagyobb darabokra vágjuk és vajban,
sóval és bazsalikommal roppanósra pirítjuk. A mellek mindkét
oldalát kevés olajban pirosra sütjük úgy, hogy a közepe rózsaszín maradjon, és azonnal tálaljuk.

Megfejtések:

Formák

Gyufázó

Mert minden sorban a következő párosításban
jönnek sorban az elemek:
kör-háromszög, négyzet-háromszög, négyzet-kör

Ez az oldal TÓTH KÁLMÁN (Szakmár) és HAMMERL JÁNOS (Hegyeshalom) támogatásával jelent meg.
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HIRDETÉS

Kollath

Hunting Consultant
since 1989
AUSZTRÁLIA:

Vizi bivaly vadászat: AUS$ 10 400
Banteng vadászat: AUS$ 13 000
Krokodil csapdázás AUS$ 7000

AVENZOR VADRIASZTÁS

NAMÍBIA:

Cervacol Extra:

ZAMBIA:

tű- és lomblevelű erdészeti
kultúrák, gyümölcs- és díszfák
téli vadkár elleni védelmére.

Antilop szafari a jávor antilopok
országában, szabadterületen

Kaffer bika és fekete lóantilop csomag 19 750 USD

OROSZORSZÁG:
Téli jávorbika csomag
(motoros szánon): 6500 EUR-tól
Marco Polo csomag: 7500 EUR-tól
Maral, ibex, szibériai őzbak csomag:
4500 EUR-tól

KANADA:

Jávorbika csomagok: 3995 USD-tól
Rozmár vadászat: 8500 USD

GRÖNLAND:

Pézsmatulok + karibúcsomag: 6080 EUR

VAJDASÁG:

Fürjvadászati csomag 550 EUR/vadász

SPANYOLORSZÁG:

Spanyol ibex csomag 4000 EUR

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

Vadóc:
mezőgazdasági, kertészeti,
szőlészeti és erdészeti kultúrák
szaghatáson alapuló, tasakos
vadriasztó szere.

Repellovit:
Kollath, skype: kotorikerti,
+36-30/921-1562
kotorikerti@gmail.com

Üregi nyulak
és bevadászott
vadászgörények eladók!

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

MINDEN VADKÁR
MEGELŐZÉSÉRE VAN
MEGOLDÁS!
Szállítás postán
Székhely és adminisztráció:
1124 Budapest,
Koszta József u. 28.
Tel./fax: 06-1/319-6578

06-30/855-1828
594

Megrendelés és szállítás:
5540 Szarvas, Vajda Péter út 25.
Tel./fax: 06-66/313-301,
06-30/911-7064
e-mail: pesti@szarvas.hu
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