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Egy monopolhelyzet
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Induljunk ki abból, hogy tisztességes-e a Kézilőfegyver Vizsgáló 
H ivata l nettó 27,9 százalékos nyeresége, amelyet - m int versenytárs 
nélküli - hatóság ( ! )  a fegyvereink bevizsgálásáért zsebel be? Tóth 
Im re igazgató szerint feltétlenül, hiszen ez a nyereség napjaink át
lagos banki kam atai alatt van. H a  ehhez hozzátesszük, hogy a fegy
verbevizsgálás szabad árkategóriába tartozik, még örülhetünk, 
hogy nem több a jelenleg érvényben lévő áraknál. (Egycsövű söré
tes 1500 Ft, kétcsövű sörétes 1850 Ft, vegyes csövű 2200 Ft, golyós 
kispuska 1300 Ft, nagygolyós egycsövű 1725 F t, kétcsövű 2060 Ft.) 
Ugyanis lehetne több is, hiszen az árakat nem a piac, hanem a hi
vatal költségvetése szabályozza.

H a  azt vesszük alapul, hogy a hivatal Soroksári úti állom ása ed
dig évente 7-8 ezer fegyver vizsgálatára rendezkedett be, az évi két- 
két és fél m illió  forin t adózott nyereség nem olyan sok, mert való 
igaz, hogy költeni kell a gépek, a nyilvántartás stb. felújítására. 
Igen ám, de a h ivatal álláspontja azonnal megkérdőjelezhető, ha 
m indehhez azt is hozzátesszük, hogy m int szakhatóság működött 
közre az új fegyvervizsgálat gyakoriságát m egállapító rendelet szü
letésénél, s az eddigi 10 évről 5 évre módosult a fegyverbevizsgálás 
kötelező érvényű gyakorisága, am i feltehetően azt is je len ti, hogy a 
27,9 százalékos tiszta nyereség akár m egduplázható?! Hangsúlyoz
zuk, nem vagyunk szakértők a kérdésben, de az állam i költségveté
sen k ívü l, kinek jó  még az ötévenkénti fegyverbevizsgálás? Az biz
tos, hogy a fegyvereinknek semmiképpen sem, mert azt Tóth Im re 
igazgató úr is elism eri - 20 torm entáló lövés leadása után - csődu
dorok keletkeznek a puska csövén!

A  hivatal monopolhelyzetének megőrzésére gondosan ügyel - 
bár most februárban m egállapodás született a H M  M inőségelle
nőrző Intézetével, hogy bérmunkában átadják a gáz-, riasztó és ön
védelm i fegyverek bevizsgálását, ami kétnapi kapacitással (140 
fegyver hetenként) megnöveli az állom ás fogadókészségét. Ezzel 
párhuzamosan májustól ismét bevezetik az előjegyzést, am elyről 
igazolást is adnak a vadászoknak, s talán ezzel csökken a sorbaállás.

Az elm últ napokban fö lh ím  szerkesztőségünket a D iana Ipari 
Szövetkezet vezetője Bakonyi István, hogy közölje velünk, Tóth úr 
annyira ügyel a Kézilőfegyver Vizsgáló H ivata l érdekeire, hogy 
ajánlatát meg sem hallgatta. Pedig azt kívánta javaso ln i, hogy az 
ellenőrzésük mellett a W esselényi utcai fegyverjavító műhelyben - 
bérmunkában - szívesen vállalkoznának vadászpuskák vizsgáztatá
sára. Vannak szakembereik, lőterük, raktáruk, pénzük az idomsze
rek beszerzésére... s tumultus nélkül, talán kulturáltabb körülmé
nyek között tudnák a vizsgálatokat elvégezni.

A  hajnalban sorbaállni kényszerülő vadászokkal együtt, kíván
csian várjuk a Kézilőfegyver Vizsgáló H ivata l válaszát! -dór-

Csőd a VENATUS-nál
A magyar vadászati kultúra fejlesztése és ápolása érdekében két 
éw el ezelőtt életre hivott gazdasági vállalkozás tulajdonosai (öt 
vadásztársaság, két termelőszövetkezet, két nyomda, három vad
kereskedelmi cég és erdőgazdaság, egy kiadó, egy vadászati ke
reskedő cég, két külföldi partner és egy természetes személy) 
február 25-i taggyűlésükön a jogutód nélküli felszámolás mellett 
döntöttek, mivel az elmúlt évben már olyan nagymértékű ráfize
tés keletkezett, amelynek kigazdálkodására nincs remény. 
(Részleteket a következő számunkban olvashatnak.)

A G A N C S G YŰ JTŐ
Még nem sikerült kapcsolatot teremtenünk 8zzal a titokzatos, de állítólag 
létező kft.-vel, amelyik 100-150 ügynökével nagy tételben vásárolja fel az 
elhullajtott agancsokat... de már nyomon vagyunk, s reméljük a követke
ző számunkban beszámolhatunk erről az üzletről
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A Magyar VADÁSZLAP egyéni előfizetési díja az év végéig 300 forint, 
amelyet rózsaszínű postai pénzesutalványon kérünk levelezési cí
münkre (2001 Szentendre. Pf. 171.) elküldeni.

A vadásztársaságok kollektív jelentkezését is várjuk a szponzori díj 
és a pontos név- és címjegyzék egyidejű postázásával.

A szponzori (védnöki) hozzájárulás dijai:
30 vadászig 10 ezer Ft 

31-tól 50 vadászig 14 ezer Ft 
51-tól 70 vadászig 20 ezer Ft 
71-tól 100 vadászig 30 ezer Ft

(A 100 tagnál nagyobb vadásztársaságok esetén 
külön megállapodás szerint.)

SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Interno jeligével (Cegléd) három le
velet kapott szerkesztőségünk. A le
velek terjedelmük miatt egy az egy
ben nem közölhetők, viszont arra 
mindenképpen érdemesek, hogy 
egy-egy gondolatát - kommentár 
nélkül - ismertessük olvasóinkkal. 
Mindenekelőtt azt. hogy nehéz 
helyzetünkben - a levelek írója sze
rint - a legfontosabb az lenne, ha a 
vadászok között a széthúzás, ..köp- 
dölődzés”  helyett érdekszövetség 
jönne létre, amely megvédi a ma
gyar vadászt, a becsületét, stilusát 
és kultúráját. Ennek érdekében kel
lene létrehozni egy vadászbankot, 
központi irányítású szakbolthálóza
tot, lízingelhető autóparkot, bérbe 
vehető vizsgázott vadászkutyatele
pet, és minél több településen va
dászkaszinót. A szép, a jó, a tanul
ságos megörökítése, klasszikusaink 
hagyatékának felidézése kötelessé
günk.

»Nobiess obiige! (A nemesség köte
lez.1) Nemesség-  vadász. De mi a 
jnemesség"? Megfogalmazandó + 
feltámasztandó időszerűség, követés
re méltó egyéni és társasági viselke
dés. megjelenéssel! Igényesség és 
kultúra! Amit megnemesit még a 
TERMÉSZET gyönyörűsége, értése! 
Lehet műalkotást élvezni kellő mű
veltség hiányában?Szépérzék tanult- 
sága, pallérozottság ez a vadásztól 
az elvárás, az ily igényű jöjjön kö
zénk! Mondjuk ezt el valahol. Mu
tassuk be az életben, életünkkel''’

Romár András (Kaposvár) - Már 
megígértük, önnek is csak azt tud
juk válaszolni, következő száma
inkban tervezzük, hogy részleteseb
ben foglalkozunk az íjászattal, az 
íjas vadászattal, előnyeivel és ter
mészetesen hátrányaival. (Legköze
lebb azért írjon pontos címet is a le
velére.)

Kovács János (Budapest) - Gratulá
cióját és ötletét köszönjük, lapunk 
hasábján adunk választ kérdésére: 
hogyan vásárolhat külföldi állam
polgár magyar vadászboltban va
dászfegyvert, amit ki is vihet az or
szágból?

Lázár Attila (Hévíz) - A nyest más
fél éve szerepel a vadászható vadfa
jok között, november l-jétől febru
ár lS-éig vadászható. Erről a 
3/1990. (V III. 17.). FM  rendelet 5. 
számú mellékletében olvashat. 
Megjelent az 1990/81. számú Ma
gyar Közlönyben.

Mlglierini Marco (Kaposvár) - ön 
nek van igaza. A szalkszentmártoni 
vadkanagyar 131,5 pontjával nem a 
vilAg, csupán a hazai rekordok első 
tíz helyezettje között szerzett ran
gos helyet magának. A  tévedésért 
elnézést kérünk.

Mezoer Csaba (Gyöngyös) - Kéré
sed teljesítése lehetséges, de előze
tesen a szüleid hívjanak fel bennün
ket telefonon. Több ezer bélyeg le- 
áztatását garantáljuk neked.

APRÓHIRDETÉS

Középkorú vadász-vadtenyasztó tech 
nikus. 15 éves gyakorlattal, jogosít
vánnyal elhelyezkedne. 1114 Bp.. Bar
tók B. út 11-13. fszt. 1/A. Bittó Ferenc.

Eladó újszerű TÁTRA 16x70 - 7x65R 
vegyes csövű, szerelve ZEISS Diava- 
ri-D 1,5-6x36-0$ távcsővel, plusz 
16 x 16-os váltócsöves és egyéb tarto
zékokkal. Telefon: 185 0511.

Új faragott vadászszekrény elsdó. Ér
deklődni lehet: Varga Jenó 7628 Pécs. 
Árpádtetó 13. vagy a boltban.

Felhívjuk a vadászok és vadásztársasá
gok figyelmét, hogy a V A D Á S Z L A P  
készséggel á ll rendelkezésükre elhalálo
zási hírek, állás-, cserebere, és bármilyen 
közízlést nem sértő apróhirdetés közlésé
re.

Az első szó 50 forint, minden további 
szó 10 forint. Az apróhirdetést vagy köz
leményt írásban kérjük a szerkesztőség 
levelezési címére eljuttatni (2001 Szen
tendre, P f. 171.) a kiszámolt dijat ugyan
erre a címre lehet befizetni -  rózsaszínű 
postai utalványon.

Mire szabad vadászni?
erdei szalonka
-  április 20-ig 
amerikai vadpulykakakas
-  április 15-étől

-  vaddisznó
- üregi nyúl, házigörény, 

pézsmapocok
-  dúvad

ÁPRILIS
Tavaszhó, avagy Szent György hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos 
hőmérséklete 
Celsius fokban

1 Szerda 523 18.14 4.15 1642 14.1
2 Csütörtök 521 18.15 4.34 17.50 14.1
3 Péntek • 6.01 5.19 18.17 4.55 18.59 14.1
4 Szombat 5.17 1818 5.19 20.10 14.4
5 Vasárnap 515 1820 5.47 21.22 14.9
6 Hétfő 513 1821 623 22.31 14.9
7 Kedd 5.11 1822 7.07 23.35 14.9
8 Szerda 5.09 18.24 8.02 - 14.3
9 Csütörtök 5.07 1825 907 0.31 14.2

10 Péntek > 11.06 5.05 18.27 10-21 1.16 14.4
11 Szombat 5.03 1828 11 38 1.53 14,6
12 Vasárnap 5.01 18.30 12.57 2.24 15.3
13 Hétfő 4 59 18.31 14.16 2.50 15.8
14 Kedd 4.57 18.32 1535 3.14 15.7
15 Szerda 4.55 1834 1653 3.37 16.3
16 Csütörtök 4.54 18.35 18.10 4.01 16.5
17 Péntek © 542 4.52 18.37 1926 4.27 16.3
18 Szombat 450 18.38 20.40 458 15,9
19 Vasárnap 4.48 18.39 21.47 5.34 16.3
20 Hétfő 446 1841 22 46 6.17 16,5
21 Kedd 4.44 18.42 23.36 708 17.0
22 Szerda 4.43 18.44 — 805 16.7
23
24

Csütörtök
PÁntpk <r 22 40

4.41
439

18.45
1846

016 
049

9.07 
10 10

17.1
174

25 Szombat 4,37 18.48 1.16
I V .  IV

11.15 17.1
26 Vasárnap 436 18.49 1.39 12.19 17.9
27 Hétfő 4.34 18.51 1.59 13.23 17,9
28 Kedd 4.32 1852 2.19 1428 18.1
29 Szerda 4.31 18.53 2.38 15.34 18.4
30 Csütörtök 429 18.55 2.58 16.43 18.8

Újhoki - • . Első negyed - >; Holdtölte - ©; Utolsó negyed - <1
A nyári időszámítás ideje alatt a közölt időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.

JOGI TÁJÉKOZTATÓ
A  helyi önkormányzatok és szerve
ik feladat- és hatáskörének megál
lapításával kapcsolatos földműve
lésügyi jogszabályokat módosította 
a 3/1992 (II. 10.) FM  számú rende
let. Ez a módosítás érintette a vad- 
gazdálkodásról és a vadászatról 
szóló (már egyébként is nagyon 
sokszor módosított) rendeletet is. 
Utóbbinak 30. § (l)- (3 ) bekezdései, 
valamint a 32. § (1) bekezdése mó

dosultak. Lényege, hogy a vadkár- 
becsléssel kapcsolatos feladatokat, 
amelyeket korábban a községi szak- 
igazgatási szerv látott el. most már 
a jegyző látja el. (Kirendeli a vad
kárbecslő szakértőt, értesíti a vad
kárbecslés időpontjáról és helyéről 
az érdekelteket, és határozatot hoz
- amennyiben egyezség létrehozása 
nem sikerül - a vadkártérítési igény 
tárgyában.) c*. P.

FALUTÉVÉ

a TV 1.-en minden hétköznap 
reggel 5.47-kor, illetőleg 
szombaton 6.17-kor 
FALUTÉVÉ,
vasárnap reggelenként 
6.45-kor

FALUTÉVÉ 
MAGAZIN

2



INTERJÚ  DR. SCHAMSCHULA GYÖRGY ÁLLAMTITKÁRRAL, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐVEL

A ..B” variacio nem az FM, 
hanem egyes tisztviselőinek álláspontja!

Dr. Schamschula György, a Munkaügyi Minisz
térium politikai államtitkára 48 éves. Az M DF 
színeiben lett országgyűlési képviselő. 1974-ben 
már közvetlen kapcsolata volt a vadászattal, mint 
a Vadbiológiai Állomás gazdasági vezetőjének. 
1976-tól három évig a MAVOSZ-t szolgálta 
szintén gazdasági vonalon, 1988-tól politizál, 
azóta jóval kevesebb ideje jut a vadászatra. 
A Rétsági Vadásztársaság tagja, az új választá
sok óta az O M VV elnökségét erősíti.

VAD ÁSZLAP: Egyesek szerint ön most az 
OM VV erős embere.

DR. SCH A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Nem tu
dok róla. de tény, hogy sok mindenben kérik a 
véleményem és a segítségem. És ezen nem is 
csodálkozom. A vadászai mindig törekedett a 
befolyásos emberek összegyűjtésére, ez ma sem 
és a jövőben sem fog változni. A sors vagy az Is
ten segített, hogy országgyűlési képviselő, majd 
államtitkár lettem, s kötelességemnek érzem, 
hogy mindent megtegyek a vadászatért. Nem 
titkolom, hogy a vadászatért szívesen lobbyzok, 
igyekszem képviselni a vadászok érdekeit. Ezért 
lettem a védegylet elnökségének a tagja, s ezt jo
gosan várják el tőlem.

VAD ÁSZLAP: Milyen esélyt ad a parlament
ben a vadászok lobbyjának?

DR. SCH A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Sokkal 
jobbat, mint sokan gondolnák! Tudomásom 
szerint a 384 képviselő közül legalább 15-en va
gyunk aktiv vadászok és ez független a párt
állástól. (Talán a Fidcsznél nincs vadász, de 
egyik képviselőjük a régi Nimród szerkesztősé
gében dolgozott. így őt is azok közé sorolhatjuk, 
akik többet tudnak a vadászatról.) Ha az arányt 
nézzük, a parlamenti képviseletünk tehát sokkal 
jobb. mint a mezőgazdáké, erdészeké, fogorvo
soké, nem is beszélve arról, hogy ez mit jelent, 
ha összehasonlitjuk Magyarország felnőtt lakos
ságának számát a vadászok számával.

VAD ÁSZLAP: önnek és a védegylet elnöké
nek volt egy vadászati törvényjavaslata, amelyet 
nem fogadott be a parlament.

DR. SCH A M SC H U LA  G YÖ R G Y : Nem sok 
híja volt, de valóban elvérzett. És nem szakmai 
ellenérvek miatt, csupán - és ezt be kellett lát
nunk - nem volt aktuális. Véleményem szerint a 
tervezetünk ma is megállja a helyét, alapja lehet 
egy modem vadászati törvénynek, és remélem, 
hogy az is!

VAD ÁSZLAP: Szemben a várhatóan előter
jesztésre kerülő „B ”  variációval?

DR. SC H A M SC H U LA  G YÖ RG Y : Az egyál
talán nem biztos, hogy a Földművelésügyi M i
nisztérium a „B "  variációt terjeszti elő, mert 
nem a minisztérium, hanem egyes tisztviselői
nek az álláspontja, hogy a vadászati jogot a 
földtulajdonjoghoz kell kötni.

VAD ÁSZLAP: Hogyan látja a vadászat és a 
vadászok jövőjét?

DR. SCH A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : A legfon
tosabbnak a magyar vadállomány megmentését 
tartom. Ettől függ a vadászat, a vadászok jövője 
is. Egyelőre rossz a helyzet, mert minden társa
dalmi változásban a természeti kincsek közül az 
erdő és a vad a legkiszolgáltatottabb. Demagó
giának tartom, hogy a vadászatban is végbe
ment volna már a rendszerváltozás. A kormány- 
és államigazgatási vonalat kivéve semmi nem 
változott. Igaz, megjelentek az új vadászok, 
1989 óta egy harmaddal több vadász lett, de a ré
gi vadászok is megmaradtak. Az új törvénynek 
lesz a feladata, hogy feloldja a konfliktust, ne 
zárja ki a régieket csupán azért, mert már a párt
államban is vadásztak, de biztosítson lehetősé
get egy új vadászgenerácíónak is.

VAD ÁSZLAP: ön szerint megmarad a jelen
legi vadásztársasági struktúra?

DR. SC H A M SC H U LA  G YÖ R G Y : Át kell 
alakulnia, mégpedig úgy, hogy a jelenleginél 
több vadásztársaság működhessen. Ezt pedig 
csak úgy érhetjük el, hogy jobban gazdálko
dunk a vadászterületekkel. Állami kezelésben 
fenn kell tartani minden régióban egy-egy olyan 
vadgazdaságot, amelyik vadkamrául szolgál.

amelyik természetvédelmi bázis, amelyik a va
dászat „tanműhelyéül" szolgál, de minden más 
területet, beleértve az állami erdészeteket is, a 
vadászati jog szempontjából a vadásztársaságok 
kezelésébe kell adni.

VAD ÁSZLAP: Csak úgy?
DR. SCH A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Erős ál

lami kontrollal! Nem értem az erdőgazdaságo
kat, hogy miért ragaszkodnak ilyen görcsösen a 
vadászathoz. Szinte valamennyi a csőd szélén 
áll, ettől várják a túlélést? A vadászat egyáltalán 
nem hoz annyi bevételt, amely elegendő lenne a 
megmentésükre.

VAD ÁSZLAP: Az erdőgazdaságok a vadász- 
társaságokkal szemben az államot képviselik, 
mint ezt a jelenlegi haszonbérleti szerződések 
tükrözik.

DR. SCH AM SCH U LA  G Y Ö R G Y : Teljesen 
törvénytelenül! Az önkormányzati törvény 
egyértelműen kimondja, hogy a vadászat bevé
telei a közigazgatásilag illetékes önkormányza
tokat illetik. Ahol perre kerül sor, ott rendre az 
erdőgazdaságok lesznek a vesztesek!

VAD ÁSZLAP: M it tart az átalakulás szem
pontjából a legfontosabbnak?

DR. SCH A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Hogy a 
vadászatból a magyar vadászok számára meg
mentsük a legnagyobb értéket, a humán rekreá
ciót, azaz a kikapcsolódás, az élményszerzés le
hetőségét. Mert ezért jönnek hozzánk a külföldi 
vadászok is. Trófeát, nagy agancsot vadászat 
nélkül sokkal olcsóbban vehetnének a kereske
dőktől, mégsem ezt teszik, az élményt fizetik 
meg, ami nem más, mint számukra is rekreáció 
(üdülés, szórakozás, pihenés, felfrissülés). És 
éppen emiatt nagyon fontosnak tartom, hogy ne 
engedjük be se közvetve, se közvetlenül a kül
földi tökét, mert akkor mi magyarok nem fo
gunk vadászni. Nem véletlen, hogy a törvényter
vezetünkben az szerepel: csak természetes sze
mélyek és ezek egyesületei bérelhessenek va
dászterületet. cseko

MIRŐL VITATKOZUNK?
A VADGAZDÁLKODÁS

A vadgazdálkodás a vadászati jog 
gyakorlásával szerves egységet kell 
hogy képezzen, nem szakítható 
szét. Mindkét tevékenységnél a jö
vőben még nagyobb jelentőséget 
kell kapnia a hosszú távú (10 éves) 
és éves terveknek. A tervezéssel 
kapcsolatban fontos követelmény, 
hogy a vadászati tervek nem lehet
nek függetlenek az erdészeti tervek
től. azokkal összhangban kell állni
uk. A tervezésre irányelveket az 
FM-nek - a Környezetvédelmi M i
nisztériummal egyetértésben - kell 
kiadnia.

Sorozatunkban a készülő vadászati törvény különbözö variációival, 
alaptóziaeivel kívánjuk Olvasóinkat magismertetni. Elözö számunkban 

a védegylet által támogatott ,A "  variáció első részét közöltük, 
amelyben a vad tulajdonjogáról és a vadászati jogról, a vadászati jog 

haszonbérbeadásáról, a bérlői ós bérbeadói pozícióról kialakított 
álláspontokról olvashattak. Most folytatjuk ennek ismertetését

A VADKÁROK ÉS  A VADBAN 
O KO ZO TT KÁROK 

M EG T ÉR ÍT ÉSE

Nem vitatható, hogy a vad táplál
kozásával és életmódjával összefüg
gő károkat - akár a mezőgazdaság, 
akár az erdőgazdaság területén kö
vetkeznek be - a vadászatra jogo
sult szervezetnek kell megtéritenie. 
Ezen károk megtérítésénél azonban 
célszerű lenne, ha a jogszabály rög
zítené, hogy a bekövetkezett és fel*

SS

mért károk 10 százalékát a gazdál
kodó köteles viselni, mert igy ő is 
érdekelt a kármegelőzési, kárenyhí
tési kötelezettségben. Rendezni kell 
viszont a vadban okozott károk kér
dését, amelyeknél a Ptk. szabályo
zását kell alapul venni.

A VA D ÁSZTERÜLETEK  
K IJE L Ö L É S E , NAGYSÁGA

Törekedni kell arra, hogy az elmúlt 
évtizedek gyakorlatban jól kialakí
tott vadászterületek jelenlegi rend

szere megtartásra kerüljön. Rögzí
tenie kell ugyanakkor a jogszabály
nak, hogy mennyi az a minimális 
területnagyság, amely még vadász- 
területként kijelölhető. A javasolt 
minimális területnagyság - a szak
szerű és tervszerű vadgazdálkodás
hoz fűződő követelményekre is te
kintettel - 4000 hektár.

Ez a megoldás lényegileg a jelen
legi szervezeti rendszeren alapul. 
Természetesen csak alapja, kiindu
lópontja lehet e változat jogszabá
lyi kimunkálásának, hiszen számos 
olyan kérdés van. amelyek a múlt
ban nem megfelelően kerültek meg
fogalmazásra és amelyeket korsze
rűbb szempontok alapján kell ren
dezni.



Véleményünk 
a törvénytervezetekről

1 jogrolS  jogra j
SOROZATUNKBAN NÉHÁNY EURÓPAI ORSZÁG NEM MINDEN VADÁSZ 

ELŐTT ISMERT VADÁSZATI TÖRVÉNYÉNEK. JOGSZABÁLYÁNAK 
ISMERTETÉSÉT TŰZTÜK KI CÉLUL. ELÓZÓ SZÁMUNKBAN A FRANCIA 

JOGSZABÁLYOKRÓL OLVASHATTAK. EZÚTTAL EGY JÓVAL KISEBB 
ORSZÁG 110 ÉVES GYAKORLATÁT AJÁNLJUK FIGYELMÜKBE

BELGIUMA Kisalföldi Vadászszövetség el
nöksége a vadászati törvénytervezet 
koncepcióiról a következő állás
pontot alakította ki:

Mind a vad, mind a vadászati jog 
maradjon állami tulajdonban. Ha 
igaz, hogy a vad nemzeti kincs, ter
mészeti érték, akkor ennek megőr
zése csak össztársadalmi, azaz álla
mi garancia és felelősség érvénye
sülése mellett biztosítható meg
nyugtatóan.

Egyetértünk azzal, hogy a vadá
szati jog egységes haszonbérbe- 
adássai kerüljön hasznosításra, te
hát bérlő legyen az állami, a szövet
kezeti, az egyesületi struktúra egy
aránt, természetes személy ne lehes
sen bérlő. Sporvadászat csak egye
sületi keretek között folyhasson.

A  bérbeadási funkciót az állam 
nevében egységesen az elsőfokú 
igazgatási szerv lássa el. (Megyei 
Földművelésügyi Hivatal)

A  szektor- és versenysemlegesség 
igénye nemcsak azt jelenti, hogy a 
bérlők csak jogi személyek legye
nek, hanem azt is, hogy a vadgaz
dálkodás szakmai feltételeit is egy
ségesen kell meghatározni állami, 
szövetkezeti és egyesületi szervezet
re egyaránt.

A  vad által okozott erdei károk a 
vétkesség arányában, a mezei károk 
az objektív kárfelelősség elve alap
ján kerüljenek megtérítésre.

A  vad- és gépjárműütközés eseté
ben meg kell osztani a kárfelelőssé
get a közút üzemeltetője, a gépjár
művezető és a vadászatra jogosult 
között. (Például biztosítási rend
szerben.)

Erdei kár esetében semmiképpen 
sem fogadható el az objektív kárfe
lelősség elve, mivel a vad éppúgy 
része az erdőnek, mint a növényzet, 
a károk alakulására mindkét gazda* 
sági ágazat tevékenysége egyaránt 
kihat.

Az úgynevezett „B ”  variáció 
megvalósulása véleményünk szerint 
a világhírű magyar vadgazdálkodás 
sorsát megpecsételi, eredményei 
„belesimulnak”  a nyugat-európai 
állapotokba. Az ország jelenlegi ki
váltságos helyzete megszűnik. En
nek ellenére kívánatos foglalkozni 
a „B ”  változattal is, mivel ha ez va
lósulna meg, nem lehet közömbös 
annak milyensége.

Ragaszkodni kell a 4000 hektá
ros minimális vadgazdálkodási egy
ségek előírásához, azaz ennél ki
sebb területet ne lehessen kialakíta
ni.

Mindenképpen olyan gazdasági 
feltételrendszert kell kialakítani, 
amely a bérlőket abban teszi érde

keltté, hogy a terület vadállomá
nyát fejlessze, vadászati-vadgazdál
kodási berendezéseit korszerűsítse.

ö t évnél rövidebb időre ne lehes
sen bérleti szerződést kötni.

Meghatározott területnagyságon
ként ebben a variációban is legyen 
előírva a szakmunkás, közép- és fel
sőfokú szakmai munka igénybevé
tele.

Azonos szerződési feltételek ese
tén a régi bérlő előnye legyen bizto
sított. Bármilyen variáció is kerül 
végső soron elfogadásra, illetve tör
vényszintre emelve, az adott rend
szer gazdasági szabályozása fejezze 
ki, hogy a vadgazdálkodási ágazat 
nem tiszta nyereségtermelő gazda
sági tevékenység, hanem jó esetben 
gazdaságilag önfenntartó termé
szetvédelmi tevékenység.

Ha ezt nem sikerül elérni, feltét
lenül a természetvédelmi érdekek 
háttérbe szorulásával lehet számol
ni.

Az erdőtörvény-tervezetben vá
zolt koncepciónál életbevágóan 
fontos kérdés, hogy az erdőtörvény 
a magyarországi erdőknek milyen 
funkciók ellátását írja elő, és ezek
nek milyen fontossági sorrendet ha
tároz meg. Ugyanis ez dönti el 
majd az erdők kezelésének módját, 
az alkalmazott technikát és techno
lógiát, ez dönti el az erdőkkel való 
gazdálkodás közgazdasági szabá
lyozórendszerét is. Erre való tekin
tettel messzemenően el kell vetni a 
tervezetnek azt a tételét, hogy az er
dő fő funkciója, „fő haszonvétele” 
az erdei fák kitermelése, azaz a fa- 
hozadék biztosítása. Sajnos, eddig 
is, jelenleg is ez érvényesül, meg is 
látszik ez a hazai erdőkön. Mindad
dig, amíg az állam a hazai erdőktől 
nyereségtermelést, értéktöbblet elő
állítását követeli meg, az Európa- 
szerte érvényesülő ártámogatási 
rendszer helyett, a két rendszer köz
ti tőkekülönbséget csak a termelő 
alap feléléséből tudja az ágazat elő
állítani. Ez a deficit világosan ki
mutatható a hazai erdők összérté
kének alakulásában.

Magyarországon az erdők leg
főbb funkciójának a természeti kör
nyezet védelmét kell megjelölni (le
vegő, talaj, vízkészlet, génkészlet 
stb.). Az erdő e területeken kifejtett 
funkciója értékben nagyságrendek
kel nagyobb, mint a fahozadék érté
ke. Ha az erdőtörvényben nem így 
fejeződik ki, országunk szakmai, 
kulturális, természet és környezet
védelmi leszakadása Európától a 
jövőben csak fokozódni fog.

Szép László Dr. Porubszky János 
elnök titkár

önálló vadászati törvénye 1882 
óta van érvényben. A törvény 
csak keretjellegű, a vadászat sza
bályait határozza meg, ezenkívül 
királyi és miniszteri rendeletek 
vonatkoznak a vadászatra. Az 
ország három - bruxell, flamand 
és vallon - tartományában pedig 
további, saját tartományi rendel
kezések is érvényesek.

A törvény értelmében a vadá
szatért felelős mezőgazdasági 
miniszter évente rendeletben 
hirdeti ki a vadászati idény kez
detét és végét minden tarto
mányra, esetleg annak egy részé
re. Meghatározza az alkalmaz
ható vadászati módokat, az 
elejthető fajt és nemet minden 
csoportban. A  vadon élő állato
kat a törvény négy csoportra 
osztja: nagyvad, apróvad, ví
zivad és egyéb vadfajok.

A vadászvizsga kategóriák 
szerinti, lehet A kategóriás, 
apróvadas, és B kategóriás, 
nagyvadas vizsgát tenni a va
dászni szándékozóknak, és lehe
tőség van a C  kategóriás vadász- 
vizsgára, amely az A és B kate
góriát is magába foglalja. Va
dászni csak vadászati engedély 
birtokában szabad, amelynek 
előfeltétele az eredményes va
dászvizsga, a 16 éves életkor be
töltése és a feddhetetlen előélet 
igazolása. Az ország mindhárom 
tartományában elméleti cs gya
korlati vadászvizsgát kell tenni

vadászati és természetvédelmi 
ismeretekből, a vadászati szabá
lyokból cs fegyverhasználati is
meretekből, a vizsga rendje és 
tartalma azonban tartományon
ként eltérő.

A vadászati jog a földtulaj
donhoz kötődik, saját jogon az 
ország északi részén általában 
25 hektár, a déli részén pedig 50 
hektár fölötti területen gyako
rolhatják a tulajdonosok. A va
dászterületekre bérletek is köt
hetők, általában 9 évre. Külföldi 
állampolgároknak szintén lehe
tőségük van vadászterületek bér
lésére, nekik azonban úgyneve
zett liccncjcgyet kell váltaniuk, 
amelynek megszerzése szigorú 
feltételekhez kötött.

A  vadászati törvény számos 
tiltást és büntetést sorol fel. így 
például tilos a vadászat nap
nyugta után és napfelkelte előtt, 
kivéve a vízivad és a szalonka 
vadászatának egyes módjait. A 
vad által okozott károkért a va
dászatot gyakorló teljes mérték
ben felelősséggel tartozik, a vad
disznó pedig bármikor elpusztít
ható, még vadászati és fegyver- 
tartási engedély nélkül is.

A vadászat hatósági irányítá
sában jelentős szerepe van az er
dők és vizek felett hatósági el
lenőrzést gyakorló szervezetnek, 
amely egyúttal a vadászvizsgák 
lebonyolításáért is felelős.

Benéné Ignácz Magdolna

Hoche Jagd
Főként a visszajáró osztrák és német vendégek jelentkeztek a ma
gyar vadászatszervező irodáknál Salzburgban, a február 21-23. 
között megrendezett vadászati és halászati kiállításon. Közülük is 
elsősorban azok, akik tudják, hogy a magasabb árakért színvona
las vadászatot és ellátást kapnak. S  mint minden ilyen nemzetközi 
bemutatkozáson, ha nem is nagy számban, de új vendégkört is si
kerül toborozni.

A salzburgi kiállítás mindig nagy esemény, melyen felvonul szá
mos vadászati és horgászati terméket gyártó cég, és a legolcsóbb 
termékektől a csillagászati árú. de szemet gyönyörködtetö remek
művekig minden megtalálható. Az Ausztriából és Dél-Németor- 
szágból érkező nagyszámú látogató szemmel láthatóan nagy ér
deklődést tanúsított az egzotikus vadászatokat ajánló irodák kíná
lata iránt. Az árakról tájékozódván megállapítható, hogy az árver
senyben a magyarországi vadászat árait a külföldiek sokallják, a 
legnagyobb konkurencia továbbra is Bulgária és Lengyelország.

Nagy István
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Várjuk 
a döntést!
A Baranya Megyei Vadásztársaságok 
Szövetsége, mint a szövetségbe tag
ként belépett vadásztársaságok 
érdekvédelmi-érdekképviseleti szerve
zete azzal a

kérelemmel és indítvánnyal 
fordul - az 1989. évi XXXII. tv. 1. S b) és
d) pontjai alapján - a Tisztelt Alkot- 
mánybirósághoz, hogy .a kézifegy
verekről és lőszerekről, a gáz- és riasz
tófegyverekről, valamint a légfegyve
rekről és lőterekröl szőlő 115/1991. (IX. 
10.) Korm. sz. rendelet 20. S (1) bekez
dését minősítse alkotmányellenesnek, 
és semmisítse meg az alábbi indoka
ink alapján.

Az Alkotmány 70/A f (1) bekezdése 
biztosítja minden személy száméra az 
emberi, illetve állampolgári jogokat.

Ilyen szerzett és gyakorolt állampol
gári jog, hogy ha egy vadász vagy va
dászni szándékozó állampolgár leteszi 
az előírt állami vadászvizsgát, és en- 
nok során tanúbizonyságot tesz a lő
fegyver tartásához szükséges elméleti 
és gyakorlati ismeretekről (3/1990. (Vi
li. 17.) FM rendelet 2. I  b) pontja sze
rint), akkor ne kelljen újra és négyé
vente ugyanabból ismét vizsgáznia, 
mint ahogy a fent hivatkozott kor
mányrendelet 20. S (1) bekezdése elő
írja. Iskolai és szakmai ismereteinkből 
sem kell újra vizsgáznunk. Tárgyi ké
relmünket és indítványunkat a fentiek
re tekintettel terjesztjük elő.
Pécs, 1992. január 29.

ÚGY TŰNIK, VAN 
„KÖZÖS ELLENSÉG”

Közelitő megbeszélésnek is ne
vezhetnénk azt a tanácskozást, 
amelyet február 27-én az O M W  
tanácstér mében az etikai bizott
ság kezdeményezett. Tulajdon
képpen vadászok és természet- 
védők - hangsúlyozottan magá
nemberként, de bőrükből és hi
vatali rangjuktól, álláspontjuk
tól nem menekülve - ültek egy 
asztalhoz, hogy kötetlen beszél
getés formájában egyeztessék 
véleményüket a készülő vadá
szati törvénytervezetek variá
cióiról.

Nevek nélkül, a lényegesebb 
javaslatokra koncentrálva, meg
próbáljuk összefoglalni az el
hangzottakat:

Megtudtuk, hogy a készüld 
természetvédelmi törvényben 
lesz egy vadászati fejezet, de 
csak a természetvédelmi terüle
teken folyó vadászatot kívánják 
benne szabályozni. A vezérelv, 
hogy a vadászható vadfajokat is 
az ökoszisztéma részeként keze
lik, azaz a védelem bizonyos ér
telemben rájuk is vonatkozik. Ez 
az álláspont kedvezőnek tűnik a

vadászat számára, mert a vadál
lományt a természeti erőforrá
sok részének tekinti, és nem 
szolgáltatja ki a jövendő földtu
lajdonosok kénye-kedvének, 
nem ad szabad teret egy esetle
ges rablógazdálkodásnak.

A  fentiekből máris kiderült, 
hogy a természetvédelem és a 
vadászat képes lenne egy hajó
ban evezni, és a biológiai sokfé
leség védelméért összefogni a 
„közös ellenség” , a Földműve
lésügyi Minisztérium által kép
viselt „B "  variáció ellen.

A „B ”  variáció ugyanis a föld- 
tulajdonosok vadászati jogát fa
vorizálja, amiben elsősorban a 
gazdasági és nem a természetvé
delmi érdekek fognak feltételez
hetően dominálni.

Szó esett az erdőtörvény ter
vezetéről is, amelyik a másodla
gos hasznosítás révén maga alá 
kívánja „temetni" a vadászatot- 
vadgazdálkodást. (Erdész képvi
selő és az FM  képviselője még 
magánemberként sem vett részt 
a beszélgetésen.)

A jelenlévők megállapodtak 
abban, hogy van értelme a közös 
lobbyzásnak, a pártok, az or
szággyűlési képviselők minél 
előbbi meggyőzésének, hiszen a 
vadállomány sorsa, a vadászat 
jövője attól függ, melyik állás
pontot fogadja cl majd a parla
ment.

ötletnek mindenképpen jól 
hangzott az a javaslat - nem va
dásztól hangzott el -, hogy már 
most, előzetesen forduljon a 
védegylet az Alkotmánybíróság
hoz, kérvén, hogy még a törvény 
tárgyalása előtt foglaljanak ál
lást; az ökoszisztéma része, a 
nemzeti kincsek közé tartozó-e a 
vadállomány?

Szívből kívánom, amennyiben 
erre törvényesen lehetőség van: 
az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet időben tegye meg ezt 
a lépést, amellyel sok fölösleges 
vita, csatározás elkerülhető len
ne, és a vadászok szemében is 
nagy fegyvertény lehetne!

-dór-

AZ ALKOHOLISTÁK SZÁMA 
NEM CSÖKKEN!

Örömmel olvastam, hogy a Függet
len Vadász Fórum állást mert fog
lalni a 115/1991. kormányrendelet, 
14/1991., 22/1991. rendeletek al
kotmányellenességével kapcsolato
san, és jogorvoslást kér az Alkot
mánybíróságtól, ellentétben a vé
degylettel, mely a magas tagdíjbe
szedések ügyében azonnal tudott 
intézkedni, de e nagyon sok va
dászt érintő ügyben nem hallatta 
szavát. Én 39 éve vadászom egy 
szegény, de szorgalmas Pest kör
nyéki vadásztársaságban. Ez alatt 
az idő alatt közel három generáció 
váltotta egymást. Amikor én el
kezdtem vadászni, még fiatal vol
tam, s ma a nyugdíjasok, az öregek 
közé tartozom.

Egészségileg még megfelelek az 
előírt követelményeknek, de van 
néhány társam, akik valószínűleg 
fájó szívvel fognak elbúcsúzni va
dászszenvedélyüktől. Ha visszagon
dolok azokra a vadásztársaimra, 
akik 75-82 éves korukig jártak ve
lünk vagy órákat ültek a magasle
sen, sok esetben már nem is vadász
ni, csak gyönyörködni a látványban 
vagy csak egyszerűen jelen lenni, 
elszorul a szívem. Ezek az emberek 
nem státusvadászok, hanem többsé

gükben vadászszenvedéllyel megát
kozott emberek.

Volt közöttük olyan is, akit 70 
éves korában a magaslesen ért a 
szívinfarktus, és távozott az örök 
vadászmezőkre családja és barátai 
legnagyobb fájdalmára. Csodála
tosképpen sokan még irigyeltük is 
titokban. Jó  lenne, ha valaki össze- 
gyűjtené például az elmúlt 50 év va
dászbaleseti statisztikáját, hogy lás
suk: a balesetek milyen összefüg
gésben vannak az egészségi állapot
tal és az öregséggel? Véleményem 
szerint érdekes információk birto
kába jutnánk! Az újra vizsgáztatás
sal kapcsolatosan csupán annyi 
megjegyzésem van, hogy a gépko
csivezetés talán még veszélyesebb 
üzemnek tekinthető, társadalmi mé
retekben számottevőbb, mégsem ju 
tott eszébe senkinek, hogy például 
négyévenként újravizsgáztassuk a 
gépjárművezetőket.

Továbbá van még egy észrevéte
lem a fegyvervizsgálattal kapcsolat
ban. A  fegyverek vizsgálata, gondo
lom, eddig is a BM  vonatkozó ren- 
delete értelmében történt, vélemé
nyem szerint reális volt a fegyver 
korának megfejelő 10 évenkénti 
vizsgálat.

Azzal is egyetértek, hogy a vizs
gálati díjat megemelték, hiszen az 
elmúlt évtizedekben semminek nem 
volt reális értéke. Az ötévenkénti 
kőtelező fegyvervizsgálatot azon
ban túlzásnak találom, ha figyelem
be vesszük azt a tényt, hogy egy 
fegyver két-három vadászgeneráci
ót képes kiszolgálni.

A  vadászfegyverek ötévenkénti 
vizsgálata csupán a bürokrácia bur
jánzását segíti elő, még több olyan 
munkahely biztosítását segíti, ahol 
értéket nem állítanak elő.

összegezve és kicsit sarkítva, vé
leményem szerint a rendeletek ki
adásának motivációi:

1. Megvonni a fegyvertartási en
gedélyt és a vadászati lehetőséget 
néhány olyan embertől, akik az el
múlt rendszerben ahhoz méltányta
lanul jutottak, és azt a vadászetiká
val nem egyeztethetően használták, 
különleges előnyöket élveztek.

2. Érthető, hogy az államháztar
tás részére minden fillér szükséges 
a költségvetés egyensúlyban tartá
sára, és ahol lehet, új forrásokat ke
res. Én úgy látom, mindkettőre van 
megoldás: mellőzni kellene a sok 
ember részére látszatmunkát bizto
sító, továbbá a korrupció melegá

gyát stabilizáló, valószínűleg alkot
mányellenes rendeletek végrehajtá
sát.

ad 1. A BM  az elmúlt évtizedek
ben a fegyvertartási engedélyek ki
adása esetén komoly, mindenre ki
terjedő nyomozást végzett, még a 
pszichológiai vizsgálódást is bele
értve, ráadásul úgy, hogy még az ér
dekelt sem tudott róla. (H a a szom
szédai, kollégái nem árulták el.)

A BM  tehát mindenkire vonatko
zóan kellő információval rendelke
zik. Most már csak azt kell eldönte
ni, hogyan diszkrimináljon a törvé
nyesség megsértése nélkül.

ad 2. A vadászat a nem státusva
dász számára olyan, mint az alko
holista számára az alkohol. Bármily 
magasra emelik az alkohol árát, az 
alkoholisták száma nem csökken. 
A vadászok részére előírt időszakos 
orvosi vizsgálatok, a megismételt 
vizsgaköltség, a sűrített fegyvervizs
gálatból befolyó költségek mind lri- 
vethetők valamely, a vadászattal 
kapcsolatos adó formájában.

Biztos vagyok abban, hogy ily 
módon az államkassza még na
gyobb bevételre is szert tehet.

Vigh János
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OTP BANK LAKOSSAGIFOLYOSZAMLA
A MINDENKORI KÉNYELEM

hallották már, hogy 1992. január 1-jétől az ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTÁR ÉS 
KERESKEDELMI BANK RT. a korábbi átutalási betétszámla helyett új szolgáltatással, a 
LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLABETÉTTEL áll szíves rendelkezésükre.

...és azt tudják-e,

ogy az újraszerződési határidő 1992. április 30;

i n
■  ■ ^ogy ha az átutalási betétszámlára korábban adott megbízásaikat változatlanul kíván

ják fenntartani és nem óhajtanak újabb megbízásokat adni bankunknak, akkor elegendő, 
ha a lakossági folyószámla szerződés személyi adatokra vonatkozó részét töltik ki, és a 
24. pontot húzzák alá;

ifi
■  ■ ^ogy ha új megbízásokat is szeretnének adni számunkra, akkor a szerződést részle

tesen, valamennyi (régi és új) megbízásra vonatkozóan ki kell tölteniük;

ogy a szerződést a korábbi átutalási betétszámlatulajdonosnak kell aláírnia;

ifi
^ B ^ o g y  a lakossági folyószámla szerződés két azonosan kitöltött és aláírt példányát 

nem szükséges személyesen bevinniük a számlakezelő OTP-fiókba, hanem postán is 
elküldhetik számunkra, illetve bármetyik egységünknél leadhatják azt;

ifi
■ M ro g y  a lakossági folyószámlán elhelyezett betétek után évi nettó 17% kamatot 

fizetünk;

i i |
■ M r  ogy a hónap végén jelentkező megtakarításaikat, vagy azok egy részét kedvező ka

matozás mellett leköthetik anélkül, hogy külön betétkönyvet kellene nyitniuk. Lekötésre 
vonatkozó megbízásaik legkorábban az átszerződést követő hónap 26—ától lépnek élet
be. (Januárban átszerződő ügyfeleink esetén erre 1992. február 26—ától kerül sor.)

OTP BANK, MINT MINDIG



A BAKONYBAN?NYITÁS
Bizonyára sokan és nagy örömmel 
olvasták a Magyar VA D Á SZLA P 
előző számában azt a cikket, amely
ből kiderült, hogy az M H  Veszpré
mi Erdőgazdaság ezer nagyvad bér
kilövését ajánlotta fel a hazai, első
sorban megyei bérvadászoknak. 
Némileg kesemyésebbé válhatott 
az öröm, amikor az egyes vadfajok 
konkrét lődiját tanulmányozták, 
mivel ebből láthatóvá vált, hogy 
nem az átlagkereset szintjén élők
ből kerülnek majd ki a vadászven
dégek. Az ajánlatot mégis jó érzés
sel fogadtuk a megyei szövetség ré
széről, mivel végül is a gondjainkat 
enyhíti azáltal, hogy legalább vadá
szati lehetőséget kínál.

Az M H  Veszprémi Erdőgazdasá
ga a volt honvédségi tagokból álló 
(a megalakulás óta létszámában, 
összetételében kettőnél jelentősen 
megváltozott) három vadásztársa
ságnak felmondta bérleti szerződé
sét, a területet az új szerződésben 
csökkentette, a bérleti díjat (indo
koltan) felemelte. Ezt követően for
dultunk a megyei vadászszövetség 
képviseletében az Országos Véd
egylet elnökéhez, és a következőket 
kértük:

Járjon el a honvédelmi miniszter
nél, mivel az 1990-es, e témával 
kapcsolatos megkeresésünket köve
tően arról tájékoztatott, hogy a va
dászati törvénnyel összhangban 
változik majd a volt honvédségi te
rületek sorsa. Ez az intézkedés ezt 
figyelmen kívül hagyja.

Javasoltuk, kezdeményezzen lé
péseket annak érdekében, hogy a 
közeljövőben megszülető termé
szetvédelmi, vadászati és erdőtörvé
nyek hatályba lépéséig a vadgaz
dálkodók, tulajdonosok és föld- 
használók kössenek egyezséget, 
hogy a jelenlegi formán nem vál
toztatnak (kivétel természetesen a 
bérleti díj). A vadállomány védel
mét elsődlegesen szem előtt tartva 
viszont segítsék elő az indokolt vál
toztatásokat. Ehhez, úgy gondol
juk, minden érintettnek kellő 
kompromisszumkészséget kellene 
tanúsítania.

Megkeresésünket követően az 
Országos Védegylet elnöke írásban 
kereste meg a honvédelmi minisz
tert, és az 1992. január 10-ei ülésen 
tájékoztatta az Országos Választ
mányt is a történtekről. Jelenleg a 
miniszter úr válaszára és a komplex 
szemlélettel megalkotandó vadá
szati törvényre várunk.

Szeretnénk hangsúlyozni, tudatá
ban vagyunk annak, hogy a jelenle
gi egyesületi forma is változtatásra 
szorul. A Bakony mellett nyitni kell 
a vadászat szervezeti zártságán is. 
A vadászatból származó bevétele
ket indokolt megosztani az önkor
mányzatokkal, földtulajdonosok
kal. Annyi bevételt kell a vadászat
ra jogosultaknál hagyni, amennyi a 
vadgazdálkodás szinten tartásához, 
fejlesztéséhez kell. Ennek az elköl
tése legyen államilag ellenőrzött. 
Minden érintettnek tudomásul kell 
vennie, hogy a vadásztársaság - 
mint egyesület - nem azonosítható 
más önkéntes egyesületekkel, végül 
is itt rendkívül értékes állami tulaj
donú vaddal gazdálkodnak.

M i, a Veszprém megyei vadászok 
véleményének ismeretében olyan 
koncepciót támogatunk, amely a 
vadállomány védelmét komplex 
módon kezeli. A  vad a természet ré
sze, nemzeti kincs, a vele való gaz
dálkodás csak a szervezetsemleges
ség elvére épülő, következetes álla
mi szakhatósági ellenőrzéssel old
ható meg.

A  vadállomány korrekt felméré
sét követően készüljön hosszabb tá
vú üzemterv, erre építve éves vad
gazdálkodási terv. Bárki is rendel
kezzen a vadászati joggal, ezt az ál
lami szakhatóság hagyja jóvá, és 
teljesítését évente mennyiségben és 
minőségben kérje számon. Legyen 
lehetősége a vadászati jog korláto
zásával vagy megvonásával szank
cionálni a helytelenül gazdálkodó
kat.

összegezve az elmondottakat, 
sajnáljuk, hogy a szükséges törvé
nyek megalkotása előtt megindult 
egy olyan folyamat, ami nem az 
érintettek egyezségén nyugszik.

A szövetség álláspontja az éssze
rű, mindenki számára elfogadható 
kompromisszum megkötése lett 
volna, a kérdéses esetben is, 
amennyiben a honvédségi erdőgaz
daság tervezett lépéseiről tájékoztat 
bennünket. A cikkben említett me
gyei vadászszövetségi tiltakozás 
igaz, a fellebbezés már csak azért 
sem lehet az, mert a döntésről sem 
értesítést, sem tájékoztatást nem 
kaptunk.

Az 1000 vad felajánlásával kap
csolatban igazi véleményt akkor le
het majd alkotni, amikor azt a me
gyei bérvadászok már kilőtték, 
ténylegesen volt a felajánlásra fize
tőképes kereslet.

Addig is, amíg ez kiderül, mi to
vább szorgalmazzuk tagegyesülete
inknél, hogy nyissanak a bérkilövő 
vadásztársaink felé. Tudjuk, hogy 
az egyesületeknél is vannak még 
tartalékok, azt csak sejtjük, hogy az 
állami területeknél még nagyobbak. 
Az éves tervek teljesítésébe - már 
ami a kilövéseket illeti - az állami 
hivatásos vadászoknak szívesen be
segítenek a sportvadászok. Kész
séggel felvállaljuk a szövetség ré
széről a két fél közötti koordináci
ót.

Egyébként, ami a cikkben emlí
tett Zártkörű Zalka Vt.” -t illeti, tu
domásunk szerint ez a Kab-hegyi 
területen működő katonai vadász- 
társaság volt, és nem tévesztendő 
össze a területcsökkentéssel érintett 
három vadásztársasággal. A Zalka 
Vt. a megyei vadászszövetségnek 
soha nem volt tagja.

Végezetül gratulálok a Magyar 
VADÁSZLAP-nak, hogy szerény 
megjelenése mellett a vadászok szá
mára érdekes és izgalmas kérdések
kel foglalkozik. Kívánom, hogy ta
láljon e kezdeményezés széles olva
sótáborra, a vadászok és nem vadá
szok körében egyaránt. A lap te
kintse igazi feladatának a vadállo
mány védelmét.

Kemenszky Sándor,
a Veszprém Megyei Vadászati, 

Vadgazdálkodási és 
Természetvédelmi Szövetség elnöke

CSEKŐ 
ÚR!

Nem kell tüntetni dr. Fatalin 
Gyula javaslata mellett. (M a
gyar Vadászlap, 1992. febru
ár 19.) Szolidaritásod még di
csérendő is, ha nem ez lenne
- szakmai pályafutásod alap
ján - az elvárható magatar
tás.

A  nagyvad minőségének 
védelmét a várható „vadvér
zivataros” átmeneti időben 
az erdészek egyik fontos fel
adatuknak tekintik. Ezért az 
erdőtörvény-tervezetben már 
szerepel a Fatalin-féle elkép
zelés. Konkrétan:

57. §

(1) A nagyvadállomány az er
dei ökoszisztéma része, 
ezért a szarvas, dám, muf
lon minőségének védelme 
érdekében a táji vadgazdál
kodás által meghatározott 
erdőterületeken vadgénre- 
zervátumokat (a továbbiak
ban: rezervátum) szükséges 
létesíteni.

(2) A rezervátumok állami tu
lajdonú erdőterületeken lé
tesíthetők.

(3) A rezervátumokat az er- 
dőfelügyelőségek javaslatá
ra, a természetvédelmi ható
ság egyetértésével a földmű
velésügyi miniszter jelöli ki.

(4) A  fakitermelési cél fenn
tartása mellett a terület fon
tos rendeltetése megneve
zett vad védelme.

(5) Az erdő- és vadgazdálko
dás célját, vitelét a termé
szetvédelmi hatóság egyet
értése mellett a földműve
lésügyi miniszter által jóvá
hagyott erdőterv rögzíti.

(6) A vadászatot a (3) bekez
désben meghatározott ható
ságok által jóváhagyott sza
bályzat alapján lehet foly
tatni.

(7) A  rezervátumok speciális 
rendeltetéséből adódó, a 
rendes gazdálkodás körét 
meghaladó költségeket köz
ponti (erdő, vad, természet- 
védelmi alap) forrásból kell 
fedezni.

Ennyit a tervezetről, 
amelyhez a demonstráció he
lyett várjuk a vadászok, ter
mészetvédők jobbító szándé
kú megjegyzéseit.

Dr. Mátrai Gábor

REFLEXIÓ A LICEIMCVADÁSZÁTHOZ
Színigaz - fejlődni kell. De biz
tos-e, hogy a bölcsek köve csak
is az Önök birtokában van?
A Puskin Vt. Mindszent köz- 
igazgatási határában két brigád
ban vadászik és vadgazdálko
dik. A mindszenti brigádban 
csupán nyugdíjas megyei főva
dász, aktív és nyugdíjas vadőr, 
nyugdíjas agronómus és aktív 
életét tanyán kezdve élte le tsz- 
elnökként Vt-nk elnöke. Van 
állatorvos és erdész, már nyug
díjas mezőőr közöttünk. A  tisz
telt Szakmai Szövetség szerint 
ezek silány amatőrök talán? 
Nos a „kiváltságosakról” : tsz-

kőmüves, karót mászó villany- 
szerelő. nehézgépkezelők, mezei 
nyugdíjas tsz-tagok, ezek papri
katermesztéssel egészítik ki „ext
rém” magas keresetüket. Ta
gunk még a F ÉG  fegyverműhe
lyének gépészmérnök vezetője 
is. Igaz: 5 orvos és 1 jogász is 
akad a brigádban. A tudatosan 
és hosszú távra tervezett tagfel
vétellel alakult ki az összetétel. 
Cikkük néhány gunyoros meg
jegyzéséhez talán annyit fűznék 
hozzá: esetleg újabb irodák és 
szolgálati gépkocsik eltartásá
nak a hátsó szándékát kizártnak 
tarthatom?

A licencrendszer frenetikusán 
R É G I. A most zárt szezonban 2 
nyulat 11 fácánt lőttem. Tanyá
mon és a hozzátartozó 6820 
négyzetméter területen biztosan 
többet tudnék lőni.
K i fizesse a vadkárt? Talán a 
fenti „birtok”  és 53 aranykorona 
kárpótlási jegyet követő „nagy
birtokon”  önmagamnak?
Eddig területbérleti díjunk csu
pán a tízszeresére nőtt. Az ön
kormányzati törvény abszolút 
tiszteletét jelzi-e, ha a 179 000 
forintot befizettük, de az önkor
mányzathoz sem az alaptőke, 
sem hozadéka még nem érkezett 
meg? Dr. Deák László

1



RECEPT VADÁSZMESTEREKNEK
Ha sikerült bedolgozni magad 
egy területes vadásztársaság
ba. igyekezz kimutatni aggo
dalmadat a vad iránt. Ha van
nak kapcsolataid, kövess el 
mindent, hogy ilyen-olyan mó
don, de lehetőleg a legolcsób
ban, szerezz takarmányt és azt 
vitesd ki a terü letre... hátha 
megeszi a vad.

Ha a fenti tanácsokat elfoga
dod, meglátod, hogy hozzá 
nem értésed ellenére a legkö
zelebbi választáson te leszel a 
vadászmester. S  ha már te 
vagy a vadászmester, nyugod
tan abbahagyhatod az aggó
dást, hiszen ez már a követke
ző vadászmesterjelölt feladata. 
Viszont használd ki a lehető
séged és vadássz, vadássz, 
amennyit csak bírsz. Ne törődj 
a tagok morgolódásával, észre
vételeivel, furkálódásával... hi
szen ez neked hivatalból a „kö
telességed".

Ha mégis úgy adódna, hogy 
jobban örülnél annak, ha a va
dásztársaid nem tudnak a va
dászataidról. mert hisz ez is 
előfordulhat, ne ess kétségbe. 
Több helyen bevált megoldás
nak tűnik, ha időről időre lezá
rod a terület egy részét. A le
zárt területet - és ezt ne fe
lejtsd el - neked kell ellenőriz
ned. Természetesen mindig 
puskával, mert bármi lehetsé
ges.

Végezetül, ha rossz néven 
veszik tőled, hogy a lezárt terü
leten puskával „ellenőrződ" a 
vadállományt, elég egy tace- 
pao, amelyben közlöd: a lezárt 
területen felszabadítottad a va
dászatot.

Utolsó jó tanács: sose dicse
kedj a vadászati eredményeid
del)

ERDÉSZEK-VADÁSZOK 
ÉRDEKLŐDÉSÉT VÁRJA A 

Pilisi Állami Parkerdőgazdaság utazási irodája
A NATURS TRAVEL

a szakmai programjaira, 1992. március 19-22. között 
a HUNGEXPO területén az „Utazás '92 kiállításon”

A pavilon 110/B standnál

NE MOST VEGYEN 
VADÁSZPUSKÁT!

Kádár u.3-

Áprilisban nálunk 
minden olcsóbb lesz!

AUTÓALKATRÉSZ ÉS KÉZISZERSZÁM GYÁRTÓ ÉS FORGALMAZÓ Kft.
2000 SZENTENDRE, S/cnt László út 160. Tel.: (06-26)10-284, (06-26)11-888, Fax:(06-26)11-634 
Értékesítés: 1134 8oddpcst# Ipoly u. 8 lol/Fax: 129-7824

□  □ B Ő S  Kft

M ilyen az em ber? Ha egy svéd üzletben meglátok egy fej
szét vagy baltát, s netán van rá pénzem, biztos, hogy m egve
szem, mert látatlanul, kipróbálatlanul meg vagyok győződve 
róla: a minőség ellen nem lesz kifogásom. Aztán, ha itthon 
meglátom ugyanazt a szerszámot - term észetesen összeha
sonlíthatatlanul olcsóbban! - fanyalgok és eszembe se jut: 
ugyanarról a term ékről van szó. A  szentendrei kéziszerszámok

valam ikor híresek voltak, a szakmabeliek ereklyeként őrzik a 
sokat próbált, sokat használt, de még ma is kitűnő minőségű 
szerszámokat. Ezt a m inőséget újította fel a Dobos K ft., és ar
ra törekszik, hogy visszaszerezze a régi hírnevet.

Az alábbiakban közzéteszünk egy teljes árlistát és választé
kot . . . többségük a vadászok, vadásztársaságok számára is 
nélkülözhetetlen.

36 mm Nyelesvágó 160 Ft
40 mm Nyelesvágó 185 Ft
K-6x14/200 Hidegvágó 56 Ft
L-8x15/160 Hidegvágó 45 Ft
L-8x15/200 Hidegvágó 45 Ft
L-8x20/200 Hidegvágó 60 Ft
L-10x20/160 Hidegvágó 60 Ft
L-10x20/200 Hidegvágó 60 Ft
L-10x20/250 Hidegvágó 65 Ft
L-10x25/250 Hidegvágó 65 Ft
L-10x25/300 Hidegvágó 70 Ft
L-12x30/280 Hidegvágó 80 Ft
L-12x30/355 Hidegvágó 90 Ft
L-16x36/315 Hidegvágó 120 Ft
L-16x36/400 Hidegvágó 120 Ft
1.60 kg Félkezes kalapács nyelezett 326 Ft
2,00 kg Félkezes kalapács nyelezett 340 Ft
3,00 kg Ráverőkalapács nyél nélkül 500 Ft
5,00 kg Ráverőkalapács nyél nélkül 675 Ft
8.00 kg Ráverőkalapács nyél nélkül 1080 Ft

Kőművcskalapács 190 Ft
Csempézőkalapács 140 Ft

8.00 kg Műanyag betétes kalapács 350 Ft
Faragószekerce jobbos nyelezett 650 Ft
Faragószekerce balos nyelezett 410 Ft

0.80 kg Belovári balta nyelezett 310 Ft
1,20 kg őri fejsze nyelezett 370 Ft
1.40 kg Szikszói fejsze nyelezett 400 Ft
1,60 kg Máramarosi döntőfejsze nyelezett 430 Ft
2,50 kg Erdélyi hasltófejsze 570 Ft
0.80 kg Magyar fejsze nyelezett 310 Ft
1,25 kg Magyar fejsze nyelezett 370 Ft
1.60 kg Magyar fejsze nyelezett 425 Ft
1,25 kg Gallyazófejsze nyelezett 400 Ft

Egyszerű hegyes csákány 250 Ft
Bányász csákány speciális 260 Ft

1,00 kg Sulykolókalapács nyelezett 300 Ft
10x20/160 Krómozott vágókészlet 240 Ft
0.20 kg Félkezes kalapács nyelezett 85 Ft
0.30 kg Félkezes kalapács nyelezett 100 Ft
0.50 kg Félkezes kalapács nyelezett 130 Ft
0.80 kg Félkezes kalapács nyelezett 150 Ft
1.00 kg Félkezes kalapács nyelezett 170 Ft

Áraink az áfát nem tartalmazzák.

„ M i m ár Európa útjain já run k!"



IRÁNY A FALANSZTER!
Amennyire nem tudtunk tavaly in
formációt szerezni a készülő rende
letről - pedig állítják, hogy nem 
„bujkáltak”  a vadászok elöl any- 
nyira könnyen sikerült most kap
csolatot teremteni szinte vala
mennyi rendeletalkotóval. És ami 
meglepő, valamennyien nyitottak a 
rendelet szigorúságának enyhítésé
ben.

Dr. Schlammadinger József, a 
Népjóléti Minisztérium jogi főosz
tályának főelőadója, a rendelet jogi 
megfogalmazója egyetlen ponton 
hajthatatlan, s ez az egészségi alkal
masság kizáró okainak úgynevezett 
taxatív meghatározása. Vagyis jogi 
szempontból arra törekedtek, hogy 
az egészségi alkalmasságot végző 
orvosok számára, és ezzel egy idő
ben az állampolgár számára is 
egyértelmű, érthető legyen: milyen 
feltételeknek kell megfelelni ahhoz, 
hogy a fegyver tartására és haszná
latára egészségileg alkalmasnak mi
nősüljenek.

Szavam, szavunk se lenne, ha 
Schlammadinger úr nem felejtett 
volna ki egyetlen, két betűből álló 
kis szót a rendelet szövegéből, még
pedig azt, hogy valamennyi taxatív 
meghatározás az „ú j”  sportvadá
szokra érvényes! A már gyakorló 
vadászok esetében az orvos vegye 
figyelembe a rendeletet, de sem az 
úgynevezett „testi fogyatékosság” , 
sem az 5 dioptriánál erősebb szem-

Kósón kapcsoltunk! -  legalább is ez derül ki a népjóléti m iniszteri 
rendelet m egfogalm azóival fo lytatott beszélgetésekből. Sajnos, 

sem m it sem  változtat a helyzetünkön, hogy mind a Népjóléti 
M inisztérium ban, m ind az Országos Munka- és 

Üzem egészségügyi Intézetben elism erik: nem egyeztették 
a rendelet szövegét a vadászokkal. Tulajdonképpen ennek 
köszönhető, hogy a sportvadászok szám ára ilyen szigorú

rendelet született
csak mint korábban belgyógyász 
tudta megindokolni és így elérni. 
Az OMUI-val, a szemészekkel 
szakmailag nem áll módjában vitat
kozni.

(És itt álljunk meg egy gondolat 
erejéig. Vegyük úgy, mint az újság
író feltételezését, hogy a rendelet 
alkotói mintha várnák a visszajelzé
seket, a gyakorlati végrehajtás buk
tatóinak jelzését, hogy „helyrehoz
hassák” , használhatóvá tegyék ezt a 
végiggondolatlan, Európa vadászai 
előtt ismeretlen és a vadászok ál
lampolgári jogait sértő rendeletet. 
Ez az érzés sugallja, talán még most 
sem késő felkérni azokat az orvoso
kat, akik vadásznak, akik szakmai
lag is meg tudják indokolni, milyen 
és mennyire szigorú egészségi alkal
massági vizsgálatra lenne szükség a 
vadászat, a vadászfegyver használa
tához. Jó  lenne, ha vadászó orvosa
ink, vadásztársaink érdekében, ez
úttal aktivizálnák magukat. A cím
zett az Országos Munka- és Üzem
egészségügyi Intézet és a Népjóléti 
Minisztérium.)

üveg vagy fél szem, avagy a hang
képzési zavarok esetében stb. ne ér
telmezze szó szerint! Nehezen tud
juk elfogadni azt a „védekezést” , 
hogy a rendelet megalkotására a 
Népjóléti Minisztériumnak mind
össze három hét állt a rendelkezésé
re. A tudósító véleménye, mintha a 
jogalkotás jelenleg nem lenne ab
ban a helyzetben, hogy a „tűzoltá
son” , azaz az aktuális jogszabályok 
gyors megszövegezésén túl távlati 
elképzeléseket s ennek következmé
nyeit is figyelembe vegye. Ezt a 
Népjóléti (?) Minisztériumban 
Schlammadinger úr úgy magyaráz
ta. hogy a jogszabály megalkotásá
nál mindenre (!) - az idő rövidsége 
miatt - nem terjedhet ki a figyel
mük. a gyakorlat visszajelzései 
alapján fogják a rendeletet módosí
tani. Ez számunkra kissé falsul 
hangzik, mert, mint a rendelet szü
letésének, szövegezésének felderíté

se során kiderült, már tavaly nyá
ron folytak tárgyalások az egészségi 
alkalmassági vizsgálatok milyensé
gének eldöntéséről.

Dr. Hódos Tibor, az O M Ü I osz
tályvezetője - igaz még az alaptézi
sek, a jelenlegi kategóriák tisztázá
sa előtt - felkereste a védegyletben 
dr. Székely Istvánt, a védegylet jog
tanácsosát, s kérte, nyújtson segít
séget az alapvető kérdésekben. Szé
kely egyetértett az orvosi vizsgálat 
szükségességével, elmondta, hogy a 
vadászatot nemcsak hobbiként, ha
nem a szenvedély oldaláról is érde
mes vizsgálni, majd megegyeztek 
abban, hogy a rendelettervezet elol
vasása után még találkoznak. Erre 
azonban nem került sor, mert sem a 
minisztérium, sem az O M Ü I nem 
kereste a védegyletet, és Székely is 
csak várta a rendelettervezetet, a 
megszerzésére nem tett lépéseket.

Dr. Slezák Zita, a Népjóléti M i
nisztérium egészségpolitikai főosz
tályának osztályvezető-helyettese, 
mint elmondta, „áldozatként”  ke
rült a rendelet alkotói közé. A  fel
adata az volt, hogy összegyűjtse a 
szakmai kollégiumok véleményét. 
Számára is érthetetlen az az orvosi 
szigorúság, ami a rendeletben meg
fogalmazódik, de azon kívül, hogy

a gyomorbántalmakat és a dagana
tos megbetegedéseket kivetette a 
tervezetből, nem nagyon tudott 
mást tenni. E  két terület kivételét is

Dr. Béleczki Lajost, az O M Ü I fő- 
igazgató-helyettesét úgy kerestük 
fel, hogy ő az „atyja" a rendelet
nek. Természetesen Béleczki doktor 
sem érzi magát egy személyben a 
rendelet szellemi atyjának, s azt is 
elmondta, hogy miért. Az O M Ü I 
azért kapta meg feladatául, mert 
korábban ők foglalkoztak a BM , 
HM polgári fegyveres őrök alkal
masságának kidolgozásával, így ké
zenfekvő volt, hogy e rendelet meg
alkotásában is közreműködnek. Az 
is természetesnek látszott, hogy 
adaptálják a már korábban kidol
gozott vizsgálat rendszerét, szem
pontjait, kibővítve, hogy eleve két 
kategóriát állapítottak meg (I. cso
port a hivatásosak, II. csoport a 
nem hivatásosak), illetőleg az elbí
rálást kétfokozatúvá tették. A ren
delet első olvasatában még 44 be
tegségcsoportot soroltak fel tétele
sen, mint kizáró betegséget. Ezt vé

leményeztették az Országos Ideg- 
és Elmegyógyintézettel, az Orszá
gos Szemészeti Intézettel, az Orszá
gos Fül-Orr- és Gégészeti Intézettel 
és az Országos Belgyógyászati Inté
zettel. Az összegyűjtött vélemények 
alapján 14 betegségcsoport maradt, 
keretjelleggel, ami a vizsgálatot 
végző orvosok számára nagyobb 
szabadságfokot nyújt, de ugyanak
kor nagyobb felelősséget is ró rá
juk. (Persze kíváncsi lennék, ho
gyan fogják felelőssé tenni a körze
ti orvosokat egy-cgy vadászati bal
esetet követően?! A  rendelet ugyan
is abban a téveszmében leledzik, 
hogy balesetet csak „egészségileg 
alkalmatlan" vadász követhet el.)

Kétségtelen tény - mondta Bé
leczki doktor -, hogy a vadászokkal 
nem beszéltünk, de nem is szokás 
egy rendelet megalkotásánál az ér
dekvédelemmel az egyeztetés.

Sajnos, nem kaptunk választ arra 
a kérdésünkre, hogy miért kezelik 
„egy kalap” alatt a vadászokat és a 
fegyveres testületek tagjait, mint 
ahogy azt sem tudtuk n*cg, ki hagy
ta ki, majd tette vissza a vadászokat 
a rendelet hatálya alá. Ha ugyanis 
a rendelet alkotói bevezetnek egy 
I I I .  kategóriát, ami csak a vadá
szokra vonatkozik, valamennyiünk
nek - a végrehajtóknak és a rende
let hatálya alá vontaknak is - köny- 
nyebb dolgunk lenne. Nap mint 
nap halljuk, hogy az orvosok, az 
egészségügy milyen túlterhelt, 
mennyire nem képes ellátni alapve
tő feladatait, mégis olyan rendelet 
született, amelyik tovább növeli az 
orvosi rendelők forgalmát, a költsé
gekről nem is beszélve. Merthogy 
nekünk mindenért fizetnünk kell, 
és sokáig még abban a reményben 
sem ringathatjuk magunkat, hogy 
csak 300 forintot, másodfokon 600 
forintot. A Népjóléti Minisztérium
ban megtudtuk, máris tervezik a ta
rifák emelését. A 300-ból 600 fo
rint, a 600-ból 1000 forint lesz a II, 
csoport vizsgálati díja, míg az I. 
csoportnál az 1000 forintot 4500 fo
rintra tervezik emelni.

Mindenképpen kedvező a vadá
szok számára, hogy a Népjóléti M i
nisztérium - belátván, hogy az or
vosi vizsgálatok, különösen az I. 
csoportban, azaz a pszichológiai 
vizsgálatoknál, nem hajthatók vég
re március végéig - lépéseket tett a 
rendőrségnél, hogy igazolás ellené
ben tekintsen el az alkalmassági 
vizsgálat igazolásától. Természete
sen a vizsgálat igazolását később 
csatolni kell a kérelemhez.

Sok mindent el lehetne még 
mondani a rendelet születéséről, 
végrehajtásának buktatóiról. Végső 
konklúzióként csupán annyi enged
tessék meg - igaza volt Madách Im
rének, amikor megírta „Az ember 
tragédiája” falanszterjelenetét... 
akár mintázhatta volna napjaink 
vadászairól is!

Csekő Sándor
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Kettőét
N I M R Ó D

KERESKEDELMI Kft

Eredeti angol V A X O S-K A B Á T  reklámáron!

Központ és nagykereskedelem 
Budapest VI.. Szalmás Piroska u. 4. Tel.: 142-8887/FAX 122-9830 

Várjuk ö n t az alábbi üzleteinkben:
Budapest. Andrássy út 12. Telefon: 132-3180 

Gyöngyös. Rózsa u. 2. Telefon: 37-11 898 
Mezőkövesd. Dózsa György u. 2. Telefon: 40-12-011 

Miskolc. Ady E. u. 5. Telefon: 46-43-701 
Pécs. Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Telefon: 72-13-904 

Szeged. Tanácsköztársaság u. 9. Telefon: 62-12-782 
Zalaegerszeg. Tompa u. 1. Telefon: 92-13-523

Hogy a jövő idényben is 
legyen mire vadászni... 

napos és előnevelt fácánra, 
vadkacsára 

várjuk megrendeléseiket.

8640 Fonyód, Vitorlás út 34. 
Telefon: 85/60-161, 61-261, 61-264, 61-265 

Telefax: 85/61-262 
Telex: 22-3817

r

HodianA
A lfö ld i nagyvárosunkból, Hódm ezővásárhelyről köszönti 
valam ennyi partnerét a H Ó D IA N A  Vadászati és Kereske
delm i Kft.
Partnereink m ár tudják, hogy a H Ó D IA N A  Kft. egy m egbíz
ható kereskedelm i partner a M agyar A lföldön, az alföldi va 
dászterületek és az ország m ás tájegységein vadgazdálko
dók számára.
Kereskedelm i tevékenységünk m agában fog lalja: a fe la ján 
lott vadászatok értékesítését, élő- és löttvad-kereskedel- 
met, vadgazdálkodási berendezések értékesítését. 
Szárnyasvad-telepünkról értékesítünk fogoly- és fácáncsi
béket, illetve a vadászterületek szám ára ajánlunk e tém á
ban térítésm entes közvetítést, inform ációcserét.
A  H Ó D IA N A  Kft. m unkatársaival, Európa országait átfogó 
üzletkötői hálózatával, fizetési garanciával biztosítja part
nereinek gazdálkodásuk sikerét, közös eredm ényeinket. 
Ehhez kívánunk valam ennyiüknek békés esztendőt. 
HÓDIANA VADÁSZATI ÉS  KERESK ED ELM I KFT. 
6800 Hódm ezővásárhely, Ady Endre u. 37.
Telefon: 62-44-179, telefax: 62-44-333

íöuort ^  VADÁSZATI ÉS KERESKEDELM I KFT.
W cítn cr &  H-112S BUDAPEST, síiiéoy. EruétM t fmot 8.

~  Telelőn 166-6282. 166 5246. 201-6614 F«x: 155-4037 Telex: 22 6500
•  Várjuk a kiváló vadászati és szolgáltatási lehetőségekkel rendelkező te

rületek felajánlásait.
•  Árjegyzéket személyes kapcsolatfelvételkor adunk.
•  A számlákat a beérkezést követően 10 banki napon belül fizetjük.
•  A jutalék összegében minden partnerünkkel külön állapodunk meg.

Cégünk számára a vadászatszervezés nem pusztán 
üzleti vállalkozási

A  Debreceni Trófea Nagykor ajánlata:
GOLYÓS VADÁSZFEGYVEREK:
- Kínai JW-20 öntöltő, tlzlövetű, 0,22-es
- Santa Barbara .308 W  
-Zastava7x64-es
- Zastava schnelleres, .30-06-os

Fogyasztói ár 
16 500 Ft 
50 600 Ft 
47 700 Ft 
47 700 Ft

SÖRÉTES VADÁSZFEGYVEREK:
- ÁTP-08 Mossberg Pump. A. 12/70
- FP-105 Pedretti egycsövű 12/70
- ZP-149 duplacsövű, ejektoros, cseh 12/70
- TOZ-34 E Bock, Tulai 12/70

38 200 Ft 
11 600 Ft 
46 600 Ft 
37 800 Ft

LŐSZEREK:
- .38 spéciéi 10.25 g L.P. 
-9x57 IS Cseh 12,7g S.P.
- .222 Cseh 3.24 g S.P.
- BA JKÁ L12/70/8
- BAJKAL 12/70/10

20 Ft 
45 Ft 
36 Ft 
17 Ft 
17 Ft

LÉGPUSKA:
- IZS-38 BA J KÁL 4,5 mm-es, 

távcsővel szorelten 6 000 Ft

VADÁSZFELSZERELÉSEK: 
Zöld, fűzős gumicsizma 700 Ft

V A D Á S Z O K N A K  RÉSZLETFIZETÉS. 
V A D Á S Z B O L TO K N A K  D IS Z K O N TÁ R !
Megrendeléseiket az (52) 16-916-os telefonon, valamint telefaxon 

és o 4033 Oebrecon, Budai Nagy Antal u. 175 szám alatti 
TRÓFEA VAOÁSZBOLTBAN is várjuk.

10 000 db fölötti lőszorvAiórlásnél a lószert a megadott címre szállítjuk.

VADÁSZTÁRSASÁGOK FIGYELEM!
Külföldi szakmai kiállításokra utazásukat - kívánság szerinti 
program-összeállitással - megszervezzük. Egyéb turisztikai 

szolgáltatásokkal is állunk rendelkezésükre.
Budapest I., Logodi u. 24.

Levélcím: MAVADTOURS KFT. 1539 Bp., Pf. 661. 
Telefon: 201 -3089 Fax: 201 -3698

Ha mezőgazdasági 
vagy erdei vadkár, 

akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor 

HUBERTUS.

A honosított francia 
vadkárelhárítási technológia 

csaknem százszázalékos védelmet 
nyújt, mégis olcsói Ahol már 

ismerik, csak ezt a technológiát 
használják. Több mint 50 

referenciaterületi 
A francia LACME villanypásztorokat 

Magyarországon a HUBERTUS 
forgalmazza.

Cimünk: 1054 Bp., Nádor u. 34. 
Telefon: 111-9608.
Telefax: 131-4790.
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A címben leírt nem túl irodalmi ki
fejezés gyakran hangzott el az
alatt a másfél hét alatt, amíg - az 
AUTÓKER Autókereskedelmi Kft. 
igazgatója, Kovács Attila jóvoltá
ból - szerkesztőségünk kipróbál
hatta: mit tud a SU BARU  Liberó 
1200 minibusz? Több szempont 
alapján próbáltuk tesztelni ezt a 
japánok által gyártott, változtatha
tó funkciójú, hatszemélyes kis 
mikrobuszt, a fó szempont azon
ban az volt: mit tud a terepen, le
het-e vadászatra használni?

Nos, ha lenne 1 131 900 forin
tom - nem gondolkodnék azon, 
hogy milyen autót vegyek, máris 
indulnék a SUBARU  Autószalonjá
ba és zöld színben - néhány extrá
val kiegészítve - megrendelném!

bán ugyancsak kellemes érzések
kel töltött el. mert hihetetlenül pi
ci helyre, két autó közé - s nem 
tagadom szabálytalanul a járdára
- be lehetett préselni a Liberót, 
mert rövidebb, mint a Trabant. A 
kormányozhatóságáról csak any- 
nyit, hogy az elsó és a hátsó ten
gelyek közelsége (1805 cm) rend
kívül fordulékonnyá teszik, egy át
lagos szélességű úton szinte egy
ből meg lehet vele fordulni, ami az 
erdőben, szűk utakon nem kell 
magyarázni, hogy milyen előnyös. 
A közeli tengelytávolság a terepen 
is éreztette jótékony hatását, egy
szer sem akadtunk fel sem az ele
jével, sem a hátuljával, amikor 
szélesebb árkon próbáltunk áthaj
tani vele.

bero - igaz végig allrad-megha- 
tással - de mindenhol elment, 
ahol előtte bármilyen járművel jár
tak már az erdészek... csak a ma
gasabb tuskókra - és ezek közül is 
a vékonyabbakra - kellett figyelni, 
nehogy a padló alá rejtett farmo
tor védőlemeze megsérüljön. Ki
válóan ki lehetett használni a Libe
ró közeli keréktávolságát (1210 
cm), a szélesebb bevágást okozó 
teherautók nyomsávét aránylag 
könnyű volt megközölni, a mini
busz kerekeit a barázdák tetején 
tartani.

Ahogy ezeken - a személyautó 
számára lehetetlen - terepeken 
jöttünk-mentünk - kivívtuk az er
dei munkások megrökönyült cso
dálkozását. mert a kívülről városi

bevált, ki tudtam kapcsolni a 
négykerék-meghajtást.

Lehet, hogy a magyar VADÁSZ
LAP szerkesztőségének nem válik 
majd dicséretére, hogy ezalatt a 
10 nap alatt élesben nem állt mód
jában vadászaton is kipróbálni a 
Liberót. De talán az is meggyózó 
lehet, hogy imitálva, de kipróbál
tuk, mintha vadásznánk vele. 
A puskák mindhárom üléssorban 
állítva tarthatók a kézben, arány
lag könnyű lenne puskatartót be
leszerelni. Az elsó két sor ülésnél 
az ablakok könnyen kinyithatók. 
kézre esik az autóból - a távcsöve
zés. Mivel a Liberó mindkét olda
lán nyitható tolóajtó van, ez hihe
tetlenül praktikussá teszi mindkét 
oldalán a gyors be- és kiszállást.

Több nemzetközi vadászati kiállí
táson ugyanis már láttam azokat a 
gyári extrákat, amelyek még prak
tikusabbá teszik az autót, mint 
például a kocsi elejére szerelt vé
dőcső, a nyitható tetőablak vagy a 
létrával is kiegészített tetőcso
m agtartó... A SU BARU  Liberó a 
próbautak során bizonyított: vá
rosban, autóúton, terepen.

Az elsó kellemes meglepetés 
akkor ért, amikor több hetes „csil- 
laggarázsos" parkolás után az in- 
ditókulcsot elfordítottam, a motor 
azonnal indult. (Később sem kel
lett egyszer sem ráinditóznom, 
pedig voltak mínuszok.) Igaz, a hi
deg indítások után a motor felme
legedéséig néha „bénáztam” a 
kuplunggal, de ennek csupán az a 
magyarázata, hogy nem szoktam 
hozzá az automata szivatóhoz, 
amely ilyenkor jobban pörgeti a 
motort.

A második kellemes meglepe
tés akkor ért, amikor elhelyezked
tem az elóre-hátra csúsztatható, 
állítható támlájú, fejtámaszos ve
zetőülésben. Minden kéznél van: 
kézifék, sebességváltó, a kor
mánykerék alá épített váltókarok, 
a műszerfalra szerelt kapcsolók... 
és még a hamutartóhoz sem kell 
ide-oda hajolgatni, hogy hamuz
hasson az ember. (Persze, ha a 
kocsi az enyém lenne, mint sajnos 
autóvezetés közben is gyakran do
hányzó bagós, biztos, hogy szerel
tetnék egy kis irányfényt adó vilá
gítást a hamutartóhoz.)

Az elsó parkírozás a Belváros-

Az elsó vidéki utunkon viharos 
szélben autóztunk, ugyancsak ka
paszkodni kellett a kormányba, ál
landóan korrigálva az irányt, mert 
a magas felépítményű kocsiszek
rény érzékenyen reagált minden 
széllökésre, kamion okozta szélör
vényre. Másnap reggel havas, je
ges, lucskos időre ébredtünk... 
így alkalom nyílott aszfaltos úton 
is kipróbálni a két-, és négykerék- 
meghajtás közötti különbséget. 
Először csak hátsókerék-meghaj
tással próbáltuk az indulásokat. 
Pörgött, csúszott a kocsi hátul
ja ... és aztán egy gombnyomás a 
sebességváltókaron, azonnal be
kapcsolódott az elsökerék-meg- 
hatás és vége volt a csúszkáknak. 
Ez a gombnyomás egyébként 
olyan biztonságot ad a kocsi veze
tőjének, hogy nyugodtan mond
hatja utasainak: .ne majrézzatok", 
azaz nincs mitói félni, a Liberó 
megbízható autó minden körül
mény között. A próbautak fó szlo
genje lett ez a tómondat, amikor a 
Bakonyban, a Pilisben és a keszt
helyi hegységben, tehát főleg he
gyi terepen, nekivágtunk az erdei 
utaknak.

A vadászoknak minden bizony
nyal nem kell .ragozni” , hogyan 
néz ki eső után egy tarvágás, ahol 
még nem vonultak el a munkagé
pek. még nem dózerolták el az 
utakat, folyamatosan szállítják a 
traktorok, teherautók az össze
gyűjtött farakásokat, átgázolva a 
gallyakon, elszállításra nem érde
mesített vékonyabb ágakon. A Li-

nak kinéző autó nem nagyon illett 
a környezetbe, egyáltalán nem 
nyújtott megszokott képet. (Itt ju
tott eszembe, ha az autó valóban 
t i  enyém volna, megérné rá egy 
kisebb fajta elektromos csörlót is 
szereltetni - ez is beszerezhető 
hozzá az Autokernél - és akkor 
még inkább igaz lehetne a próba
utak szlogenje.)

Csörlő azonban nem volt a 
tesztautón, ezért némi kockázattal 
járt belehajtani a dagonyákba. M i
után meggyőződtünk róla, hogy a 
csizmaszárat ellepi a víz és a 
sár... először lendülettel próbál
tuk ki az áthajtást. A Liberó - mint 
ezt felvételeink is bizonyítják - 
kétéltúvé vált. egyenletesen túrta- 
nyomta maga előtt a sáros vizet. 
Aztán kipróbáltuk lendület nélkül, 
gyámoltalanul döcögve - a Liberó 
kis gázzal, egyenletesen átgázolt 
a dagonyán. Nézzük, mit tud csak 
hátsókerék-meghajtással - gon
doltunk egyet és kikapcsoltuk a 
négykerék-meghajtást. A műszer
falon azonban nem aludt ki a kont
roli-lámpa és továbbra is maradt a 
négykerék-meghajtás. Az egyik 
afrikai élményem jutott az eszem
be, amikor egy Toyota terepjáró
val közlekedtünk és kísérőnk min
den egyes alkalommal megállt, 
hátramenetbe kapcsolt, kicsit 
visszatolatott és csak ezután kap
csolta ki a négykerék-meghajtást. 
Akkor, ott nem egészen értettem, 
miért teszi... most viszont kipró
báltam a Liberóval - és a módszer

Mivel vadat nem lőttünk, így a 
vad szállítását nem próbáltuk ki, 
de megfelelő műanyag ládát, fó
liatakarást feltételezve, a Liberó 
erre is alkalmas.

Végezetül valamit az üzemben 
tartásáról. Az 1189 köbcentiméte
res autó háromhengeres, kétsze- 
lepes, négyütemú motorja a mi 
méréseink szerint a terepen 8,49 
litert, városban - általában hideg 
időben-9.1 litert, 100-110 kilomé
teres országúti sebességnél 8,1 li
ter ólommentes benzint fogyasz
tott 100 kilométeren. Az üzem
anyagtartálya 40 literes, ezért fi
gyelni kell, hogy időben tankol
hassunk ólommentes benzint. Saj
nos a japánok az üzemanyag-fo
gyasztást jelzó műszerből kispó
rolták a villogó figyelmeztető lám
pát, viszont a műszer pontosan 
jelzi a túltöltést is. Amivel nehe
zen barátkoztunk meg, az a kocsi 
kemény, erős rugózása, különösen 
nagyobb sebességnél ugrál, pat
tog, ha figyelmetlenül kátyúba 
vagy felpúposodott aszfaltrögre 
hajtunk.

összefoglalva: a kis önsúlyú 
(935 kg), ezért alacsony adózású, 
katalizátoros, tehát természetba
rát. négykerék-meghajtású SU BA 
RU Liberó praktikus átalakítható
sága. kiváló tereptulajdonságai és 
kis fogyasztása miatt - ideális va
dászautónak nevezhető. (Nagyon 
sajnáltam, amikor 10 nap eltelte 
után vissza kellett adnunk a S U 
BARU Autószalonnak.)

-cs* -
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SZALONKÁZÓ- ETIKETT
(A CIKK SZERZŐJE KÖRHÁZI BETEGÁGYÁN. DE A KÖZELGÖ ÉDES 
VADÁSZATRA GONDOLVÁN VETETTE PAPÍRRA A SZALONKÁZÓK KIS 
ILLEMTANÁT. AMELYET SAJNOS VAGY SZERENCSÉRE (I) EGYRE TÖBB 
VADÁSZNAK KELL A FIGYELMÉBE AJÁNLANUNK. NE SZEGYELLJÉK 
MEGFOGADNI. HOGY HA NEM IS MINDENNEK. DE LEGALÁBB A FÖ 
ILLEMSZABÁLYOKNAK IGYEKEZNEK MAJD AZ IDEI SZALONKÁZÁSI 
IDÉNYTŐL KEZDŐDŐEN MEGFELELNI.)

A  szalonkázás régen is elsősorban az úgynevezett gentleman vadá
szok sportja volt, és a hangsúly a „gentlem an”  szóra esett, am ely 
ebben a kifejezésben „úriem bert, nemes embert”  jelentett, s nem 
egy társadalm i osztályhoz, réteghez való hovatartozást. Sietek meg
jegyezni, hogy eddigi több évtizedes vadászpályafutásom  során a 
közelm últban is, szerte az országban, m inden néprétegben ta lá l
koztam gentleman típusú vadásszal. . .  csak jó va l ritkábban, m int 
az kívánatos volna. A  társadalm i rang vagy tisztség, a pénz vagy a 
kiváltságosság eddig sem és ezután sem valószínű, hogy a vadá
szatban is rangot, elismerést jelent. De ki lehet érdem elni!

Nem  vallom  azt a nézetet, hogy úriembernek, esetünkben gentle
m an vadásznak születni kell, sokkal inkább hiszek abban, hogy a 
vadászati viselkedést, a vadászat kulturáltságát meg lehet és meg is 
kell tanu ln i, el lehet sajátítani, ha egy kevéske figyelm et fordítunk 
rá, ha van kitől vagy m iből m egtanulnunk. N e vegyék rossz néven 
tőlem  azok a vadászok, akik jó  vagy netán elítélhető tulajdonsága
ik , viselkedésük m iatt magukra ismernek hevenyészve összeállított 
kis szalonkázó-illemtanom o lvas tán ... a segítő szándékot lássák a 
kritikában is!

Nem  újabb és újabb szalonkázót kívánok toborozni, vagyunk 
hál’ Istennek elegen - csupán arra gondoltam , talán nem érdemte
len föleleveníteni azokat az írott és íratlan szabályokat, am elyektől 
a szalonkázás, az erdők királynőjének nevezett m adár vadászatá
nak, elejtésének íze, zamata, élm énye - m indannyiunk (! )  számára 
emlékezetes lehet. . .  am itől másnak - gentlemannek, igazi vadász
nak érezhetjük magunkat.

MIÉRT JÁRUNK SZALONKÁZNI?
A  szalonkavadászt nem a nagy, a biztos lövési esély, a teríték nagy
sága, az elejtett vad húsa vagy egyéb „fö ld i gyarlóságok”  vonzzák, 
hanem az a sok m isztikum, am i az erdei szalonka tavaszi vadásza
tát körülveszi. H isz nem sokat tudunk vonulásának változásairól, 
találgatjuk csak húzásának szeszélyességét, elméleteket gyártunk 
az időjárás és a szalonkák húzásának összefüggéseiről. Azt viszont 
m ár megtapasztaltuk, hogy a húzási időn belül is m ilyen rapszodi- 
kus a megjelenése, m ilyen kiszám íthatatlan a rö p te ... és még nem 
beszéltünk a szalonka-sokkról, am ely még a legtapasztaltabb va
dásznál is ész-szív-kézbénító hatásával hozza a frászt az emberre.

A  tavaszi szalonkahúzás másik nagy varázsa az elm úló tél és az 
ébredező tavasz szemmel látható, nyomon követhető találkozása. 
N incs természetszerető ember, akit e két ősi erőnek a m inden év
ben megismétlődő, de soha nem azonos viaskodása ne kerítene ha
talm ába. Nem  csoda, nagyon is természetes, hogy szalonkázni 
nemcsak a vadászok, hanem kísérőik - családtagjaik, ismerőseik - 
is szívesen mennek. Ahhoz azonban, hogy a vadászatok valóban 
emlékezetesen szép események legyenek, tekintettel kell lennünk a 
hosszú idő alatt k ialakult és sajnos az elm últ években sokak által 
meg sem ismert szokásokra.

ÁLTALÁNOS VISELKEDÉSI SZABÁLYOK
Udvariasság = m indenkivel szemben. N e vegyük sértésnek, zakla
tásnak, ha kérik az engedélyünket, ha megkérdezik kik vagyunk, 
honnan jöttünk. Legyünk előzékenyek az idősebb vadászokkal, a 
vendég vadászokkal, az ú j vadászokkal és a kísérőkkel, akik puska 
nélkül kívánnak részesülni a szalonkázás élm ényeiből.

őszinteség = ne hallgassuk el, am it a szalonkázásról, a húzások
ról, a jó  és jobb  helyekről tudunk. . .  s főleg ne hazudjunk, hogy ez
zel esetleg a saját esélyeinket növelhessük.

Segítőkészség = sajnos nem ritkák ilyenkor az erdőtüzek, tekint
sük kötelességünknek, hogy segítsünk az eloltásukban - még akkor 
is, ha ezzel aznapi vadászatunk elm arad.

N e szemeteljünk az erdőben, ne arról ismerjük meg a standokat, 
hogy tele vannak csikkel, üres töltényhüvelyekkel. N e lármázzunk, 
kiabáljunk, m int a buta turisták, tiszteljük az erdő, s benne a pihe
nő vad nyugalm át.

TÁRSASÁGBAN VAGY REMETEKÉNT?
Az együtt szalonkázók kis csapatai baráti társaságok, ne próbál
junk befurakodni egy-egy társaságba, várjuk meg, míg hívnak és 
akkor becsüljük meg a m eghívást, érezvén, hogy befogadtak ben
nünket. Jó l gondoljuk meg, kit h ívunk meg vendégként szalonkáz
ni, csak olyan vadász érdem li meg, akivel tudjuk, hogy nem va l
lunk szégyent. H a  vendégek vagyunk, tiszteljük a helyi szokásokat, 
alkalm azkodjunk hozzájuk.

N e  akarjunk társa lenni annak a szalonkázónak, aki - akár ki
sebb esélyt adva magának - egyedül, szomszédok nélkül jobban ér
zi magát.

A HÚZÁS ELŐTT
A  szalonkázásról nem illik  elkésni, ne az utolsó pillanatokban fog
la lju k  el helyünket, de ne sátorozzunk le m ár kora délután a k ivá
lasztott standra, nehogy mások elfoglalják.

FOTÓ: POLSTER GABRIELLA (NIKON F3; 85 mm-** tetoobjeMiv. 1/30 *. 2 rekew
ILFORD HPS 3200 ASA r* exponálva)
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Fő szabály -  nem illik  elfog laln i más kedvelt lőhelyét, nem illik  
két puska közé beálln i harm adikként, rontva ezzel m indenki szóra
kozását és saját vagy mások testi épségét veszélyeztetni. A  szalon- 
kázás balesetveszélyes, mert húzáskor már, vagy még rosszak a lá 
tási viszonyok, gyakran lapos lövést kell tenni és az ágakon, gallya
kon is gellert kaphat a sörét. Ezért tartsuk a helyünket, tudjunk a 
szomszédainkról; és ők is tudják, mert még időben jeleztük, hol á l
lunk.

H a késve érkezünk, győződjünk meg róla, hogy senkit nem zavar 
a jelentetünk és mi sem veszélyeztetünk senkit.

A HÚZÁS ALATT
A  húzás alatt lövésre kész fegyverrel várjuk a madarat. Nem  illik  
autom ata vagy félautom ata vadászpuskával szalonkára vadászni! 
Legyünk sportszerűek - csak a húzó szalonkára és semmi másra ne 
tegyünk lövést. A  mások szórakozását, kikapcsolódását, vadász
izgalmát se rontsuk azzal, hogy „kam u”  lövéseket teszünk. H a  töb
ben vadásznak velünk együtt, nem illik  csalsípot használni, mert 
ezzel félrevezetjük vadásztársainkat.

H a  úgy érezzük, eltaláltuk a húzó m adarat, nem illik  azonnal 
odarohanni és keresni, hangoskodni, kutyánkat biztatgatni a kere
sésre. Tájo ljuk  be a leesés helyét, ezt jegyezzük m eg.. .  és a húzást 
követően kezdjük el keresni.

A HÚZÁS UTÁN
Kötelező minden leesni vélt szalonka utánkeresése. Nem csak a sa
já t m adarunk, a mások által feltételezhetően lőtt m adár keresésé
ben is segítsünk. H a  más ta lá lja  meg a lőtt m adarunkat, illendő a 
figyelmesség és szinte kötelesség más kutyájának a megjutalma- 
zása.

A  lőtt szalonkát nem illik  aggatékra fűzni, a nyakánál vagy a lá 
bánál fogva vinn i, vigyük a zsebünkben, táskánkban, tenyerünk
ben. Viszont néhány cser- vagy fenyőgallyra fektetve illik  a gyüle
kezőhelyen megmutatni, terítékének a tiszteletet megadni.

Akárm ennyire is irigykedünk, sose felejtkezzünk meg arró l, hogy 
mások sikeréhez gratuláljunk. Az avatások, ünneplések, viccelődé
sek, ugratások a jó  ízlés keretein belül történjenek.

Nem  illik  más á lta l lőtt szalonka ecsettollaiból a saját „dicsősé
günkre”  trófeát készíteni, viszont illetlenség, ha a saját m adaraink 
trófeáit „e lfe le jtjük ”  kivenni, összegyűjtve megőrizni.

Végezetül szintén a szalonkázás illem tanához tartozik, hogy a 
húzás végeztével nem illik  azonnal hazarohanni, majdhogynem azt 
is m ondhatnánk: kőtelező az élm ényeinket, a látott vagy hallott 
m adarakról szerzett inform ációinkat másokkal megosztani, mások 
élménybeszámolóit m eghallgatn i..., de az véleményem szerint a 
m inim um , hogy illik  még az ism eretlen vadászoknak is köszönni 
(!), s ha szalonkát lőttek - gratulálni. A  szalonkázás ettől vá lik  egy
szerre egyéni és társas vadászattá.

H a  valak i - a m inden bizonnyal még sok illem szabállyal, írott és 
íratlan viselkedési norm ával kibővített - szalonkázó-illemkódex 
megszívlelendő szabályait betartja, aki veszi m agának a fáradsá
got, hogy am ikor csak teheti, pirkadat előtt keljen és a lenyugvó 
N ap is még a lőálláson talá lja , aki nem sajnálja a szalonkázás uta
zási költségeinek igen szép summáját - biztos vagyok benne, hogy 
előbb-utóbb saját magát is a gentleman, azaz az igazi vadászok kö
zött találja.

M ert am it megtanulunk a szalonkázás vadászatának során, aka
ratlanul is alkalm azni fogjuk valam ennyi vadászati mód gyakorlá
sánál!

Bán István

Szegény vadászt 
még az ág is húzza...

Mostanában nincs nap, hogy va
lami meglepetés ne érne ben
nünket öreg nyugdíjasokat, ami 
valósággal „légiriadót" jelent az 
amúgy is sovány pénztárcánk
nak. A  sorozatos áremelkedések 
nem a magas fizetésű embereket 
hozza ki a sodrából, hanem azo
kat, akik 7-8000 forintból tenge
tik életüket.

Nyolcvanhárom éves nyugdí
jas iskolaigazgató vagyok, 59 
éve vadászgatok megszakítás 
nélkül szeretett szülőföldem ha
tárában, a Rábaközben, a Han
ság erdeiben, rekettyebokros rét
jein, nádasaiban, zsombékos, 
vadvirágos kaszálóin s a szűkös 
anyagi körülmények között is 
volt rá mód és lehetőség, hogy 
ennek a csodálatos szenvedé
lyemnek hódolhassak.

A  múltkorában meghúzták fe
lettünk, öreg vadászok felett is a 
„lélekharangot” , amikor az új 
rendeletekkel vizsgára kénysze
rítenek bennünket, ami bizony 
2000 forintot jelent a kosztra is 
alig elég nyugdíjból élő vadá
szoknak. Hogy fájdalmasabb le
gyen a „lélekharang" mardosá- 
sa, a kedves, igen szeretett és 
megbecsült fegyvereinket meg 
újra kérvényezni kell a rendőrsé
gen, darabonként 300 forintos 
okmánybélyeggel.

Tudom, sokan azt mondják: 
„Hagyd abba, ha nem bírod.” 
Igazuk van, de a szívnek nehéz 
ezt megmagyarázni...

Egyszerű otthonom tele emlé
kekkel, szebbnél szebb trófeák
kal. Ha rájuk tekintek, megsimo
gatják emlékektől roskadozó szi
vemet s nincs erőm bejelenteni

az én mindig szeretett vadásztár
saságomnak, hogy megválók a 
fegyvereimtől, aranyos vadász
társaimtól, mert az értelmetlen 
vadásztörvénnyel újból elibénk 
húzták a már felszámolt műsza
ki zárat és szívtelenül megkeserí
tik naplementés életünket. Sze
relmem, éltetőm, mindenem volt 
a természetbeni barangolás, a 
legcsodálatosabb szenvedélynek 
való hódolás, a vadászat! Sokré
tű pedagógusi és kultúrmunká- 
im mellett, a Hanságban pihen
tem meg, élvezve a vadászat 
minden szépségét, örömét.

Mert, hogy vizsgázni kell min
den vadásznak, az nem árt. A ré
gi vadászok is megtanulják, 
hogy a puskapor most nem pus
kapor, hanem lőpor. A  gyutacs 
meg nem gyutacs, hanem csap
pantyú. Meg azt, hogy a puskát 
vadászás közben két kézben fog
juk csővel felfelé... ezeket mind 
jó tudni... ha meg akarjuk előz
ni a balesetet. De, hogy miért 
kell ezért 2000 forintot fizetni, 
ez már ilyen korban érthetet
len ...

A  nyugdíjas, öreg vadászok 
közül sokan megemelik gácsér
tollas, viharedzett kalapjukat s 
ha nehéz is lesz a búcsú, évtize
des emlékekkel a szivükben el
dúdolhatják azt a régi, kedves 
nótát: „N o , de sebaj, több is ve
szett Mohácsnál.. .”  Én a költő 
szavaival búcsúzom:
„Ha meghalok, nem érzik azt 
meg. kevesebb lesz csak a mese. 
De éjszakánként felsír majd a ná
das. mert meghalt a Hanság sze
relmese. ”

Jászai László

DÍJKIOSZTÁS, 
ÉRTÉKELÉS -  

SUTTYOMBAN?
Semmiképpen sem kívánjuk a Nimród vadászújság nagy múltú 
szerkesztőségének tisztességét firtatni, csupán szomorúan vettük 
tudomásul, hogy 1991-ben elmaradt a decemberi szám mellékle
te, a „Karácsonyi irodalmi melléklet” . Ebben a mellékletben olvas
hattuk el eddig az irodalmi pályázat díjnyertes novelláit, verseit és 
kaptunk tájékoztatást a nyertesekről.

Annyi biztos, hogy tavaly is volt pályázati kiírás, pályázók is vol
tak a díjakra, de lehet, hogy elmaradt az értékelés, mint ahogy el
maradt a melléklet?

Megpróbáltuk a zsűri jegyzőkönyvét elkérni, hogy legalább a 
VADÁSZLAP-ban közölhessük, de ilyen nem készült, mert zsűri
zés sem volt. Annyit sikerült megtudnunk, hogy a főszerkesztő 
most foglalkozik a témával.

Nem késett el egy kicsit ezzel is?



A FŐVÁROSI KÉZMŰIPARI VÁLLALAT 
VEGYESIPARI GYÁREGYSÉGÉNEK KÍNÁLATA:

Vadász- és sportfegyverek szállítására alkalm as feg yvertar
tó  család, ö t  m éretben készül, m egjelenése esztétikus, biz
tonságosan zárható.
Puskatartól. 877 x 262 x 100 mm Termelői ár: 3300 Ft 4-25% áfa 
Puskatartó II. 905 x 262 x 100 mm Termelői ár: 3360 F t+ 25% áfa 
Puskatartó III. 1230 x 262 x 100 mm Termelői ár: 3660 F t+ 25% áfa 
Puskatartó IV. 1327 x 332 x 100 mm Termelői ár: 4080 Ft+ 25% áfa 
Pisztolytáska 370 x 244 x 100 mm Termelői ár: 2420 Ft+ 25% áfa

G A Z D A C S IZ M A :  
fekete, fehér és zöld színben.

Méret: 35-40 Termelői ár: 540 Ft + 25% áfa
40-46 560 F t+ 25% áfa

Érdeklődni lehet: 1136 Budapest, Hegedűs G yula  u. 4. 
Te le fo n : 111-0684, 131-8736, 112-6831

„ T Ú R A B O X " „ S ÍB O X "

Érdeklődni lehet: 
Budapest X I., Kalotaszeg u. 38. 

Te le fo n : 181-1932, 161-2830

Műszaki adatok: terhelhetőség 70 kg; méret: 1135 x 950 x 430 mm; 
térfogat: 380 liter; súly: 15 kg 
Termelői ára: 11 400 F t+ 25% áfa

Egyszerre 4 pár síléc és a tartozékok szállítására alkalmas.
Műszaki adatok: terhelhetőség 70 kg; méret: 2200 x 620 x 340 mm; 
térfogat: 400 liter; súly: 18 kg 
Termelői ára: 12 720 F t+ 25% áfa
A si- és túrabox bármely szemólygépkocsi-tipushoz használható, biz
tonságosan zárható.

B Ő R Ö N D Ö K

Zeusz I. 510 x 370 x 150 mm 
Zeusz II. 590 x 460 x 170 mm 
Zeusz III. 690 x 560 x 200 mm 
Zeusz kerekes bőrönd:

690 x 560 x 200 mm

Termelői ár: 2500 F t+ 25% áfa 
Termelői ár: 2800 F t+ 25% áfa 
Termelői ár: 3100 F t+ 25% áfs

Termelői ár: 3600 Ft+ 25% áfa



AMIT A FEGYVERISMERETI 
VIZSGÁN TUDNI KELL

A változatosság kedvéért a vizsgakérdésekre adandó válaszokat ezúttal a 
Komárom-Esztergom megyei vadászok részére készült összeállításból 
idézzük, amelynek szerzője dr. Jakabházy Miklós.

11. A SÖRÉTES LŐFEGYVER HATÁSOS LŐTÁVOLSÁGA

A sörétes lövés találatakor a sörétszemek nem képesek olyan mélyre beha
tolni, hogy nemes szerveket roncsoljanak. A  lövés hatásosságát vagy ölő
erőt számos sörétszem egyidejű becsapódása következtében szétroncsolt 
idegvégződés mozgást bénító hatása adja. Ez a sokkhatás, aminek elérésé
hez adott mennyiségű sörétnek elegendő energiával kell rendelkeznie az 
azonnali idegbénulás eléréséhez.

A csőszájat elhagyó sörétraj távolodás közben vízszintes, függőleges és 
mélységi szóródásából kialakuló sörétnyaláb ölőereje 30-40 m lőtávolsá- 
gon belül a legkedvezőbb. Ennél távolabb növekvő terítése és csökkenő 
energiája miatt ölőereje is csökken.

A fegyvercső szükitettsége (choke) és a lőszer minőségével befolyásolha
tó a nagyobb lőtávolság hatásossága.

12. HOGYAN SZÁMÍTJA KI A SÖRÉTES LŐFEGYVER 
BIZTONSÁGI LŐTÁVOLSÁGÁT?

A sörétes fegyverből leadott lövés biztonsági távolságát a lőszerben lévő 
sörétszemek átmérői határozzák meg. Gyakorlati számítási módszer alkal
mazásával ha a sörétátmérőt megszorozzuk 100-zal, méterben megkapjuk 
azt a távolságot, amit be kell tartani.

14-es sörétszem átmérője 2,0 mm x 100-200 m 
6-os sörétszem átmérője 4,0 mm x 100 -  400 m

13. A SÖRÉTES LŐSZEREK CSOPORTOSÍTÁSA

A sörétes lőszereknek két alapvető típusa különböztethető meg:
a) söréttöltetű
b) lövedéktöltetű
a) söréttöltetű sörétes lőszerek a sörétátmérők alapján különíthetők el
2.0 mm 14-es
2.5 mm 12-es
3.0 mm 10-es
3.5 mm 8-as
4.0 mm 6-os
A felsorolt sörétátmérőjű lőszereket szőrmés vagy szárnyas apróvad elejté
sére használják.
b) A  lövedéktöltetű sörétes lőszer a gyöngygolyó (brennecke) más típusai 

is ismertek. Vaddisznó vadászatára alkalmazzuk. A  sörétes lőszer cso
portosítható még a töltényűr, illetve hüvelyhosszúság szerint 65 mm-es 
és 70 mm-es.

14. A SÖRÉTES LŐSZER RÉSZEI

a) hüvely - készülhet papírból, műanyagból, rézből, ebben helyezkedik el 
a lőszer minden alkotórésze. A  hüvelyfenék közepén található a csap
pantyú,

b)csappantyú: az elsütés mechanikai hatására szúrólángot képez és be
gyújtja a lőport

c) lőpor (az alábbiakban)
d) fojtás: hagyományosan nemezből, papírból, parafából készült. Ha szin

te kizárólag műanyagból gyártják, úgy kell kialakítani, hogy az elsülés 
pillanatában rugalmasságával a robbanás okozta nyomást, illetve nö
vekvő energiát egyenletesen adja át, csökkentve a fellépő ütközéseket. 
Hátsó része tágulásával jól tömítsen, míg első részen a sörétcsészével vé
di a csőfuratot. A cső elhagyása után a kosár még egy rövid szakaszon 
keresztül nem engedi a sörétrajt szétszóródni, ezáltal növelve a lövés tel
jesítményét,

e) sörét: alapanyaga leggyakrabban kemény ólom, amely 2-3% antimont és 
1-1,5% arzént tartalmaz. Alakilag szabályosan gömbölyűek, méretre tö
kéletesen egyformák. Extra minőség esetén felületét nikkellel, rézzel 
vonják be.

f) Lőpor: A mai lőporok gyér füstűek, vagy füst nélküliek, alapanyaguk 
nitrocellulóz. Szilárd hajtóanyag, melyet a gyúelegy lángja gyújt be, és 
elégéskor nagy sebességgel gázt termel, melynek hatására megnövekvő 
gáznyomás a fojtáson keresztül a sőréteket a csőbe taszítja és ott maga 
előtt egyre nagyobb sebességgel tolva, megadja annak csőtorkolati se
bességét és mozgásenergiáját.
Figyelem!
Megkülönböztetünk golyós, sörétes puskákhoz és pisztolyhoz előállított 
lőport, melyeket tilos egymással felcserélni.

HOGYAN VÁSÁROLHAT 
KÜLFÖLDI MAGYARORSZÁGON 

VADÁSZFEGYVERT?
Nem is olyan „bonyolult”  a vá
sárlás, ha külföldi kíván M a
gyarországon vadászfegyvert vá
sárolni. Mindenekelőtt a saját 
országában kiadott fegyvertartá
si és vásárlási engedéllyel kell 
rendelkeznie, amelynek hiteles 
fordításával kell felkeresnie a 
rendőrséget, az illetékes fegyver
engedélyezési előadót. 1000 fo
rint illeték befizetése ellenében 
kap egy megszerzési engedélyt, 
amelynek birtokában lebonyolít
hatja a vásárlást. Egyszerűbb az 
ügylet, ha üzletben új fegyvert 
vásárol - legalábbis a vámolás 
szempontjából.

Ha kiválasztotta és megvette a 
fegyvert, akkor a típus, az öb-

nagyság, a gyártási szám ismere
tében ismét a rendőrségre kell 
mennie, hogy 2000 forint befize
tése ellenében kiviteli engedélyt 
állítsanak ki részére. Ezt követő
en már csak a fegyver vámolása 
van hátra és kivihető az ország
ból.

Amennyiben használt fegy
vert vásárolt vagy ajándékba 
kapta a fegyvert, akkor még a 
Magyar Nemzeti Bank kiviteli 
engedélyét is be kell szereznie. 
Ha másodkézből vásárolta a 
fegyvert, az M N B  fölkeresése 
előtt föl kell értékeltetni, illető
leg az ajándékozó levelet is be 
kell mutatnia.

MOZAIKOK
Az, hogy minden megyében más
képpen bonyolítják le a lófegyver
ismereti vizsgát, miért lenne meg
lepetés? Az, hogy az egyik megyé
ben orvosi vényen, a másikban 
csak az általuk kiadott szövegű 
egészségügyi vizsgálatról szóló 
igazolást fogadják el. legfeljebb 
kellemetlen) Az, hogy az egyik me
gyében a levegőbe kell lóni a fegy
verrel, a másikban kisgolyóssal a 
domboldalba, a harmadikban csak 
meg kell billenteni a billentyűt - 
legfeljebb viccesnek nevezhető, de 
a fegyver letételéért megy az aláb
bi néhány eset:

A tesztlapot maximális pontszá
mú eredménnyel töltötte ki a va
dász, mégis behívták szóbeli vizs
gára és meg is buktatták, mert 
nem tudta, hogy mit jelent a .30- 
06-os számban a .06*. Mondanom 
sem kell, hogy nincs benne a bro
súrában a helyes válasz: 1906-ban 
találták ki ezt a kaliberű fegyvert

Nem lett hibátlan - 50-60 pont 
közötti - a vadász tesztválasza, 
ezért ót is behívták szóbelizni. A 
buktató kérdés: mi az a „gyorsrete-

szelés*? Nincs ilyen kérdés a vizs
gakérdések között, s nincs is 
gyorsreteszelésú vadászfegyver.

A trükkös kérdések közé tartozik, 
ha megkérdezik a vadásztól: Le
het-e elóagy (kisagy) nélkül lóni? 
Ha a puska fel van húzva, miért ne 
lehetne? Hány sörétszem található 
egy - akármilyen - sörétes töltény
ben? Válasz: amennyit betetetteki

Lehet, hogy elkapkodták egy ki
csit a dolgot azokban a megyék
ben, ahol az állami vadászvizsga 
anyagából máris törölték a fegy
verismereti kérdéseket, s fóleg a 
gyakorlati vizsgalövészetet. Mert 
nem ugyanaz, ha bizonyítom, ho
gyan tudok a fegyverrel bánni, cél- 
ratartani, betölteni stb. mintha 26 
lövésből 6-8 korongot kell eltalál
nom vagy a kispuskával 10 lövés
ből, támasztás nélkül, 50 méterről, 
céltáblára 50 köregységet teljesíte
nem!

-b é p é -

ÚJ PSZICHOLÓGIAI 
VIZSGÁLÓHELY

Előző számunkban közöltük az első fokú pszichológiai vizsgálóhe
lyek listáját. Az elmúlt napokban új vizsgálóhellyel egészült ki a lis
ta, ezentúl a Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, és a Komárom-Eszter
gom megyében lakó hivatásos vadászok és a II. csoportból pszicho
lógiai vizsgálatra küldött sportvadászok Tatabányán a Vértanúk tere 
4. szám alatt található Tatabányai Bányák Munkalélektani Laborató
riumában dr. Kiss P. József pszichológust kereshetik fel. Telefon: 
34/10-144 22-66 mellék.
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Klasszikusan mai bank
Egy igazi bank legfontosabb szolgáltatása mindig is a számlave
zetés, a jövedelmező termeléshez szükséges forgótőke hitelezés, 
a fejlesztések hiteligényének kielégítése és az ezekhez szükséges 
források gyűjtése volt. A Kereskedelmi Bank ilyen bank.
Kamat és hitel. K & H. Klasszikus pénzügyi fogalmak. A 
Kereskedelm i Bank m ár nevében is jelzi, hogy rászolgál a 
valódi bank iránt m egnyilvánuló bizalomra. Ön itt nemcsak

pénzt, hanem jó  tanácsokat és a vállalkozás sikeréhez szük
séges széleskörű szolgáltatásokat is kap.
A K ereskedelm i B ank azonban  nem  pusz tán  egy bank. 
N em zetközi kapcsolataival és a tulajdonában lévő pénzin
tézetekkel (M erkantil Bank, Portfolio Bank) együtt olyan 
különleges bankcsoportot alkot, am ely a hagyom ányos és 
a speciálisan mai igényeknek egyaránt m egfelel.

T o v áb b i fe lv ilá g o s ítá s  a 131-7960  /  193 b u d ap esti te le fo n szám o n .

KerencedelmiBwikklM
B Á N K



CSONKA KEREKASZTAL
Abban mindkét ccg képviselője - 
Lonkay Eszter (V A D EX ) Molnár 
Gáspár (M A V A D ) - azonos nézetet 
vall, hogy a magyar mezei nyúl él
ve, ládákba ..csomagolva” eladha
tó. De hogy mikor, melyik országba 
és mennyiért? - ez mindig az adott 
időszak keresleti és kinálati viszo
nyaitól függ. Az elmúlt években 
többé-kevésbé kialakult, hogy az 
úgynevezett volt KGST-országok 
(Lengyelország. Csehszlovákia, a 
Szovjetunió néhány állama és Ma
gyarország) eladni akarnak, míg 
Olaszország és Franciaország vásá
rolni. A politikai-társadalmi átren
deződések ezt alapvetően nem vál
toztatták meg. de a piac mégis ki
éleződött, az érdekek keményebben 
csapnak össze. Amíg a szocialista 
tábor létezett, az exportálók egyez
tették az áraikat, amelyhez a vásár
lóknak kellett alkalmazkodniuk. 
Most megfordult a helyzet. Ma már 
nem létezik ilyen árkartell, amit ter
mészetesen igyekeznek kihasználni 
az importálók és a legkülönfélébb 
megoldásokkal törekszenek az árak 
leverésére. Nyilvánvalóan ennek 
tudható be, hogy a legnagyobb élő 
nyúl exportálására képes Magyar- 
országgal szemben lépnek fel a leg
keményebben, hiszen ha egy nagy 
exportőr árai csökkennek, a kisebb 
mennyiséget exportálók árai is al
kalmazkodni kénytelenek az ol
csóbb árhoz. Az élővad-kereskede- 
lemnek sikamlós oldala az állat
egészségügyi előírások betartása és 
megkövetelése. Elég fölfedezni és 
kimutatni egy ismert vagy új állat

Szerkesztőségünk kísérletet tett arra, hogy egy asztalhoz ültesse 
azokat a kereskedőket, akik az élő nyúl felvásárlásával, exportjával 
foglalkoznak. Meglehetősen szerencsétlen időpontot választottunk, 

mivel a beszélgetés egy beesett a brossai vadászati k iállítással, s ezért 
a H U N T L ’R IS T  Rt. és az E U R O V A D  képviselői nem tudtak eljönni.

De mégsem volt eredménytelen az együttlét, mert a M A V A D  Rt. 
és a V A D E X  véleményével megismerkedhettünk

Egy asztalnál - dr. Kovács Miklós, az 
MVSZ főtitkára. Molnár Gáspár, a 
MAVAD Rt. főosztályvezetője, Lon
kay Eszter, a VADEX irodavezetője 
ős szerkesztőségünk munkatársa

betegséget, egy vírust... máris ki
nálati helyzet alakul ki a piacon. 
Ezt tették tulajdonképpen az olasz 
importőrök, amikor az RHD-vírus 
kimutatásával diszkriminálták a 
magyar mezeinyúl-szállítmányok 
átvételét. A helyzet tovább kompli- 
kálódik, hogy országhatárainkon 
belül is átalakult a piaci helyzet, 
több lett a felvásárló, megszűnt 
egy-egy cég monopolhelyzete, s mi
közben csökkent az eladható meny- 
nyiség az olasz piac teljes kiesése 
miatt, a „termelők", azaz a vadász- 
társaságok bevételeik előteremtése 
miatt - és ez jó néhány vadásztársa
ságnál létkérdés! - a korábbi évek
nél is több élve befogott nyulat sze
retnének eladni.

Ezt a hosszú bevezetőt azért fo
galmaztuk meg, hogy érthető le
gyen a kérdésünk: nem fogjuk elkó
tyavetyélni a nyulunkat csak azért, 
mert mindenáron el akarjuk adni?

Lonkay Eszter: - Erre nem a ke
reskedőknek kell választ adniuk. 
Számunkra csak addig érdekes az 
élő nyúl exportálása, amíg üzlet, 
amíg tisztességes profitot kereshe
tünk rajta.

Molnár Gáspár: - Mint bizomá
nyosok egyáltalán nem vagyunk 
könnyű helyzetben, mert amikor el
kezdjük a szerződéseket megkötni a 
vadásztársaságokkal, még semmi 
sem biztos, sem az ár, sem az átad
ható mennyiség! Bennünk is fölve

tődött már a kérdés, hogy meddig 
érdemes a felvásárlással, az export
tal foglalkozni, mennyire tudjuk 
a költségeinket csökkenteni. Ha 
nincs eredmény, mi is abbahagy
juk!

V A D Á SZLA P: - Ezt úgy értsem, 
hogy minden kockázat a termelő
ké? És mi van akkor, ha a vadász- 
társaságok kitalálnak egy védőárat, 
bejelentik, hogy négyezer forint 
alatt nem adják el az élő nyulat?

Lonkay Eszter: - Én a szabad ke
reskedelem híve vagyok, a védőár 
gondolata hamvában fog elhalni, 
mert a piac diktál, a vadásztársasá
goknak is meg kell tanulniuk a ke
reslet-kínálat törvényeit.

Molnár Gáspár: - Az elmúlt sze
zonban fix árunk volt, azonos felté
telekkel kötöttük meg a szerződése
ket, csak a mennyiségben állapod
tunk meg külön-külön a vadásztár
saságokkal és a vételár beérkezése
kor számoltunk cl az egyedi szállí
tói nyilvántartás alapján. Ebből kö
vetkezik, hogy csak az árfolyamok 
ingadozásai miatt kapott az egyik 
társaság többet vagy még többet.

V A D Á SZLA P: - M i várható az 
olasz piacon?

Lonkay Eszter: - Értesüléseink 
szerint idén újra megnyílik előttünk 
ez a piac is. Konkrét ígéretet kap
tunk, hogy augusztusban az ola
szok megtárgyalják és az új főállat
orvos hajlik a diszkriminálás meg

szüntetésére. Ennek az a feltétele, 
hogy a szállítmányainkban ne le
gyen hulla, amit vizsgálni lehet.

Molnár Gáspár: - Lehet, hogy a 
pesszimizmusom határtalan. Örül
nék, ha így lenne. Azzal egyetértek, 
hogy további szigorítás nem várha
tó és kedvező, hogy az olaszokon 
kívül senki nem fogadta cl a közös 
piaci országok közül a zárlatot. De 
okozhat még gondot, ha olyan lehe
tetlen technikai megoldással oldják 
fel az olasz zárlatot, hogy például 
minden nyúlnál kérik a vérvizsgála- 
tot és az igazolást. Tényleg biztató
ak az előjelek, érezhetően az ola
szok is keresik a megoldást.

V A D Á SZLA P: - M it tartanak az 
élőnyúl-cxport legnagyobb veszé
lyének?

Lonkay Eszter: - Nem hiszem, 
hogy a forint konvertibilissé tétele 
vagy az állategészségügyi szigorítás 
gondot okozna. Attól sem lelek, 
hogy nem lesz mit eladnunk. Vi
szont attól tartok, ha ismét - akár 
egyetlen esetben is - megszegjük az 
olaszok előírásait, nem lesz több 
dobásunk!

Molnár Gáspár: - Én az új ren
delkezésektől félek, ha a Földmű
velésügyi Minisztérium, ahogy en
nek híre ment, az élő nyúl befogá
sát csak a vadászattal azonos idő
szakban engedélyezi, akkor minden 
erőfeszítésünk hiábavaló lesz. 
A legnagyobb kereslet ugyanis min
den évben januárban van, ilyenkor 
a legmagasabbak az árak is.

A témát ezzel nem tekintjük le
zártnak. A Magyar Vadkereskedel
mi Szövetségben megtartott beszél
getést folytatni szeretnénk - május
ban, a szerződéskötések idején!

FO TÓ : POLSTER G ABR IELLA

17



Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen

Zentrale: H-1014 Budapest, Úri u. 35 Burgviertel,
&  + FAX: (36-11) 559-796 TELEX: 22-2237 

Filiale Ostungarn: H-5540 Szarvas, Vajda Péter u. 25.
&  + FAX: (36-67) 13 301

.VENDÉGEINK MÁR ALIG VÁRJÁK A M Á JUS ELEJÉT. HOGY AZ ÖNÖK 
TISZTELETTEL KÉRJÜK FELAJÁNLÁSAIKAT. VADÁSZÜDVÖZLETTEL: A HUNGÁRIÁN VIP SERVICE KFT.

özbak május 1 -tői 
Agancssúly 
150 g-ig 
151-250 g 
251-300g 
301-350g 
351-400 g 
401-450g 
451-500 g 
500 g-tól

szeptember 30-ig 
DM 

100 
250 
400
550 + 11/1 g 

1100 + 20/1 g 
2100 + 29/1 g 
3550 + 43/1 g 
5700 + 60/1 g

NINCS ÉRMES FELÁRI 
Az •gáncs mérése 24 órával a kifózés útin történik kiskopo- 
nyéval (homlok- és orrcsonttal, orrsövénnyel).
A  vadászvendég írásbeli kérésére a trófeát nagykoponyával 
is ki lehet készíteni és igy elszámolni. Ebben az esetben a 
vendégnek el kell fogadnia a trófeabíráló bizottság által 
megbecsült súlyt. Sebzés: 50%-& a hivatásos vadász által 
becsűit trófeasúly ellenértékének.
FigyelemI Gyór-Sopron. Vas. Zala megyékben +10% felár 
fizetendó az óz bakkilövésre.

ózsuta őzgida
Kilövés: DM 50 Kilövés: DM 50
Szállás: (ló/nap) OM 
Apartmann (2 főre) 160

Egyágyas felár

1. osztály 60 + 20
II. osrtály 40 + 15
III. osztály 30 + 10
Ellátás: 1. osztály II. osztály
reggeli DM 15 DM 10
obéd vagy vacsora DM30 DM20
teljes ellátás DM65 DM 45
Teropjéró: DM 1.4/km Az árak áfával együtt értendöki

Nem kell Bócsig elmennie, nálunk olcsóbbl

SIEGERT- 
HUBERTUS KFT.

GYÖR -M O SO N -SOPR ON  MEGYE
legnagyobb vadász-horgászboltja minden igényt kielégítő 

áruválasztékkal áll a sporttársak rendelkezésére:
e  vadászfegyverek és lőszerek, 
e  horgászfelszerelések, 
e  ruházat természetjárók részére 

gazdag választékban.

Címünk: Győr, Széchenyi tér 3. Telefon: 96-13-870

^C O LO N IA
A  C o lo n ia  B izto sító  Rt. 

b e k ö ltö zö tt új székházéba,
címe: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 76-78.

Éjjel-nappal 
partnerszolgálati telefon: 1498-320 

Fax: 1498-321

A név kötelez

Külfö ld i és belföldi vadászatszervezés 
Vadász és fegyverismereti vizsga elő
készítő tanfolyamok 
Külkereskedelm i ügyletek bonyolítása 
C ím ünk: 1051 Bp., Nádor u. 34. 
Telefon: 111-9608, Telefax: 131-4790

Különösen kezdő vadászok 
figyelmébe ajánljukl

H A S Z N O S  S E G ÍTŐ T Á R S  
A  „Z Ö L D " Z S E B K Ö N Y V  -  1992

...amoly vadászoknak, horgászoknak, természetjáróknak nyújt informáci
ókat, gyakorlati tanácsokat. Vadászboltokban, horgászboltokban, a 
megyei vadászszövetségek és a Vadcoop központi irodáiban még korláto
zott példányszámban kapható, ára: 119 Ft. Utánvéttel megrendelhető a 
Venatus Kft.-nél, cim: 2001 Szentendre. Pf. 171.

P A R F O R C E
Ú J  EXKLUZÍV  V A D Á S Z B O L T  
1027 Budapest, Medve u. 38. 

Luxus vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, 
ruházati cikkek, lőszerek, távcsövek.

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-17 
szombat, vasárnap zárva.

STEFÁN ÉS GERD
Kereskedelmi Kft.

VADÁSZBOLT
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. 

Kereskedők Háza I. emelet

vadászfegyverek •  vadászati felszerelések
önvédelmi fegyverek •  lőszerek
fegyverek bizományosi árusítása

Nyitva tartás hétköznap: 8-17 óráig 
szombaton: 9—12 óráig

V É G K IÁ R U S ÍT Á S
A megszűnt VENATUS vadász- és fegyvermagazin eddig megjelent hat 
száma mindössze 300 forintért vásárolható meg a bizományosoknál (va
dászboltokban, megyei szövetségek irodájában és a Vadcoop irodájában) 
valamint utánvéttel a Venatus Kft.-nél (2001 Szentendre, Pf. 171.)

Sajnáljuk zúzdába küldenil

A Venatus Kft.-tól a Vadászati Kulturális Egyosület vette ét a legpatinásabb német

tDilt) unt) üuiiD
magyarországi terjesztését, amely azt jelenti, hogy továbbra is forintért lehet a két
hetenként megjelenő lapra előfizetni. Az előfizetési díj egy évre: 2600 forint.
Az előfizetési dijat rózsaszínű postautalványon a Vadászati Kulturális Egyesület leve
lezési címére: 2001 Szentondre, Pf. 171. kérjük elküldeni,

Az igényes vadászházak asztaláról nem hiányozhat, 
mert ez több, mint figyelmesség!



NYELVEBEN EL 
A NEM ZET

Többször szóvátettcm már, hogy az 
anyanyelvét szerető embernek 
rendkívül visszatetsző a köznyel- 
vünkben mindjobban clburjánzó 
magyartalanság, és az idegen sza
vak nyelvünket szükségtelenül csú
fító áradata!

Természetesen nekünk régi vadá
szoknak kőznyelvünk szeretetén és 
tiszteletén kívül az is visszataszító, 
ha egy vadász szájából hallunk a 
vaddal, vagy a vadászattal kapcso
latban helytelen szót, vagy fölösle
gesen használt idegen kifejezést, 
amikor vadásznyelvünk ma már 
rendelkezik megfelelő, és ízig-vérig 
magyar szókinccsel.

A  tekintélyes vadászkultúrának 
örvendő német vadászoknak is van 
sajátos ősi szaknyelvük, a „Jágerla- 
tein” , ami teljesen eltér a hivatalos 
köznyelvtől. Erre ők is rendkívül 
büszkék, használatát meg is követe
lik minden vadásztól, még ha más 
nemzetnek állampolgára is.

A  második világháború után, 
amikor hazánk vadászterületeire 
megkezdődött a német vadászok 
beáramlása, és nekem is dolgom 
akadt velük, majdnem szégyenben 
maradtam akkori nyelvtudásom
mal, mert a vadászattal összefüggő 
dolgokat egészen másképp nevez
ték mint én, így aztán eleinte nem 
értettem meg őket.

Egészen más dolog, amikor vala
ki mást ért szakmai nyelvünk sza
vai, elnevezései alatt, mint amit az 
nekünk vadászoknak jelent! Ez azt 
tanúsítja, hogy az illető nemcsak 
szavaink jelentésével nincs tisztá
ban, hanem a vadászat szerteágazó 
tevékenységét sem érti, nem tudja 
beazonosítani. Közre is adok néhá
nyat ezekből a csodabogarakból, 
amiket egy-két gyorstalpaló tanfo
lyamot és vizsgát tett új „vadász" 
szájából hallottam - ami mellesleg 
törvényes jogalap volt arra, hogy az 
illető fegyverrel rendelkező, gya
korló vadász lehessen!

Jámbor, jövendő vadásztársunk 
szerint:

a barkácsolás otthoni javítgatása 
ennek-annak, vagy egy kis falipolc 
összeütése a konyhában, s nem a 
kocsival történő vadászati mód, 

az apróvad a nagyvad szaporula
ta, s nem a fácán, fogoly, nyúl stb. 
gyűjtőneve, 

a vadváltó a vadgazdálkodásban 
használt hitellevél, s nem a csapa a 
vad által gyakran használt út, 

a víziszámyas azért eszi a sörétet, 
mert azt hiszi, hogy egy magféleség, 

holott csupán arról van szó, hogy 
sok töltényt kell ellőni a gyorsan re
pülő madarakra,

a bakkör a vadászok egyesületbe 
tömörülése, s nem az a szemmel lát
ható kör (általában a gabonatáblá
ban), amit üzekedéskor az őzbak a 
saját revirjében (területén) leír;

a szarvasbika rossz lelkiállapotá
ban, s nem szerelmi hevületében, 
párt keresve, erejét fitogtatva bőg, 
és álmában s nem jellegzetes nász
hangján horkol a dámbika.

a szarvasbika nászakor rigyet, és 
nem rittyent, amint azt új vadá
szunk állítja!

De nemrégen megrökönyödve ér
tesültünk arról is, hogy hőn szere
tett régi, gyárilag egymás mellé, és 
nem egymás fölé forrasztott csövű 
vadászpuskánkat elkeresztelték 
„LA PA T C SÖ V Ű " puskának!

A  fentiekből is láthatjuk mennyi
re fontos egy szakmának, sportnak 
mindenekelőtt a szellemét és szak
nyelvét megismerni, majd azt gya
korlatban először „inasként”  úgy
mond a helyére tenni, és csak az
után a valóságban alkalmazni!

így aztán idővel lehet bárki jó  lö
vő, kitűnő puskás, sőt elsőrangú 
vadtenyésztő, de a szó szorosan 
vett értelmében „igazi vadásszá” 
csak akkor válik, amikor szaknyel
vünk ismeretében, és jelentésének 
megértésében is otthonossá válik!

Eördögh Tibor

A vadászat- 
szervezők 

figyelmébe
Az ipari és kereskedelmi mi
niszter 2/1992 (I. 13.) IKM 
rendeletében szabályozza 
az utazásszervezői és közve
títői tevékenységeket. 
A rendelet előírja, hogy 
március végéig az utazás 
szervezésével és közvetíté
sével foglalkozó vállalkozá
soknak igazolniuk kell, hogy 
alkalmazottai között van 
olyan személy, aki szakmai 
minősítő vizsgával rendelke
zik, külön erre a célra szol
gáló irodája, telefonja, tele
faxa van és befizeti a forgal
ma utáni vagyoni biztosíté
kot.

Komoly szigorítása ez a 
vállalkozásoknak, s figyel
meztető jel a részben utazá
sok szervezésével is foglal
kozó vadászati irodáknak. 
(Rájuk egyelőre nem vonat
kozik a rendelet.) De hogy 
valami készülőben van, az 
talán abból is érzékelhető, 
hogy a Magyar Vadkereske
delmi Szövetség vadkeres
kedelmi szakmai tanfolyam 
megindítását tervezi. Ápri
listól 3 napos, bentlakásos 
tanfolyamok indulnak 9800 
forintos részvételi díjért, 
amelyen a résztvevők meg
ismerkedhetnek a vadászta
tás idegenforgalmi ismere
teivel, a vadhús, az élő vad 
export-importjának előírá
saival, valamint az üzletkö
tés rendjével, a külkereske- 
dés adminisztrációs és jogi 
szabályaival. Az alapismere
tekből a hallgatók vizsgát 
tesznek, a részvételről diplo
mát kapnak.

Lehet, hogy készül a sza
bályozás a vadászati irodák 
tevékenységének kauciójá
ról és szakmai feltételeiről?

Minden bizonnyal sok turpisságra 
fény derülne, ha az elkövetkező 
években a vadászterületek bérlőitől 
és bérbeadóitól függetlenül állapí
tanék meg egy adott terület vadál
lományának nagyságát, s ennek 
alapján készülnének a tervek, 
üzemtervek. Az állományok pontos 
felvétele az egyetlen jó megoldás a 
jelenlegi állománybecslések he
lyett, s ehhez adottak a legkülön
bözőbb felvételi módszerek... ha 
komolyan vesszük és ha lesz rá ele
gendő pénz. Nagyjából így lehetne 
összefoglalni a GATE Vadbiológiai 
Kutató Állomás által decemberben 
megtartott tapasztalatcsere lénye
gét, amelyen a kutatókon kívül gya
korlati vadgazdák is részt vettek, 
előadást tartottak.

TÁJKÉPEK A STEFÁNIÁN
Sajnos csak tudósítani tudunk róla. hogy az MH  
Művelődési Háza Stefánia Galériájában február 
17-én megnyílt és március elsején bezárt PÁ N T L 
LÁ SZLÓ  festőművész sok szép, hangulatos olajké
péből, a természet ismeretéről és szeretetéről árul
kodó kiállítása.

Sajnáljuk, hogy a meghívó februári lapszámunk 
zárása, sőt majdnem nyomtatása után érkezett. így 
nem tudtuk felhívni Olvasóink figyelmét a tájkép
festészet egyre nevesebbé váló képviselőjének érthe
tetlenül rövid ideig nyitva tartó kiállítására.

Akik közelebbről ismerik Pánti Lászlót, azok sem 
biztos, hogy tudják: az utóbbi években fé l  Európá
ban, Kanadában is kiállított és most az Egyesült 
Államokba készül bemutatkozni és megmérettetni.

„Témaválasztásom kimeríthetetlen tárháza a 
gyönyörű Vértes hegység, a Bakony-elő, a Velencei 
tó. a szikes Sárrét világa nyilatkozta és mondan
dóját a kiállítás őszi-téli hangulatú festményeivel 
igazolta.

Valószínűleg a vadász-elfogultság, egyfajta, las
sanként már csőlátásnak minősülő életszemlélet 
mondatja velünk: milyen kár, hogy a magaslesek, 
kerítések, tavaszi, téli erdők lírai világában nem ta
láljuk Pánti László olajképein egy-egy vad értő ke
zű ábrázolását. Mert hol van még egy festőművész, 
aki „civilben” Fejér megye vadászati felügyelője?

FOTÓ: POLSTER GABRIELLA



VADASZATI LEXIKON
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tIX T l UYZSVOVA

Rácsay László. a LAP-ICS Bt. 
(Debrecen) vezetője, fiatal kora el
lenére nem kezdő a könyvszakmá
ban, most mégis nagy fába vágta a 
fejszéjét. A német nyelven eddig 
több kiadást megért Vadászati Le
xikont kívánja magyar fordításban 
és a magyar vadászati vadgazdálko
dásról szóló kiegészítéssel megje
lentetni - az előzetes tájékozódás 
alapján - !5 ezer példányban.

- Nem fé l a csődtől, a bukástól?
-Akivel eddig beszéltem a Va

dászati Lexikonról, egyértelműen 
örömmel üdvözölte az elképzelé
sünket. Ha abból indulok ki, hogy 
ma Magyarországon 60 ezer vadász 
van, valamint számos bérkilövö va
dásztársaság alakult, szerintem 
minden, magára valamit is adó va
dász - aki 10 ezreket áldoz a felsze
relésére - nem sajnálhat egy vi
szonylag jelentéktelen összeget egy 
olyan szakkönyvre, amely felbe
csülhetetlen segítséget nyújt a vadá
szathoz. Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy a Vadászati Lexikon nem egy 
kis brosúra, értéke több generáció
ra szól.

-M it  tartalmaz majd a lexikon?
-  A Németországban, Ausztriá

ban, Svájcban eddig őt kiadást 
megért Vadászati Lexikon pontos 
fordítását tervezzük idén novem
berben megjelentetni. Ez 5800 cím
szóból áll, és több száz színes fotó, 
térkép és rajz illusztrálja. Természe
tesen, ahogy Ausztriában, a magyar 
nyelvű lexikonban is a hazai viszo
nyokhoz, ismeretekhez kívánjuk a 
kötet egy-egy fejezetét és ezen be
lül az ide vonatkozó címszavakat 
adaptálni.

- Hallhatnánk valamit a részletek
ről?

-  A vadászat tudománya évszá
zadunk kezdete óta hatalmas fejlő
désen ment keresztül. Egy ilyen ter
jedelmes szakterület részletes is
mertetéséhez elengedhetetlen rész
tudományok ismeretanyagának fel
dolgozásában tizenhat szakíró vett 
részt. így jött létre e korszerű VA 
D Á SZA T I L E X IK O N , amely az el
ső olyan kézikönyv, amely a tudo
mány legújabb felismeréseiről lexi
kális értékű információt nyújt. 
A  fogalmak gyors és könnyű fellel
hetősége érdekében a szakterületek 
szerinti tagolástól tudatosan elte
kintettünk.

A  címszavak betűrendje az ábé
cét követi. A számos utalás a lexi
kont áttekinthetőbbé, informatívab
bá teszi. A sikeres VA D Á SZA T I 

'L E X IK O N  olyan tudományágak 
területéről, mint a vadbiológia, zoo
lógia. ökológia, vadásztevékenység, 
vadgondozás, vadbetegségek, va
dászebek, vadászfegyverek, solymá- 
szat, vadászkultúra, vadászzene, 
•szokás, vadászjog, vadásztörténe
lem, vadászatszervezés, természet- 
és környezetvédelem, föld- és erdő

művelésről ad részletes tájékozta
tást.

- ön, mint kiadó, nyilván ismeri a 
VADÁSZAT! LEXIKON tartalmát. 
Mit tart a mű f ő  erényének?

-  Egy idézettel válaszolok, ame
lyet a V A D Á SZA T I L E X IK O N  
előszavából választottam ki, s így 
szól:

„Kétségtelen, hogy nem mindig 
lehet bonyolult tényeket kevés szó
val érthetővé tenni. Tudományos 
szemszögből nézve sem mindig ele
gendő egy rövid közlés, amikor a 
problémát objektíven, több oldalról 
kell vizsgálni.

Ezért volt szükség a különböző 
résztudományágak feldolgozásához 
a kijelölt szerzők és munkatársaik 
bevonására, majd szövegeik cgybe- 
szerkesztésére.

Ezért a címszövegekből egy bizo
nyos személyes tónus kiérezhető.

A  vadászati tevékenység és vad
gondozás gyakorlatias, kézműipari- 
technikai szempontjai mellett súlyt 
helyez a vadbiológia szakterületére 
és az általános ökológiai felismeré
sekkel való összefonódások ismere
tére, valamint egyrészt a természet- 
és tájvédelem jelentőségére, más

részt a tájkultúra megóvásának 
szükségességére.

Vezérfonalként szolgáltak ehhez 
a vadászvizsga követelményei: 
...az  állatfajták, a vadbiológia, az 
állatgondozás, a vadászati tevé
kenység, a vadkárvedelem, a föld- 
és erdőművelés, a fegyverjog, a 
fegyvertechnika, a vadászfegyver 
kezelése, a vadászebek vezetése 
utánkeresésnél... és vadászat köz
ben. állatvédelem, valamint a ter
mészet* és tájvédelem kielégítő is
merete.”

- Hiszen ez nagyszerű lehetőséget 
biztosit a vadászvizsgára történő fe l
készülésre is.

- Természetesen, ráadásul egy 
széles körű vadászati áttekintésből 
a szellemi és kulturális vonatkozás 
sem hiányozhat: vadásztörténelem
- a folyamatban keletkezett szoká
sokkal vadászirodalom, vadász- 
művészet, amelyek részletes ismer
tetése a vadászathoz fűződő kultu
rális örökségünk alapjait és fejlődé
sének lényegét világítja meg.

Különösen részletekbe menő a 
solymászat ismertetése, amelynek 
nagy - a vadászattal párhuzamos - 
történelmi hagyománya egy ilyen 
terjedelmet is megérdemel.

- Mikor lesz elégedett?
-  Ha április-május folyamán az 

előzetes megrendelések alapján ke
vésnek bizonyul a tervezett pél
dányszám. De hogy megmaradjak 
továbbra is a lexikonból vett idéze
teknél:

„H a  majd e V A D Á SZA T I LEX I-  
KON-t mind a gyakorló, mind a 
kezdő, vagy a magát továbbképezni 
óhajtó vadász haszonnal forgatja, s 
az képes lesz hozzájárulni a vadá
szat kulturális örökségének megér
téséhez és korszerű feladatainak, je
lentőségének felismeréséhez, akkor 
elmondható, hogy a hozzá fűzött 
remények valóra váltak."

- Terveznek-e folytatást a VADA
SZATI LEXIKON-nak?

-  Igen. A  kővetkező elképzelé
sünk egy F E G Y V E R L E X IK O N  ki
adása. Ez a lexikon a német nyelv- 
területeken már kilenc kiadást meg
ért, reméljük, hogy magyar nyelvű 
fordítása és adaptálása nálunk is si
kerkönyv lesz. Ez a lexikon a jogi 
problémák minden fontos kérdésé
re válaszol, tárgyalja a fegyverhasz
nálatban és a tartozékok kezelésé
ben való jártasság biztonsági aspek
tusait, a fontosabb fegyverek és ké
szülékek létrejöttének, származásá
nak és működésének leírását. Szá
mos táblázat és lőfegyvertöltet-ta- 
bella nyújt átfogó és pontos infor
mációt a fegyverről a vadászoknak, 
sportlövészeknek, fegyvergyüjtők- 
nek, a rendőrségnek, vagyonőrök
nek, fegyverszakértőknek, bírók
nak, ügyészeknek és ügyvédeknek.

A címszavak részben új elrende
zésben, részben teljes átdolgozás
ban, a táblázatok és áttekintések 
aktualizálva és kiigazítva olvasha
tóak. A kötet kiegészítésképpen egy 
lexikális részt is tartalmaz az angol 
és francia szakszavak meghatározá
sához, illetve megértéséhez.

-H o l. hogyan és mennyiért lesz 
megvásárolható a VADÁSZATI és a 
FEGYVERLEXIKON?

-  Maradjunk egyelőre a VAD Á
SZ A T I LEX IKO N -nál. Úgy kép
zeltük el, hogy a megrendelőlapo
kat a Magyar VADÁSZLAP-ban és 
más szakmai kiadványban jelentet
jük meg, és a PR IN C - L  Bt. címén 
(4014 Debrecen. Pf. 50.) gyűjtjük 
össze, és utánvéttel juttatjuk el 
nagy kedvezménnyel a vadászok
hoz, vadásztársaságokhoz. A VA 
D Á SZA T I L E X IK O N  ára előjegy
zés esetén 1980 forint lesz. a köny
vesboltokban 3000 forintért lehet 
majd megvásárolni.

- Terveznek-e számozott példá
nyokat is. mert ha igen. máris igényt 
tartok az első példányok egyikére!

-Természetesen, öné lesz a 228. 
számozott példány, ugyanis ennyi
en már megelőzték Önt.

(x)

Rácsay László
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Gondolatok 
a fácánállomány
csökkenéséről

Napjainkban a vadgazdálkodás 
legidőszerűbb kérdésévé vált az 
apróvad, de különösen a fácán állo
mányának helyzete. Ami tudvale
vőleg korántsem rózsás. Ország
szerte csökkenés, legjobb esetben 
stagnálása tapasztalható. Ezzel 
szemben a vadászok létszáma mere
deken emelkedik. Megfelelő kép
zés, gyakorlat s igy vadászati kultú
ra híján egyik napról a másikra bár
kiből „vadász”  lehet. Megfelelő 
mennyiségű vadászható vad nélkül 
pedig a közismert „eszkimó-fóka” 
dilemma elé kerülhet a magyar va
dásztársadalom. Ehhez még csak 
annyi kell, hogy a vadászokat kire- 
kesszék a vadgazdálkodási folya
matokból; és a magyar vad napjai 
meg vannak számlálva.

De most nem erről a kérdésről 
akarok beszélni, az új paramétere
ket az új vadászati törvény határoz
za majd meg. Inkább a jelen teen
dőiről szólnék, megpróbálva felde
ríteni, mi okozza a vadászati lehe
tőségek nagyobbik részét biztosító 
fácánállomány lassú, de folyamatos 
csökkenését.

A  fácánt 6-8 hetes koráig már fel 
tudjuk nevelni. Igaz, hogy alapve
tően természetellenes körülmények 
és igen magas stresszállapot köze
pette. A  madár nem tanulja meg a 
megtanulandó magatartásformákat. 
Bizalmas, óvatlan, nem ismeri fel 
ellenségeit, nem elég találékony az 
clcség felkutatásában és a rejtőzkö
désben, félig-meddig domesztikált.

A  nagy tömegben való mestersé
ges tartás kontraszelekciót jelent a 
„vad” -élet szempontjából. Erre a 
francia vadászok már két évtizede 
rájöttek, és azt javasolták, hogy a 
jövő évi törzsállomány kialakítását 
meg kellene előznie egy megfigye
lésre alapuló kiválasztásnak, amit a 
madár élénksége, mozgékonysága, 
reagálókészsége, fejlődési és növe
kedési képessége alapján kellene 
végrehajtani.

Ehelyett egy domesztikálódó, 
magatartás-repertoárjában torzuló 
állományt tenyésztünk újra és újra. 
A  bajok igazán akkor kezdődnek, 
amikor ezt az állományt kiengedjük 
a vadászterületre. Az utónevelés 
fontosságáról már igen sokat hal
lottak a magyar vadászok. Én ezt 
nem akarom megismételni. A folya
matos etetés-itatás, őrzés, megfelelő 
utónevelő kiválasztása, mind na
gyon fontos. Két dologra szabad
jon felhívni a figyelmet.

Az egyik a dúvad. Ez a faktor 
sokkal nagyobb jelentőségű mind a 
nevelt, mind a vadállomány szem
pontjából, mint azt általában gon
dolnánk. Utalnék Széchenyi Zsig- 
mond Ünnepnapok című könyvére. 
A  tótmegyeri uradalom területén 
évente folyamatosan 6000 dúvadat 
lőttek és csapdáztak a vadőrök. 
Vagy a W ild und Hund című folyó
iratban a csapdás vadászok beszá
molóit olvasva is világossá válhat, 
hogy még a vadőrök előtt is teljesen 
rejtve maradhat az igen nagy létszá
mú kisragadozó-populáció, illetve 
annak kártétele.

A Mátészalkai ÁG  fővadásza lá
dacsapdákkal körbevette a fácán
nevelőt, és egy év alatt csak vad
macskából 18 db-ot fogott. Holott a 
vadmacskának korábban ott szinte 
semmi jelét nem észlelték. Ez a 
szám azóta is 20 körül ingadozik 
évente. Ismerek hivatásos vadászt, 
aki éjszakai fényszórózás módsze
rével - hívással kombinálva - 120 
rókát lőtt egy téli szezonban. A má
sik dolog, amit szeretnék hangsú
lyozni, hogy a nevelt állományt mi
előbb le kell vadászni, lehetőleg tel
jesen. Egy 3-4000 db-os kibocsátás
- még jó utónevelés mellett is - a 
tél végére minimálisra zsugorodik a 
kezdeti mortalitás és a dúvadak fo
lyamatos kártétele következtében.

A magyar vadászati kutatás adós 
annak megválaszolásával, hogy a 
nevelt fácántyúk milyen hatásfok
kal vesz részt a fajta reprodukciójá
ban, illetve milyen mértékben haj
lamos az elvándorlásra és milyen 
távolságokra.

Lőjük-e a tyúkot, vagy nem? Ha 
igen, bizonyára sok vad fácántyúk 
is terítékre kerül, ha nem lőjük, a 
dúvad eszi meg. A fenti megállapí
tások nem vonatkoznak a kotlóssal 
nevelt fácánra, de mint tudjuk, ez a 
módszer több okból kifolyólag „k i
ment a divatból” .

A mesterségesen tenyésztett állo
mány bizonyos szempontból veszé
lyezteti a vadpopulációt, részben a 
betegségek, illetve a nagyon is való

színű, de tudományosan nem bizo
nyított „génerózió” következtében.

A vadon élő fácánállomány ala
csony reprodukciójának - az egy 
tojóra jutó egy, vagy annál is keve
sebb vadászható szaporulat - ter
mészetesen ennél sokkal konkré
tabb és egyértelműbb okai is van-’ 
nak.

Az élőhely romlása, a kemikáliák 
kedvezőtlen hatása, az apróvadra 
általában káros agrártechnológia, a 
gaz- és tarlóégetés. (Bár ebben a vo
natkozásban bizonyos pozitív vál
tozás is bekövetkezett, mint a gyor
san lebomló szuperszelektív vegy
szerek használata, ill. a takaréko
sabb műtrágyahasználat.)

A dúvad és a ragadozó szerepé
ről már szóltam. Van azonban egy 
„dúvad” , amelynek jelentősége 
egyértelműen növekedett, ez pedig 
a vaddisznó. M ivel legjobb szaglá- 
sú emlősünk igen szívesen eszik 
állati fehérjét is, az apróvad szapo
rulatára egészen biztosan negatív 
hatással van.

Alföldi területeken a vaddisznók 
élő- és táplálkozóterülete igencsak 
közelit a fácánéhoz, s a két vadfaj 
számbeli jelenléte között egyértel
műen negatív a korreláció. Valószí
nűleg negatívan hat a háziállat-te- 
nyésztö telepek számának növeke
dése folytán terjeszthető betegségek
- baromfikolera, pestis, élősködők 
stb. - szerepe is.

Végezetül néhány szót a vadá
szatról és az orvvadászatról.

A gyakori vadászat egyrészt 
nyugtalanítja a vadállományt, más
részt az állomány túlzott igénybevé
tele, túlzott levadászása is negatív 
következményekkel járhat. A  nyúl- 
és fácánpopuláció bizonyos szint 
alá csökkenése esetén képtelenné 
válik saját maga megújítására. Az 
állomány megroppan, és a sok gát
ló tényező miatt felszaporodásra 
nem, csak vegetálásra képes. Ter
mészetesen nem válik hasznára a 
vadnak az erősen terjedő orvvadá
szat sem. M i hát a teendő? Sok és 
sokrétű. Mindenekelőtt az élőhely 
védelme és javítása. Valószínű, 
hogy a földreform következtében 
az élőhely lassú, spontán javulásá
val is számolhatunk a jövőben. A  
dúvad erőteljes és következetes 
gyérítése, különös tekintettel az 
utónevelő környékére. A  vaddisz
nót távol kell tartani a jó apróvadas 
területekről, amit persze igen nehéz 
megvalósítani.

A  vadon élő fácánállomány ete
tésére, védelmére sokkal több gon
dot kell fordítani, a többszöri vadá
szatot mérsékelni kell. Célszerű vol
na a régi, jól bevált „kimélcti”  terü
letek rendszerét visszaállítani. És 
bizony teljesen elfeledkeztünk a 
vadmentésről, a kikaszált tojások 
keltetéséről, a vadriasztók haszná
latáról.

Végül is a receptek nem újak. 
Most, hogy sokkal drágább lett a 
vadászat és a vad, bizony elő kell 
vennünk a régi, de jó l bevált mód
szereket is.

Dr. Gazdag Ferenc
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IN TER JÚ  DR. SCHAMSCHULA GYÖRGY ÁLLAMTITKÁRRAL, ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPV ISELŐ VEI.

A „B” variacio nem az FM, 
hanem egyes tisztviselőinek álláspontja!

Dr. Schamschula György, a Munkaügyi Minisz
térium politikai államtitkára 48 eves. Az M D F 
színeiben lett országgyűlési képviselő. 1974-ben 
már közvetlen kapcsolata volt a vadászattal, mint 
a Vadbiológiai Állomás gazdasági vezetőjének. 
1976-tól három évig a MAVOSZ-t szolgálta 
szintén gazdasági vonalon, 1988-tól politizál, 
azóta jóval kevesebb ideje jut a vadászatra. 
A Rétsági Vadásztársaság tagja, az új választá
sok óta az O M VV elnökségét erősíti.

V A D Á SZLA P: Egyesek szerint ön  most az 
O M VV erős embere.

DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Nem tu
dok róla. de tény, hogy sok mindenben kérik a 
véleményem és a segítségem. És ezen nem is 
csodálkozom. A vadászat mindig törekedett a 
befolyásos emberek összegyűjtésére, ez ma sem 
és a jövőben sem fog változni. A sors vagy az Is
ten segített, hogy országgyűlési képviselő, majd 
államtitkár lettem, s kötelességemnek érzem, 
hogy mindent megtegyek a vadászatért. Nem 
titkolom, hogy a vadászatért szívesen lobbyzok, 
igyekszem képviselni a vadászok érdekeit. Ezért 
lettem a védegylet elnökségének a tagja, s ezt jo
gosan várják cl tőlem.

V A D Á SZLA P: Milyen esélyt ad a parlament
ben a vadászok lobbyjának?

DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Sokkal 
jobbat, mint sokan gondolnák! Tudomásom 
szerint a 384 képviselő közül legalább 15-en va
gyunk aktív vadászok és ez független a párt
állástól. (Talán a Fidesznél nincs vadász, de 
egyik képviselőjük a régi Nimród szerkesztősé
gében dolgozott. így őt is azok közé sorolhatjuk, 
akik többet tudnak a vadászatról.) Ha az arányt 
nézzük, a parlamenti képviseletünk tehát sokkal 
jobb, mint a mezőgazdáké, erdészeké, fogorvo
soké, nem is beszélve arról, hogy ez mit jelent, 
ha összehasonlítjuk Magyarország felnőtt lakos
ságának számát a vadászok számával.

V A D Á SZLA P: Önnek és a védegylet elnöké
nek volt egy vadászati törvényjavaslata, amelyet 
nem fogadott be a parlament.

DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Nem sok 
híja volt, de valóban elvérzett. És nem szakmai 
ellenérvek miatt, csupán - és ezt be kellett lát
nunk - nem volt aktuális. Véleményem szerint a 
tervezetünk ma is megállja a helyét, alapja lehet 
egy modem vadászati törvénynek, és remélem, 
hogy az is!

V A D Á SZLA P: Szemben a várhatóan előter
jesztésre kerülő „ B ”  variációval?

DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Az egyál
talán nem biztos, hogy a Földművelésügyi M i
nisztérium a „B "  variációt terjeszti elő, mert 
nem a minisztérium, hanem egyes tisztviselői
nek az álláspontja, hogy a vadászati jogot a 
földtulajdonjoghoz kell kötni.

V A D Á SZLA P: Hogyan látja a vadászat és a 
vadászok jövőjét?

DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : A legfon
tosabbnak a magyar vadállomány megmentését 
tartom. Ettől függ a vadászat, a vadászok jövője 
is. Egyelőre rossz a helyzet, mert minden társa
dalmi változásban a természeti kincsek közül az 
erdő és a vad a legkiszolgáltatottabb. Demagó
giának tartom, hogy a vadászatban is végbe
ment volna már a rendszerváltozás. A kormány- 
és államigazgatási vonalat kivéve semmi nem 
változott. Igaz, megjelentek az új vadászok. 
1989 óta egy harmaddal több vadász lett, de a ré
gi vadászok is megmaradtak. Az új törvénynek 
lesz a feladata, hogy feloldja a konfliktust, ne 
zárja ki a régieket csupán azért, mert már a párt
államban is vadásztak, de biztosítson lehetősé
get egy új vadászgenerációnak is.

V A D Á SZLA P: Ön szerint megmarad a jelen
legi vadásztársasági struktúra?

DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Át kell 
alakulnia, mégpedig úgy. hogy a jelenleginél 
több vadásztársaság működhessen. Ezt pedig 
csak úgy érhetjük el, hogy jobban gazdálko
dunk a vadászterületekkel. Állami kezelésben 
fenn kell tartani minden régióban egy-egy olyan 
vadgazdaságot, amelyik vadkamrául szolgál.

amelyik természetvédelmi bázis, amelyik a va
dászat „tanműhelyéül”  szolgál, de minden más 
területet, beleértve az állami erdészeteket is, a 
vadászati jog szempontjából a vadásztársaságok 
kezelésébe kell adni.

V A D Á SZLA P: Csak úgy?
DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Erős ál

lami kontrollal! Nem értem az erdőgazdaságo
kat, hogy miért ragaszkodnak ilyen görcsösen a 
vadászathoz. Szinte valamennyi a csőd szélén 
áll, ettől várják a túlélést? A vadászat egyáltalán 
nem hoz annyi bevételt, amely elegendő lenne a 
megmentésükre.

V A D Á SZLA P: Az erdőgazdaságok a vadász- 
társaságokkal szemben az államot képviselik, 
mint ezt a jelenlegi haszonbérleti szerződések 
tükrözik.

DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Teljesen 
törvénytelenül! Az önkormányzati törvény 
egyértelműen kimondja, hogy a vadászat bevé
telei a közigazgatásilag illetékes önkormányza
tokat illetik. Ahol perre kerül sor, ott rendre az 
erdőgazdaságok lesznek a vesztesek!

V A D Á SZLA P: M it tart az átalakulás szem
pontjából a legfontosabbnak?

DR. SC H A M SC H U LA  G Y Ö R G Y : Hogy a 
vadászatból a magyar vadászok számára meg
mentsük a legnagyobb értéket, a humán rekreá
ciót, azaz a kikapcsolódás, az élményszerzés le
hetőségét. Mert ezért jönnek hozzánk a külföldi 
vadászok is. Trófeát, nagy agancsot vadászat 
nélkül sokkal olcsóbban vehetnének a kereske
dőktől. mégsem ezt teszik, az élményt fizetik 
meg, ami nem más, mint számukra is rekreáció 
(üdülés, szórakozás, pihenés, felfrissülés). És 
éppen emiatt nagyon fontosnak tartom, hogy ne 
engedjük be se közvetve, se közvetlenül a kül
földi tőkét, mert akkor mi magyarok nem fo
gunk vadászni. Nem véletlen, hogy a törvényter
vezetünkben az szerepel: csak természetes sze
mélyek és ezek egyesületei bérelhessenek va
dászterületet. cseko

MIRŐL VITATKOZUNK?
A VAD G AZD ÁLKO D ÁS

A vadgazdálkodás a vadászati jog 
gyakorlásával szerves egységet kell 
hogy képezzen, nem szakítható 
szét. Mindkét tevékenységnél a jö
vőben még nagyobb jelentőséget 
kell kapnia a hosszú távú (10 éves) 
és éves terveknek. A tervezéssel 
kapcsolatban fontos követelmény, 
hogy a vadászati tervek nem lehet
nek függetlenek az erdészeti tervek
től. azokkal összhangban kell állni
uk. A tervezésre irányelveket az 
FM-nek - a Környezetvédelmi M i
nisztériummal egyetértésben - kell 
kiadnia.

Sorozatunkban a készülő vadászati törvény különböző variációival, 
alaptéziseivel kívánjuk Olvasóinkat megismertetni. Előző számunkban 

a védegylet által támogatott „A "  variáció első részét közöltük, 
amelyben a vad tulajdonjogáról és a vadászati jogról, a vadászati jog 

haszonbérbeadásáról, a bérlői és bérbeadói pozícióról kialakított 
álláspontokról olvashattak. Most folytatjuk ennek ismertetését

A VAD KÁRO K ÉS  A VADBAN 
O KO ZO TT KÁROK 

M EG T ÉR ÍT ÉSE

Nem vitatható, hogy a vad táplál
kozásával és életmódjával összefüg
gő károkat - akár a mezőgazdaság, 
akár az erdőgazdaság területén kö
vetkeznek be - a vadászatra jogo
sult szervezetnek kell megtérítenie. 
Ezen károk megtérítésénél azonban 
célszerű lenne, ha a jogszabály rög
zítené, hogy a bekövetkezett és fel

mért károk 10 százalékát a gazdál
kodó köteles viselni, mert így ő is 
érdekelt a kármegelőzési, kárenyhí
tési kötelezettségben. Rendezni kell 
viszont a vadban okozott károk kér
dését, amelyeknél a Ptk. szabályo
zását kell alapul venni.

A V A D Á SZT ER Ü LET EK  
K IJE L Ö L É S E , NAGYSÁGA

Törekedni kell arra, hogy az elmúlt 
évtizedek gyakorlatban jól kialakí
tott vadászterületek jelenlegi rend

szere megtartásra kerüljön. Rögzí
tenie kell ugyanakkor a jogszabály
nak, hogy mennyi az a minimális 
területnagyság, amely még vadász- 
területként kijelölhető. A javasolt 
minimális területnagyság - a szak
szerű és tervszerű vadgazdálkodás
hoz fűződő követelményekre is te
kintettel - 4000 hektár.

Ez a megoldás lényegileg a jelen
legi szervezeti rendszeren alapul. 
Természetesen csak alapja, kiindu
lópontja lehet e változat jogszabá
lyi kimunkálásának, hiszen számos 
olyan kérdés van. amelyek a múlt
ban nem megfelelően kerültek meg
fogalmazásra és amelyeket korsze
rűbb szempontok alapján kell ren
dezni.

3



ÁRKÖRKÉP
A napos fácáncsibe ára után ér
deklődtünk február közepén. 
Abádszalókon a Hubertus Vt. 
május 1.-június 24. között 70 Ft
ért, június 24.-július 14. között 
60 Ft-ért kínálja a napos fácán
csibéket. A szállítás ingyenes; 
technnológiai leírást és szakmai 
segítséget is biztosítanak.

A Hunnia Kft. június 10-ig 65 
Ft-ért, június lO.-június 30. kö
zött 60 Ft-ért árulja a csibéket. 
Fejér megyében a Vadászok és 
Vadgazdálkodók Szövetségének 
szervezésében a Hubertus Vt. 
biztosítja a törzsállományt, és a 
Natura Vt. kelteti ki a tojásokat. 
Náluk májustól-június 15. kö
zött 59 Ft-ért, június 15.-július 
15. pedig 55 Ft-ért lehet megvá
sárolni a fácáncsibéket.

A soponyai fácántelepen má
justól-június 15-ig 70 Ft-ba, jú 
nius 15.-július 10. 65 Ft-ba, jú li
us 10. után 60 Ft-ba kerül a na
pos csibe.

A Békés Megyei Vadászszö- 
vetség Bemutató Vadgazdaság
nál Szarvason június 10-ig 68 Ft, 
július 10-ig 58 Ft, július 10. után 
50 Ft a fácáncsibe ára. Előleg 
esetén kedvezményt adnak a 
megrendelőnek.

Az O M W  három fácántele
pén (Árpádhalom. Hencida, Bu
gyi) június 15-ig 65 Ft. július 10- 
ig 60 Ft, július 11-től 55 Ft a na
pos fácáncsibe. Akik január 31- 
ig befizették a vételárat 6 Ft/db 
kedvezményt kaptak.

Gyomaendrődön a Béke Vt. 
72 Ft-ért és 45 Ft-ért kínálja a 
napos fácáncsibéket.

A  szürke eminenciás
A legtöbbször nem lehet néven nevezni, mert ügyesen megbújik a 
frontemberek háta mögött, a háttérből adja tanácsait, keveri a dol
gokat. Általában a tanult emberek közé sorolható, jártas a jogban, a 
gazdasági életben, sőt a kis- és nagypolitikában. Megnyerő modorá
val vagy éppen kapcsolataival tudja elérni, hogy hallgatnak rá, hisz
nek neki. O az, aki szemtől szembe sosem mondja el véleményét, 
nem szerepel. . .  sőt gondosan ügyel arra is, hogy ne hivatkozhassa
nak rá. És ezt nem szerénytelenségből teszi, hanem azért, mert ge
rinctelen patkány, a saját önző érdekeit, előbbrejutását, a karrierjét 
fé lti. . .  nem akar hibát elkövetni. Éppen ezért nehéz felismerni, 
hosszú ideig meg tud téveszteni mindenkit.

Kérem, nézzenek csak körül. . .  ott van az Önök társaságában is a 
szürke eminenciás, még akkor is, ha a szemüvege mögül most is „bá
josan”  mosolyog. - dór

Hogy a vadászok 
tudjanak róla!

Amióta útjára indítottuk a Ma
gyar VADÁSZLAP-ot, némi 
megdöbbenéssel tapasztaljuk a 
vadászok tájékozatlanságát. Na
pi telefonjaink jó része abból 
áll, hogy a vadászlapban már 
megjelent írásainkat, híreinket 
egészítjük ki újabb és újabb, 
azóta szerzett információval. 
Hálásak vagyunk a telefonálók
nak, mert azt a feltételezésünket 
igazolják: a hírnek egyre na
gyobb értéke lesz. . .  mint ahogy 
hálásak vagyunk és köszönjük 
az elmondott, megírt véleménye
ket is, amelyek kéttagú - egy 
szerkesztő-újságíró és egy fotóri
porter - szerkesztőségünk erőfe
szítéseit kíséri. M ivel azt szeret
nénk, hogy elkövetkező száma
ink is megnyerjék tetszésüket - 
minden vadász, vadásztársaság 
és a vadászathoz tartozó szerve
zet segítségét kérjük: legyenek a 
lap tudósítói!

Nem azt kérjük, hogy hosz-

szan, mívesen megfogalmazva 
küldjenek cikkeket, tudósításo
kat - természetesen ez ellen sem 
tiltakozunk! hanem azt, hogy 
a történés lényegét juttassák 
el szerkesztőségünkhöz, amiről 
úgy gondolják: jó, ha mások is 
tudnak róla. Abból már közöl
hető hírt tudunk fabrikálni, ha 
tudjuk, hogy mikor, hol, kivel és 
mi történt. (S mivel a híreinket - 
adott esetben - kötelező ellen
őrizni, kérjük, hogy a tudósítás 
végére írják oda nevüket, címü
ket, telefonszámukat.)

A következő számaink már a 
hónap első hetében jelennek 
meg - az első három számnál 
„ledolgoztuk” az időeltolódást 

ezért azt is pontosítani tudjuk, 
hogy a lapzártáink minden hó
nap 20-ának környékére es
nek . . .  azaz amiről a hónap 
utolsó csütörtökjén tudomást 
szerzünk - egy hét múlva már a 
lapban olvasható lesz.

BELELT KEVER T
A szabálytalan vonallal körülhatárolt „bé lés" olyan kivágás a teljes 
keresztrejtvényből, am elynek szavai szintén értelm esek. Ezekhez 
azonban nem adunk külön meghatározást, csupán a velük összeol
vasható szavakat jelöljük külön csillaggal. Ráadásul keverten adjuk a 
definíciókat, így igazán nehéz a feladat!

A meghatározósok (ömlesztve):
Palesztin Felszabaditási Front - Kezd 
magához térni - * A fáraók temetke
zési helye - * Reszeléssé válik a 
hangja - örült (...) Max; ausztrál film
- Egy nyelésnyi - Több hihotetlen tör
ténetet tartalmaz - Vük apja Fekete 
István regényében - * Élóskódó - Ja 
pán híradás-technikai márka - Szovjet 
autógyár névbetúi - Bizony, rövideb
ben - Sértetlen - * Kifiguráz-Tetőfe
dő anyag - * Rossz szájízt hagy - 
Könyvelési bizonylat, elismervény - 
Eszem-iszom. lakodalom - ... vág; kö- 
pölyöz - Ez a nap - Györ-Moson-Sop- 
ron megyei község - Dél-amerikai or
szág - Nagyon fárasztó - A legkisebb 
kétjegyű szám - * Körülmény, módo

zat - Bádog - Atlaszkötésű fényes se- 
lyomszövet eredeti (francia) írással - 
Amerikai megfelelője az ASA - A jég
takaróból kiemolkedó sziklaalakulat - 
A légnyomást szabályozza - Francia 
eredetű vörösbor - * Éteri magasság
ba juttat - Smetana operája - Alapo
san megbántja - A . . .  van; magától 
értetődő természetességgel csinálja - 
így kezdődik minden lazítás! - Ipari 
növény - Ilyen kofa is van a piacon - 
Ivarsejt - * Színültíg hull bele, sze
menként - Kettőzve: József Attila ver
se - Tova - A szamóca zamatét utá
nozza - A tetejére helyez - Állat fekhe
lye - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 
helység.

Zábő G y u lá n é

Előző számunk helyes megfejtése: Selejtezés, Ki mint vet. Idény végén. Tomi, 
Porhóban.
A helyes megfejtést beküldők közül a sorsoláson Hegedűs Sándor (Sarkad), 
Mátrai Árpád (Pécs) és Kerényi Csaba (Budapest) lett a nyertesünk. Nyeremé
nyüket postán küldjük el. Mostani rejtvényünk megfejtéseként négy vízszintes 
hétbetús szó beküldését várjuk, a beírás sorrendjében.
A beküldési határidő: 1992. március 31.

BELÉPÉS
Újabban sorban állunk és fize
tünk. Persze nem kedvtelésből, 
hanem egy remekül kitalált kor
mányrendelet jóvoltából. De 
van egy sor, ami már évtizedek 
óta kígyózik, és ahová örömmel 
álltak, állnak be a vadászok, s 
boldogan fizetnek bármennyit. 
Ez a sor nem más, mint a tcrüle- 
tes vadásztársaságok tagjait nö
velni szándékozók végeláthatat
lan sora. Természetesen csak az 
lesz a boldog bekerülő, aki ezt 
meg tudja fizetni. A  belépési díj 
nagyon változó. Általában 
10 000-50 000 Ft-ot kérnek az

„újonctól” , de előfordul, hogy 
70 000 Ft-ot vagy akár 100 000 
Ft-ot is fizettetnek a beugróért. 
Az ezresek száma sok mindentől 
függ. Legfőképpen attól, hogy 
az adott vadásztársaság milyen 
anyagi helyzetbe került a kemé
nyen kiszabott terülctbérleti dí
jak, a vadkárfizetés és egyéb 
„apróságok”  miatt. Az új tagok 
felvétele egy időre megmenti a 
vadásztársaságokat a tönkreme- 
néstöl, csak az a kérdés, hogy 
meddig?!

PO LST ER  G A B R IE LLA
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Hegyeshalom és Bécs között.

M ó rib a n  az első kanyarban
érdemes betérni a GERHARD NAGY áruházba

Akár jubileuminak is nevezhetnénk a 
Fidesz zöld frakciójának szervezésé
ben február 29-én megrendezett fóru
mot a vadászat-vadgazdálkodás kér
désében, mert ez volt a 10. olyan alka
lom, amelyen vadászok, erdészek, me
zőgazdák és természetvédők, az FM, a 
KTM, a Védegylet, a Független Vadász 
Fórum képviselői kifejthették állás
pontjukat. A több órás vitában elhang
zottakat a következő számunkban is
mertetjük.

A Magyar Polgárifegyver Szakszövet
ség február 1-jótól felvételt nyert a 
Magyar Gazdasági Kamara tagjainak 
sorába, amely - lévén, hogy a vadász- 
fegyvereket gyártó és forgalmazó vál
lalkozásokat tömöríti - remélhetően 
újabb lökést ad a szövetség munkájá
hoz.

Már március 2-án megkaptuk a hirt, 
hogy a szalonkázó idény első napjának 
estéjén Máj Jakab sportvadász Bala
tonszárszó határában (Somogy me
gye) úgynevezett szálláscsináló, kék 
lábú szalonkakakast lőtt. . .  ami azt je
lenti, hogy már itt vannak a madarak!

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum
ban február 26-án megtartott Ligeti 
Múzeumok közös sajtótájékoztatóján 
mutatták be először a Guthon elejtett 
új világrekord dámlapátot, amely to
vábbra is megtekinthető a Mezőgaz
dasági Múzeum állandó vadászati kiál
lításán.

Az utóbbi 15 évben évente 2 százalék
kal, összesen mintegy 40 000 fővel 
csökkent a vadászok száma Franciaor

szágban. Hasonló ütemben csökken a 
mezőgazdaságban foglalkoztatottak 
száma is. Széles körű felmérést végez
tek a vadászat feladásának okait kutat
va, s a következő eredményre jutottak: 
A megkérdezettek 42,7 százaléka a 
vadállomány csökkenése miatt, 31,4 
százalék egészségi állapotára hivat
kozva, 22,9 százalék megváltozott élet
mód miatt, 15 százalék idós kora miatt,
10,5 százalék a vadászat emberi körül
ményeinek, miliőjének megváltozása 
miatt, a maradók egyéb személyes 
okokra hivatkozva hagyta abba a vadá
szatot.

Változtak a vadászat szabályai Olasz
országban. Az új törvény szerint az or
szág területének 30 százalékán (nem
zeti parkok) tilos a vadászat. Megrövi
dítették a vadászati idényt is. Szep
tember harmadik hetétől január 31-óig 
tart majd a jövőben. Az egyes tarto
mányok ettől eltérhetnek, de az időtar
tamot nem léphetik túl. Az új szabályo
zást a környezetvédők még mindig ke
veslik, de az biztosnak látszik: újabb 
vadászokat késztet majd arra, hogy 
Magyarországon keressenek vadászati 
lehetőségeket.

S.O.S>
A vadászok segítségét kérjük: szer
kesztőségünk és a Vadászati Kultu
rális Egyesület Budapest belterüle
tén egy vagy másfélszobás bútoro
zatlan. telefonos (!) lakást (irodát) 
keres, amelyet legalább egy esz
tendőre bérbevehetünk a lehető le
golcsóbb bérleti díjért. Értesítést a 
131-07-11-es vagy a 111-06-34-es 
telefonon kérünk.

Új helyre költözött 
a zalaegerszegi vadászbolt

Eddig a városból kivezető főútvonal mellett kereshették Zalaegersze
gen a Kettner-Nimród Kft. vadászboltját a vásárlók, február 10-ótól a 
megyei vadászszövetsóg székhazában találhatják meg. A tulajdon
képpen kihasználatlan s amikor szükség volt rá kicsinek bizonyult ta
nácstermet alakították át üzletté a vadászszövetsóg városközpont
ban lóvó székházéban. Az elképzelés kettős célt szolgál, részben jó a 

3 vadászoknak, mert a szövetséget ós a boltot is egy helyen találják 
|  meg, de jó a kereskedőknek is, mert feltehetően több vadász tér 
|  majd be a gusztusosán kialakított vadászboltba. Az üzlet 4 millió fo- 
£ rintos árukészlettel várja a vásárlókat, ós ami éppen nem kapható, 
5 de a katalógusban megtalálható, azt megrendelhetik a vadászok.
2 A Kettner-Nimród bérlője a helyiségnek, a bérleti dijakból a szö- 
£  vétség azt tervezi, hogy az épület tetőterében alakit ki jóval nagyobb 
2 tanácstermet.
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Athonaeum Nyomda. 
92 0327 
Felelős vezető 
Losonczy György 
vezérigazgató

Fegyverek, kerékpárok, mopedek, textíliák, horgászcikkek, kertészeti 
ós barkácsgépek, sportszerek, élelmiszerek nagy választékban e  Ol
csó árak - árengedmények! e  Nyitva: 7-12 ós 14-18 óra között 
Csütörtökön és szombaton csak délelőtt, vasárnap zárva.


