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VADÁSZ    KÜRT
Az elmúlt idõszak érdeksérel-
meit, konfliktusait végre el kell
simítani. E célt szolgálta a
Veszprém Megyei Vadászkama-
ra vadászati fóruma, amit az
Odvaskõ Hotelban tartottak.
Az év elején még forrongott
Veszprém megye vadásztársa-
dalma. Ez persze nem csoda,
hiszen egy újabb tízéves vadá-
szati üzemtervi ciklus kezdõ-
dött, amelyet megelõzött a va-
dászati határok kijelölése. Ez
nem ment minden gond nélkül,
korábbi vadásztársaságok bom-
lottak fel, örökös barátságok
robbantak szét, néhol még a
csatabárdok is elõkerültek. Sze-
rencsére az idõ elõre haladtával
csitultak az ellentétek, Minden-
kinek rá kellett jönnie arra, hogy
értelmes munkát csak konfliktu-
sok nélkül lehet végezni, bár-
mily mélyek is a sérelmek.

A Veszprém Megyei Vadász-
kamara a festõi szépségû kör-
nyezetben fekvõ Odvaskõ Ho-
telben tartotta megyei vadászati
fórumát. A rendezvény a szak-
mai elõadások mellett azt a célt
is szolgálta, hogy a vadászok
megismerjék egymás gondola-
tait, s közösen beszéljék ki a
még feszítõ problémákat.

Pap Gyula vadászkamarai el-
nök is ekként fogalmazott kö-
szöntõjében. Mint mondta, a
fórum ötlete már a nyár folya-
mán felmerült. Mindenki úgy
érezte, hogy viharos idõszak áll
a vadásztársadalom mögött. Ezt
követõen azonban a vadászok-
nak ismét szóba kell állniuk egy-
mással, találjanak utat a másik-
hoz, s beszéljék meg személye-
sen a dolgaikat. Egy ilyen
„békítõshow” nem is lehetne
jobb helyen, mint a Bakony szí-

vében. Ki kell húzni a tüskéket,
egyszer és végérvényesen, hogy
az elkövetkezõ tízéves üzemter-
vi ciklus a munkáról szóljon, s a
vadászok békében tudjanak
egymás mellett élni és dolgozni.

A megyei vadászati fórumon a
vadásztársasági vezetõk, a kama-
rai küldöttek vettek részt. A ren-
dezvény fõvédnökei Gõgös Zol-
tán, FVM államtitkár, illetve
Sirman Ferenc FVM kabinetfõ-
nök voltak. A fórumon elõadást
tartott Pintér István, az FVM
fõosztályvezetõ helyettese, dr.
Radovits Tibor, az MGSZH
Veszprém megyei fõigazgatója,
Pechtol János, az OMVK fõtit-
kára, dr. Soós Kálmán, az MVH
Veszprémi megyei kirendeltsé-
gének vezetõje, és dr. Édes Géza,
Veszprém megyei fõállatorvos.

(A fórumról szóló összeállítást
a lap 3. oldalán olvashatnak.)

Utat találni egymáshoz
Most már a vadgazdálkodási munkára kell koncentrálni

Aligha van bensõségesebb, meghittebb ünnepe az esztendõnek, mint a karácsony
– feltéve, hogy szép és szeretetteljes. Felerõsíti bennünk a jót, tompítja a rosszat,
hihetõvé teszi a szeretetet.
Az advent reményt ad: egyszer majd igazabb lesz a világ, az emberek képesek lesz-
nek megtagadni gyûlölködõ érzéseiket, mások ellen forduló elõítéleteiket, ereden-
dõ önzésüket. 
Az adventi várakozás a bûnöktõl, vétkektõl való megtisztulás eljövetelét ígéri, és
magában hordozza az áldozattal már megváltott jövõ ígéretét. Ez idõszak alatt
tisztára moshatjuk a szívünket, hogy újra (vagy még mindig) hinni tudjunk a kö-
zösségben, az összekapaszkodást ígérõ kéznyújtásban, a szeretet erejében.
Az adventi várakozást Tamási Áron írta le szép szavakkal: „...a föld örömet kiál-
tott az égre és az ég örömet kiáltott a földre. Karácsony este lett.”  Ilyenkor a re-
ménység öröme szállja meg az embereket, és kisöpri szívükbõl az esztendõ gond-
jait. Ezért van varázsa a zöld fenyõ és foszlós kalács illatú karácsonynak. 
Az életnek addig van értelme, amíg az ember szeretetet tud adni, és ami annál sok-
szor nehezebb: képes a szeretetet elfogadni. Éppen azért a karácsony Isten csodá-
latos öleléseként is értelmezhetõ. 
Semmihez nem fogható a Szenteste izgalma, a csilingelõ csengettyû hangja, a
Csendes éj dallamai. Együtt a család, s boldogító bizsergés járja át a szíveket, lel-
keket. Karácsony hangjai máig kísérnek, immár örökre, jólesõen.

Minden vadásztársunknak 
békés karácsonyt, boldog új esztendõt kívánunk!

Zöld fenyõ és foszlós kalács

Az odvaskõi fórum beváltotta a hozzá fûzött reményeket. Elszívták a békepipát

Vérebvezetõk nyomában jártak
A „Vérebvezetõk nyomában” címû filmjükkel Kittenberger
Kálmán-sajtódíjat nyert Szegedi László és Schenek Tamás.
A veszprémi Szegedi László
rendezõ-operatõrnek és az aj-
kai Schenek Tamás operatõr-
vérebvezetõnek nagyon sok
munkájuk fekszik abban, míg
elkészültek a „Vérebvezetõk
nyomában” címû kisfilmjük-
kel. Megérte a fáradozás, hi-
szen erõfeszítéseiket az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara és
az Országos Magyar Vadászati
Védegylet egyaránt értékelte. A
két szervezet által közösen
meghirdetett Kittenberger
Kálmán-sajtódíj pályázaton
tarolt a kisfilm, a legjobbnak
ítélte a szakmai zsûri.

A pályázati kiírás deklarál-
tan a közvélemény rokon-
szenvének megnyerését tûzte
ki célul. A vadvédelem, a vadászat célját, lényegét kívánta elfogadtatni a nem vadászok körében, a
közvélemény elõtt is.

A díjnyertes film látványos módon mutatja be a magyarországi vérebezés, vérebvezetés rendkí-
vül érdekes, szakmailag is kiemelkedõ világát. A vérebvezetés kultúrtörténetének és a vadászati ha-
gyományokhoz szorosan kötõdõ értékeinek filmes bemutatása alkalmas arra, hogy segítse a vadá-
szat, a vadgazdálkodás megbecsülését. Az alkotók a civil közönségnek is megmutatják, hogy mit is
jelent a véreb és gazdája, gazdasági értékeket mentõ, igazi õsi vadászszenvedélyt, sokrétû tudást
igénylõ, közös munkája. 

A sajtódíj pályázat eredményét az augusztus 20-i, ópusztaszeri Országos Vadásznapok keretében
adták át. A film szakmai támogatója a Magyar Véreb Egylet volt.

Szegedi László és Schenek Tamás. Vérebeztek

A vadászok ismét kitettek ma-
gukért, az általuk kínált prog-
ramok ezúttal is ámulatba ej-
tették a pápai Szent György-
napi Agrárexpo látogatóit. A
vásár egyik napján vitathatat-
lanul nekik jutott a fõszerep.
Évekkel ezelõtt vállalkoztak
arra a vadászok, hogy a pápai
agrárexpo keretében kiállja-
nak a nagyközönség elé, hogy
bepillantást nyújtsanak életük-
bõl, tevékenységükbõl. A fellé-
pésük olyannyira sikeressé
vált, hogy nélkülük ma már el-
képzelhetetlen lenne a kiállí-
tás. Mi több, ma már a Veszp-
rém megyei vadásznapot is en-
nek égisze alatt rendezik.

Ezúttal is rengeteg embert
vonzott a vadászok bemutat-
kozója, amely a Szent György-
napi Agrárexpo önálló kísérõ-
rendezvénye volt. A vadászok
jelenlétét örömmel fogadták a
látogatók, hiszen számtalan,
közönségcsalogató program-
mal színesítették a kiállítást. A
korábbi éveknek megfelelõen

ezúttal is tartottak Hubertus
misét, trófeakiállítást, vadász-
kürt-, és vadászkutya bemuta-
tót, íjászlövészetet, borfelisme-
rõ versenyt. A közönség érdek-
lõdését nagyszabású trófea be-
mutatóval kötötték le, olyan
kuriózumokat mutattak be,
mint például az amerikai bö-
lény, vagy a jávorszarvas.

Legnagyobb várakozás ezút-
tal is vadásztársaságok fõzõ-

versenyét kísérte. 18 vadgaz-
dálkodó 22-féle ételt készített. 

A zsûri a Somló-tája Vadász-
társaság pikáns szarvasborjú-
ból készült pörköltjét értékelte
a legjobbnak.

Az év során egy alkalommal
értékelik a kiváló munkát vég-
zett társaikat. A legjobbaknak
szánt kitüntetéseket is a me-
gyei vadásznapon adták át.

Nagysikerû pápai bemutatkozó
A vadásztársadalom nyitott a nagyközönség elõtt

A vadászok nélkül ma már nincs pápai agrárexpo



CC MM YY KK

VADÁSZKÜRT – 2 – 2007 december

A területkialakítás ismert prob-
lémái miatt a jogosultak nem
tudták idõben elkezdeni a gaz-
dálkodást. Csak egy-két helyen
indult a törvény szerint április
15-tõl az õzbak szezon. Mára
helyreált a rend.
A dám és a muflon állománya
Veszprém megyében kisebb, ke-
zelhetõ populációt jelent. A be-
csült létszámuk 1000-1100 körül
van külön-külön, tudtuk meg
Vezsenyi Imrétõl, a Mezõgazda-
sági Szakigazgatási Hivatal
Veszprém Megyei vadászati osz-
tályvezetõjétõl. Az évek hosszú
sorára visszatekintve a kilövési
számok viszonylag állandók,
dámbikából 224-et, muflon kos-
ból 446-ot kellene terítékre hozni. 

Dámbikából november végéig
37 egyedet sikerült kilõni, ebbõl
három ezüst, egy pedig bronz
minõsítést kapott.  A probléma
az, hogy a 37-bõl itt is van öt mí-
nuszos kilövés! Muflonból eddig
38 egyedet mutatattak be trófea-
bírálatra, az érmes arány: négy
arany, öt ezüst, hét bronz. Itt is
van nyolc hibás kilövés, ami húsz
százalékot tesz ki!

Az osztályvezetõ szerint ért-
hetetlen, hogy ilyen komoly ér-
mes arány mellett miért kell
ilyen korán meglõni  ezeket az
egyedeket?! A muflon kosok
esetében egyre jobban nõ az ér-
mes arány. Nagyon jó bázisú, jó
képességû egyedekrõl van szó,
tehát mindenképp érdemes len-
ne megvárni a megfelelõ
golyóérettségi kort. Fiatal kor-
ban a szakmai selejteket kellene
kilõni. 

Megyénkben az õz potenciáli-
san meghatározó, még akkor is,
ha az érmes arányt tekintve
mindössze 2–3 százalék körül

mozog. Innen nézve nem olyan
nagy jelentõségû, de komolyabb
odafigyeléssel nagy eredménye-
ket lehetne kihozni belõle. A va-
dászatra jogosult a gímhez ké-
pest fele idõ alatt tudná ugyan-
azt a bevételt produkálni. Me-
gyénkben volt 686 gramm nagy-
ságú bak, ami már nagyon ko-
moly összegekbe kerül egy bér-
vadászat során. 

A tervezett õzbak mennyiség
1737. A trófeabíráló bizottságnál
eddig 1450 egyedet mutattak be,

ami a teríték 83 százalékát jelen-
ti. Ezek között összesen 39 volt
az érmes: kettõ arany, 14 ezüst,
23 bronz. Figyelembe véve, hogy
a trófeát más megyékbe is elvi-
hették, akkor ez azt jelenti, hogy
az éves kilövési terv nagyjából
teljesült. A hibás kilövések szá-
ma viszont itt is nagyon jelentõs,
94, ami, az összkilövésnek közel
húsz százaléka! Nehézséget az
jelent, hogy összesen 5121 õz ki-
lövését tervezték, tehát a tarvad
kilövésnek is eleget kell tenni. 

Vaddisznóból a hatóság 6917
egyed kilövését tervezte, amibõl
1107 a kan. A trófeabíráló bi-
zottsághoz eddig 113-at agyarat
mutattak be, ami a tervezettnek
mindössze tíz százaléka. A tör-
vény alapján csak 16 centiméter-
tõl kell bemutatni a vadkant, de
az árjegyzékekben már 12 centi-
tõl kezdõdik a méret. Az ivar
szerinti nyilvántartásban az is
kannak számít, ami nem éri el a
bemutatási kötelezettséget. Ép-
pen ezért a trófeabíráló bizott-

ságnál a tervezett kanszám soha
nem fog megjelenni.

Az átalakulás idõszakában
sajnos a láthatatlan teríték is
megjelent. 

A vadászatra jogosultak hiába
próbálták meg a törvényben fog-
lalt kötelezettségeknek leget
tenni, õrizni a területet, számta-
lan olyan vad esett, amely nem
került a nyilvántartásba. Árulko-
dó a rengeteg nyúzott bõr, a lö-
vésre utaló jel, amivel a vadá-
szok találkoztak.

Késve kezdõdött a vadgazdálkodás
Az idei gímszarvas teríték nem igazolta a va-
dásztársaságok várakozásait. Az elõjelek alap-
ján mindenki kiváló bõgésben bízott, ehhez ké-
pest a szeptember inkább csalódást hozott.
A 2007–2008 vadgazdálkodási évre összesen
4543 gímszarvas elejtését írta elõ a hatóság, tá-
jékoztatott Vezsenyi Imre, a Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Veszprém Megyei vadá-
szati osztályvezetõje. A gímszarvas állomány be-
csült létszáma 8917 darab. A kilövési tervszám-
okkal a megye visszaállt arra a szintre, amelyet
gím esetében teljesíteni tud. Szakmai vélemény
szerint gímbõl 5400 az elvárható mennyiség, ami
még fenntartható Veszprém megyében.

A hatóság 1330 bika lelövését irányozta elõ.
Ebbõl november végéig a Veszprém megyei tró-
feabíráló bizottságnál 775-öt bíráltak el. Ez az
éves terv 58 százaléka. Mivel a törvény lehetõsé-
get ad arra, hogy a vadászati engedéllyel elejtett
trófeákat más trófeabíráló bizottsághoz vigyék,
ezért vélelmezhetõ, hogy például a szomszédos
Gyõrbe is vittek megyénkbõl agancsot. Ez az év
végi egyeztetések során kiderül. Az osztályvezetõ
leszögezte, a határátlépésnek megfelelõen a va-
dászvendéget kiszolgálva áll rendelkezésre a ha-
tóság a trófeabírálati feladatok ellátásában. A
Veszprém megyében elbírált 775 trófeából 12
arany, 92 ezüst, 259 bronz minõsítést kapott. 

Az idei szezonban 12 kilósnál nagyobb trófeá-
jú bika nem került elõ, 11 kilónál nagyobb is
csak kettõ, ezért az idei terítéket a legnagyobb
jóindulattal sem lehet kiválónak minõsíteni. Az
idei súlyrekorder Balatonakaliban esett, az
agancs súlya 11,36 kilogramm volt, a trófeabíráló
bizottság értékelése: 217,08 pont. A másik „csúc-
s” devecseri, 11,15 kilós és 221,64 pontos. 

Tíz kiló fölötti bikát ötöt lõttek: Dörgicse
(10,36 kg, 216,34 p), Kamond (10,93 kg, 214,25
p), Monostorapáti (10,3 kg, 218,82 pont), Pápa-
kovácsi (10,43 kg, 220,17 p), Zalaerdõd (10,41
kg, 220,51 p). További hét agancs került a
9,30–10,00 súlyhatárok közé, ezeket Magyar-

gencsen (kettõt), Iszkázon, Barnagon, Borza-
váron, Kupon, Nagydémen lõtték. A legjobb
trófeák között három a legdurvább, mínusz há-
rom pontos volt! A fenti trófeák szeptember
9–23 között, vagyis két hét leforgása alatt kerül-
tek puskavégre.

A törvénymódosítás nyomán az egyéni fele-
lõsség alól mentesültek a vadászok. Ez sajnos
meglátszik a terítékeken is. Vezsenyi Imre sajná-
lattal állapította meg, hogy az elbírált trófeák
között a hibás lelövés száma 68, ami közel tíz
százaléka az eddig elejtett egyedeknek. Ameny-
nyiben a vadászatra jogosult a tíz százalékot
meghaladó módon eltér a korosztályos kilövé-
sektõl akkor a vadászati hatóság szankcióval
sújtja. De csak a vadászatra jogosultat, az egyént
nem. Ez sajnos komoly problémát hordoz magá-
ban, s a vadászatra is rányomja a bélyegét. A
pénzügyi kényszer miatt egyre korábbiak a kilö-
vések, tehát azt a bikát, amelynek eladható a
trófeája, ki is lövik, korábban is, mint kellene.

Volt jobb szezon, lesz jobb szezon

Kamarai
aranyérem:

Dr. Radovits Tibor (Az MGSZH
Veszprém megyei fõigazgatója,
elõtte a megyei FVM. Hivatal ve-
zetõje volt hosszú ideig. Mindig
emberségesen állt hozzá a megye
vadászati ügyeihez, személyében
garancia volt a vadgazdálkodás és
a vadászok ügyeinek korrekt, se-
gítõkész elbírálása.)

Gróf Nádasdy Ferenc 
emlékplakett:

Bakonyerdõ Zrt. Ugodi Erdésze-
te. (Az erdõgazdaság a Bakony
szívében található, ahol különö-
sen a nagyvad populáció értékes.
Az erdészet munkatársai az elõ-
dök nyomdokain haladva szak-
mai hozzáértésükrõl adnak tanú-
bizonyságot. Munkájuk mindenki
számára példaértékû.)

HUBERTUSZ Kereszt 
Arany fokozata:

Csuri Lajos (A Tapolcai Meden-
ce Vadásztársaság régi tagja, ki-
emelkedõ munkát végzett az el-
múlt években, példamutató a va-
dászati tevékenysége.)
Sipos László (Erdõmérnök a
HM VERGA Zrt-nél. 1999-tõl
lát el erdõgazdai és hivatásos va-
dászi teendõket. Munkája során
mind az erdõgazdálkodói, mind
a vadászati érdekek összhangját
sikeresen megteremtette. Ki-
emelkedõ teljesítmény nyújtott a
Gyulafirátót mellett megvalósí-
tott apróvad élõhely fejlesztésé-
ben.)
Dávid Sándor (25 éve a vadász-
társadalom oszlopos tagja, több
fontos vezetõségi pozíciót töltött
be. 8 éven keresztül vadászatve-
zetõ és titkár, 6 évig elnök. Mun-
káját a legmagasabb elvárások-
nak megfelelõen és korrektül vé-
gezte. Kiemelkedõ munkát vég-
zett a Bakony-ér menti Vadász-

társaság megalapításá-
ban.)
Dávid Tamás (15 éve a
Bakony-ér menti Va-
dásztársaság megbecsült
tagja, jelenleg elnöke. A
vadgazdálkodást, vadá-
szatot és a természet
szeretõ ember. A va-
dásztársaság területét is
alaposan ismeri, 6 éve
vadászatvezetõ. Kiemel-
kedõ munkát végzett a
Vadásztársaság megala-
pításában.)
Báder István (Nagy
múlttal rendelkezõ va-
dász. Az újonnan meg-
alakult Balatonfõi Va-
dásztársaság megalaku-
lásáért nagyon sokat
tett.)
Patyi Ernõ (Több, mint 20 évvel
ezelõtt kezdte hivatásos vadászi
tevékenységét a volt Magas-ba-
konyi Vt. területén, majd 1997-
tõl ugyanezen vadászterületen,
mint a Bakonyerdõ Zrt. Farkas-
gyepûi Erdészete kerületvezetõ
vadásza tevékenykedik. Vadgaz-
dálkodási és vadásztatási felada-
tait egyaránt kifogástalanul vég-
zi. Eredményes vadászkísérõ.)
Mesterházi József (Erdõ- és vad-
gazdálkodási technikus, kerület-
vezetõ erdész-vadász. Elsõ mun-
kahelyén a Bakonyerdõ Zrt.
Monostorapáti Erdészeténél
dolgozik immár 31 éve. Az 1997-
ben megalakított erdészeti
szakirányítású vadászterület
eredményes mûködtetésében, a
vendégek szervezésében jelentõs
szerepet vállalt. Rendkívül ered-
ményes és türelmes vadászkísé-
rõ. Fiatalabb kollégáit segíti.
Kiváló természetfotós.)
Pap Zoltán (1980. óta dolgozik a
Bakonyerdõ Zrt. Bakonybéli Er-

dészeténél, kerületvezetõ erdész
a Somhegyi kerületben. Erdõ-
gazdálkodási munkája mellett
kezeli Somhegy környéki, majd
1000 hektárnyi üzemi vadászte-
rületet, végzi a vadgazdálkodási,
vadkárelhárítási munkát. Tudá-
sát, tapasztalatait fiatal kollégái-
val megosztja, magatartásával,
személyes példamutatásával is
segíti a kezdõ vadászvendégek
vadászetikai ismereteinek gyara-
pítását.)

HUBERTUSZ Kereszt 
Ezüst fokozata:

Csabai Zsolt (1989. óta dolgozik
a Bakonyerdõ Zrt. Devecseri
Erdészeténél. Itt lett kerületve-
zetõ vadász, majd kerületvezetõ
erdész is. Mindkét munkakört
nagy igyekezettel látja el. Kiváló
szakmai munkát végez, a rá bí-
zott feladatokat lelkiismeretesen
teljesíti. Megbízható, fegyelme-
zett vadász, munkatársaival ki-
váló a kapcsolata.)

Gudor József (HM Veszprémi
Erdõgazdaság Zrt. Hivatásos va-
dásza 1992-tõl. Munkáját nagy
szakmai hozzáértéssel, lelkiis-
meretesen, a vadállomány meg-
õrzésének érdekében végzi.)

Kirchkeszner Tamás (A
HM Veszprémi Erdõ-
gazdaság Zrt. Erdész-
technikusa. 1995-tõl
dolgozik az erdõgazda-
ságnál, elõbb mint al-
kalmazott, majd 1999-
tõl vállalkozó kerület-
vezetõ erdész és hivatá-
sos vadász. Munkáját
mindkét szakterületen
nagy szakmai hozzáér-
téssel, lelkiismeretesen
látja el. Sokat tett az
Eplény környéki nagy-
vadállomány életfeltét-
eleinek javítása érde-
kében.)
Sipõcz József (1976 óta
tagja a Marcal-völgyi
Sólyom Vadásztársa-
ságnak. 1978–2001-ig
vadászatvezetõ volt,

amit nagy odaadással végezte,
embertársai iránti magatartása
példamutató.)

Nimród érem
Fodor Zoltán (A Döbröntei Vár-
alja Vadásztársaságnak 24 éve

tagja, 8 éve titkára. Kiválóan
végzi feladatát, etikus vadász.
Vadásztémájú fa- és csontfara-
gó.)
Dr. Lukács Attila (A Marcal-
Bitvaközi Vadásztársaság Fel-
ügyelõ Bizottságának elnöke.
Nemzetközileg is ismert vadász
Európában, Afrikában. Az Afri-
ka Klub tagja.)
Putz István (1982 óta vadászik a
Hajagvidéki Vt-nél.  Kétszeres
olimpia résztvevõ traplövésben.
Világbajnoki és Európa-bajnoki
ezüstérmes. Sokszoros Grand
Prix gyõztes. 14-szeres országos
bajnok. A fûzfõi lõtér vezetõje.)
Veszprém Megye Vadgazdálko-

dásáért Érdemérem:
Szombati József (1967-tõl vadá-
szik, nagy vadászmúlttal rendel-
kezik. A Délbakonyi Vadásztár-
saság Intézõ Bizottságának több
évtizede tagja, 3. ciklusban elnö-
ke. A Veszprém Megyei Vadász
Szövetségnek volt elnöke, jelen-
leg vezetõségi tagja. A Veszprém
Megyei Vadászkamarának el-
nökségi tagja.)
Rádóczi Miklós (A HM VERGA
Zrt. Jogelõdjének alkalmazásá-
ban állt 1958-tól 2000-ig kerület-
vezetõ erdész, majd kerületveze-
tõ vadászként. E mellett üzemel-
tette a Kab-hegyi vadászházat.
Jelenleg vállalkozó erdészként
vezeti a HM VERGA Zrt. nagy-
vázsonyi csemetekertét.)
Csõbör Gábor (A Marcal-
Bitvaközi Vadásztársaság hivatá-
sos vadásza. Nyugdíjba vonulása
alkalmából.)
Bakony Vadászkürt Egylet (Var-
ga József vezetésével a vadász-
kürtösök minõsítõ versenyén
„A” kategóriás minõsítést sze-
reztek.)

Nagy érdeklõdés mellett zajlott a sárosfõi trófeaszemle

Kovács Sándor vadászati ágazatvezetõ a devecseri
kapitális bikával. Ez a 11,15 kilogrammos trófea

kapta idén a legmagasabb 221,64 pontos értékelést

Kitüntetések 2007

A Veszprém Megyei Vadásznapon több vadász áldozatos munkáját értékelték

Jó évet zártak, akik Odvaskõn vehették át elismeréseiket
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Néhány szál elvarratlan
Néhány elvarratlan szál még
van, de szerencsére nem sok.
Mindezt dr. Radovits Tibor, az
Mezõgazdasági Szakigazgatási
Hivatal (MGSZH) Veszprém
megyei fõigazgatójától, amikor
a ciklusváltás utáni megyei
helyzetképet értékelte.
Tízévente nehéz, és a tapasz-
talat azt mutatja, egyre nehe-
zebb idõszakot él meg a va-
dásztársadalom. A földtulaj-
donosok a területeikkel sokkal
jobban készültek a vadászati
lehetõségre, mint az elõzõ
üzemtervi ciklus kezdetén.
Ennek következtében bõven volt konfliktus a megyében, akár
még évtizedek óta tartó barátok között is, fejtegette Odvaskõn
dr. Radovits Tibor.

A korábbi üzemtervi ciklusban megyénkben 53 vadásztársaság
mûködött, az átalakulást követõen 61 jött létre. Ez  is azt jelzi,
nem történt meg az elõzetesen kalkulált polarizálódás. Ettõl füg-
getlenül jelentõs változások zajlottak, hiszen a korábbi 50 vadgaz-
dálkodó egység közül mindössze egyetlen egynél nem történt
semmilyen változás! Két nagyobb egység viszont több kisebbre
szakadt.

Kijelentette, a folyamat lényegében befejezõdött. Az I. fokú
szakhatósági véleményt 19-an támadták meg. Ezek közül másod-
fokon 18-at elutasítottak, egy esetben rendeltek el új eljárást. Ki-
lenc területet érintõen volt bírósági eljárás, amelybõl öt jogerõ-
sen befejezõdött, négy még függõben van.

A 61 vadgazdából november 23-ig 38 már végleges üzemtervvel
rendelkezik, a többi esetben a szakhatósági állásfoglalásra vár-
nak, ezt követi majd a véglegesítés. Kényszerhasznosítással kije-
lölt terület 16 volt a megyében, ami elég soknak mondható. En-
nek az az oka, hogy közgyûlésnek nem sikerült jó határozatot
hoznia.

Az átalakulás nyomán a terítékszám is visszaesett, aminek a ha-
tóság nem örül. Szerencsére, ahogy a vadásztársaságok elkezdtek
gazdálkodni, minden kezd normalizálódni, s a számok is vissza-
térnek a régi kerékvágásba.

Bejelentette azt is, hogy a társasvadászatok esetében komoly
ellenõrzés várható, különösen az újonnan alakultak számíthatnak
„vendégekre”. Ez azt a célt szolgálja, hogy a megyében továbbra
se legyen vadászbaleset.

„Azt hittük, majd a természetvédelemmel, a többi hatósággal kell dûlõre jutnunk, er-
re a vadász a vadásszal nem értett szót.” Mindezt Pechtol János, az OMVK fõtitkára
jelentette ki Odvaskõn. Mivel a törvényben nem módosították a vadászterületek alsó
határát, a háromezer hektárt, így nem kellett attól tartani, hogy elaprózódnak a terü-
letek.
Az érdekképviseleti munkáról szólva kiemelte, hazánkban a kamara mellett a vadász-
szövetség is mûködik, ilyen Európában sehol sincs. Hazánkban a kamara 1997-ben
jött létre, s egyre inkább egybefonódik a szövetséggel, nagyrészt közösek a vezetõk.
A kamara tevékenységei közé tartozik az oktatást, vizsgáztatás. A szervezet próbál ál-
lami feladatokat is átvenni, részben sikerrel. A fõtitkár sajnálattal állapította meg,
hogy romlik a vadászetika és a vadászerkölcs. A saját portákon mielõbb rendet kell
rakni! A kamara a következõ tíz évre is jelképes összegért, évi ezer forintért megol-
dotta a vadászbiztosítást.
A következõ idõszak feladatai között megemlítette, ki kell állni a vadászok érdekeiért
a fegyvertörvény-, az egészségügyi jogszabály-, valamint a vadegészségügyi rendelet
tervezett módosításai során. Azt is kezdeményezik, hogy szûnjön meg a tízéves üzem-
terv, csupán éves terveket kelljen készíteni.

Az átalakulás nyomán 
a terítékszám viszaesett

Szûnjön meg a tízéves terv

Pechtol János és Pap Gyula

Egyiknek sikerült, a másiknak nem
Rögös út telt el, míg a vadásztársaság eredményesen összeállt, miután
kétszer kijelölt lett a területük. Hosszú procedúra áll mögöttük, míg vég-
érvényesen megalakulhatott a Bakony-menti Vadásztársaság. Guti László
elnök elmondta, tagjaik egyrészt a régi társaságból, másrészt újakból te-
võdött össze. Miután sikerült a rögöket kisimítani, kialakult egy viszony-
lag nyugodt belsõ légkör. Az esetleg sértettek is beletörõdtek a sorsukba.
Mindenki elõre tekint, az a cél, hogy megerõsítsék a társaságot, s minél
jobb hangulatú vadászatokat tudjanak szervezni, és ezeken mindenki jól
érezze magát. A munkát el tudták kezdeni, miután a társaság májustól
már a terület ideiglenes gazdája volt. Keményen dolgoztak az elsõ pilla-
nattól kezdve. 

Miután a véglegesítés megtörtént, még nyugodtabb a hangulat, jobb a
közérzet, nagyobb a munkakedv. Van dolguk, hiszen a terület eléggé le
volt pusztulva, a társaság most kezdi életre kelteni.  Azon vannak, hogy
a pici, 3658 hektáron megtartsák a vadat, ezért vadföldeket mûvelnek,
etetnek.

Még mindig nincs béke a Csángota-ér Vadásztársaságnál. A megyében
zajló négy bírósági per közül az egyik az övék. Takács József vadásztársa-
sági elnök úgy vélte, azért fajultak idáig a dolgok, mert a politika jobban
beleásta magát az átalakulásba, mint kellett volna. Sérelmezte azt is,
hogy a jog nem a tulajdonos érdekei mellett áll. Leszögezte, igazukért a
végsõkig hajlandóak küzdeni. 

Békében vált ketté a Rába-Marcaltõi Vadásztársaság, ebbõl alakult ki
egyrészt a Hertelendi Vadásztársaság, amely Magyargencs, Kemenes-
hõgyész polgáraiból illetve földtulajdonosaiból jött létre, illetve azokból,
akik valamilyen módon kötõdnek a két községhez. Aki nem akart vadász
maradni, az a vagyonrészét készpénzben megkapta. 

A társaság bérvadászati lehetõséget kínál azoknak, akik nem rendel-
keznek földtulajdonnal illetve nem akartak tagok lenni.

Jelenleg 19-en vannak. A tagság bizalmat szavazott Borbély Sándor-
nak, a korábbi elnöknek. A vadásztársaság 5000 hektáron gazdálkodik, a
terület jó adottságokkal rendelkezik.

Az aktuális állategészségügyi
tennivalókat vette számba dr.
Édes Géza, Mezõgazdasági
Szakigazgatási Hivatal Veszp-
rém Megyei igazgató-fõállat-
orvosa.
Hazánkban tíz éve zajlik az
orális immunizálás, amelyre
évente mintegy kétmilliárd fo-
rintot költünk. Ennek nyomán
szinte megszûnt a veszettség.
Tíz éve még 2700 veszett álla-
tot találtak (80 százalékban ró-
kát), idén mindössze három
ilyen eset volt, de ezek is a ro-
mán, ukrán határ közelében.
Ha ezekben az országokban is
erõteljes lesz az immunizálás,
elérhetõ, hogy hazánk veszett-
ségmentes övezet legyen.  

A vakcinák kihelyezését a
hatóság ellenõrizni fogja.

A vaddisznó sertéspestis elõ-
fordulása azért veszélyes, mert
az ország sertéshús exportját is

veszélyeztetheti. Szerencsére
ilyen eset ritkán lát napvilágot.

A hatóság a megyében 1260
mintaszámot írt elõ, ennek
egyelõre csak a fele teljesült,

amit nem hagynak szó nélkül.
Folyik a madárinfluenza mo-

nitoring vizsgálat is. A minta-
szám e téren teljesült. Az állat-
egészségügyi hatóság a jövõ-
ben az apróvadas, illetve a tár-
sas vadászatokon jelen kíván
lenni.

A „hagyományos” betegsé-
gek mellett két újra terjesztet-
tek ki vizsgálatot. Egyik a
kergemarha kórt (TSE). A jö-
võben a vadon élõ kérõdzõket
is vizsgálni fogják, elsõsorban a
Bakonyerdõ és a Verga terüle-
tein. A gümõkor mentes stá-
tuszt nem kapta meg hazánk,
ezért a vaddisznó és a szarvas
ezirányú vizsgálatát el kell vé-
gezni.

Trófeaszemlék a megyében
A Bakonyerdõ Zrt. a sárosfõi vadászháznál, a Tapolca-medence Környezetvédelmi Köz-
hasznú Egyesület pedig Zalahalápon mutatta be a szeptemberi szarvasbõgés „termését”.
Miközben sokan panaszkodnak az utóbbi három év legjobb szarvasbõgésén van túl a pápai
székhelyû Bakonyerdõ Zrt. Ez is adott egy lökést ahhoz, hogy a bõgés alatt esett bikákat
közszemlére tegyék a társaság sárosfõi vadászházánál.
A trófeaszemlére a vendégvadászokat, a kísérõiket, a Bakonyerdõ Zrt-hez tartozó kilenc va-
dászterület vezetõjét egyaránt meghívták. Idén szeptemberben 160 szarvasbika került terí-
tékre, ez több, mint az elõzõ három év hasonló idõszakában. Az átlagsúlyok tekintetében is
javulást tapasztaltak. 2005-ben 5,6, 2006-ban 5,8 kilogramm volt a trófeák átlagsúlya. 2007-
ben meghaladta a hat kilogrammot.
A trófeaszemlét jövõre is megtartják, de sokkal szélesebb körben. A vendégeiknek csak azt
követõen engedik elvinni az agancsot, miután szeptember végén, október elején közszem-
lére tették.
A Tapolca-medence községeiben is hagyomány volt, hogy a szeptemberi vadászszezon lezá-
rásaként a helyi lakosok a vadászokkal együtt Hubertus szentmise keretében mondtak imát
a zsákmányért. A kezdeményezés elhalt, de idén felélesztette az újonnan alakult Tapolca-
medence Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület. A zalahalápi szabadtéri Hubertus szent-
mise dr. Renner Sándor plébáns, vadász celebrálta. Az elejtett trófeáikat a mûvelõdési ház-
ban mutatták be a nagyközönségnek is. Jövõre Sáskára viszik a rendezvényt.

Szigorú egészségügyi szabályok

Nehezedõ 
körülmények

Hazánkban 1370 vadásztársa-
ság alakult ki az új tízéves vadá-
szati ciklusra. Van ahol már
2006 végén elkezdték a szerve-
zést, máshol az év végére hagy-
ták mindezt. Országosan 12 te-
rület még az elsõfokú hatóság
döntésére vár. A lezárt I. fokú
határozatokat 490 esetben fel-
lebbezték meg. 134 bírósági
ügy keletkezett, ebbõl 73 eset-
ben született döntés. Minder-
rõl Pintér István, az FVM fõ-
osztályvezetõ-helyettese tájé-
koztatott. Szól arról is, hogy je-
lentõsen romlottak a vadászati
körülmények. A nyári aszály a
mezõgazdasági-, valamint a
vadföldeken egyaránt jelentõs
volt a terméskiesés. Ezzel pár-
huzamosan a vadkár mértéke a
korábbi évek duplájára nõtt.
Õszre a csillagos egekbe emel-
kedett a takarmány ára. Mind-
ez jelentõsen megingatta a vad-
gazdák helyzetét. Sajnos to-
vábbra is számolni kell a magas
takarmányárakkal, a vadkár
növekedésével, ennek eredmé-
nyeként a vadtartás költségei-
nek a jelentõs emelkedésével.
A vadászat költségesebb és
drágább szórakozás lett, mint
eddig bármikor.

Némi gyógyír lehet a vadász-
társaságok számára, hogy az
uniós és a hazai pályázatoknak
köszönhetõen több lehetõség is
áll elõttük. Ezt vette száma dr.
Soós Kálmán az MVH veszp-
rémi kirendeltség vezetõje.
Mint mondta az EMVA-
Leader keretein belül milliár-
dos nagyságrendû pénz áll ren-
delkezésre, amelybõl alapos
pályázatokkal lehet támogatá-
sokhoz jutni.

M E G H Í V Ó
Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Megyei Területi Szervezete 

Sportvadász Osztályülését
2007. december 28. (péntek) 15 órára összehívja.

Az ülés helye: Veszprém, Dózsa Gy. út 32.  tanácsterem

Ülés napirendje:
Tájékoztató a Kamara tevékenységérõl • Egyebek

Árvai István sportvadász alelnök

*
Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém Megyei Területi Szervezete

Hivatásos vadász Osztályülését
2007. december 28. (péntek) 14 órára összehívja.

Az ülés helye: Veszprém, Dózsa Gy. út 32.  tanácsterem

Ülés napirendje:
Tájékoztató a Kamara tevékenységérõl • Egyebek

Sipos Péter hivatásos vadász alelnök
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Az Országos Magyar Vadászkamara Veszprém  Me-
gyei Területi Szervezete elkészítette, s az alábbiak
szerint ismerteti a vadászjegyek 2008/09 vadászati
évre történõ  kiadásának és érvényesítésének a rend-
jét, amely az elõzõ évek gyakorlatának megfelelõ.

Vadászjegyet váltani és érvényesíttetni a Kamara
irodájában: 8200 Veszprém, Dózsa Gy. út 32. sz.
alatt lehet.

A vadászjegyet az válthat, illetve érvényesíttethet,
aki Veszprém megyei állandó lakos. Veszprém me-
gyei állandó lakhellyel rendelkezõ sport és hivatásos
vadász csak Veszprém megyében válthat, illetve ér-
vényesíthet vadászjegyet. 
A vadászjegy évenkénti érvényesítése, külön erre a
célra készített, UV védelemmel és évszámmal ellá-
tott, alnyomatos bélyeggel történik. 

A vadászjegy érvényessége csak az egyéni lõjegyzék
bemutatását követõen hosszabbítható meg. 

A vadászjegy ára összesen: 14 000 Ft.
A 70 év feletti vadászok kamarai tagdíjat (3000 Ft)
nem fizetnek. 

A vadászjegy kiadás ütemezése:

2008 január 07. 09.00 Rába-menti
Hétfõ Vadásztársaság 

10.00 Hertelendi  Vt.      
11.00 Marcalvölgyi Sólyom Vt.
13.00 Bakonyér-menti Vt.
14.00 Takácsi-Malomsok 

2008 január 8. 09.00 Vaszar-Gecse Vt.
Kedd 10.00 Öregséd Vt.

11.00 Csángotaér Vt.
13.00 Heiter Vt.
14.00 Tési Fennsík Vt.

2008 január 9. 09.00 Hegyi Vadászok Vt.
Szerda 10.00 Bakony-Menti Vt.

11.00 Darza-Menti Ftk.
13.00 Járipatakmenti Tvvgkhe.
14.00 Nádler Herbert VE

2008 január 10. 09.00 Döbröntei Váralja Vt.
Csütörtök 10.00 Marcal-Bitvaközi Vt.

11.00 Somlótája Vt.
13.00 Noszlopi Vt.
14.00 Kislõdi Hunor Vt.

2008 január 11. 09.00 Hajagvidéki Vt.
Péntek 10.00 Berhida-Õsi Ftk.

11.00 Õsi Sárrét  Vt.
12.00 Balatonfõi   Vt.

2008 január 14. 09.00 B.kenese és környéke Ftk
Hétfõ 10.00 Újkúti Vt. 

11.00 Dél-bakonyi Vt.
13.00 Szentgáli Ftk.
14.00 B.füred és környéke Ftk.

2008 január 15. 09.00 Tótvázsony és 
Kedd Környéke Ftk.

10.00 Öreg-Tölgy  Vt.
11.00 Nagyvázsonyi Kinizsi Vt.
13.00 Dörgicse és 
Környéke Ftk.
14.00 Dörögdi Medence Vt.

2008 január 16. 09.00 Fekete István Vt.
Szerda 10.00 Fehérkõ Vt.

11.00 Képesfa Vt.
12.00 Bertény Vt.
13.00 Karikástetõ Vt.

2008 január 17. 09.00 Billege Vt.
Csütörtök 10.00 Tapolca Medence KKE.

11.00 Kõtenger FTK.
13.00 Boncsos Vt.
14.00 Cuhai Vén Róka Vt.

2008. január 18. 09.00 Királykúti Vt
Péntek 10.00-13,00 Bakonyerdõ Zrt.

2008. január 21. 09.00 Magas-Bakony 
Hétfõ Vadgazdálkodási és KE

10.00 Koronás Szarvas Kft.
11.00 HM VERGA Zrt.
12.00 Felhõ Veszprémi KKE.
13.00 Vakcsa Vt.
14.00 Tálod Vt.

2008 január 22. 09.00 Csingervölgyi Vt.
Kedd 10.00 Kab-hegy 2004. Kht.

11.00 Bakony Kvvge.
12,00 Balatoni Nemzeti Park Ig
13.00 Ötvös Vt.
14.00 Orion Vt.
15.00 Rákosér Vt.

A zsúfolt ütemezés miatt kérjük, hogy a megadott
idõpontban, jegyzék kiséretében (név,  anyja neve,
lakcím, vadászjegy száma), a vadászjegyeket sorba
rakva érkezzenek az érvényesítésre, mert az Önök
után következõ vadásztársaság is szeretne idõben
végezni.
Ha valamelyik vadásztársaság semmiképpen sem
tud az ütemezett idõpontban jönni, az kérjük elõre
jelezze, hogy helyette mást hívhassunk. 

2008. január 22. után egyénileg lehet a vadászjegyet
érvényesíttetni.

Ismét lesz vadászbál
Az újkori vadászbálok története egyre inkább beívódik az
emberek (s nemcsak a vadászok!) tudatába. Ez az a rendez-
vény, ahol jelen kell lenni.
A következõ, immár nyolcadik (hogy rohan az idõ!) vadász-
bál 2008. január 19-én (szombaton) lesz, a már megszokott
és elfogadott helyszínen, a veszprémi Hemo étteremben. 
A 19,00-kor kezdõdõ eseményen a hagyományoknak meg-
felelõen gazdag éteksort, kiváló mûsort, fergeteges hangu-
latot kínálnak a szervezõk. A talpalávalót továbbra is a Ru-
lett együttes szolgáltatja, így garantáltan lesz mire „csörög-
ni” a placcon. Kezdjük együtt az új évet!
A megyei vadászbálra már most lehet jelentkezni a kamara
88-422-298-as telefonján.

VADÁSZ     KÜRT
A VESZPRÉM MEGYEI VADÁSZKAMARA LAPJA
Szerkeszti a szerkesztõbizottság: Baracskay Lajos, Békefi József, Pap Gyula. Felelõs
szerkesztõ: Békefi József. Felelõs kiadó: Pap Gyula, vadászkamarai elnök. Készült a Skicc
Reklámstúdió Kft. gondozásában. Levelezési cím: 8200 Veszprém, Csererdõ 6/A

Aktív vadászhölgyek Vadászjegy kiadás
Amióta megalakult a Diana Va-
dászhölgy Klub azóta állandó
mozgásban vannak. Persze ez
nem csoda, hiszen azt vállalták,
hogy aktív életet élnek, s külön-
féle programokat szerveznek
tagjaiknak. 

Szeptemberben igen népes cso-
port utazott Erdélybe. A 71 fõs
különítményben három Veszp-
rém megyei vadászhölgy is he-
lyet kapott. Igen gazdag és tar-
talmas programot tudhattak ma-
guk mögött, melynek során
megnézték Székelyudvarhelyet,
Csíkszeredát, a fehéregyházi Pe-
tõfi múzeumot, a parajdi sóbá-
nyát, a prázsmári pisztrángost,
az alsócsernáti székely falumú-
zeumot, Brassóban a Lutherán
templomot és a Tölcsvári kas-
télyt. Kiültek a Medve-, vala-
mint a Szent Anna-tó partjára.

Gyönyörködtek a korond kéz-
mûvesek remekeiben. Sepsi-
szentgyörgyön pedig vadászati
ismertetõben volt részük. A
hosszú út során a rengeteg látni-
való mellett sok vadászbarátság
is született.

Alig pihenték ki az erdélyi fá-
radalmakat, októberben Lábo-
don szakmai konferencián vet-
tek részt a vadászhölgyek. Dél-
elõtt a gímszarvas állomány mi-
nõségét meghatározó tényezõk-
rõl, befolyásoló környezeti hatá-
sokról tartott színvonalas elõ-
adást számukra dr. Buzgó Jó-
zsef. A gímszarvas trófeájának
alakulásáról, elbírálásról is hall-
hattak fontos információkat, s
láthattak képeket. Délután a
szerencse is melléjük szegõdött,
élõben szemlélhették a dámszar-
vas rudlik vonulását.

A vadászhölgyek Erdélyben. Élményteli út volt

Szétlövés döntött
Egyéniben és csapatban is szoros
eredményt hozott a X. vadászka-
marai nagydíj lövészverseny.
Elõbbiben csak szétlövés után
tudtak eredményt hirdetni.
A Veszprém Megyei Vadászka-
mara évek óta tartalmas progra-
mokat tanfolyamokat kínál a va-
dászok számára. Ma már nagyon
komoly rangja van a Vadászka-
marai Nagydíj lövészversenynek,
amit két dolog is bizonyít. Egy-
részt évrõl évre nagyobb népsze-
rûségnek örvend, mi több, már
vadászhölgyek is rajthoz álltak.
Másrészt a viadal lassan tiné-
dzser korba lép, hiszen az idén a
tizedik alkalommal tartottak.

A balatonfûzfõi lõtéren a ha-
gyományoknak megfelelõen futó
nyúl, fácán, vadkacsa, fogoly
mozgását utánzó korongot kel-
lett kilõniük a résztvevõknek. So-
ha ekkora érdeklõdés nem kísér-
te a Vadászkamarai Nagydíjat, a
jubileumi lövészversenyen tizen-
nyolc csapat tagjai álltak lõállás-
ba. A vadászoknál rendkívül fon-
tos a biztos céllövés, hogy a vad-
sebzést a lehetõ legminimálisabb
szintre szorítsák, he lehet, kerül-
jék el.

Az eredmények egyéniben és
csapatban is izgalmasan alakul-
tak. Az egyéni versenyben Far-
kas Imre (Noszlopi Vt.) volt a
legeredményesebb, második Ács
Péter (Tapolca-medence Környe-
zetvédelmi Közhasznú Egyesü-
let) lett. A harmadik helyezést
Horváth Zsolt (Bertény Vt.) sze-
rezte meg. Gyõztest csak szétlö-
vés után tudtak hirdetni, hiszen a
két legjobb vadász eredménye a
verseny végén azonos volt, mind-
ketten is 31 találatot értek el. 

Csapatban az elsõ helyezésért
járó díjat a Noszlopi Vadásztársa-
ság vihette haza. A Farkas Imre,
Nemere Balázs, Tóth Zsolt ösz-
szetételû csapat 85 korongot lõtt.
Másodikként a tapolcai-meden-
ceiek (Csuri Lajos, Hofmann Ba-
lázs, Ács Péter) végeztek, 78 ko-
ronggal. A dobogó harmadik fo-
kára az Észak-balatoni Vt. állha-
tott. A Bucskó Mihály, Kovács
Tamás, Kovacsics Ferenc trió 72
koronggal érte el e helyezést. 

A jó hangulatú versenyt baráti
beszélgetés zárta. Vándor Balázs
noszlopi vadásztárs szarvaspör-
költjének is nagy keletje volt.

Micsoda kínok!
Nem illik ilyet mondani, de tény, szag után mentek a Tapol-
ca-medence Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület tagjai.
A szag egy elhanyagolt szõlõtábla felõl érkezett. A vadá-
szok elé táruló látvány görcsbe rántotta a gyomrot.

Zánka környékén az egyik
mûveléssel felhagyott szõ-
lõtáblában bukkantak a ki-
múlt bikára. A vad fertel-
mes kínokat élhetett át,
mire eljött a vég. Nehéz re-
konstruálni a helyzetet, de
az történhetett, hogy a bi-
ka elakadt a drótban, majd
megpróbált szabadulni.
Szabadulás helyett azon-
ban még inkább bedrótoz-
ta magát. Hiába bármilyen
erõfeszítés, a bika lecöve-
kelte magát, olyannyira, hogy már mozdulni sem tudott. Étlen,
szomjan, a végtelenségig el-, és legyengülve, a ragadozók által
kikezdve várta a halált. 

„Börtöne” helyén találtak rá a vadászok. Az ígéretes agan-
csot kifõzték. Az emberi felelõtlenség mementójaként a dró-
tot a trófeán hagyták, hogy mindenki elgondolkodjon a tör-
ténteken, s okuljanak belõle mindazok, akiknek szól!


