
ŐZBAKVADflSZAT
írásunk 

a 19. oldal

Bugyiban 
valami bűzlik

9. oldalon

cIRSZÁGOS
VjADASZNAP

SZEPTEMBER 19.
11. oldal

1. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 1992. JÚLIUS 7.

Változások 
az impresszumban

Manapság, amikor nap, mint nap 
újabb és újabb lapok jelennek meg 
az újságárusok standján, nem ritka
ság, hogy a szerkesztőség személyes 
hangvételű, kérő-könyörgő segély
kéréseit olvassuk. Egy-két lap kivé
telével ez ma a magyar sajtóra a je l
lemző... és ez igaz volt a Magyar 
VADÁSZLAP-ra is.

Hihetetlen boldogsággal jelent
hetjük, hogy csak „vo lt", ugyanis a 
helyzetünk kimondottan jó  értelem
ben megváltozott, az induláskor 
rögzített előfizetőink száma fél év 
alatt megduplázódott, a jövő hó
naptól kezdődően -  a Vadcoop 
Bérkilövő Vadásztársaság teljes tag
ságának csatlakozásával -  előre lát
hatóan a 15 ezer fölé emelkedik, és 
egyre több megyei szövetség kezdi 
komolyan venni ajánlatunkat, hogy 
lapunkat tekintse az információ
áramlás fő csatornájának. Úgy tű
nik. néhány megye már érti, hogy 
csak akkor van létjogosultsága, ha 
struktúráját átalakítja, s a bizonyta
lan helyzetű vadásztársaságok he
lyett közvetlenül a vadászokra épít, 
nem a vadásztársaságok, hanem a 
megyében élő és vadászó vadászok 
lesznek a tagjai. Ebben a struktúrá
ban viszont elengedhetetlen a rend
szeres tájékoztatás, a folyamatos in
formálás, a közvetlen kapcsolat a 
vadászok és a megyei vadászszövet
ség között. Természetesen ebben a 
struktúrában is helyük van a vadá
szok egyesületeinek, de nem korlá
tozódik egy-egy vezetővel tartott vi
tathatatlanul egyszerűbb és kényel
mesebb kapcsolatra.

Mivel lapunk előfizetői háttere 
megerősödött -  köszönet érte 
szponzorainknak, azoknak a va
dásztársaságoknak, akik mellettünk 
döntöttek! úgy gondoltuk elérke
zett az ideje, hogy a Magyar VA
DÁSZLAP változatlan formában és 
terjedelemben, változatlan szer
kesztési elképzelésekkel az utcán, 
az újságárusoknál is megjelenjen, 
megvásárolható legyen. Bízunk 
benne, hogy rövidesen minden ex
ponált helyre eljuttathatjuk a hó
nap első keddjén kinyomtatott la
punkat, s így azok is megvásárol
hatják, akik eddig nem fizettek elő.

vagy nem zarándokoltak el bizomá
nyosainkhoz egy-egy újabb lapszá
mért.

A lap alapítója, a Vadászati K u l
turális Egyesület továbbra is azt a 
célt tűzte a szerkesztőség elé, hogy 
a lapot kimondottan a vadászok
nak szerkessze, de támogatja azt a 
gondolatot, hogy hitelünket, igaz
mondásunkat, problémaérzékeny
ségünket megőrizve megmérettes
sünk a nagy nyilvánosság előtt is. A 
Magyar VADÁSZLAP nem „hiva
talos”  újság, nem képvisel testülete
ket, bizottságokat, nincs kiszolgál
tatva néhány vezető kénye-kedvé- 
nek. nem tartozik semmilyen párt
hoz sem ... egyetlen elkötelezettsé
ge van. hogy a magyar vadászokat, 
a magyar vadállományt, vadászati 
kultúránkat védje, szolgálja... 
ezentúl nemcsak „belterjesen", ha
nem egy kicsit a félrevezetett közvé
leményt is befolyásolva.

Sok újságolvasó, ha kezébe vesz 
egy lapot és még eddig nem találko
zott vele, nem mulasztja el megke
resni az impresszumot, hogy tájéko
zódjon ki szerkeszti, ki adja ki, ki 
állítja elő, ki terjeszti? Nos, ezúttal 
régi olvasóinknak is érdemes egy 
fél percet áldozniuk az impresszu
munk elolvasására, mert jelentős a 
változás. Talán a leglényegesebb, 
hogy ezentúl a német Jager va
dászmagazint megjelentető ham
burgi JAHR-VERLAG magyaror
szági képviselete, a JAHR K IADÓ  
KFT. gondozza a Magyar VA
DÁSZLAP kiadását. Ez tette lehe
tővé, hogy munkatársi gárdánkat is 
erősítsük, Homonnay Zsombor fe
lelős szerkesztőként tevékenykedik 
redakciónkban... s miközben olda
lainkon szaporodnak a hirdetések, 
mert mind több vadászhoz, vásárló
hoz, fogyasztóhoz jutunk el szerte 
az országban és határainkon kívül a 
magyarlakta területeken, a komoly 
kiadói háttér önmagunk reklámozá
sára is lehetőséget nyújt, ami remél
jük, még több előfizetőt, lapvásár
lót, hirdetőt vonz... és előbb-utóbb 
a lap minőségében, külcsinjében is 
változást eredményez.

Csekő Sándor
főszerkesztő

1992. JÚNIUS 25-28. 
BUDAPEST SPORTCSARNOK

Amikor dr. Motorcza Gyula elkezdett „házalni’  az ötletével, hogy kel
lene egy nagyszabású magyar seregszemlét, fegyver-, horgász- és 
vadászati kiállítást és vásárt rendezni -  nem sokan hittek a sikeré
ben. Sót -  mint annyi kezdeményezés embrionális állapotában -  
mintha a fanyalgók tábora nagyobb lett volna. Akinek pénze lett vol
na a rendezésre, nem látott benne fantáziá t... pénz nélkül pedig 
csak lelkesedni lehet. Aztán összefutott Haris Györggyel, aki szintén 
a Vadcoop Vt. tagja, s mint több sikeres autókiállítás rendezője 
.igent” mondott a rendezvényre. És beindult a gépezet. Kezdetben 
jócskán akadozva, küszködve az ellendrukkerekkel, hivatalokkal és a 
vadászatra egyre inkább jellemző pénztelenséggel. Jó néhányan az 
utolsó pillanatban döbbentek rá, de hiszen ebből még lehet vala
m i... és elküldték a jelentkezésüket. A hivatalok azonban távol ma
radtak, egyetlen fillér támogatást sem kaptak a rendezők!
Részletes beszámoló a 4-5. oldalon.

Hárít György látogatóban a B.O.B.WI. standján az egyik amerikai puskával ismerkedik



SZERKESZTŐI  
Ü ZE N E TE K

Zódor László, Kisgyőr: „...Verse
met, amelyet mellékelve megkül- 
dök. kérem, ha meguii a megjelen
tetéshez szükséges irodalmi m ini
mumot, kérem szíveskedjenek lap
jukban leközölni. Ezenkívül érde
kelne, hogy sért-e esetleg személyi
ségi jogokat, nem lesz-e per a lap, 
vagy személyem ellen. Amennyiben 
elutasítják, más lapoknál próbálko
zom, de nem a honorárium remé
nyében..."

Sajnos, a vers nem ütötte meg az 
általunk felállított mércét, de ez ne 
szegje kedvét. Talán a következő 
jobban sikerül, igy viszont per sem 
várható, és ez is valami.

•
Reményfy László, Eger: „ . . .A  ma- 
eyar helységnevek ragozása nem 
könnyű dolog. Azokat mindig úgy 
ragozzuk, ahogy az ottaniak teszik. 
Például a töltényeiről híres Sirokot 
így: Sírokból, örvendetes a sok hir
detés, azonban ajánlatos volna a 
vadászboltok figyelmét felhívni ar
ra, hogy közöljék a nyitvatartási 
idejüket. Tudomásom szerint a leg
több pesti üzlet szombaton zárva 
van, pedig jó  volna tudni ezt a vá
sárlóknak. A vadászati lehetőséget 
nem a „vadászterületek”  ajánlják 
fel értékesítésre, hanem a vadász- 
társaságok.”

Észrevételeit köszönjük és továb
bítjuk hirdetőinknek, akik azután 
vagy megfogadják, vagy sem. Vég
tére is ők fizetnek.

Andrási Pál, Ásotthalom: „ . . .A z  
Önök lapjában olvastam egy rövid 
írást a hiúzprogramról. Szeretnék

erről többet megtudni, hogyan vol
na ez lehetséges? Korábban olvas
tam a hód visszatelepítéséről is, de 
azóta újabb információim nincse
nek ...”

A hiú/program egyelőre elképze
lés, amelyhez a szükséges anyagi 
alapokat a budapesti FeHoVa kiál
lítás lelkes rendezőgárdája igyek
szik összeszedni. Amint valamit er
ről részletesebben megtudunk, 
megosztjuk önnel és a VADÁSZ
LAP olvasóival. A hód hasonló 
„kérdéseivel”  a hódmezővásárhelyi 
székhelyű Castor-alapitvány foglal
kozik. Részletesebben a városi ön- 
kormányzati hivatal tudna felvilá
gosítást adni.

Bán István, Budapest: „Kérem a 
kollégákat, hogy a vadkárkérdésröl 
írt »Kár, kár, ká r...«  (Magyar VA
DÁSZLAP, 1992. január) cikkem
mel és a »Csodaszarvas avagy a 
magyar őz és szarvas világhírnevé
nek titka« című könyvem vonatko
zó fejezetével kapcsolatos saját ta
pasztalatukat, megfigyelési eredmé
nyeiket, véleményüket írják meg a 
Magyar VADÁSZLAP szerkesztő
ségébe. Bízom benne, hogy közösen 
megtaláljuk azt a mindenki számá
ra elfogadható megoldást, amely le
hetővé teszi a szakszerű erdőműve
lést és megszünteti az egyes he
lyeken egész évben tartó hasas és 
borjas tehenek öldöklésével is járó 
gátlástalan szarvasirtást!

SZERKESZTŐSÉGÜNK KÉRÉSE
A közlésre szánt kéziratokat kérjük 
szíveskedjenek kettes sorközzel gé
pelve elküldeni. A honoráriumot a 
megjelenés után postázzuk, vagy 
személyes megjelenés esetén, átad
juk.

JOGI TAJEKOZTATO
A Magyar Közlöny ez évi 50. száma 
közli a 14/1992. (V. 14.) PM számú 
rendeletet az egyéb szervezetek 
1992. január l-je i rendező mérleg 
és rendező egyszerűsített mérleg ké

szítéséről. Mivel ennek a rendelet
nek a hatálya kiterjed a társadalmi 
szervezetekre is, a vadásztársasá
gok figyelmébe ajánljuk a rendelet 
tanulmányozását.

APROHIRDKTKS
Vedászcsúzlik oladOh' Fémágat. erós duplagumt. 
formatervezett markoUt Fetoetyegzett. megcim 
zen válaszborítékén részletes lépést küldök Postai 
szállítással «s! Érdeklódn. Magyarosi Tamás. 1076 
Bp . Nefelejcs u. 30 Tel 121 5786

8érkitóvó Vt apróved vadászati lehetőségét keres 
Fejér. Pest. Komárom megye teruietén Ajánlatokat
•  06/22 &3 688 as tetefonszámra kér^k.

6 éves UAZ szmgk benzin és gázüzemű, sok alkat
résszel eladó Cím: lacza Ferenc. 8131 Ervy.ng. Zal 
ke Máté ut 39

Az Apej-űrbóputztei Vadásztársaság méltányos 
összegért bérbe ed»a vadász Kázát- 40Ő0 nm háztáji 
földterülettel Országút me^ett. buszmegállótól 500 
méterre 8ugy> községtől12 kilométerre. Víz. villany 
van Jelentkezni a szerkesztósegben

A suri Táncsics Vt. megbecsült tagta. Horváth Jervó 
Tivadar 63 éves korában. 1997 júniusában örökre le

tette a fegyvert Utolsó útjára vedásztársei is elkí
sérték.

Édesapám. Iván Antal, több mint négy évtizede volt 
tagia a Magyar Vadászt* Országos Szövetségének, 
alapító tegja volt a kóvágoórsi Béke (jelenleg Káli 
medence) Vadásztársaságnak, hosszú kíe»g va
dászmestere *  1992 május 19 en megszűnt do 
bőgni szeretó szrve. Fá)delmunkat nem enytwti. do 
az 6 emlékének tartozunk annyival, hogy ezt a vadá
szok négy családiéval >s tudassuk Most az ó meg
szokott ut>a. helye *s üres. de emléke szívünkben él. 
Bolláné Iván Katáim. Balatonszepezd

Eladók a NIMRÓD 1982-1990 évi kötetlen példá 
nyaí T.: 136 8215.

Hirdetőink figyelmébe 1
Felhívjuk T. Ved ásztársa ínk figyelm ét arra. hogy e 
szerkesztőségünkbe beküldött -  vedászkutye . 
fegyver-, állás- é t  minden egyéb -  hirdetésük e 
következő számban garantáltén megjelenik.

M ire szabad vadászni?
JÚLIUSBAN ÉS AUGUSZTUSBAN

-őzbak
-  vaddisznó
-  üregi nyúl, 

házigörény, 
pe/smapocok

-  szárnyas és szőrmés kártevők
-  balkáni gerle és önösgalamb 

augusztus 1-jétől
-  tőkés-, böjti-, fütyülőréce 

és szárcsa augusztus 15-étől

JÚLIUS
N yárhó, avagy Szent Jakab hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos 
hőmérséklete 
Celsius fokban

1 Szerda 3.51 1945 450 20 25 25.6
2 Csütörtök 352 1945 612 20 58 25.9
3 Péntek 3.52 1944 7.35 21.26 26.2
4 Szombat 353 19.44 856 21 50 26.5
5 Vasárnap 354 19.43 1015 22.13 26.6
6 Hétfó 354 19 43 11.31 22 37 26.8
7 Kedd T> 3.43 3.55 19.43 1246 2303 26.8
8 Szerda 356 19.42 13 59 23.32 27.0
9 Csütörtök 357 19.41 15.10 — 26.5

10 Péntek 358 1941 16 16 0.07 26.0
11 Szombat 3 59 19.40 17.14 0.49 25.8
12 Vasárnap 359 1940 18 05 1 38 26.1
13 Hétfő 4.00 19 39 18.46 2.34 26.8
14 Kedd e  20.06 401 1938 1920 334 27.2
15 Szerda 4.02 19.37 1948 438 27.8
16 Csütörtök 403 1936 2011 543 27.3
17 Péntek 404 1935 20.32 6.47 27.1
18 Szombat 4 05 19.35 2051 7.50 27.4
19 Vasárnap 407 1934 21.10 853 27.2
20 Hétfó 408 19 33 21 29 9 57 27,2
21 Kedd 4.09 19.32 21.50 11.01 26.8
22 Szerda í  23.12 4.10 1931 22.15 1208 26.7
23 Csütörtök 4.11 1929 22 44 13.17 27.1
24 Péntok 4.12 1928 23.21 1426 26.8
25 Szombat 4.13 19.27 — 15.35 26,5
26 Vasárnap 4.15 19 26 009 16 38 27.1
27 Hétfó 4 16 19.25 1.09 1733 27.4
28 Kedd 4 17 1923 222 18.18 27.3
29 Szerda •  20.35 4.18 19 22 342 18 54 27.2
30 Csütörtök 4.19 19.21 506 1925 26.9
31 Péntek 4.21 19.19 630 19.52 26,6

AUGUSZTUS
Nyárhó, avagy K isasszony hava

1 Szombat 422 19.18 752 20.16 27.7
2 Vasárnap 423 1917 9.13 20.41 27.7
3 Hétfó 425 19.15 10.31 21.07 27.5
4 Kedd 426 19.14 11.47 21.35 27.3
5 Szerda > 11.59 4.27 19.12 1300 22.09 27.3
6 Csütörtök 4.28 19.11 14.08 22.48 27.3
7 Péntek 430 19.09 15.09 23.35 27,2
8 Szombat 4.31 19.08 16.02 - 26.9
9 Vasárnap 432 1906 1646 0.28 26.9

10 Hétfó 4.34 1904 17 22 1.28 27.0
11 Kedd 4 35 19 03 17.52 230 27.0
12 Szerda 436 19.01 18.17 334 26.8
13 Csütörtök O 11.27 4.38 18 59 1838 4.38 26.3
14 Péntek 4.39 1858 1858 5.41 26.2
15 Szombat 4.40 1856 19.17 645 26.8
16 Vasárnap 4.42 1854 19.36 7.48 25.8
17 Hétfó 443 18.52 1956 852 25.8
18 Kedd 4.44 1851 20.19 957 26.0
19 Szerda 4.46 18.49 20.40 11.04 26,3
20 Csütörtök 4.47 18.47 21 20 12.12 26.3
21 Péntek 2 11.01 448 18.45 22.01 13.19 26.0
22 Szombat 450 18 43 22 54 1423 25.7
23 Vasárnap 451 18.42 2359 15.19 24,9

Újhold -  e . Első negyed -  >; Holdtölte -  Q; Utolsó negyed -  d

A nyári időszámítás ideje alatt a közölt időpontokhoz egy órát hozzá kell adni
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MIRŐL VITATKOZUNK?
A  közelm últban  tö bb  a lka lom m al rendezett szakm ai 
fó ru m o k partta lanná váló v itá it e lkerü lendő , ezú tta l 
csupán a vadkár kérdésével kapcsolatban ren d eze tt 

v itá t a Fidesz Zöld fra k c ió ja , június 6-án, a párt 
Lendvay u tcai székházéban

A z ország m inden részéből é rke z te k  a k iá llítás  szakm ai napjára , jú n i
us 25-re, az Országos Fórum ra

Sajnos, az előbb használt jelző 
erre az értekezletre is mindvégig 
jellemző volt a közelítés, a kon
szenzus leghalvánvabb jelei nél
kül, noha abban mindenki 
egyetértett, hogy az ország mint
egy egyötöd részén csökkenteni 
kell a nagyvadfajok -  elsősor
ban a szarvas és vaddisznó -  
számát. Mindezek ellenére ko
rántsem annak mértékén, fel
adatain vitatkoztak, hanem úgy 
tűnt, mintha valamiféle „kiszorí
tósdi”  fo ly t volna, amelynek 
alapja a másik fél, vitapartner, 
legitimációjának, sőt általános
ságban tisztességének megkér
dőjelezése. Érvként hangzott el 
például, hogy a jelenlegi nagy
vadlétszám ökológiai katasztró
fához vezet. Az utóbbi ijesztge
tés manapság igencsak divatos 
és a meglehetősen bizonytalan 
jövő fantomképe egyelőre m in
denkinek más-más általa elkép
zelt mozaikból áll össze. A pad
ló felé közelítés mindkét ágazat
ra egyaránt jellemzővé vált, és 
éppen ezért igencsak sajátos, 
hogy a felek most fordulnak 
egymással szembe ádáz igyeke
zettel, sem magukat, sem a mási
kat nem kímélve. Ráadásul a két 
szakterület társadalmi megítélé

se, vagy talán megbecsülése is 
hasonló, ezért a kívülállók szá
mára még értelmetlenebbek a 
sárdobálás hevében elszabadult 
indulatok. Mindenesetre nem 
könnyű m it kezdeni olyan véle
ményekkel, amelyek valamilyen 
irányban szelektálják még a

mérhető adatokat is és csak az 
lehet igaz, amely a saját érvrend
szert bizonyítja, minden más 
„szemenszedett". Voltaképpen 
nincs is két „szakma”  -  hangoz
tatta több felszólaló -  csak az er
dész érthet a vadászathoz, amely 
kijelentés alapjaiban kérdőjelezi

meg európai hírű vadászati sza
koktatásunkat szakmunkásszint
től, egészen a szakmérnökig.

K i a szakember? -  vetődött 
föl újfent a korántsem költői 
kérdés amelyre főként ha ez 
ilyen fontos „ügy”  a vadkárkér
dés kapcsán is -  későbbi szá
munk valamelyikében visszaté
rünk.

Olyan vélemény is elhangzott 
újfent, hogy ez az egész vita lé
nyege „po litika i kérdés” , a hata
lomnak kell dönteni. Ebben 
azonban semmi új nincs, és 
rendszerint így is szokott történ
ni, ha a hozzáértők egymással 
képtelenek megegyezni. M in 
denesetre enyhén szólva furcsa, 
hogy még ma is csak akkor ü l
nek le nézeteik ütköztetésére a 
szakemberek, ha egy párt -  jelen 
esetben a hat parlamenti közül a 
Fidesz -  hívó szava ülteti őket 
egymással szembe. Egy dolog 
azonban máris bizonyos: a vad
kár sem az ilyen, sem a hasonló 
vitáktól jottányit sem csökken. 
Hatékony intézkedéseket, szek
torsemleges döntéseket pedig 
csak akkor várhatunk, ha meg
szűnik a létbizonytalanság, min
denki teszi a dolgát, annak rend
je módja szerint. - h -

ORSZÁGOS FÓRUM
Telt házzal, rendkívüli érdeklő
dés mellett fo lyt a Független Va
dász Fórum által szervezett vita 
június 25-én, a FeHoVa szakmai 
napján.

A fórum résztvevői a k ikü l
dött meghívón kapták meg az 
FVF által összeállított 12 pon
tot, amellyel az ország minden 
részéből jö tt vadászok -  a felszó
lalásaik alapján -  egyetértettek. 
A vita azonban jócskán felvetett 
számos más sürgető kérdést is, 
és egyhangú volt a vélemény ab
ban, hogy a szakadatlan „tör- 
vényvárás”  helyett hatékony in 
tézkedési tervet kell az asztalra 
tenni a belső hatalmi harcok na
pi hadijelcntései helyett. Végtére 
a rendezvénynek az volt az alap
vető célja, hogy kimozdítsa a 
holtpontról azokat, akiknek van
nak jó  elképzeléseik, de arra 
várnak, hogy ezeket valaki, vala
hol végre megkérdezze. Számta
lan szakmailag megalapozott el
képzelés, terv, ötlet látott itt 
napvilágot, amelynek részletes

Hazánk vadállománya, vadgazdálkodása és a vadászok hosz-
szú távú érdekeinek védelmében követeljük:

1. Szigorú és hatékony fellépést az orvvadászat ellen.
2. Szűnjön meg a létbizonytalanság, az arra illetékesek dol

gozzák ki a perspektivikus vadászatpolitikát, amely a tö r
vény alapja lehet.

3. Valós, igazi érdekvédelmet.
4. Hatékony szakhatósági felügyeletet és számonkérést.
5. Vadgarázdálkodás helyett vadgazdálkodást, természeti 

kincseink garantált, felelős megőrzését.
6. Tisztázott múltat, biztos jövőképet.
7. Mentsük meg világhírnevünket és szaktekintélyünket.
8. Európai mércével mérhető, oktatási intézményekhez kö

tö tt vadászvizsgát.
9. Etikus vadászatot.

10. A vadgazdálkodásból származó profit csak vadvédelmi cé
lokat szolgálhasson.

11. Európai jogi szabályozást, egészségügyi előírásokat, fegy
vertartási követelményrendszert.

12. Felelős szakértői vezetést, törvény-elókészitést, dilettáns 
diktátumok nélkül.

Független Vadász Fórum 
1992. június 1.

és alapos feldolgozása után az 
elkészült anyagot a fórum az ar
ra illetékesek elé terjeszt.

A résztvevők -  erdészek, va
dászok, természetvédők -  egyet
értettek abban, hogy a szakmai 
kérdéseket a szakembereknek 
kell eldönteniük és a megalapo
zott döntésekkel óhatatlanul 
együtt járó vitákat „házon be
lü l”  kell rendezni, és csak a lét
rejött megegyezésen alapuló 
anyag „továbbítható” . A vita 
mindvégig a másik fél vélemé
nyének tiszteletben tartásával, 
kulturált hangnemben, szemé
lyeskedés nélkül folyt és mivel a 
legtöbb kérdésben konkrét ja 
vaslatokat is tettek a felszólalók, 
a konstruktív jelző korántsem 
túlzás. Sok ilyen rendezvényre 
volna szükség, hiszen a jelenlegi 
körülmények között azt kell 
megkeresni -  igencsak sürgősen 

ami bennünket összeköt, nem 
pedig azon rágódni, ami esetleg 
a régi sérelmek miatt valaha egy
más ellen fordított.



MOZAIKOK A -ROL
Vadászkürtök hangjai adtak stil- 
szerú bevezetőt a kiállítás ünnepé
lyes megnyitására június 25-én, 10 
órakor. A kiadott tájékoztatótól e l
térően nem Göncz Árpád, a Ma
gyar Köztársaság elnöke nyitotta 
meg -  minden bizonnyal bokro
sabb teendőire való tekintettel - , 
hanem Palotás János országgyű
lési képviselő, a Vállalkozók Or
szágos Szövetségének elnöke. Ki
emelte annak a jelentőségét, hogy 
az első Fegyver-, Horgász- és Va- 
dászkiállitas vállalkozói alapon jö tt 
létre, és lehetőséget adott -  egy
fajta előzetes piacfelmérésként -  
nemcsak a nagyközönség, hanem 
egymás közti bemutatkozásra, a 
hazai termékek és a világpiaci 
csúcstechnika megismertetésére. 
A vállalkozásokat a vadászathoz 
hasonlította, mert mindkettőhöz a 
kezdeményezőkészség és a ka
landvágy elengedhetetlen.

A megnyitó után a FeHoVa első 
rendezvénye a Jahr Kiadó és a 
Hungaropress közös sajtótájékoz
tatója volt, ahová az újságírókon 
kívül meghívták a partnereket, a 
hirdető cégek vezetőit és a te r
jesztőket is. A sláger a kiállításon 
már kapható ESOX -  magyarul 
csuka -  horgászmagazin v o lt 
amely júliustól kapható az újság
árusoknál.

*
Több, eddig nem ismert cég kö
zül a legnagyobb területen a 
B.O.B.WI. Kft. mutatkozott be a ki
állításon. A Bizományi Áruház Vál
lalat és az OZENEX Kft. közös tár
sasága -  m int ezt Földes Gábor 
igazgató elmondta -  a világhírű 
Browning és W inchester cég árui
ra igyekszik specializálni magát. S 

í-mivel közvetlenül a gyártóktól 
| szerzik be áruikat, kedvező árakon 
értékesíthetik.

Miután ez a kiállítás egyben vásár 
is volt, a sorban állók számát te
kintve a négy nap alatt minden b i
zonnyal a legjobb üzletet a Tápió 
vadászbolt csinálta, amely a HM 
vállalkozása. A sajtó „fanyalgása' 
is majd m indenütt megtalálta ezt 
a boltot azzal, hogy géppisztolyt 
azért mégsem kellett vo lna ... Egy 
szakmai fegyverkiállításon azon
ban a világ minden részén term é
szetes, hogy o tt van a vitrinekben 
mindaz, amire az emberek kiván
csiak. És miután a rendeletek 
(14/1991. BM) lehetővé teszik a 
hatástalanított fegyverek megvá
sárlását, az ettől eddig elzárt gyúj- 

, tők meglepték a boltot az ország 
minden tájáról, és vitték a hatás
talanított géppisztolyokat, m int a 
cukrot.

*

-  Ha száz autót kiállíthattam volna 
a parkolóba, biztos vagyok benne, 
valamennyi gazdára talá lt volna! -  
fogadta látogatásunkat Fördős 
Gábor, az ATC (Általános Keres
kedelmi és Szolgáltató Kft.) keres

kedelmi igazgatója -  és a négyke- 
rék-meghajtású, vadászatra-hor- 
gászatra egyaránt kiválónak látszó 
„erőgép“ -re, az indiai Mahindra 
terepjáróra m utatott. Az autó be
hozatalának külön története van, 
amelyre akkor térünk vissza la
punk hasábjain, amikor szerkesz
tőségünk megkapja tesztelésre a 
sokak által áhított terepjárót.

A terepjáróknál m indig nagy 
volt a nyüzsgés, beleültek, kipró
bálták a Subaru Liberót, Legacyt, 
Land Rower-Defendert, a Daihat
sut, a M itsubishit és megcsodál
hatták a többiekhez képest fé l
áron árusított Skoda Favorit pla
tós járgányát. Nem hiányzott a 
csúcs, az amerikai álom, a Jeep 
W rangler és a luxus Cheeroke 
sem. A vadászok között azonban 
az elismerés csodálatán kívül az 
a félelem is megfogalmazódott, 
hogy ezek a gépek jószerint m in
denhová eljutnak, és a vadnak 
még annyi nyugalma sem marad 
majd, m int eddig. Sürgősen -  ha 
másképp nem megy -  etikai nor
mákat kialakítva kellene szabá
lyozni a használatukat. Ha pedig 
netán vadorzásra használják, a kü
lönböző „csettegókön" üldöző hi
vatásos vadászoknak körülbelül 
annyi esélyük lesz, m int teknósbé- 
kának a szarvasbikával szem
ben...

Ha le tt volna ilyen díj -  és a jövő
ben m iért ne lehetne -  minden bi-

fcHcAÉi
zonnyal a legszebb stand d iját az 
ESPADA Kft. vihette volna haza. 
Mives szúró-, vágófegyvereket, lo 
vagi páncélokat készítenek a ha
gyományos, kézi technikával. Igaz, 
áraik is ennek megfelelőek. Az, 
akinek eddig semmi más nem h i
ányzott a lakásából, m int egy lova
gi páncélzat, kard, pallos, alabárd, 
e helyütt megvalósíthatta gyerek
kori álmait. Mindezeken kívül, kü
lönösen a hölgyek között aratott 
nagy sikert a tüzzománcozott haj
csatok, karkötők, függők, bizsuk 
ízléses és széles választéka. So
kan a vadászférjek közül egyfajta 
.engesztelő áldozatként" válogat
tak a csecsebecsék között.

Egyre jobban terjed -  egyelőre in
kább Eszak-Európában -  a környe
zetkímélő ólommentes acélsörét, 
mind a vadászatban, mind a sport
lövő pályákon. Szabó Péter, a Ni- 
ke-Fiocci Kft. képviselője már a 
választás lehetőségét kínálta a 
magyar vadászok számára is. 
Ahogyan tájékoztatójában e l
mondta, 35 méterig alig van szá
mottevő különbség az ólom- és az 
acélsörét között, ennél nagyobb 
távolságon azonban az acélsörét 
kisebb tömege m iatt hamarabb 
elveszíti hatását. Kérdés, hogy a

gyakorlatban hogyan vizsgázik, h i
szen a hibázásnál m indig a töltény
a h ibás...

A látogatók között találkoztunk 
Czinege Lajossal, exhadurunkkal, 
aki készségesen válaszolt kérdé
seinkre.

-  Sikerült-e a fegyverismereti 
vizsgát letennie?

-  Csak a második nekifutásra, 
de még az engedélyemet nem 
kaptam meg.

-  Ezek szerint nem kiván fe l
hagyni a vadászattal?

-  Amíg nyugdíjasként megen
gedhetem magamnak, szeretnék 
vadászni.

-  ö n  sokat, sok országban va
dászott, akik ismerik, tudják, hogy 
milyen vadász volt. Nyilatkozna la
punknak egy hosszabb interjúban 
is?

-  Keressenek meg Leányfalun, 
van m iről beszélgetnünk.

-  Mi a véleménye a kiállításról?
-  Nem könnyű betelni a lá to t

takkal, magam a második alka
lommal vagyok itt, és mindent tü 
zetesen megnéztem, óriási a kíná
lat a jobbnál jobb, márkás vadász- 
fegyverekben, terepjáró gépko
csikban és minden a vadászatot, 
vadgazdálkodást szolgáló eszkö
zökben. Mégis meg kell monda
nom, aggódom a magyar vad jö 
vőjéért, hiszen a technikai fe jlő 
dés végül is egyenlőtlenné teszi a 
versenyt. Szerintem, ha nem tö r

A Budapest Sportcsarnok és a kiállítók mindent megtettek, hogy az ótlag napi 10 ozer látogató jól érezze magét
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A TEUESSEG IGÉNYÉ NÉLKÜL

Palotás János megnyitó szaval a magyar világrekord agancsok rangos hátterében Nem várt siker... standunk előtt sorban álltak a vásáriók ás az előfizetők
hangzottak el

ténik intézkedés, néhány nagy ál
lami vadrezervátum ügyében baj 
lesz, mert ez a technika, meggon
dolatlan kezekben, könnyen „ le 
győzheti" a természetet.

*

Közismertségében semmivel sem 
marad el a híres-hírhedt Kaszói 
Erdőgazdaság,Gemenctól, Czine- 
ge Lajos valamikori rezervátumá
tól. Végváry Jenő igazgató szerint 
érdemes volt kiállítaniuk, egyebek

között éppen azért, hogy a „m en
demondák” világa a valósághoz 
közelítsen és a közönség megis
merhesse azt a természeti kin
cset, amely Somogyország egye
dülálló látványossága. A kerítések 
lebontásával egy időben kinyitot
ták a kapuikat a hazai és külföldi 
vadászok előtt egyaránt, és a pi
henni vágyók üdülését is szerve
zik.

*

Dr. Balázs István, a Vadcoop Vt. 
tiszteletbeli elnöke: -  Számunkra 
mindenképpen eredményes volt a

bemutatkozási lehetőség. Kapcso
latainkat -  üzleti és emberi vonat
kozásokban is -  bővíthettük. Több 
száz új jelentkezőnk van, és a ha
zai bérvadászat piacán -  és erről 
már itt is joggal lehet szólni -  ve
zető szerepünket továbbra is meg 
szeretnénk őrizni. Úgy tűnik, sike
rül is ...

*

Hogy milyen volt a kiállítás? Nem 
volt nagyszabású, nem volt m in
denre kiterjedően sokrétű, a szó

klasszikus értelmében véve nem 
volt igazán kiállítás -  inkább vá
sárnak lehetne nevezni, amelyen a 
kereskedők és gyártók vonultak 
fel. akik a fegyverekre, horgászat- 
ra-vadászatra specializálták m a
gukat, akik látnak jövőt e szakterü
letekben.

Vállaljuk, hogy némiképpen 
szubjektiven ítéljük meg a kiállítás 
hangulatát, hiszen szerkesztősé
günk a Jahr Kiadó jóvoltából és 
előrelátásából először ju to tt ön
álló kiállítási standhoz. A Vadásza
ti Kulturális Egyesület, a júliustól

havonta megjelenő új horgászma
gazin, az ESOX és terjesztője a 
HUNGAROPRESS Sajtóterjesztő 
Kft.-vel közös standon az első két 
napban -  alig-alig tudtuk állni a 
barátok, ismerősök, érdeklődők 
rohamait, s bár hat székünk volt 
az asztalnál, leültetni még egy-két 
percre sem tudtunk mindenkit. El
nézést kérünk mindazoktól, akik
nek többször is azt kényszerültünk 
mondani: „csinálj még egy
kö rt!"...é s  a harmadik kör után 
sem tudtuk asztalhoz invitálni.

Elfogultak vagyunk, mert úgy 
érezzük, sikerünk volt a Magyar 
VADÁSZLAP-pal, a Blinker euró
pai horgászmagazinjával, a Hun- 
garopress által terjesztett lapok
kal, magazinokkal, a Jahr-Verlag 
könyveivel, videokazettáival és a 
Törley Pezsgőgyár kóstolójával.

*
Hihetetlen, kikkel találkozhat az 
emberi Évtizedek óta nem látott 
vadásztársak, barátok borultak itt 
egymás nyakába, akiket egymás
tó l messze választott a sors. Évfo
lyamtársak, osztálytársak, család
tag ok ... és a gyerekeik, akik úgy 
megnőttek, hogy ismeretlenül me
gyünk el mellettük az utcán. Ha 
másért nem, ezért érdemes volt 
ott lenni, ahol végre, ennyi óv után 
újra „együtt lehettünk". És ez a 
legtöbb, am it egymásnak, vá s á rj
aként adhatunk...

*

Milyen mérleget készített a kiállí
tásról Haris György, a kiállítás fő 
rendezője?

-A z  itt látható több m int száz 
cég és a negyvenezres látogató 
közönség ténye önmagáért be
szél. Ma már tudjuk, m it kellett 
volna másképp, jobban megcsi
nálni, az azonban biztos, hogy 
meg kellet rendezni, el kellett 
kezdeni. Hifi íyzott például a sza
bad terület. Jövőre áprilisban ter
vezzük a FeHoVa megrendezését 
az Olimpiai Csarnokban, ahol jóval

több szabadterületi programot tu 
dunk ajánlani. Sajnos, éppen most 
van Berlinben a horgászok legna
gyobb európai kiállítása, ezért a 
jelentőségénél kisebb a pecások 
részvétele. A  külföldi kiállítók a 
magyar piacot komolyan veszik, 
nagy az érdeklődés, és nem tú l
zók, ha azt mondom, a jelenlegi k i
állítási terület csaknem kétszere
sére volna szükség a jövőben. És 
ami a számunkra külön tanulság: 
a különböző utazási irodák prog
ramjába be kellett volna tenni, 
mert így is sorra érkeztek a bu
szok Csehszlovákiából, Ausztriá
ból, Németországból. Nálunk sok
kal nehezebb egy ilyen kiállítást 
megrendezni, m int például Auszt
riában vagy Németországban, 
mert o tt a különböző érdek-képvi
seleti szervek, szövetségek napra
kész információs anyagokat, cím 
jegyzékeket tudnak adni, segíte
nek a szervezési munkában. Itthon 
még egy normális címlista sem 
volt. Természetesen mindenkinek 
van konkurenciája, főként ha sike
res az ügy, rögvest akad más is, 
aki hasonlót akar. Kereskedelmi 
harc ez. Győzzön a jobbik, mi nem 
fé lünk...

Záróakkord -  fe lhangokkal... 
mondhatnánk arra a hírre, hogy a 
Haris Kereskedóház jövőre is meg 
kívánja rendezni a FeHoVá-t. Még
pedig tavasszal, áprilisban. A do
lognak csupán az a szépséghibá
ja, hogy „fe lébredt" a HUNGEXPO 
is, és „Fauna" elnevezéssel -  a jö 
vő óv márciusának végén -  szin
tén nemzetközi vadászati és halá
szati kiállítást rendez. Tiszta szív
ből örülünk, hogy a téma ilyen ka
pós lett, s bízunk benne, a két kiál- 
litásrendezó cég -  a mi, a vadá- 
szok-horgászok-érdeklódők javára
-  egyezségre ju t. A részletekre 
kővetkező számainkban visszaté
rünk.

összeállította: Csekö Séndor
és Homonnay Zsombor

Fotók: Polster Gabriella

Június 27-én délben -  íme a bizonysági -  átadtuk a dijakat a Szalonka Dublé Díj 
irigylésre méltó nyerteseinek
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■  ■ ^a szo n ke re sé s  nélkül semmi sem történik a világon. 

Ne is kívánjunk az emberektől érdekeiktől ellentétes dolgot. 

De nem olyan alacsony vágy ez, csak adjunk neki józan 

irányt, fordítsuk nemes célra, önhaszonra."

(Széchenyi)

OTP BANK, MINT MINDIG



A vadkár és a szarvasirtás
Az erdőművelés és a vadgazdálko
dás közötti vitában az egyik alapve
tő kérdés: van-e akkora vadkár, 
hogy irtani kell a szarvast? M ind
két oldalon a felhalmozott bűnjelek 
száma határtalan. Tönkretett felújí
tások, fiatalosok, mezőgazdasági 
növénykultúrák mérhetetlen nagy
ságára hivatkozva az elmúlt évek
ben olyan szarvasirtás kezdődött, 
amelynek lassan semmi köze nincs 
a vadászathoz! Az egész évben, 
normális körülmények között meg 
nem engedett vadászati módon, a 
hasas és borjas tehenek és a szarvas 
tömeges lelövése ma inkább mé
szárlásnak nevezhető. Ezek után, 
bár lehet, hogy már késő. de orszá
gos viszonylatban is meg kellett 
vizsgálnom az országos vadkár- és 
szarvasadatok idősorát. Tudomásul 
kellett vennem, hogy mind a vad
kár, mind a szarvasirtás ténye a ter
mészet nagy életközösségének nem
zeti értékcsökkenését okozná a me
zőgazdasági kultúrában, erdőben és 
vadban egyaránt. Nyilvánvaló, 
hogy olyan megoldást kell találni, 
amely optimális össznemzeti érté
ket eredményez.

Az idősort vizsgálva kiderül, 
hogy a mezőgazdasági vadkár ab
szolút értéke hiába nőtt meg nagy 
mértékben, a KSH fogyasztói árin
dex változását is figyelembe véve a 
növekedés kisebb mértékű. Az 
1980-as fogyasztói árindexet 100 
százalékosnak véve. az 1988-as fo
gyasztói árindex 181,7 százalék. Ez 
alapján az országos mezőgazdasági 
vadkár éves adatait az 1980-as ár- 
szintre számítva, a növekedés mér
téke a kiugróan nagy 1985-1986- 
ban is a legalacsonyabb 1983. évi
hez képest csak kereken 20 száza
lékkal több.

Az erdei vadkár értékeit az úgy
nevezett E-lapos adatállomány tar
talmazza. A vadkár felvételében be
következett időbeni megítélésbeli 
változások miatt ne a legkisebbet, 
hanem az 1991. évi kedvezőtlen 
13 526,1 hektár minőségi és 1354,2

lenni, matematikai összefüggés- 
vizsgálatot végeztem. A becsült 
szarvaslétszám és a teríték idősor- 
adatai alapján számítottam a legva
lószínűbb szarvaslétszámot. A vad
kár idősorok adataival összevetve 
meghatároztam az összefüggés ma
tematikai alakját. Ennek ismereté
ben még elviselhető vadkár mega
dásával kiszámítható a még fenn
tartható szarvaslétszám. A jelenlegi 
és az elérendő szarvaslétszám isme
retében most már csak az a kérdés, 
hogy mennyit kell lelőni? Matema
tikai úton meghatároztam az időso
rok segítségével az egyes évek kö
zötti szarvaslétszám-változás és a 
relatív lelövés értéke közötti össsze- 
függést. (A  szarvaslétszám-változás 
egyenlő: az idősor két egymást kö
vető évében számított létszámkü
lönbsége, osztva a magasabb év lét
számával. A relatív lelövés értéke 
pedig egyenlő az adott év terítéke 
osztva azzal a szarvaslétszámmal, 
amelyből lelőtték.) Ennek segítsé
gével az adott idő, például 3-5 év 
alatt elérendő szarvaslétszámhoz 
kiszámítjuk az évenkénti lelövések 
értékeit.

A könnyebbség kedvéért az egész 
műveletet személyi számítógépre 
tettük, így az bárki által elérhető az 
Erdőrendezési Szolgálatnál. A mű
velet részletesebb ismertetése a 
„Csodaszarvas avagy a magyar őz 
és szarvas világhírnevének titka** cí
mű könyvemben található meg. Ez
zel a módszerrel az egyszerű, de be
láthatatlan következményekkel járó 
és jelenleg nem indokolt szarvasir
tás helyett okszerű állománykezelés 
biztosítható.

Nem állítom, hogy vizsgálatom 
az egyedüli jó  megoldást adja. de 
azt igen. hogy a természet rendsze
rében valamennyi érdek érvényesü
lésének állandó figyelésére, össze
vetésére és a legkedvezőbb össz
hangot biztosító szaktevékenységre 
van szükség, mellőzve a barbár eljá
rásokat. Bán István

hektár mennyiségi erdei kárt ve
gyük. Nagyságrendjének érzékelte
téséhez az FM Erdőrendezési Szol
gálat „Erdőállomány adattár orszá
gos összefoglaló táblázatok** kiad
ványának 1991. január I. állapotú 
adatállományából a 91/22. táblázat 
szerint „pótlás alatt +  üres terület” 
17 606,4 hektár van. Akkor is tehát, 
ha minden pótlást a vadkár miatt 
kellene végezni, az sem lehet ennél 
több. Ugyanennek az anyagnak a 
91/82. sz. táblázata szerint az 
„összterületből nem befejezett er
dősítés”  108 005,7 hektár. Az 1-10 
éves korosztályú erdőterület pedig 
220 197,3 hektár (91/22 tábla). Az 
ország teljes erdőterülete 1,8 m illió  
hektár. Ezek után látható, hogy az 
erdei vadkár Magyarországon a 
nem befejezett erdősítéshez 14 szá
zalék arányt, az 1-10 éves erdőterü
lethez 7 százalék arányt vagy az 
összerdőterülethez 0,8 százalék 
arányt mutatnak.

Az 1991. évi Erdőrendezési Szol
gálat által felvett erdőtervi egész
ségügyi felvétel, amely szerint a 
61 423,3 hektár összesen felvett te
rületből valamilyen módon károso
dott 12 482,7 hektár és ebből rág
csálók, vad által károsodott 3065,3 
hektár, azaz a felvett terület 5 szá
zalékán fordul elő, és az egyes kár

Fö kártípusok előfordulása

módokon belül 25 százalék a vad
kár.

Ugyancsak az Erdőrendezési 
Szolgálat végezte az erdők egészsé
gi állapotának nagy területű repre
zentatív mintavételes vizsgálatát is. 
Bár van aki támadja módszerét, en
nek ellenére a 4108 mintaterület 
alapján Magyarországon gyenge 
vadkár 7,2 százalék, közepes vad
kár 2,7 százalék, erős vadkár ele
nyésző, így az összes vadkár mérté
ke is 10 százalék alatt fordul elő or
szágos viszonylatban. (Lásd táblá
zat. Megtalálható: „Jelentés az er
dők egészségi állapotának 1989-ben 
végzett felméréséről. Erdőrendezési 
Szolgálat Budapest 1990.” )

Akármilyen egymástól független 
vadkárfelvételi módszerrel kimuta
tott adatközlést is tekintettünk meg 
az előzőekben, az nyilvánvaló, 
hogy országos viszonylatban nincs 
katasztrofális vadkár. Ez felhívja 
arra is a figyelmet, hogy szélsősé
ges, helyi vadkáradatokat nem sza
bad országos érvényűnek tekinteni. 
A vadkárvészre alapozott szarvasir
tás tehát teljesen felesleges tú lka
pás, ami helyrehozhatatlan károkat 
okozhat a vadállományban. Ezek 
után abból a nyilvánvaló tényből 
kiindulva, hogy a szarvaslétszám és 
a vadkár között összefüggésnek kell

Koronakér Törzakór Kóregkór Qyökérkór vadkór Egyéb kór

■ I  >10% M  >26%



A  K A R T O N O S T  (IS) E L A D JU K , UGYE?

Gyorsmérleg az utolsó menetben
Bár még a pontos, megyénkénti k i
mutatások nem készültek cl és tart 
a vizsgáztatás, az új engedélyek k i
adása, nagyjából már leszürhetők a 
„nagy átvilágítás”  tapasztalatai. A 
kemény aszfaltot izzasztó kánikulá
ban egyhangú beletörődéssel áll 
sorba vagy félszáz vadász, pótvizs
gázók, felmentettek, vagy más 
egyéb okokból késedelmeskedök. 
Nem igazán tetszik a rendszer, so
kan nehezményezik, hogy legalább 
érkezési sorszámot adnának, mert 
így mindenki árgus szemekkel mé
regeti a másikat. Végül is igencsak 
sokadszor bliccel itt mindenki a 
munkahelyéről. Izsák József rendőr 
főhadnagy, alosztályvezető-he- 
lyettest kérjük a válaszadásra, de 
csak arra vállalkozik, hogy ezúttal 
csak a legfontosabb tapasztalatokat 
ossza meg velünk. Hiába nagy a ro
ham, a hajsza és igencsak oda kell 
figyelni a papírmunkára.

-  Mennyien estek ki a vadászok 
közül?

-  Húsz százalék körül alakult 
azok száma, akik letették a fegy
vert. A legtöbbjük azonban -  min
den ellenkező híreszteléssel szem
ben -  nem a fegyverismereti vizs
gán vérzett el. hanem anyagi meg
fontolásból döntött úgy és egy igen 
jelentős százalékuk sajnos, a túl szi
gorú egészségügyi előírásoknak 
nem felelt meg. A vizsga tapasztala
tait összegezve: ez a viszonylagos 
jó  arány azonban korántsem a 
szakmai ismeretek elmélyültségét 
bizonyítja, hanem inkább azt, hogy 
a mérce hozzájuk volt szabva. Es 
többször is vizsgázhatott valaki, ha 
a díjat befizette.

Végül is hány alkalommal lehe
tett próbálkozni?

-  A rendeletekben nincs meg
szabva. Inkább a szokásjog szerint 
alakult. Tudok olyan megyéről, 
ahol csak két alkalommal lehetett 
újra vizsgázni. Nálunk ez úgy ala
kult. hogy ha három-négy alkalom
mal megbukott az illető, akkor kér
tük a pszichológiai alkalmassági 
vizsgálatot is. Beszámolhatnék döb
benetes tudásbéli fogyatékosságok
ról, amely igazán nem számított rit
kaságnak. Elsősorban a műszaki- 
technikai szintre gondolok, az 
egyes fegyverrendszerek működési 
mechanizmusára.

-  A fegyvertechnika, az újdonsá
gok, részletes leirások „tudora i" a 
múltban igencsak szerény ismeret- 
anyagokat -  szakkönyveket, egyéb 
ismeretterjesztő anyagokat -  „cse
pegtettek". Az ilyen érdeklődés 
meglehetősen gyanús volt, a megje
lent szakkönyvek nagyobb része is 
csak belső körben, a fegyveres erők 
szakemberei számára voltak hozzá
férhetők...

-  Igen, ez is oka ennek, az két
ségtelen. Ha például nálunk az 
osztrák fegyverismereti vizsga 
anyagát követelnénk, jó  ha a vizs
gázók tíz százaléka menne át. Nem 
egy ilyen vékony füzetecske ott a 
követelmény, hanem egy vastag és 
igen széles körű anyagot tartalmazó 
igazi szakkönyv.

-  A nehezén túl vagyunk. Köz
tünk legyen szólva, mindannyian 
valamiféle valós, vagy valótlan po
litika i szándékot sejtettünk a háttér
ben. Voltak ugyebár olyanok is. 
akik a múlt rendszerben nagy ka

nállal meregettek a vadászat örö
meiből és mi úgy gondoltuk, talán 
miattuk találták ki az egészet. Ök 
hogyan vizsgáztak, ha nem titok?

-  Meglepően jó l, és jóval kisebb 
volt a bukási arány, mint a „gyalog- 
vadászoknál'*. Pontos statisztikát 
persze nem készítettem, mert mi itt 
semmiféle megkülönböztetést nem 
tehetünk. Ha tud, átmegy, ha nem, 
megbukik, pártállástól függetlenül.

-  A közeljövőben a Magyar Köz
lönyben jelenik meg a Népjóléti 
Minisztérium rendeletének módosí
tása. Úgy hírlik „emberszabásúvá*' 
teszik -  na talán a kelleténél később 
is -  a követelményrendszert. M it te
het az, aki -  nem a saját hibájából -  
a régi szerint netán alkalmatlanná 
vált?

-  Sajnos, mivel az egész pontos 
határidőkhöz volt kötve, csak egyet 
tehet: ha alkalmasságát bizonyítani 
tudja, úgy kell tekintenünk, mint 
egy új vadászt, akit most vettek fel. 
Vagyis jelentkezhet a fegyverisme
reti vizsgára.

-  Meglehetősen sok értelmezési 
gond akad a rendeletekben és oly
kor alapvető ellentmondásokkal ta
lálkozunk. Azonkívül a gyakorlat is 
igen sok tekintetben rácáfolt az el
méletre, hogy csak a legfontosabba
kat említsem, a vadászvizsga anya
gából nem került ki a fegyverisme
reti anyag... Követve a jó  példát, 
esetleg a BM is módosítja a rende
letét?

-  Nem tervezünk egyelőre változ
tatást, legalábbis a tudomásom sze
rint. Mindezek ellenére rövidesen 
megkezdődnek az egyeztető tárgya
lások az FM illetékeseivel, az ér

dekképviseleti szervekkel, de ezek
ről korai még beszélni. Tagadhatat
lan. hogy a rendeletben találhatók 
ellentmondások, de ezeket igyek
szünk megoldani olyan sorrendben, 
ahogy a gyakorlat hozza. Tudna 
mondani valami konkrét példát is?

-  Itt van például a társaságoknál 
kintlévö úgynevezett átadható pus
kák ügye, amelyeket annak idején 
azért adtak, hogy időszakonként az 
is ejthessen el nagyvadat, akinek 
egyébként csak sörétes puskája 
volt. Most mi a helyzet, lőhet, vagy 
sem?

-  Nem lőhet, mert a rendelet sze
rint csak annak adható át a lőfegy
ver, akinek ugyanolyan fajtájú 
fegyverre tartási engedélye van. Te
hát még akkor sem adható át, ha a 
sörétes puskás vadász a golyós 
fegyverre vizsgát tett. Sajnos, a sza
bály, az szabály. Egyébként, ez is 
benne van a vizsgakérdések között. 
A jogi személyek, így a vadásztársa
ságok esetében a fegyverek tárolá
sáért felelős személyt kell megne
vezni. Ha egyébként nem tudják 
használni, meg kell gondolni a tar
tást. A ki eleget tud tenni az előirt 
feltételeknek, az olyan puskát vesz 
magának, amilyet akar, vagy ami
lyet tud.

Kifelé menet kisebb csoport tépi 
a haját. A félkerékkel a járdán álló 
kocsikat -  e sorok írójáét is -  mind 
elvitte a hatóság megbízásából egy 
élelmes kft. A váltságdíj három és 
fél ezer forint, áfával, plusz a taxi
költség Fótra. A vadászat berkei 
még a pesti aszfalton is igencsak 
kalandosak.

Homonnay Zsombor

Szerzőnk újfent magánvéleményének ad hangot, mondanivalója azonban 
kétségkívül továbbgondolásra érdemes, hiszen kétségtelen tény -  különösen 

a mai világban ahogy egykor a hajózásra mondták, vadászni pedig kell. 
Tekerjük bárhogyan a szavakat, aki bármilyen célból vadat ejt el, az vadász,

és amit csinál, azt vadászatnak hívják, 
ami a nemzetközi előírások szerint a Nemzeti Parkok területén tilos.

Ezt az ellentmondást nem lesz könnyű feloldani, akár a 22-es
csapdája is lehetne

Dicséretes törekvés

l

híréről értesültünk a közelmúltban. 
Nevezetesen arról, hogy a Környe
zetvédelmi Minisztériumunk sokkal 
jobban akarja védeni a környezetet, 
a természetet, mint tette azt eddig. 
Első és legfontosabb lépésként vé
get akar vetni a védett területeken 
mindenféle vadászatnak. Igen ám, 
de a vadnak megvan az a közismert 
tulajdonsága, hogy szaporodik, és 
ezt valakinek mégiscsak meg kell 
lőni, ha nem akarjuk, hogy túlsza
porodva, a természeti értékek többi 
elemében kárt tegyen. Legalábbis 
addig, amíg a farkas és a hiúz any- 
nyira cl nem szaporodik, hogy fé
ken tudja tartani a növényevők sza
porodását. Igen ám, de akkor majd

a ragadozókra kell vadászni, ha 
nem akarjuk, hogy minket is mege
gyenek. (L. Piroska és a farkas me
séje.)

Vadászni tehát mindenképpen 
nemcsak lehet, de kell is. És ki vég
zi majd el e nemes feladatot, ha 
nem a vadászok? Természetesen ők 
maguk, a természetvédők, ahogy 
mondják „hivatalból” .

Ez eddig rendben is volna, ha 
nem munkálkodna bennem a kisör
dög. M i történik, ha a Nemzeti 
Park vadásza, vagy éppen az igaz
gatója hivatástudattól űzve vadász
ni indul? Netán éppen akkor top
pan be egy kedves vendége -  
mondjuk -  Európa nyugati feléből?

Az netán elkísérheti a barátját? 
Nem segíthet vinni a puskáját? És 
ha már nála van, nem emelheti a 
vállához, nem sütheti el esetleg? 
Visszafelé utaznia pedig sürgős, re
pülővel megy tehát. Az autóját, 
amelyre már egyébként sincs szük
sége, vendéglátójánál hagyja. Az 
elejtett vad trófeáját azért még bele- 
késziti, hogy ha a vendéglátójának 
véletlenül éppen arra visz az útja, 
egyúttal magával vihesse.

(E példabeszéd ötletét az élet sű
rűjéből merítettem.)

Komolyra fordítva a szót: nem 
mindegy annak a vaddisznónak, 
muflonnak, szarvasbikának, hogy 
ki lövi le? A  hivatásos vadász, vagy

a fizető vendég? Olyan sok pénzt 
kap a tárca az államkasszából, 
hogy c bevételről nagylelkűen le
mondhat? Ráadásul, ha netán még
sem kellene a természet védőinek 
idejük jelentős részét vadászattal 
tölteniök, mennyivel jobban eleget 
tudnának tenni a rájuk háruló szak- 
hatósági feladatoknak!

Azt hiszem, minden igaz sportva
dász nevében ígérhetem, hogy szük
ség esetén szívesen levesszük a va
dászat terhét a hivatásos természet
védők válláról, természetesen be
tartva a még oly szigorú szabályo
kat is.

Remcnyfy László
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Önvizsgálat Békésben
Szabvány megyei közgyűlés lett 
volna Békéscsabán június 6-án. ha 
dr. Veréb Lajos, a gyomaendrődi 
Körösmenti Vt. elnöke nem kér 
szót és nem indokolja meg. miért 
akarnak a szövetségből kilépni. 
Úgy érzik mondta hogy az a 
szövetség, amelynek tagjai lehetnek 
a kereskedelmi irodák, a saját tag
jaikkal szemben nem képviselhetik 
kellőképpen a vadászok, vadásztár
saságok érdekeit. Ők inkább egy 
kamarajellegű szövetséget képzel
nének el, amelyik a tagdíjakért szol
gáltatásokat nyújt. Nem sokkal ez
után a zsadányiak is bejelentették, 
hogy foglalkoznak a kilépés gondo
latával.

Figyelmeztető jelként hangzott el 
a közgyűlésen, hogy a Körös-Ma- 
rosmenti Nemzeti Park életrehivá- 
sával több vadásztársaság elveszti 
területének egy részét, lévén, hogy a 
nemzeti parkokban tilos a vadászat, 
legfeljebb a természetvédelem őrei 
fogják majd az állományt szabá
lyozni.

Páskai Sándor, aki eddig az el
nökség tagja volt. lemondott, mivel

M últ havi számunkban irtunk az 
OM VV május 18-ai közgyűléséről 
Pechtol János kommünikéjét közöl
ve. mert a nyitottság fennen hirde
tése ellenére tudósítónkat a gyűlés
re nem engedték be. Az olvasóink 
és szerkesztőségünk tájékoztatására 
kiadott anyagban azonban egyetlen 
szó sem szerepelt bármilyen kft. 
alapításáról. A jegyzőkönyv alap
ján később a Nimródban (júniusi 
szám 16. old.) közölt tudósításban 
erről szó szerint az alábbi áll: 
..... az országos választmány -  a ko
rábbi tájékoztatókat is figyelembe 
véve -  utólagosan jóváhagyja és 
szándékával megegyezőként elfogad
ja a Bugyi Vadgazdaság megszünte
tését. és azonos tevékenységi körrel 
kft. létrehozását. A kft. tevékenységé
vel változatlanul a vadásztársaságok 
igényeit kielégítő apróvadtenyésztést 
kell hogy szolgálja. Vezetői a korábbi 
vadgazdaság vezetői..."

..Áttételes tagként”  -  vadásztár
sasági tag. megyei szövetség. 
OMVV -  csak furdalja a vadászem
ber oldalát, hogy végül is mi van 
Bugyiban? Kié vagy kiké a megala
kult kft., annál is inkább, mert az 
idén májusban készült el a szövet
ségi vagyon nevesítése, felosztása a 
19 megye között, annak ellenére, 
hogy tudomásunk szerint 21 szövet
ség létezik, ugyanis két megyében 
két szövetség is alakult.

Kié tehát a kft.? -  kérdeztük dr. 
Székely István főtitkárhelyettest.

Az O M W . mint jogi személy.

a foglalkozását -  megyei vadászati 
felügyelő - összeegyeztethetetlen
nek tartja tisztségével, helyére a kö
vetkező közgyűlésen választanak új 
tagot.

Békésben 22 forin t/hektár a biz
tosítási díj. és a békésiek fizetnek a 
vadászatra nem alkalmas területek 
után is biztosítási dijat. Ezért fel
hívták a vadásztársaságok vezetői
nek figyelmét, hogy csak akkor ír
ják alá a vad és gépkocsi összeütkö
zések papírjait, ha van rá bizonyí
ték. és a vadásztársaságonként kije
lö lt két szakértő az aláírással egyet
ért.

Az elmúlt hónapban kezdődött 
meg Békésben a vadásztársaságok 
területbérleti szerződésének a meg
újítása, és az üzemtervek alapján 
különböző kategóriákba sorolták a 
fizetségeket. Ami biztos, hogy a va
dásztársaságoknak egyezségre kell 
ju tn iuk a területükön működő ön- 
kormányzatokkal, és szeptember 
30-áig közvetlenül az önkormány
zatoknak fognak területbért fizet
n i. . .  és ez 13 m illió  forintta l több 
az eddiginél.

egyszemélyes kft.-t alapított, tehát 
semmiféle vagyonátmentésről itt 
szó sincs, ez látszott a legjobb meg
oldásnak, lévén, hogy a telep eddig 
is a szövetség tulajdonában és irá
nyítása alatt állt.

A küldöttekhez hasonlóan köszö
nettel vesszük az utólagos tájékoz
tatást, csupán az nem biztos, hogy -  
amint olvastuk ..szándékunkkal 
megegyezőnek”  tartjuk. Szándé
kunkról ugyanis bennünket, vadá
szokat senki meg nem kérdezett, 
mint ahogy a küldötteknek sem 
igen volt más lehetőségük, mint az 
utólagos fejbólintás az őket küldök 
véleményének meghallgatása nél
kül.

A helyzet ugyanis az, hogy az 
egyszemélyes kft. esetében a továb
biakban a vagyon elidegenítéséről 
már senkit semmiről meg nem kell 
kérdezni többé.

A jog i helyzet meglehetősen sajá
tos. a gazdaság történetével együtt. 
Az önálló jogi személyiséggel akkor 
még nem rendelkező Pest megyei 
intézőbizottság alapította a telepet 
1969-ben Inárcs-Csikós pusztán. 
1971-ben. a Vadászati Világkiállítás 
evében a M A VOSZ - amely akkor 
még a vadásztársaságok szövetsége 
volt -  megvásárolta közös pénzün
kön a Bugyi község határában álló 
Forster-féle úrilakot, a hozzá tarto
zó park egy részével. (A másik része 
ma is bérlemény, amelynek bérbe
adója a Pilisi Á llam i Parkerdőgaz
daság.) A telepet folyamatosan fej-

Békésben az egészségügyi és 
fegyvertartási vizsgálaton és vizs
gán 2413-an jutottak túl. 298-an 
nem jelentek meg és 120 vadásznak 
nem sikerült levizsgáznia.

A közgyűlés -  miután elfogadta 
az elnökség beszámolóját -  ünnepé
lyes aktussal ért véget. Az egy hek
tárra vetített vadászati eredmények 
alapján az I. kategóriában tizen
egyedszer a gyomaendrődi Béke, a
II. kategóriában a gyomaendrődi 
Széchényi, míg a I I I .  kategóriában 
a mezőhegyesi vadásztársaság ke
rült az első helyre. N imród Erem 
kitüntetést vett át dr. Csorna Antal. 
a megyei szövetség elnöke, Németh 
Tibor, a szarvasi Táncsics Vt. főva- 
dásza és Pilán István, a nagyszénási 
Petőfi Vt. elnöke. Emlékérem k i
tüntetést kapott Csorba János, a Bé
késcsabai Nimród Vt. fővadásza, 
Hangai István, a körösladányi Vt. 
fővadásza. Nemes János, a kötegyá- 
ni Vt. vadászmestere, Papp István, a 
szeghalmi Hunor Vt. hivatásos va
dásza és Szilágyi Lajos, a Gyula

lesztették, francia gépeket vásárol
tak, kapacitása egyre bővült és első
sorban a Pest megyei vadásztársa
ságok fácáncsibeigényét elégítette 
ki. 1976-ban hatalmi szóval a telep 
a MAVOSZ-központ kezelésébe ke
rült, úgy ahogyan volt, tokkal vonó
val. Ez így is volt egészen a közel
múltig, am ikor is az érdekképvise
let egyszemélyes kft.-jévé szavaztuk 
meg mi, formálisan, legitim módon, 
küldötteink útján, kiszakítva a kö
zös nevesített vagyonból.

A M A  VOSZ -  és jogutódja az 
O M W  -  vagyona a vadásztársasá
gonként kötelezően befizetett szö
vetségi tagdíjból jö tt létre, és annak 
része ment a kft.-be. M iután akkori
ban -  1976-ban -  körülbelül 30 ez
ren voltunk tagdíjat fizető vadá
szok, a saját résztulajdonom -  bár 
nem nevesítették -  a mai érték 30 
ezred része. Sok vagy kevés, ezt 
nem lehet tudni, mert nincs tudo
másunk, mennyivel csökkent a ne
vesített, megyei szövetségekre cső 
vagyonhalmaz. Mindenesetre kísér
tetiesen hasonlít az egész a Huntu- 
riszt Rt.-be apportként bevitt ácsi 
vadgazdaság esetére, amely még a 
rendszerváltás előestéjén csúszott 
ki a magyar vadászok közös, tu la j
donából. Még van kettő -  Árpád
halma és Hencida amelyek an
nak idején szintén közös pénzből és 
a vadásztársaságok által befizetett 
részjegyekből épültek.

- H -

Határozat- 
képtelenség 

Pest megyében 
(is)

A fentiek kihirdetésével kezdő
dött a gyér számú megjelentek 
előtt a küldöttgyűlésből „megyei 
értekezletté" lefokozott eszme
csere június I l-én. az Amerikai 
úton.

Magyarázható így is, úgy is, 
de elfogadhatatlan ez a fásult 
közöny, amely korántsem csak 
Pest megyére jellemző. A szövet
ség - amely a tagság szabad el
határozásából jö tt létre -  az or
szágban a legnagyobb taglétszá
mú, több mint öt és fél ezres, a 
társaságok száma 134, amelyek 
közül még negyvenen sem kép
viseltették magukat. Minden 
kertelés nélkül k i kell valakinek 
mondani, hogy a legotrombább 
udvariatlanság a megjelentekkel 
szemben azoknak a küldöttek
nek a viselkedése, akik vállalták 
ezt a feladatot, de annak még
sem tesznek eleget. Rácz Gábor, 
a szövetség elnöke ismertette a 
szövetség munkáját, valamint 
beszámolt a személyi változá
sokról. Szabó Zoltán fővadász 
helyére -  akit a megüresedett 
megyei felügyelői helyre kértek 
ki -  Pomázi Ágostont alkalmaz
ták, akit korábbi munkakörei 
alapján a megye vadászai jó l is
mernek. Dr. Székely István, az 
O M W  főtitkárhelyettese és jog 
tanácsosa beszámolt a Védegylet 
munkájáról és az elért eredmé
nyekről. A Népjóléti M inisztéri
um -  kikérve az érdekképviselet 
véleményét -  módosítja a köz- 
megütközést keltett rendeletét a 
fegyvertartás egészségügyi felté
teleit illetően, amelyről a rende
let a közeljövőben jelenik meg a 
Magyar Közlönyben. A vadá
szati törvényről szólva úgy nyi
latkozott, hogy ebben az évben 
semmiképpen sem kerül a parla
ment elé, de még a jövő év első 
felében sem várható a megtár
gyalása, más fontosabb terveze
tek miatt.

Rácz Gábor bejelentette to
vábbá, hogy a szövetség részlete
sen kidolgozza a vadászok infor
málásának új rendszerét, mert a 
küldötti rendszeren alapuló in
formációcsere mindkét irányban 
akadozik és nem eléggé haté
kony. Ismertette a Magyar VA
DÁSZLAP ajánlatát, amelyben 
döntést csak a későbbiekben 
összehívott, határozatképes köz
gyűlés hozhat. Csatlakoznak a 
Vadászati Kulturális Egyesület 
által szeptember 19-ére javasolt 
Országos Vadásznap felhívásá
hoz, amely jó  alkalom a nagykö
zönség és a közvélemény előíté
letektől mentes, hiteles tájékoz
tatására is.

-b o r

Váralja Vt. alapító tagja.
ess
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Magyar siker a C .I.C . közgyűlésén

Az érmet és az oklevelet Váry József, a C.I.C. tagja adta át dr. Pataky Károly 
igazgatónak, tőle balra Váradi János, jobbra Bartucz Péter áll

Az idén Marrakesh. a festői cs me
sebeli Észak-Afrika. Marokkó fővá
rosa adott otthont a C.I.C. éves 
közgyűlésének. 34 ország küldöttei 
vettek részt a négynapos tanácsko
záson. amelyen hazánkat Váry Jó
zsef úr képviselte, egyszemélyes 
„delegációval". Utóbbi előtt megle
hetősen értetlenül állunk, hiszen a 
rangos nemzetközi konferenciára 
olyan országok is többtagú delegá
ciókat küldtek, amelyek nemrég 
„szabadultak", mint Szlovénia, L it
vánia vagy éppen Mongólia, netán 
a FÁK tagállamai. M int utóbb 
megtudtuk, az FM Váry Józsefet az 
elutazás előtt néhány nappal kérte 
fel a hivatalos képviseletre, miután 
a C.I.C. rendes tagjaként, a saját 
költségén amúgy is elutazott volna. 
Ezért a C.I.C. megbízásából benső
séges és ünnepélyes körülmények 
között került sor immár Budapes
ten, Váry József lakásán az Ed
mond BÍanc-dij átadására június 
10-én, amelyre a Magyar VA
DÁSZLAP is meghívást kapott. Az 
Edmond Blanc-díjat minden évben 
annak a vadászterület vezetőinek 
adományozzák, ahol az előző év
ben egy-cgy nagyvadfaj legkivá
lóbb egyede került terítékre. M i
után a múlt évben a Debrecen mel
letti Guthi erdőben esett az új dám 
világrekord, a nemzetközi elisme
rést külön is kifejező díjat a Felsőti
szai EFAG szakmai vezetői: dr. Pa
taky Károly igazgató, Váradi János 
vadászati felügyelő és Bartucz Pé
ter erdészetvezetö vehette át az elis
merő oklevéllel együtt. A díj átadá
sát követő kötetlen beszélgetésen

szóba került a sokat vitatott erdé- 
szet-vadászat viszonya, amelyet a 
sikeres csapat azzal utasított el, 
hogy ez voltaképpen valódi álprob
léma. amelyet a szakembereknek 
meg kell oldaniuk. Ez a feladatuk, 
és nem vitatkozni, hanem cseleked
ni kell. Véleményük szerint kellő 
hozzáértéssel kiváló minőségű va
dállomány tartható az erdőállo
mány károsítása nélkül és az össz
hang megteremtése a szakemberek 
feladata.

► Milyen tapasztalatokkal érke
zett haza? kérdeztük Váry József 
urat.

A konferencia rendkívül széles 
körű témaköröket tárgyalt, így egy 
szál magam nem lehettem ott m in
den szakterület előadásain, vitáin, 
összességében megállapítható, 
hogy csaknem minden szekció rész
letesen foglalkozott a természetvé
delem kérdéseivel, a civilizációs ár
talmakkal és a fokozodó veszélyek
kel, amelyek a vadállomány fenn
maradását fenyegetik. A nagyvad
állomány felfutása mindezek elle
nére az egész kontinensre jellemző, 
éppen ezért a szabályozás kérdései 
kiemelt jelentőségűek, mert igen 
nagy a veszély a viszonylagos bőség

zavarával együttjáró túlkapásokra. 
Ez nálunk talán még fokozottabban 
igaz, mint másutt.

Úgy hírlik, az úgynevezett „m a
gyar kérdés" is napirenden vo lt...

-  Külön napirenden nem volt 
legalábbis egyelőre de természe
tesen a külön programokon, a bará
ti beszélgetések alkalmával szinte 
ostromoltak az aggódó kérdéseik
kel, hiszen a rendszerváltás során, 
ha az arra illetékesek nem figyelnek 
kellőképpen oda, sajnos, sok-sok 
év munkája mehet veszendőbe. Tu
domásom szerint a nagyvad-bizott
ság mindezekre levélben hívta fel 
dr. Gcrgátz Elemér földművelés- 
ügyi miniszter úr figyelmét. M in
denesetre jóleső érzés volt érezni az 
őszinte, szeretetteljes aggódást, 
amely a hazai vadászok között épp
úgy napi beszédtéma, mint a hatá
rainkon túl. Rövidesen megkapom 
az előadások anyagát, amelyek leg
fontosabb megállapításait szívesen 
osztom meg olvasóinkkal, vadász
társaimmal. Akad bennük megfon
tolni való bőven...

-  Végezetül engedjen meg egy 
igazán zsebbe nyúló kérdést. Ha 
akar. nem válaszol rá, a helyet k i
hagyjuk. Mibe került ez önnek?

-  Nem titkolom, mert nincs m i
ért. Körülbelül négyezer márka volt 
az egész költség, de nekem semmi 
sem drága, ha a vadászat ügyéről 
van szó. Különösen nem, ha ez va
lamiféle közszolgálat is egyben.

Ha ezt eddig senki meg nem tet
te, köszönjük, és minden bizonnyal 
nemcsak lapunk, hanem a magyar 
vadászok nevében is. h . Z s.

Új módszer a vadkár elhárításában
A hazai kísérletek referencia terüle
teit és a szakmai bemutató feltétele
it a H M  süttői erdészete „adta", az 
új vadriasztó szert a licenctulajdo- 
nos svájci cég és a Magyarországon 
kizárólagos joggal gyártó és forgal
mazó Euro-pack K ft. hozta június 
16-án, az erdészet festői alsóvadá- 
csi vadászházába.

Az ország különböző részeiből 
érkezett, mintegy húsz szakember 
eleinte meglehetős szkepticizmus
sal hallgatta a részletes szakmai 
előadást a svájci cég képviselője ré
széről, tolmács segítségével. Az új 
szer, az „aps", meglehetősen fantá
ziátlan néven ismert szagkeverék, a 
vad számára a legkellemetlenebb, 
az emberi izzadságszagra emlékez
tet. Szintetikus, de környezetkímélő 
és rövid idő alatt lebomló anyag. 
Hordozóanyagként is könnyen 
bomló növényolajat használnak. 
Egyes kisebb, nagyobb növénykul
túrák időszakos védelmére alkal
mas. A szert az USA-ban kísérletez
ték ki, a kombináció összetételét a 
kóláéhoz hasonló szigorú gyártási 
titok védi. A hatásosságát a kísérle
tek számitógépes kiértékelése bizo
nyítja és kiváló eredményeket értek 
el vele Nyugat-Európában is. A 
technológia lényege, hogy a megvé
dendő terület köré „szagfüggönyt”  
húznak, egymástól 15-20 méterre

levert karókra akasztott, fűzött pa
rafadarabba itatva a riasztóanya
got. Perl József erdészetvezetö és 
házigazda ezután részletesen ismer

tette az általuk tapasztaltakat. Be
számolójában leszögezte, hogy a 
védekezés csak akkor eredményes, 
ha a terület vadföldekkel jó l ellá
tott, van hová mennie a vadnak és a 
szükséges védekezés előre jó l meg

tervezett. Nem valamiféle „csoda
szer", hanem a vadgazda számára 
új lehetőség, amely a komplex vé
dekezési munkában, megfelelő he

lyen, szakszerűen alkalmazva kivá
ló eredményeket hozhat, még olyan 
területeken is. ahol a vad időszako
san nagyobb számban verődik ösz- 
sze.

Ezek után az értekezlet résztve

vői terepjáró gépkocsikba szálltak 
és egy hatalmas kukoricatáblát te
kintettek meg, ahol az előző évben 
a disznók már vetés után kitúrták a 
vetömagsorokat. A tamáskodó 
szakemberek -  egytől egyig profi 
nyomolvasók -  a legapróbb részle
tekig megvizsgálták a táblát szegé
lyező nyomokat, a belső részeket, 
és a legnagyobb elismeréssel szól
tak a látottakról. Visszatérve a va
dászházhoz, jobbnál jobb ötletek 
hangzottak el a felhasználásról. 
Olyan megoldásokról például, ami
kor a vadászatra jogosított vagy 
maga elvégzi a munkát, vagy kiadja 
a megvédendő kisparcclla tulajdo
nosának részletes technológiai le
írással. Ahogy Méhes Miklós, a kft. 
vezetője elmondta, az anyag litere 
795 forint +  áfa, és ez elegendő 15 
hektár terület kétszeri védelmére. 
Akik az egymásra mutogatás he
lyett tenni is szeretnének a károk el
hárítása érdekében, azok ott voltak. 
Akik pedig a leghangosabban hir
detik a „katasztrófaveszélyt", azok 
el sem jöttek, pedig a meghívót 
megkapták. Utóbbit talán a megbo
csátható kíváncsiságtól sarkallva, 
leellenőriztük, bár az kétségtelen, 
hogy ma még a békés semmittevés 
közben történő sárdobálás „ökono- 
mikusabb".

- h  - y -



MEGTÖRT A JÉG VKE-
közgyűlés

Úgy tűnik, eszmél a magyar vadász
társadalom, legalábbis ezt látszik 
bizonyítani, hogy június 11-én meg
telt az FM tanácsterme azokkal a 
meghívottakkal, akik a VADÁSZ
N A  P-ot előkészítő tárgyalásra gyűl
tek össze. Úgy látszik, mindenki ér
ti és érzi, mekkora fontossággal bír 
a gyors cselekvés a közvélemény 
megnyeréséért, az összefogás azért, 
hogy megmaradjunk.

Vadgazdák, kereskedők, a vadá
szati felső- és középfokú oktatás 
képviselői, muzeológusok, vadfotó
sok jöttek el az értekezletre, amely 
magát szervező bizottsági üléssé 
nyilvánítva már az elején fontos ha
tározatot fogadott el: a VADÁSZ- 
NAP-ot nem október 17-én, hanem 
szeptember 19-én rendezik. A vál
toztatás hosszú vita eredménye. A 
legfontosabb érvek, melyek az új 
időpont mellett szólnak: hagyo
mányőrző kötődés a Diana- és a 
Hubertusz-kultuszhoz; a szarvasbő- 
gésre érkező nagyszámú külfö ldi 
vadász: a még meg nem kezdődő 
apróvadas-idény; a várható nyár 
végi jó  idő.

A lehetséges programok köre 
szinte kimeríthetetlen: trófea-, fotó- 
és képzőművészeti kiállítások, 
íjász- és solymászbemutatók, Hu-

bertusz-misék, vadászkutya-verse- 
nyek.

A legfőbb cél, hogy az ország kü
lönböző részein tartandó rendezvé
nyek a vadásztársadalom egységét, 
összefogását demonstrálják. Ehhez 
körültekintő (és gyors) szervezésre 
és egységes arculatra van szükség. 
A  laikusok számára is szimpatikus
sá kell tenni szenvedélyünket, el 
kell oszlatnunk rengeteg tévhitet, 
bizonyítani kell rátermettségünket. 
Különös figyelmet kell szentelni az 
ifjúsági programok szervezésére, 
hogy a jövő generáció már helyesen 
ítélhesse meg a vadászat dolgait.

Az értekezlet döntött a megyei 
szervezőbizottságok létrehozásáról, 
és megválasztotta a Központi Szer
vezőbizottságot, melynek elnöke 
Haris György, titkára dr. Egyed Ist
ván lett (hozzá lehet benyújtani jú 
nius 26-áig az előzetes programter
veket). Döntés született arról is, 
hogy a Szervezőbizottság pályáza
tot nyújt be az FM Vadgazdálkodá
si A lap 5 m illió  Ft-os „előre nem 
látható kiadásra fordítható" kö lt
ségvetési tételének egy részére.

A VADÁSZNAP-pal kapcsola
tos további fejleményekről a VA
DÁSZLAP folyamatosan tájékoz
tatja olvasóit. F. I.

A Vadászati Kulturális Egyesület 
idei második közgyűlése kétszere
sen is családias hangulatban zaj
lott. Sajnos, a tagság csak csekély 
számban képviseltette magát, v i
szont a légkör -  végre! -  baráti, 
közvetlen és oldott volt: a tagok ar
ról és úgy beszélgettek, ahogy a 
szervezet életrehívói nemes szán
dékkal mcgálmodták.

Első napirendi pontként a köz
gyűlés alapszabály-módosításokat 
tárgyalt meg és fogadott el. Beke
rült az alapszabályba az egyesület 
székhelye (Bp. V., Honvéd u. 8.), 
tisztázták a Felügyelő Bizottság ha
táskörét és a Kulturális Tanács mű
ködési körét, meghatározták a me
gyei ügyvivők szervezetét. Eszerint 
a kulturális tanács tagjait felkérik, 
elnökét választják, a megyei ügyvi
vők pedig szintén felkéréses alapon 
végzik tevékenységüket. (A  K u ltu 
rális Tanács elnöke dr. Gánti T ibor 
lett.)

A közgyűlés elfogadta az egyesü
let Szervezeti és Működési Szabály
zatát is.

Harmadik napirendi pontként a 
költségvetést és a VADÁSZNAP- 
pal kapcsolatos feladatokat vették 
górcső alá. Megállapítást nyert, 
hogy a tagdíjak mellett egyedüli be
vételt jelentő lapkiadás (a magyar 
VADÁSZLAP) a nehéz gazdasági 
körülmények között is életképes 
volt. (Június 1-jétől a lap kiadója a 
Jahr Verlag -  tehát a jövő is biztosí
tott.) Nyereséges és hiteles lapot 
csinálni nem könnyű, s hogy ez si
került, az a VADASZLAP munka
társainak érdeme.

A VADÁSZNAP-pal kapcsolat
ban két pályázat kiírásával bízta 
meg a közgyűlés az ügyvivői testü
letet (szlogen-pályázat -  50 000 Ft; 
legjobb rendezvény díja -  100 000 
Ft).

A közgyűlés döntött az Etikai kó
dex előkészítési munkálatainak be
indításáról is. A  régi, hiányt pótló 
és a vadászati kultúra ügyét előre
mozdító mű előkészítési munkáival 
Bán Istvánt és dr. Kerényi M ihályt 
bízták meg. _F_ '

PÁLYÁZAT
A  Vadászati Kulturális Egyesület pályázatot h irdet az 

Országos VADÁSZNAP je lm ondatának m egalkotására.
A  je lm ondat (szlogen) tükrözze a rendezvény céljait, 

legyen érthető , tö m ö r és frappáns.
A  pályadíj: 50 000 Ft 

Benyújtási határidő: 1992. jú lius 31.
A  pályázatokat a Vadászati Kulturális Egyesület levelezési 

cím ére kérjü k  elküldeni:
2001 Szentendre, Pf. 171.

VADASZOK A SAJTÓBAN
Több mint két évtizede annak, hogy 
Magyarországon utoljára vadászkiálli- 
tást rendeztek. 1971 óta a vadászok, 
ha készségeik bemutatására vágytak, 
legközelebb is csak a szomszédos 
Ausztriában tekinthettek meg ilyen ki
állítást. A napokban a Budapest Sport- 
csarnok adott otthont az első Fegy
ver-. Horgász- ósVadászkiállitásnak. A 
közelmúltban különleges tártat nyílt a 
győri Xantus János Múzeumban: ma
gángyújtók anyagából összeállított ki
állításon a vadászat emlékeit mutatják 
be. Mindkét rendezvényről beszámol
nak a lapok, amelyeknek hasábjairöl 
továbbra sem hiányoznak a fegyver- 
tartók vizsgájának tapasztalatai.

V adászok seregszem lé je  címmel 
számol be a vadászkiállitást rendező 
Haris Kereskedóház sajtótájékoztató
járól a Pesti H írlap . .Szeretnénk el
oszlatni azt a félreértést, hogy a vadá
szok kedvtelésből ölnek, sokkal inkább 
szeretik a vadakat, mintsom az a köz
hiedelemben él“ -  hangsúlyozta Haris 
György. -  .A rendezvény ötlete már 
régebben megszületett, s a technikai

egyeztetések után sikerült több mint 
2000 négyzetméternyi területre a közel 
100 kiállítót összeverbuválni. A bemu
tatón a rendezők elképzeléseitől elté
rően inkább a vadászati és a fegyverki
állítás fog dominálni. A Haris Kereske
dóház azt tervezi, hogy a kiállításból 
származó nyereséggel a Magyarorszá
gon egykor őshonos, de ma már kihalt 
hiúzok visszatelepítéséhez járul hozzá. 
Ez a hidegvérú, kecses mozgású raga
dozó a múlt század második felében 
még megtalálható volt Magyarorszá
gon, s ma már csak ritkán jelenik meg 
nálunk. A visszatelepítési program 8-9 
millió forintba kerül, s az elképzelések 
szerint 1993 olső negyedévében indul
na. Siker esetén egy évtized múltán 
ezzel a vadfajjal is gazdagabbak lehet
nek a magyar erdők."

A győri múzeumban a nyár végéig 
látható a magángyújtók anyagából vá
logatott kiállítás. Megnyitása alkalmá
ból két lap is megszólaltatta az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet elnö
két, Bánffy György színművészt, or- 
szággyúlési képviselőt. A N yugati

H írlap  A  k ivá laszto tt fé rfia k  cím
mel közolt cikke többek között rámu
tat: .A vadászok kedvtelését sok ezer 
magyar vadőr, vadász napi munkája 
teszi lehetővé, és olyanná, hogy a pon
tos lövések kártétel helyett hasznot 
hajtsanak a kincset érő magyar vadál
lománynak. Értékmentő munka zajlik 
csendesen az erdőkben: ha a közvéle
mény csak a puskaropogásra figyel, 
tévedésbe eshet. Mennyivel »humánu- 
sabb€ a tenyészállatok ezreit vágóhid
ra küldeni, még esélyt sem adva nekik 
a túlélésre? A gondos, bölcs állomány- 
nemesitö munka a környezet ökológiai 
egyensúlyának biztosítéka. Ezért fon
tos, hogy a vadászok és természetvé
dők megtalálják egymást, együtt mun
kálkodjanak közös céljaik elérésén.'

S o k  a vad és sok a v a d á s z ... a 
címe a K isalfö ldben  megjelent 
Bánffy-interjúnak. A képviselő szerint 
.A baj ott van, hogy a vadászok és az 
erdészek konfliktusba kerültek. Tény, 
hogy megszaporodott a vadállomány, 
de a károkozásuk nem irható csak a mi 
rovásunkra. Remélem, mielőbb tör

vény szabályozza az egyensúlyt -  tor
zsalkodás helyett. A tőrvény-elókészi- 
tés sajnos lassú. Kérdés, hogy a vadá
szati jog állami tulajdonban tartassék- 
e, vagy a földtulajdonhoz csatolják? 
Legyen világos, hogy a vadgazdálko
dásból kire, milyen feladat jusson.'

Fegyvert, de  k inek?  címmel a Ke- 
le t-M ag yaro rszág  vonja le a fegy- 
verviselók vizsgájának tanulságait. .El
gondolkodtató. hogy a vizsgát semmi
féle előkészítés nem előzte meg. Azaz, 
egy cég indított tanfolyamot, tudomá
sunk szerint háromezer forintot kórt, 
du alig akadt jelentkező. Amúgy is 
nagy anyagi teher az engedély meg
szerzése, mert az orvosi vizsga 300 fo
rint, a fegyverekért is 300 forintot kell 
fizetni, a sokszor tetemes utazási költ
ség mellett ez máris 2600 forint kiadás. 
Volt olyan sportvadász, aki sirva vitte 
be a fegyverét a rendőrségre, egész 
életében vadászott, sokat tett a vad
gazdálkodásért. és most az egyetlen 
szenvedélyét kellett feladnia, mert a 
nyugdijából nem telik ekkora luxusra.'

ö sszeá llíto tta : K. E.
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Találkozásom Nádler Herberttel
Óvatosan ballagtam 1928 őszén a 
„F rank" hegy egyik elhagyott ko- 
csiútján, amikor az egyik forduló
nál szembe találtam magamat egy 
délceg szakállas vadászruhás férfi
vel.

Sokat olvasott könyveiben sze
replő fényképéről rögtön felismer
tem, hogy ki áll előttem.

Tiszteletteljes köszönésem után 
megkérdezte, hogy m it keresek az 
erdőben, tudom-e, hogy az vadász- 
terület?

Egy őzbak megfigyelésére jöttem
-  mondtam amelyiket már több 
esetben volt szerencsém látni és 
szerintem selejtagancsot visel a fe
jén.

Nagy kíváncsisággal hallgatta el
beszélésemet, azután velem együtt 
felkereste azt a kis tisztást, ahol én 
már többször láttam az őzbakot. 
M ivel én a tisztás szélén egy kidőlt 
tölgyfa mögött előzően egy leshe- 
lyet készítettem, nem volt akadálya, 
hogy jó l rejtett lesállásba üljünk le.

Elég hosszú várakozás állott előt
tünk, mivel még kora délután volt 
és a megfigyelt őzbak tapasztala
tom szerint csak naplemente táján 
szokott kijönni.

Ez idő alatt Hcrbert bácsi kifag
gatott, k i vagyok, m it csinálok, mi 
köt a természethez és hogy m it f i
gyeltem meg találkozásunkig.

Persze mindez a legnagyobb 
csendben, susogva történt. Lesclke- 
désünk ideje alatt közben k ijö tt a 
rét túlsó oldalán egy őzsuta azévi 
gidájával. Mivel meggyőződött ar
ró l, hogy nincsen semmi vész, nyu
godtan elkezdett legelni.

Pár másodperc múlása után meg
jelent az általam jelzett bak.

Délceg, büszke tartással közeli
tette meg a sutát, majd annak köze
lében elkezdett legelni.

Herbert bácsi ekkor rám tekin
tett, fejével biccentve jelezte, hogy 
ő is selejtnek tartja a bakot.

Amint a bak teljes oldalával fo r
dult felénk, megkapta a lövést. Ott 
helyben rogyott össze. A  suta pedig 
a lövés csattanására riasztva beug
rott gidájával együtt a túloldali er
dőbe.

Ott tanított meg Herbert bácsi a 
töret fogalmára, átadására.

Ezután az ismerkedés után több 
alkalommal kísértem el egyéni va
dászataira. ő  volt a Budapcst-kör- 
nyéki Vadásztársaság akkori elnö
ke.

M ár 1940-ct írtunk, amikor én is, 
mint vadász kértem tőle felvilágosí
tást az általam lő tt 4S0 grammos 
őzagancs bírálatához. Egyik bará
tommal vitáztunk azon, hogy a je l
zett agancs viselője milyen korú 
volt. Nem tudtunk megegyezni, így 
hát abban maradtunk, hogy megke
ressük Herbert bácsit, aki eldönti 
vitánkat.

Úgy is történt: elmentünk a laká
sára -  ami a mai Moszkva téren 
volt ahol csodálattal szemléltük a

lakása falán lévő szebbnél szebb 
trófeákat és a kifőzött farkaskopo
nyákat.

A döntés engem igazolt. A bak 
már túl volt a kilencedik évén. E ta
lálkozás után hosszú évekig elvált 
utunk. M ivel magam is minden sza
bad időmet a vadászatnak szentel
tem, nem került sor arra, hogy fe l
kereshessem.

1947-ben azonban véletlenül va
dászaton akadtam össze Herbert 
bácsival. Meghívtak a tatai vadvé
delmi területre, vaddisznóhajtásra. 
Gyülekezőnél láttam meg Herbert 
bácsit, siettem is öt üdvözölni. 
Nagy szeretettel, láthatólag öröm
mel fogadta üdvözletemet. Igaz, 
szememre vetette, hogy egy idő óta 
elhanyagolom, mert nem kerestem 
fel, de megértette mentegetőzése
met.

Már az első hajtásban egy erős 
vadkan felém vette az irányt, de vé
gül mégis megváltoztatta, így a lö 
vés joga a szomszédot illette. Élt is 
vele és sörétes puskájából ráduplá
zott a rohanó disznóra.

Jól láttam, hogy lövése nyomán 
közvetlenül a disznó mögött por
zott a hó, mégpedig több helyen. 
Tehát nem gyöngygolyóval lőtt, ha
nem postával, ami akkor még nem 
volt tiltva, sokan használták.

A disznó nem jelzett, sértetlenül 
szaladt tova és eltűnt a hátunk mc- 
getti sűrűben.

A hajtás végeztével megnéztük a 
rálövés helyét, kevés kis vér volt a 
bal hátsó lába nyoma mellett. Te
hát a posta egyik szeme sértette föl.

-  Na, majd a következő hajtás
ban talán benne lesz, ha nem sza
ladt világgá -  biztatta vadásztársun
kat a vadászatvezető.

A következő hajtásnál én egy tar
vágás szélére kerültem, nem sok jó t 
ígért a hely. Ha van esze a disznó
nak, akkor úgysem erre fog jönni, 
morfondíroztam magamban. Nagy 
kényelmesen leültem egy kivágott 
fa széles tuskójára és süttettem ma
gamat a nappal.

A hajtás megindulása után jó l le
hetett hallani az egyik hajtó kiabá
lását, „ it t  van előttem a nyoma és 
még egy kevés vér is van” . Erre már 
felfigyeltem és lökész helyzetben 
vártam a fejleményeket. Akkor már 
reménykedtem, mert a hajtó több
szöri kiabálása szerint a disznó fe
lém vette az irányt.

Jól sejtettem, mert pár perc múl
va tőlem vagy 15 méterre a ritká- 
sabb bokrok között megjelent a 
nagy fekete tömeg, a disznó.

Am ikor egy gallyaktól mentes kis 
tisztásra ért, odaengedtem fegyve
rem jobb csövéből a gyöngygolyót, 
amelyre a disznó eltűnt a magas 
hóban. Ott maradt a rálövés helyén, 
még csak nem is vergődött. Mivel 
még tartott a hajtás, helyemen ma
radtam és csak a hajtők kiérkezése 
után mentem megtekinteni.

Komoly kan feküdt előttem, ha
talmas agyarak állottak ki szájából, 
és nagyon boldog voltam.

Igen ám. csak a boldogságomat 
megzavarta az a vadász, aki az 
előbbi hajtásban reápuskázott erre 
a disznóra, mert kijelentette, hogy ő 
lőtte meg halálosan, bár a postának 
a nyomát megtaláltuk a bal hátsó 
csánkjában. Az pedig nem halálos 
lövés, azt kiheverhette volna és at
tól még sok évig járhatta volna az 
erdőt.

Hiába magyaráztam neki, hogy 
az általam leadott lövés fektette le, 
mert a gyöngygolyóm a szívét érte. 
Csak hajtogatta a maga igazát.

Ekkor ért oda Herbert bácsi.
„M i van fiam?”  -  tette fel a kér

dést, majd szólt a hajlóknak 
„Húzzák ki a disznót a gazosból!”

Mcgforgattatta és megvizsgálása 
után feltette a kérdést -  „K i lőtt rá 
gyöngyolyóval?”

Am ikor megmondtam, hogy én. 
kijelentette, hogy vitának nincs he
lye, mert ez volt a halálos lövés. A 
másik pedig csak megpiszkolás 
volt, mondta szó szerint és ezzel ott 
az ügy lezárult.

Másnap pedig megkaptam a 21 
és fél centis agyarakat kifőzve. Ez
zel azonban nem fejeződött be az 
ügy.

Próbára akartam tenni a vadász
társunkat és .munkahelyemről egy 
pár sorral körítve elküldtem neki a 
Fő utcába, az Á llam i Legfelsőbb 
Számszékre, ahol nevezett „főgóré”  
volt.

Volt bőr a képén, és elfogadta, de 
köszönetét azért nem mondott. Ta
nultam ebből.

...  Még egyszer jöttem össze Her
bert bácsival: ugyanoda, Tatára 
mentünk rókahajtásra.

Nem lett belőle semmi, mert a 
friss havon talált nyomok szerint 
azt a területrészt illegális vadászok
-  vadorzók -  előttünk levadászták.

Hazafelé jövet mesélte el Herbert 
bácsi a felszabadulási élményeit. 
Elmondta, hogy egyik nap a reggeli 
órákban beállított lakására egy 
szovjet tiszt két katonával és meg
kérdezte tőle, hogy ott lakik-e Her
bert Nádler, az író.

Szerinte jó  magyarsággal beszélt 
úgy hogy meg tudták érteni egy
mást. Fegyvereket keresett és mivel 
azok nem voltak eldugva, nyugta 
ellenében magához vette, de emlé
kül átnyújtott neki egy kakasos 28- 
as kétcsövűt. Jó egészséget és békét 
kívánva búcsúzott. Hosszú ideig ez 
volt az egyetlen fegyvere.

Azt is elmesélte, hogy az ostrom 
alatt jó  szerencséje volt, mert laká
sának belsejét csak egy lövedék ta
lálta el, igaz, hogy az is az egyik 
szarvasagancsát tette tönkre.

Utána a változó megélhetési kö
rülmények teljesen elszakítottak tő
le és csak kedves emlékét őrzöm 
szívemben.

Ma is szeretettel gondolok reá!
M akkai Gyula

Kulin Nagy Károly 
Emlékverseny

Kulin Nagy Károly, a többszö
rös koronglövő magyar bajnok 
tiszteletére rendeztek emlékver
senyt június 20-án a nagytétényi 
lőtéren. Kulin Nagy Károly 
több nemzetközi versenyen szer
zett hírnevet és öregbítette a ha
zai koronglövő sportot.

A  versenyen 25 fő  vett részt. A 
versenyzők 75 korongra lőttek, 
és nagy sikert aratott a hagyo
mányostól eltérő szervezés. 
(JAGDPARCOURS).

A sorsolás után 9 órakor ked
vező időjárásban kezdték meg 
az első rotte lövését. Az 50-es 
fordulónál igen szorosan alakult 
a mezőny. Az utolsó fordulónál 
mindenki figyelte az eredmény
jelző táblát és izgatottan nézték 
az utolsó lövéseket.

Ezckután az eredmény a kö
vetkezőképpen alakult:

Egyéni eredmények:
I. If j. Fehér József 57 találat
II.  IQ- Schupkégel
Ádám 53 találat
I I I .  Id. Fehér József 52 találat
IV. Csonka Tibor 51 találat
V. Szabó Zoltán 50 találat
V I. Bezzeg József 50 találat

A minősített versenyzők külön 
kategóriában indultak.
I. Gombos Károly 52 találat
II. Ifj. Palkovics
András 44 találat
I I I .  Bodó Zoltán 37 találat
Csapatok:
I. HUNTURIST csapata
-  Ifj- Schupkégel
Ádám 53 találat
-  Bezzeg József 50 találat
-  Simon László 49 találat
-  Id. Schupkégel
Ádám 44 találat
II. Pest megye csapata
-C sonka Tibor 51 találat
-  Szabó Zoltán 50 találat
-  Rónai Rudolf 48 találat
-  Nagy Péter 42 találat
I I I .  HO NVÉD Bójái csapata
-  Gombos Károly 52 találat
-  if i. Palkovics András 44 találat
-  Husti János 43 találat
-  Bodó Zoltán 37 találat
1992. augusztus 8-án szeretettel 
várjuk a vadászsportlövőket a 
Bertóti István emlékversenyre 
(Nagytétényi O M W -lő tér).

Gál Ferenc 
lőtérparancsnok



NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„Háború! Nemcsak az az egyenlőtlen harc. 

amelyet az ember itt, a havasokon, vadászat 
név alatt az Úr négylábú és tollas 

teremtményei ellen folytat, hanem 
embervadászat. De mindebből itt alig lehet 

valamit észrevenni. A szabad természet 
a történelem legnagyobb mészárlásával 

szemben látszólag közömbösen viselkedik. 
A Duna felé igyekvő Cserna lombfaerdök 

közé ékelt sziklamedrében éppúgy zúg, mint 
máskor. Az alig észrevehető szellő

a napsugárban csillogó ökörnyálat éppúgy 
lengeti, mint amikor más időkben egy csoport 

zergét figyeltem, vagy havasi gyopárt 
szedtem. Csupán a tőlem nyugatra és keletre 

hallható ágyúdörgés árulja el, hogy 
az Alion-hegy és a Vulkán-szoros birtokáért 
sok emberéletet elpusztító, öldöklő harcok 
folynak. De itt, a Retyezát-tömb szivében, 
egyelőre a vadon mély, háborítatlan, szent 

templomi csendje uralkodik..."

(MADERSPACH VIKTOR)

MADERSPACH VIKTOR
Történelmi család sarja, egy ’48 
után „deresre húzott mártirasszony 
unokája” , a magyar vadászat egyik 
legmarkánsabb személyisége.

Családi birtokuk a déli Kárpátok 
egyik legérintetlenebb vidéke, a 
Zsil völgye, Páreng és Retyezát. A 
fiúban az apától örökölt vadászvér 
csörgedezett, s a szinte érintetlen 
ősvadonban nem írásból tanulta 
meg a vadászat mesterfogásait. (Az 
alpesi olasz és a helybeli román er
dőmunkások -  szabadidejükben 
vadorzók -  tapasztalatai is segítet
ték, hogy a havasok egyik legjobb 
ismerőjévé vált.)

Horgász-vadász volt, fák, virágok 
és madarak csodálója, s még valódi 
sportember is. Számára a vadászat 
férfias erőpróbát is jelentett: kitar
tásáról, állóképességéről, elképesz
tő teljesítményeiről legendákat 
szőttek. (Közel a hatodik X-hez,

útépítő főmérnökként kerékpárral 
já rt Mátyásföldről Szegedre...)

A világháború elűzte szülőföldjé
ről, hiába tartott ki az utolsó p illa 
natig. (Ha az ember lázadni próbál 
a sorsát kerékbe törő történelmi és 
politika i viharok ellen, könnyen rá
sütik a sovinizmus vagy a fajgyűlö
let bélyegét. Maderspach CSAK 
szerette a hazáját. S még annyi: leg
kedvesebb vadászkísérőjét Gyor- 
gyenak hívták...)

A századforduló Erdélyéről va
dászattörténeti szempontból Ma
derspach írásaiból kapjuk a leghite
lesebb képet. M int a havasi vadfa
jok legjelesebb gyakorlati szakér
tője ír a medvéről, a zergéről és a 
farkasról, a 10-es években a Zsil 
völgyében megjelenő szarvasról, a 
vadászati viszonyokról és szokások
ról.

A  20-as évek közepétől a N IM -

RÓD-ban rendszeresen publikált. 
„Természetes, hogy ily  értékes ős
erőt nekem, a vadászlap szerkesztő
jének, meg kellett szereznem”  -  írja 
róla Kittenberger, akinek volt hoz
zá szeme...

Életrajzi írás, útépítő szakkönyv 
és egy regény után 1936-ban megje
lenik első vadászkönyve, melyet 
1941 nyara után sajnos már csak 
posztumusz kötetek követhettek.

„ . . .ő s i nagy birtokától megfoszt
va földönfutó módjára küzdött, 
dolgozott tovább törhetetlen erővel, 
talán az a soha el nem halványuló 
reménység tüzelte, hogy visszatér
het még oda, szabadon, imádott ha
vasai közé.”  (Kittenberger Kálmán)

M üve i: Páreng-Retve/át. Vadászataim a 
déli Kárpátokban (1936)
Havasi vadászataim (1941)
Medve! (1943)

A vadászat 
emlékei

Négy győri vadász -  Élő Ottó, 
Somogyi Pál, Szűcs M ihály és a 
kezdeményező dr. Válki István, 
valamint a győri Xantus János 
Múzeum érdeme, hogy június 
5-én megnyithatták azt a k iá llí
tást, amelynek fő célja, hogy be
mutassa: a vadászat nem önma
gáért létező valami, hanem igen 
széles emberi együttműködést 
jelent, ihletője számtalan művé
szetnek, megőrzője az elmúlt ko
rok értékeinek. Nem titko ljuk -  
olvasható a magángyűjtemé
nyekből összeállított kiállítás 
katalógusában - ,  hogy kiállítá
sunkkal bizonyítani akarjuk, a 
vadászat nem öldöklés, hanem » 
természettel való együttélés és a 
természet segítése annak egyre 
gyengülő önszabályozó harcá
ban.
Az augusztus végéig megtekint
hető kiállítás kiváló példája le
het az Országos VADÁSZNAP 
rendezvényeinek, hiszen egy 
olyan helyi kezdeményezésről 
van szó, amely kaput nyit a nem 
vadászók számára, betekintést 
enged a vadászat ezerarcúságá- 
ba.
A kiállítás megnyitása után 
Bánffy György, a Védegylet el
nöke fórumon találkozott a 
helybeliekkel, és rövid tájékoz
tatót tartott a vadászat helyzeté
ről. Nem hallgathatjuk el, hogy 
bennünket is meglepett a Vé
degylet elnökének új szereposz
tása, amikor magát már nem 
sportvadásznak, hanem „vad
gazdának”  titulálta, mondván az 
a sportvadász, aki vadaskertek- 
ben akar vadászni, illetőleg nagy 
terítékű apróvadvadászaton kí
ván részt venni. Lám-lám, mi 
minden lehetséges, ha az ember
nek hivatalt adnak!

csekő

Ha Szigetköz, 
akkor Alexay

Még kezdő szerkesztője voltam 
a vadászújságnak, amikor a TIT 
budapesti kiállítótermében elő
ször találkoztam dr. Alexay Zol
tán fekete-fehérben bemuta
to tt fotóival, a Szigetköz átlát
ás növényvilágának, hangulata
inak remek ábrázolásaival. Saj
nos csak rövid ideig, mindösz- 
sze két hétig volt látható Győ
rö tt az a kiállítás a Széchényi 
István Művelődési Központban, 
amely ismét bebizonyította, 
Alexay Zoltán kiváló fotós, is
meri, tudja a Szigetköz világát, 
hiteles dokumentátora a tá j
nak.

13



Molnár Gáspár állta szavát
mert nem felejtkezett el meghívni 
szerkesztőségünket az élő nyúl be
fogási szerződések megkötéséhez, 
hogy a saját szemünkkcl-fülünkkel 
győződjünk meg: a Mavad Rt. nem 
árul „zsákbamacskát", korrekt szer
ződést igyekszik kötni partnereivel. 
A jászapáti vadásztársaság vadász
házában gyülekeztek a „fe lek" jú n i
us 9-én az idei téli élő nyúl befogási 
szerződések megbeszélésére, meg
kötésére. Molnár Gáspár főosztály
vezető elmondta, hogy az olasz pi
ac még mindig zárva van a magyar 
élő nyúl előtt, bár vannak kedvező 
jelek a megnyitására. Ennek ellené
re a Mavad, mint bizományos, to
vábbra is csak arra a mennyiségre 
szerződik, amely emberi számítás 
szerint eladható. Nem mindenkivel 
kötnek szerződést, lévén egyre in 
kább keresleti a piac, amit a va
dásztársaságoknak is tudomásul 
kell venni. A november 15-én élet
belépő szerződés három hónapig 
érvényes, addig mindenki meggon
dolhatja, hogy elfogadja-e a nettó 
devizabevételre szóló és 22,5 száza

lékkal csökkentett Mavad-ajánla- 
tót. A 22,5 százalékból 5 százalék a 
Mavad jutaléka, a többi a felmerü
lő költségeket (karantén, eszközök 
fenntartása, karanténveszteség) tar
talmazza. A bizományos ugyanak
kor vállalja, hogy 4400 forintnál o l
csóbban nem adja el -  jelen eset
ben 13 Jász-Nagykun-Szolnok me
gyei vadásztársaság -  élő nyulát.

Néhány kérdés rövid megbeszé
lése után valamennyi társaság meg
kötötte a szerződést a Mavaddal. 
Szerkesztőségünk egyetlen fölveté
sére, hogy ha a Mavadnak alig van 
haszna az élő nyúl értékesítéséből, 
miért csinálja? -  Molnár Gáspártól 
a következő választ kaptuk: kény
szerpályán vagyunk. Az elmúlt esz
tendőkben beszerzett eszközöket 
nem tudnánk értékesíteni, a kis ha
szon az amortizációra elegendő, 
ugyanakkor nem kívánjuk cserben
hagyni a partnereinket, akik évtize
dek óta kitartottak m elle ttünk... és 
amíg a külfö ldi kapcsolataink mű
ködnek, megkötjük a szerződése
ket. -d ó r

Határozott NEM
Márciusi számunkban már foglal
koztunk a Magyar Kézi lőfegyver 
Vizsgáló Hivatal monopolhelyzetc- 
vel, hogy hatóságként azon mester
kedik, nyereséges legyen a tevé
kenysége, ezért támogatta az ö t
évenkénti fegyvervizsgálat rendeleti 
bevezetését.

Tóth Imre igazgató elmagyaráz
ta, hogy a hivatal felelős a fegyve
rek bevizsgálásáért és ezt nem kí
vánja a kezéből kiengedni. így is 
lön, mert hiába kísérletezett a fegy
vertartási rendelet következtében 
megoldhatatlannak látszó bevizsgá
lási dömping csökkentésére több 
szervezet, a válasz határozott nem 
volt.

Májusi számunkban hírül adtuk, 
hogy 11 ezer vadász nevében négy 
megye fordult újabb beadvánnyal a

hivatalhoz, hogy helyben, olcsób
ban megoldják a fegyverek bevizs
gálását. kérésük nem talált támoga
tásra. Sőt az idő és a gazdasági kö
rülmények is a hivatal malmára 
hajtották a vizet, mivel csődbe ju 
tott a Diósgyőri Gépgyár, ahol a 
bevizsgálásra vállalkoztak volna.

Tóth úrral folytatott telefonbe
szélgetéseinkből megtudtuk, hogy 
készül egy új fegyverbiztonsági ren
delet, amely ha nem is szünteti meg 
az ötévenként előirt fegyverbevizs
gálási kötelezettséget, de legalább 
enyhíteni igyekszik azzal, hogy a 
vizsgálat során, a fegyver állapotá
tól függően döntik el, szükséges-e a 
tormentáló lövések leadása avagy 
sem. Ahogy a hivatalt megismertük, 
ez a fegyverbevizsgálás árait nem 
fogja módosítani.

ess

FÖLD ALATT 
ÉS FÖLD FELETT

A vadászok Vas Megyei Szövet
sége és a JAGD-SAVARIA Kül
kereskedelmi Iroda 1992. június 
13-án műkotorék és vaddisznós 
kutyaversenyt rendezett Szom
bathelyen. A versenyt megelőző
en egy hétig Mcdárd áztatta a 
pályát, ijesztette a versenyzőket, 
rendezőket. A 13-as szám végül 
szerencsésnek bizonyult, reggel 
még esett, borongós idő volt, de 
a verseny kezdetére fokozatosan 
kitisztult, végül a nap is kisütött 
a felhők mögül a szép számú 
versenyzőre.

A 61 induló közül 13 szálkás 
szőrű tacskó, 5 welsh-, 10 foxter- 
rier, és a legnépesebb mezőny a 
jagdterrierből (33) jö tt össze.

A műkotorék munkában a 
kisszámú szakértő néző élvez
hette a tacskók kitartó szívós 
munkáját, a terriereknél már 
megszokott gyors, lendületes fo
gásokat láttak.

A  disznós kertben a tacskók 
jeleskedtek, tudatosan, célratö
rően dolgoztak, a másfél hektá
ros bekerített terület talán az or
szág legszebb, legnehezebb pá
lyája, növényzete fedettsége hí
ven megközelíti a vaddisznó ter
mészetes élőhelyét, szálas erdő, 
és szederindás is borítja. így

csak az a versenyző számíthatott 
jó  eredményre, akinek kutyája 
tudatosan, módszeresen lekeres
te az egész területet, jó  orral ren
delkezett és kellően fogós volt. 
Míg a tacskók közül 3 is 100 
pontos munkát produkált a disz
nós kertben, a terrierek közül 
csak egy ért el 85 pontot.
GYŐZTESEK:
Műkotorék: I.
Vadüldöző Baltazár, jagdterrier, 
tulajdonos: Kulcsár Ferenc Du
naújváros
Dombóparti Ervin, foxterrier, 
tulajdonos: Korózs Gábor, Eger 
Töttöstáji Kópé, welshtcrricr, 
tulajdonos: Korózs Gábor, Eger 
Sol od Koslavu, tacskó, tulajdo
nos: Kulcsár Ferenc Dunaújvá
ros
Vaddisznó: I.
Diana Morgó Csutak, tacskó, 
tulajdonos Varga Zoltán Buda
pest
Dühös Andi, jagdterrier, tulaj
donos: Pápai Lajos, Dombóvár 
OB összetett verseny győztese: 
Diana Morgó Csutak, tacskó tu
lajdonos: Varga Zoltán, Buda
pest
Dühös Andi, jagdterrier, tu la j
donos: Pápai Lajos, Dombóvár.

Kéry Szabolcs

U

KOTELEZETTSEGEINK
A jelentésbeli kötelezettségek 

és a teljesítéssel kapcsolatos tapasztalatok
Valamennyi vadgazdálkodó részére a földművelésügyi miniszter előírta, 
hogy minden esztendőben a tárgyidőszakot követő január 20-áig a vadgaz
dálkodási jelentést, március 5-éig pedig a vadállománybccslési jelentést 
meg kell küldeni a területileg illetékes megyei földművelésügyi hivatalnak.

Tekintettel arra, hogy mindkét adatszolgáltatás a statisztikai jelentés 
kategóriájába tartozik, a késedelmes adatszolgáltatás és a valóságnak 
meg nem felelő adatok szerepeltetése szabálysértési eljárás kezdemé
nyezését vonhatja maga után. Ennek ellenére, a vadgazdálkodók egy te
kintélyes része csak sürgetés után megkésve, illetve helytelen adatokkal 
küldi meg a jelentést. Gyakoriak az összeadási hibák, vízszintesen és 
függőlegesen nem egyeznek az eredmények.

Sokszor a trófeabírólati adatok kiértékelése után derül ki, hogy több tró
feát mutattak be a vadászok, mint amennyi a lelövési rovatban szerepel.

Rosszabb a helyzet a vadállománybecslési jelentés esetében. Csak ele
nyésző százalékuk tartalmazza a valóságot megközelitő adatokat. Gyakran 
az előző évi jelentés adatait, vagy a vadgazdálkodási üzemtervben előírt ál
lománylétszám adatait tartalmazzák a vadállománybecslések. Előfordul 
azonban az is, hogy az éves jelentésnek semmiféle összefüggése nincs az 
előző évi becsléssel és a lelövési számokkal. Például:

1991. évi becslés 
őzbak 40 db
suta 80 db

1991. évi kilövés 
24 db 
12 db

Vaddisznó

1990. évi 
kilövés
151 db

1991. évi 
becslés
70 db

1991. évi 
kilövés 
191 db

1992. évi becslés 
60 db 
40 db

1992. évi 
becslés 
65 db

Hasonló tapasztalataink vannak az éves vadgazdálkodási terv beküldé
sével és kitöltésével kapcsolatosan. A beküldési határidő március 15. A 
lelövési terv összeállításánál előfordul, hogy a becsült szarvas-, illetve 
őzállomány felét vagy azt meghaladó mennyiség elejtését tervezi a va
dásztársaság. Az ismertetett gondok részben hanyagsággal, részben a 
szakmai ismeretek hiányosságaival magyarázhatók.

Kismartoni Károly
B.-A.-Z. megye vadászati felügyelője



NINCS ÚJ A NAP ALATT!
T ek in te tte l arra, hogy nálunk korántsem  ez az első rendszerváltás, 

érdemes -  ha csak egy-egy visszapillantás erejéig is -  
v isszatekinten i, m ilyen gondok fog la lkozta tták  őse inket. Kiderül: 

nem csak szenvedélyünkben ta lá lunk hasonlóságokat, hanem napi 
gondja inkban is, am elyeket ugyanolyan higgadt bölcsességgel 

ke llene m egoldanunk, m in t ahogyan te tté k  ók is, a magyar 
vadgazdálkodás javára. Az aggodalmak akkor sem voltak 

hiábavalók, ezekkel a gondo latokka l ma is bízvást közösséget lehet 
és kell is vállalni. Az idézeteket a korabeli sa jtóból ta llóztuk, 

tem atikus  feldolgozásban

I. V adászati törvényhozás
V

és irányítás
V

..Nemzetgazdaságilag lehetetlen a 
vadászat szabaddá tétele. Marad az 
állami kezelés. A demokrata Ma
gyarországon nem tehetünk kivételt 
kis- és nagybirtok között. A vadá
szati jog az államot illesse, akár a 
pár holdas kisbirtokon, akár a na
gyobb birtokokon. Az állam adja a 
vadászati jogot bérbe. K i kell mon
dani. hogy a vad az állam tulajdo
nát képezi, védeni minden állam
polgár kötelessége. A területek érté
kesítése az állam joga.”  (Az Újság. 
1918)

„Először is a változott viszonyok
nak megfelelő vadászati törvényt 
kell sürgősen alkotni. Magától érte
tődő, hogy a kodifikátoroknak és a 
nemzetgyűlésnek minden politikai 
tendenciát ki kell zárniok, s abból 
az alapelvből kell kiinduln iok, 
hogy a hasznos vadállomány a fö l
dtulajdonos tulajdona. De nem 
elég a jó  vadászati törvény, kell egy 
szerv, nem költséges és nem nagy. 
hanem jó . amely a törvény betartá
sa felett őrködik s irányítja az or
szág vadászati ügyeit.”  (Vadászat, 
1924)

„A  Földmívelésügyi M inisztéri
um vadászati osztályát, mint érte
sültünk, feloszlatták. Aggódó lélek
kel tekintünk a jövő elé, mert attól 
félünk, hogy a vadászai ügye még 
az eddiginél is jobban el lesz ha
nyagolva.”  (N im ród, 1924)

II. V adgazdálkodás
„A k i üzemterv nélkül, egyéni hajla
mai szerint lövi a bikákat, annak az 
első évben elfogynak férfibikái, a 
második évben legénybikái és a 
harmadik évben már a kamaszokra 
kerül a sor. Nem egy intő példánk 
van reá, hogy az üzemterv nélküli 
túlhajtott bikalelövés a 6 éves bér
lendő alatt tönkretette legjobb 
szarvasállományunkat.”  (Magyar 
Vadászújság, 1930)

„Változtak az idők -  változtak a 
viszonyok. Be kell látnunk, hogy 
Magyarország vadászati téren nem 
élvezi többé azt a biztos hegemóni
át az európai államok között, mint 
régen. Túlszárnyaltak a tanítvá
nyok! M i veszekedtünk, kicsinyes 
okok miatt elgáncsoltunk minden 
újítást, tervet; ők ezalatt csendben 
ellesték titkainkat, hazavitték és k i
tartó munkával megvalósították. Itt 
az ideje, ha lépést akarunk tartani a 
vadászkultúra haladásával és a fo
kozott igényekkel, hogy mi is el

kezdjük az építő munkát, ha meg 
akarjuk tartani utóbbi években fel
lendült vadászati idegenforgalmun
kat." (Magyar Vadászújság. 1934)

„Gazdasági ág lettünk, valutaja
vító tényezők. Ez ellen már hiába 
táncolunk.”  (N im ród, 1934)

III. V adászati ku ltúra 
és etika

„A  vadászok száma nem új vadá
szokkal. hanem új vadászokkal bő
vült. Ehhez képest én a vadásziro
dalomnak és a vadászszervezetek
nek elsőrendű hivatását abban je lö
löm meg. hogy sürgősen megte
remtsék a rendszereket és eszközö
ket. amelyek az egyedeknek vadá- 
szos vadászokká való átnevcleséhez 
szükségesek.”  (Zay Imre. 1915)

„Valahogy ilyenformán vagyunk 
a vadászati etikával is: kár róla be
szélni. Nem mintha nem érdemelné 
meg, hanem a mai vadászok nagy 
részének annyira kínai ez a szó.

hogy azt sem tudják, mi fán terem. 
Erről persze a vadászati etika nem 
tehet, mert hiszen lényegében meg
maradt annak, aki volt, csak éppen 
a mai vadászoknak nem kell. Nem 
kell pedig annál az egyszerű oknál 
fogva, mert nem ismerik.”  (N im 
ród. 1939)

„Valljuk meg ugyanis, hogy a 
rengeteg szabálytalanságnak nem 
az egyes vadász az oka. hanem a 
vadászok nagy tábora; és hogy leg
többször nem vesznek bennünket 
komolyan, annak az az oka, hogy a 
vadászatot a vadászok -  sajnos -  
nagy hányada se veszi komolyan. 
És ha akad valaki, aki a vadászat 
kérdéseiben -  még ismerős, baráti 
körben is -  kemény és korrekt, az 
mumus lesz, izgága »nehéz ember«, 
aki csak azért van a világon, hogy 
mások szórakozását rontsa.”  (N im 
ród, 1941)

„Nem  kell szakképzett orvosnak 
sem lenni ahhoz, hogy a beteg ma
gyar vadászatra nézve megállapít
hassuk a pontos diagnózist!

A magyar vadászat -  kultúra hiá
nyában szenved!

Súlyos, nagyon súlyos betegség 
ez, és ha idejében nem vesszük ész
re, bizony halálos is lehet.

Szerencsénk van azonban. Meg
van már hozzá a biztos gyógysze
rünk, ami éppen olyan hatásos, 
mint mondjuk a tüdőgyulladásnál a 
penicillin. A neve ennek a gyógy
szernek is ilyen varázslatos, úgy 
hívják, hogy -  betű.”

(N im ród Vadászlap. 1946) 
összeállította: Faragó István

EGY ÉVFORDULÓ EMLÉKÉRE
120 éve annak, hogy a magyar tö r
vényhozás elfogadta az első „m o
dern”  vadászati törvényt. Ez volt az 
1872. évi VI. törvénycikk.

Nevezetes ez az évforduló azért 
is, mert ezzel a törvénnyel zárult le 
a vadászati jognak az a korszaka, 
amit a „nemesi vadászat kora" el
nevezéssel lehet találóan jelle
mezni. A törvény meghozatalának 
hosszú, majdnem évszázados előz
ményeire érdemes egy rövid p illan
tást vetni annál is inkább, mivel né
hány tanulsággal a jelenre is szol
gál.

Magyarországon az 1729. évi 
X X II.  te. volt tulajdonképpen az el
ső vadászati törvény, amely egy
részt meghatározta, hogy kinek van 
vadászati joga (nemeseknek, fől- 
desuraknak és -  bizonyos korlátok 
között -  a katonatiszteknek), más
részt kimondta, hogy ezek némi te
rületi korlátozással az ország egész 
területén vadászhatnak. Területi 
korlátozásról csak annyiban lehe
tett szó, hogy a földbirtokos b irto 
kának egy részét -  a kastélya körüli

erdőt -  az idegen vadászat elől el
zárhatta.

Hiába jelentkezett a felvilágoso
dás hatása már a X V III. század vé
gén, az 1802. évi vadászati törvény 
ismét a nemesi vadászat szabadsá
gát deklarálta. Ez a törvény rendel
kezik továbbá a vadkárok megtérí
téséről, ami az előzőben még nem 
szerepelt.

A vadállomány gondozásának 
szükségességét viszont már igen ré
gen felismerték, és ezért már II. Jó
zsef császár 1786. évi vadászati 
rendtartása a vadászat kizárólagos 
jogát a földbirtokos számára bizto
sította. A magyar országgyűlés 
1793. évi és az erdélyi törvényhozás 
1795. évi javaslata egyaránt ugyan
erre az elvi alapra helyezkedett.

A magyar vadászok egy részének 
idegen volt az a gondolat, hogy a 
vadászati lehetőségeket egy-egy 
fö ldbirtok határára korlátozzák. A 
végtelen a lfö ld i rónaságokon aga- 
rászó magyar nemes ezt nem szíve
sen vette tudomásul, hiszen „ .. .v é 
rében van a vadászat és agarászat a

magyar nemességnek annyira, hogy 
némely, ősi szentesített jogairól ön
ként lemondott, de a vadászati jo 
gairól sohasem”  -  olvassuk a Va
dász- és Versenylapban („A z öreg 
Langvius óhajtásai vadászügyben" 
című írásban).

A felvilágosult elmék azonban 
jó l látták ennek tarthatatlanságát. 
G ró f Széchenyi Lajos Bécsbcn 
1848-ban megjelent „Igénytelen vé
lemény vadásztörvényeinkröl”  cí
mű könyvében úgy vélekedik a va
dászati jogról, hogy ..... legyen
szent ez a jog is, mert b irtoki és él
vezze ki-ki határában és pedig nem 
csak annak felében.”

A szabadságharc előtt azonban 
nem került sor a vadászati jog kor
szerűsítésére. A szaklapokban 
élénk vita alakult ki, természetesen 
elsősorban a vadászati jognak a 
földbirtokhoz kötéséről. Sokan még 
mindig azt javasolták, hogy a „ha
tároknak csak a fele részét lehessen 
törvényesen tilalmazni, másik fele- 
részök az idény alkalmával legyen 
nyílt tér o lly  egyének számára, k i

ket a sors nem áldott meg holdak 
ezerével” .

Nyilvánvaló, hogy a vadászati 
körökben hangadó tényezők még 
ebben az időben is féltették a vadá
szat szabadságát és ezért még olyan 
szabályok bevezetésétől is ódzkod
tak. amelyek pedig éppen az egyéb
ként nagyon tisztelt, a földbirtokkal 
kapcsolatos jogokat tették volna 
teljesebbé. Ezek az ellenvetések 
játszhattak közre abban, hogy a va
dászati jog nagyon is hiányzó sza
bályozására ebben az időben még 
mindig nem kerülhetett sor, annak 
ellenére, hogy a vadászati jognak a 
földtulajdonnal való összefüggését, 
mint a magyar történelemben m in
dig megnyilatkozó jogelvet lényegé
ben senki sem vonta kétségbe. Az 
1872-ben és 1883-ban alkotott tör
vények hatályba lépése után a ta
pasztalat azt mutatta, hogy nem 
csökkentek a vadászati lehetőségek 
emiatt Magyarországon, és a fö ld 
birtokosok jogainak teljessé tétele 
vadászati tekintetben a vadgazdál
kodásnak hasznára vált.

Dr. Csőre Pál
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Az új Munka Törvénykönyvéről
Július I-jén lép hatályba az 1992. 
évi X X II. törvény, az új Munka 
Törvénykönyve. Az új jogszabály 
több jelentős eltérést tartalmaz az 
eddigi szabályozással szemben. Á l
talánosságban azt kell kiemelnünk, 
hogy a közigazgatási jelleg helyébe 
a munkaviszony sajátságainak meg
felelő magánjogias jelleg lép. Az ál
lam jogi beavatkozása visszaszorul 
az érdekelt felek szabadabb meg
egyezési lehetőségeivel szemben. A 
munkaviszonnyal összefüggő kér
déseket csak törvény vagy törvény 
felhatalmazása alapján más jogsza
bály szabályozhatja. A kényszerítő 
jellegű -  kogens -  szabályok emiatt 
csak a munkaviszony garanciális 
tartalmi elemeinek meghatározásá
ra szorítkoznak. (Ilyenek például a 
munkaidőre, illetve a túlmunka ma
ximumára, a kötelező pihenőidőre, 
a felmondási tilalomra vonatkozó 
szabályok). Egyébként tág teret ad
nak a telek megállapodásának azál
tal. hogy a szabad választás szerinti 

diszpozitív -  szabályok egész so
rát vezetik be. A törvény kimondja 
(13. § (31 bekezdés), hogy a kollek
tív szerződés, illetve a felek megál
lapodása a munkaviszonyról szóló 
rendelkezésekről -  ha a törvény 
másként nem rendelkezik eltér
het. Ennek feltétele azonban, hogy 
az eltérés a munkavállalóra nézve 
kedvezőbb legyen. Ezzel van össz
hangban az a szabály is, hogy a kol
lektív szerződés rendelkezéseitől is 
eltérhet a felek megállapodása, de 
ennek is feltétele az előbb mondott 
munkavállalói érdekvédelem. A 
törvény viszont több esetben k i
mondja, hogy rendelkezéseitől el
térni nem lehet. így például a mun
kaidő. illetve munkaidőkeret meg
állapításánál az éjszakai munkavég

zés korlátozásánál, a túlmunka 
megállapításánál a törvény rendel
kezéseitől érvényesen eltérni nem 
lehet, vagy például a próbaidőt 
meghosszabbítani külön megálla
podással sem szabad.

Másik lényeges alapvonása az új 
törvénynek az, hogy szélesebb kör
ben épít az érdekképviseletekre. Itt 
nemcsak a munkavállalók érdek
képviseletéről van szó. hanem sze
rephez ju t a munkaadók érdekkép
viselete is.

A „munkabéke** fenntartása ér
dekében a törvény bevezeti az or
szágos érdekegyeztetés rendszerét. 
Ez azt jelenti, hogy a munkaügyi 
kapcsolatokat és a munkaviszonyt 
érintő országos jelentőségű kérdé
sekben a kormány a munkavállalók 
és a munkáltatók országos érdek
képviseleti szerveivel az érdeke
gyeztető tanácsban egyeztet. (M á
sodik rész I. fejezet.) A munkaszer
ződést a felek módosíthatják, kol
lektív szerződés azonban a munka
vállalóra nézve kedvezőbb feltéte
lek tekintetében eltérést tartalmaz
hat. (82. §) A munkaviszony meg
szüntetésével kapcsolatban új ren
delkezés a végkielégítés nyújtásá
nak kötelezettsége, amely akkor kö
vetkezik be. ha a munkáltató ren
des felmondással él. vagy jogutód 
nélkül megszűnik. (95. §)

A munkaviszony megszűnése, i l 
letve megszüntetése esetén a mun
káltató köteles a munkavállalónak 
nemcsak a törvényben meghatáro
zott tartalmú igazolást, hanem -  a 
munkavállaló kérésére ..működési 
bizonyítványt" adni. Utóbbi tartal
mazza a munkavállaló munkájának 
értékelését is. (98-99. §)

A munkaidőről és a pihenőidőről

szóló fejezet a napi 8 órás munka
idő mellett hetenként két pihenőna
pot állapit meg. (117. ill. 24. §) A 
munkaidő heti, vagy ennél hosz- 
szabb, de legfeljebb egyéves keret
ben is meghatározható. (118. §) Ezt 
vagy a kollektív szerződés, vagy en
nek hiányában a munkáltató álla
pítja meg.

A Munka Törvénykönyvének a 
munkabérre vonatkozó rendelkezé
sei közül meg kell említeni azt, 
hogy a túlmunkáért a munkaválla
lót a rendes munkabérén felül 50%- 
os bérpótlék ille ti meg (147. §) és 
hogy a heti pihenőnapokon végzett 
munkáért akkor já r legalább 50%- 
os bérpótlék, ha ezért másik pihe
nőnapot kap. Ennek hiányában leg
alább 200 százalékos bérpótlék já r 
(148. §). A természetbeni juttatást a 
jogszabály több tekintetben is kor
látozza. Lényeges, hogy a termé
szetbeni munkabér a pénzben meg
határozottnak 20 százalékát nem 
haladhatja meg. (154. § [2] bek.). 
Végül a szociális juttatásokra vo
natkozó rövid rendelkezések közül 
ki kell emelnünk azt, hogy ha a 
munka a ruházat nagy mértékű 
szennyeződésével já r. a munkáltató 
munkaruhát köteles biztosítani. 
(165. § (2) bek.) A kártérítések kér
dését a törvény részletesen szabá
lyozza. Ez úgy a munkavállalót, 
mint a munkáltatót terhelően fel
merülhet. Előbbi általában csak a 
vétkes károkozásért, utóbbi tárgyi 
alapon, vétkességére tekintet nélkül 
köteles a másik félnek okozott kárt 
megtéríteni. A munkavállaló gon
datlan károkozás esetén csak egy 
havi munkabérének 50 százaléka 
erejéig, szándékos károkozás esetén 
az egész kárért felelős (167 168. §- 
ok).

Jogvitát kezdeményezhet a mun
kavállaló (a szakszervezet, illetve az 
üzemi tanács), de a munkáltató is. 
Itt is kötelező az egyeztetés a bíró
sági eljárás előtt. Az egyeztetést és 
a bírósági eljárást egyaránt megha
tározott határidőn belül lehet kez
deményezni. Itt kell megjegyezni, 
hogy az új jogszabály a munkáltató 
által lefolytatható fegyelmi eljárást 
nem ismeri.

E rövid ismertetés keretében ter
mészetesen csak a munkajog leglé
nyegesebb elemeire utalhattunk, 
azok közül is inkább csak a megvál
tozott és a vadásztársaságokat, mint 
munkáltatókat elsősorban érdeklő 
rendelkezésekre. A vadásztársasá
goknak van érdekképviseleti szer
vük. az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet, továbbá egyes vadász
társaságok tagjai olyan szervezetek
nek is. amelyeknek legalább rész
ben feladatuk az érdekvédelem. A 
vadásztársasági alkalmazottaknak, 
elsősorban a hivatásos vadászok
nak azonban tudtunkkal nincsen 
külön szakszervezetük. Márpedig 
amint ez a fenti rövid ismertetésből 
is kivehető az érdekvédelem a jö 
vőben nagyobb hangsúlyt fog kap
ni. A munkaügyi kérdésekben a 
jogszabály helyett sokszor a felek 
megállapodása, illetve a kollektív 
szerződés lesz az irányadó. A hiva
tásos vadászok szolgálati szabály
zatát is valószínűleg módosítani 
fogja a közeljövőben megjelenő m i
niszteri rendelet. Ezért már itt fel
hívjuk az érintett felek figyelmét ar
ra. hogy a munkaügyi szabályok 
megváltozására készüljenek fel. fő
leg a hivatásos vadászok munkakö
rülményeinek sajátosságaira tekin
tettel.

Cs. P.

Őzvadászat esőben, viharban, hóesésben
A múlt hónapban közöli Farkas 
Dénes, ..őzvadászat napközben" 
című cikkéhez a szerkesztőség to
vábbi megfigyeléseket, trükköket 
vár. Találó az a megfigyelés, hogy 
könnyebben rá lehet cserkelni az 
őzre a felkelő nap irányából. A 
szakirodalomból ismertek állandó 
ismételgetése helyett az egyéni 
megfigyeléseket és tapasztalatokat 
közzé kellene tenni mások okulásá
ra. Az őzről tudjuk, hogy jó a szag
lása, látása, hallása, ezért széllel 
szemben, csendben és takarásban 
kell és lehet megközelíteni, általá
ban hajnalban és estefelé, ami igaz. 
de adódhatnak más lehetőségek is. 
Három ilyen ..különleges", de a ter
mészetben gyakori helyzetet ismer

tetek az őzek és az időjárás viszo
nyában.

Zuhogó esőben, ha a vadász nem 
megy fedél alá. meglepően köny- 
nyen és jó l becserkelheti az őzeket. 
Az esőben rom lik a látásuk, szaglá
suk és a hallásuk is, ilyenkor a va
dász okozta zajt elnyomja az eső 
zaja. megváltoznak a levegő látási 
és hallási tulajdonságai is. Olyan 
jó l meg lehet ilyenkor az özeket kö
zelíteni. hogy céltávcsö nélkül is lö- 
hetők. Esőben majdnem mereven 
és mozdulatlanul állnak, mintha 
semmire sem figyelnének.

A „v ihar előtti csendet" az özek 
más állatokhoz hasonlóan megér
zik. Veszélyhelyzetet észlelnek, és 
félnek, hiszen minden élőlény tart a 
vihartól. Érdekes az özek viharre

akciója. Eső előtt a villámlás, ég
zengés alkalmával ritkán látni ma
gányos özet. összeverődnek, majd
nem kört alkotnak, farukkal kifelé, 
mint a birkák. Az élőlények ősi 
„vészreakciója** ez. főleg a termé
szeti veszélyekkel szemben, össze
bújnak. így védettebbek és a bátor
ságérzésük is nagyobb. Érdekes, 
hogy az égzengéstöl nem riadnak 
meg. ilyenkor a puskalövéstől sem. 
így lőttem bakot nem egyszer, míg 
a többi őz lustán odébbáll! néhány 
méterre, de nem volt más reakció
juk. Meglepően közeire lehel őket 
viharban becserkelni. A régi pusz
tai betyárok is viharban mentek bir
kát. marhát, lovat lopni!

A sűrű pelyhekben hulló hava
záskor a helyzet hasonló. A hava

zás is tompítja az érzékszervek érzé
kenységi. reakcióképességét. Egy
szer lepedőből fehér kabátot és 
nadrágot varrtam össze, és a sűrű 
hóesésben 20-30 méterre is meg 
tudtam közelíteni az özeket gyalog. 
Tapasztaltam, hogy ilyen időjárási 
viszonyok között járművel is igen 
jó l meg lehet közelíteni őket.

Megfigyelésemet erdőben, fás te
rületeken tettem, vetésben való vi
selkedésre nem volt módom megfi
gyelést végezni. Talán ilyen időjárá
si viszonyokban az özek kijönnek a 
vetésekből, és a/ erdőbe, fák alá á ll
nak. valamiféle biztonsági érzéstől 
vezérelve.

Dr. Veress Sándor
Szeged
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ŐZBAKVADÁSZAT
'92Versenyfutás a pénzért, harc a kü l

fö ld i vendégekért -  röviden így je l
lemezhető az idei özvadászatunk.

Még egyetlen évben sem ajánlot
tak föl a társaságok annyi őzbakle- 
lövést, mint az idén. Olyan terüle
tek gazdái is szerettek volna ven
déghez ju tn i, ahol eddig még nem 
szorultak rá a tavaszi vadásztatásra. 
Az is igaz, hogy egyre több társa
ságnál a hazai vadászok részére 
már a gyenge agancsú bakok is tila 
lomfára kerültek, mert még arra a 
kis pénzre is szükség van.

A gombamód -  szinte már követ
hetetlenül -  szaporodó „vadásziro
dák", egyszemélyes kft.-k, bt.-k stb. 
ajánlatai között lehetett válogatni, 
és mégsem sikerült értékesíteni a 
fölajánlott mennyiséget. Ez tu la j
donképpen az őzállomány szem
pontjából szemlélve nem is olyan 
nagy baj, mivel évek óta komoly 
szakmai gondot jelent a túlzott má
jusi vadászat, ami egyes területeken 
jó l követhetően a trófeaminőség 
gyengüléséhez vezetett. Sajnos, a 
nyúlban és fácánban szegény terü
leteknek továbbra is az őz az egyet
len bevételi forrása, és ez a forrás 
sem kiapadhatatlan! De a kedvező 
adottságú apróvadas területeknél is 
gond van, mivel az élőnyúl-piac 
egyre bizonytalanabb, és a fácán
tenyésztés pedig egyre többe kerül, 
így nem sok hasznot hoz. Marad te
hát itt is a szerencsétlen őz, ami a 
természet ajándéka, csak „be kell 
takarítani". Kérdés, hogy ha ilyen 
módszerrel gazdálkodunk, meddig 
bírja az á llom ány... Szerencsére az 
évek óta gyenge tél az idén is ked
vező táplálkozási feltételeket bizto
sított. így őzeink jó  kondícióban, 
jelentéktelen természetes elhullás 
mellett vészelték át a telet. A korán 
beköszöntött tavaszi időjárás hatá
sára a bakok agancsa az átlagosnál
3 héttel korábban beérett, így -  az 
egy-két éves bakok kivételével -  
március végére már a letisztított 
agancsukat fenték és megkezdődött 
a harc a területért. A legag- 
resszívabb 3-5 éves korosztályban 
már áprilisban komoly harc alakult 
ki, és ez az oka, hogy májusban az 
átlagnál több törött, sérült agancs 
került a bírálóbizottságokhoz.

A rendkívüli száraz tavasz vissza
vetette a vegetáció fejlődését, így 
sem az őszi kalászosok, sem a lu
cernák és gazosok nem nyújtottak 
kellő takarást. A  kemény, száraz 
mezei utakon még személyautóval 
is lehetett száguldozni a bakok 
után. Ez az oka, hogy a bakok szo
katlanul éberen viselkedtek, és -  
néhány gyerekbakot kivéve -  egyet
len járművet sem vártak be 3-400 
méternél közelebbre. Az eredmény 
elérése érdekében ilyenkor két dol
got tehet a vadásztató: vagy esze
vesztett száguldásba kezd és addig

űzi, hajtja a kiszemelt bakot, míg az 
a kimerültségtől és a tejsavgörcstől 
lemeredve várja a megváltó golyót, 
vagy néhány félrevezető manővere
zés után 300 méterre megáll és rá
beszéli a vendéget, hogy próbálja 
meg. hátha elkapja a golyó. Ha 
nem sikerül, akkor kezdődik a haj
sza elölről, és mivel a szerencsétlen 
őz nem tud a fö ld alá bújni, a végén 
valahogy csak a terítékre kerül.

Földes! Vadásztársaság, 608 gramm, 
142,20 CIC, 6 éves, -1  pont

M it tehet ilyenkor a fizetőven
dég? Vagy belemegy a játékba, 
vagy eredménytelenül megy haza, 
amely rá nézve „szégyen” , a társa
ságnak pedig anyagi kár. A  kérdés 
csak az, hogy ki sportolt jobban eb
ben a játékban? Mindenekelőtt a 
szerencsétlen vad. hiszen az életéért 
fut, utána a „sofőr-vadőr” , aki a 
pénze után fut, no és a vendég, aki 
büszke rá, hogy a száguldás során 
fönt tudott maradni a platón, és az 
űzött vadat megszabadította szen
vedésétől. Hát ilyen ez az „ipa ri”  
vadászat. Az egyik vendég a bírálat
kor büszkén mutatta aranyérmes 
trófeáját: -  Úgy nézze meg ezt az 
agancsot, hogy viselőjét 52 kilomé
teres hajszában ejtettem el!”

A felelőtlen távlelövések követ
kezménye a sok sebzés, nem beszél
ve a balesetveszélyről. Arról már 
kár is elmélkedni, hogy ilyen távol
ságról ki tudja elbírálni az agan
csot. A mai szemlélet szerint -  tisz
telet a kivételnek -  az a lőhető bak. 
amelyiknek az agancsa 300 méter
ről szabad szemmel látható, mivel 
ez már fölözi a 300 grammot, így 
legalább 400 márkát hoz a konyhá-

Füzcsabonyí Állami Gazdaság, 600 
gramm, 157,75 CIC, 7 éves, érett

ra. Nem csoda, hogy még egy köze
pes lövőnek is csak minden harma
dikra sikerül célba találni. Termé
szetesen vannak kivételek, a régi k i
próbált „Ungarn Jágerck” , akik 
évek óta visszajárnak és speciális 
távlövő puskáikkal simán leküzdik 
akár a 400 méteres távolságot is. 
Ugyanakkor egy négytagú csoport 
22 bakjára egyenként átlagosan 17 
(!) lövés esett. Tessék ezt kiszámol
ni! Ne csodálkozzunk, ha őzeink 
már egy kilométerről menekülnek 
minden járm ű elől. A zavaráshoz 
az egyre arcátlanabbul terjedő orv- 
vadászat is hozzájárul, éjjel-nappal 
űzik őket kispuskával, söréttel, go
lyóval nemre és korra való tekintet 
nélkül. E lőfordult, hogy a kiszemelt

bakot egyszerre vette célba a ven
dégvadász és vele szemben egy 
„idegen vadász” , akinek sikerült el
menekülnie. mert az üldözés hevé
ben végül az üldözök egy árokban 
kötöttek ki. A terjedő vadorzásra 
utal. hogy ilyen sok torz. sérült 
agancs (a koponyában talált sörét, 
illetve kispuskagolyó) még egy év
ben sem került bírálatra.

A hónap végén készült gyors ö s 
szesítés alapján a 18-ra szaporodott 
trófeabíráló bizottságoknál 9275 
őzagancsot mutattak be, amely azt 
jelenti, hogy külfö ld i vadászokkal 
még soha ennyi bakot nem lövet
tünk! Az agancsok minősége ha
sonló a tavalyihoz.

Átlagosan viszont könnyebbek
nek bizonyultak a becsült súlynál. 
A Magyar Vadászlapban már be
mutatott, Újfehértón zsákmányolt 
655 grammos agancs megtartotta 
első helyét. Ezenkívül még három 
agancs érte el a 600 grammos töme
get. Külön érdekesség, hogy az 
egyiket a Szentendrei-szigeten ejtet
ték el, 140,25 C IC  pontot kapott és 
8 évesre bírálták. A  további két 
agancs adatai: Füzesabonyi Állami 
Gazdaság, 600 gramm, 157,75 C IC  
pont, 7 éves, érett; Földesi Vt. (Haj
dú megye) 608 gramm, 142,20 CIC 
pont. 6 éves -1. Szolnok megyéből 
nem mutattak be kapitális trófeát, 
ugyanakkor a legtöbb aranyérmes 
agancsú bak (46 db) Jász-Nagykun- 
Szolnok megyében került terítékre. 
A legjobb agancsokat Szabolcs- 
Szatmár-Bereg megyében zsákmá
nyolták. A hónap második legjobb 
agancsát Békéssámsonban zsákmá
nyolták. súlya 592 gramm. 166,18 
C IC  pontra, 8 évesre minősítették.

Az elbírált agancsok 11 százaléka 
érmes minősítést ért el, tízszázalé
kos mínuszpontarány mellett, 
amely bizonyára a bírálóbizottsá
gok elnéző bírálatának az eredmé
nye.

Talán a bizonytalan jövőkép, a 
társaságok rohamosan romló gaz
dasági helyzete -  és legyünk őszin
ték -  az egyoldalú, egyéni ökono- 
mus szemléletének következménye 
az egyre jobban fellazuló vadászati 
fegyelem. Sajnos, a környező volt 
szocialista országok egyre bővebb 
és olcsóbb kínálatának az eredmé
nye, hogy sok régi vendég elpártolt 
tölünk, és új vendéget pedig egyre 
nehezebb szerezni.

Rajtunk m úlik, hogy jobb szerve
zéssel, etikus magatartással meg
tartsuk régi hírnevünket. Semmi 
esetre sem javasolom, hogy elkezd
jünk egymás alá lic itá ln i az árakkal 
és 3-400 márkáért kiárusítsuk bak
jainkat, mint azt a környező orszá
gok teszik. . .  hát így vadásztunk őz
bakra 1992 májusában.

Szidnai László 
OTB elnöke
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NYÍLT LEVÉL
A Vadászok és Természetvédők Közép-magyarországi Szövetsége 1992. júni
us II-éré meghirdetett küldöttgyűlésén megjelentek mélységes sajnálatukat 
és neheztelésüket fejezik ki azon egyesületeknek, amelyek nem tisztelték meg 
a küldöttgyűlést részvételükkel.

Mi megjelentek, sajnáljuk, hogy időnket, pénzünket és fáradozásainkat fe 
leslegesen fecséreltük el. mert ősszel újra kell jönnünk.

Ezúton is kérjük a távollévőket a megjelenésre. Bízunk abban, hogy közös 
összefogással céljaink elérését elő tudjuk segíteni.

Vadászüdvözlettcl:
Abonyi Újvilág Vt., ATE V t ,  Apa>-ürbŐ|WSZt»l Vt.. Ráckoei Aranykalász Vl„ Alsó- 
galgamtnti Túra Vt., Béke Táborfalva Vt., Börzsönyi Borostyán Vt.. Dömsödi Lobogó 
V t ,  FÁG V t ,  Hermán Ottó Vt., Ikarus gyári Dolgozók Vt., Kiv-dunai Aranyfácán V t, 
lendület Jóegészség V t ,  Pilisi Petőfi V t ,  Püspökhatvani l jbarázda V t, Sasad Csiki- 
hegyek V t ,  Szentlórinckáta Újvilág V t ,  Törteli Rákóczi V t, Budai Nimród Bérkilövő 
V t ,  Börzsöny Bérkilövő V t ,  Budapesti Nimród Bérkilövő V t, Dunakanyar Fekete I. 
Bérkilövő V t ,  Natura Bérkilövő V t ,  Szt. Hubertus Bérkilövő V t ,  Pegazus V t ,  Bp. 
X X II. kér. Kinizsi V t ,  Bp. M É M O S Z  V t, Ceglédi Széchenyi Zsigmond V t ,  Cegléd- 
berccli Turul V t, Csepel-szigeti Nimród V t ,  Damjanich V t, Domonyi Dózsa V t ,  Fá
cán V t ,  Fővárosi Gázmüvek V t, Hernádi Március IS. Vt. Királyházi V t ,  Központi Fi
zikai Kutató I. V t ,  Naszályi Jószerencsét V t, Pótharaszti Széchenyi V t ,  Rákospalo
tai Növénvolaj V t ,  Sasad V t ,  Szigethalmi V t, Zagytamenti Dolgozók V t, Bertóti 
István Bérkilövő V t, Budapesti Honvéd Bérkilövő V t ,  Budavár Bérkilövő V t ,  Hatá
rőr Bérkilövő V t ,  Egyetértés Sport Ócsa V t, M A VAD Rt.

(A levél tehát azoknak szól. akik nem jöttek el. Szól azonban azoknak is. akik két 
éve a küldötteiket megválasztották. A küldöttek jogairól és önként vállalt kötelezett
ségeiről az alapszabály rendelkezik. A vadásztársaságoknak hivatalból küldötte a 
társaság jogi képviselője, az elnök, a másik küldöttet a jelölőbizottság javaslata 
alapján a tagság választja. A választások óta - ahogy mondják -  sok víz lefolyt a 
Dunán, jószerint naponta történnek változások, és elképzelhető, hogy ma már nem 
tud valaki eleget tenni annak, amit évekkel ezelőtt vállalt. Ilyenkor azonban -  és ezt 
mindenki megérti -  tisztességesebb a lemondás. Ám. ha valaki vállalt feladatának 
rendszeresen nem tesz eleget, jogában áll a tagságnak a visszahívás is. Ezt azonban 
csak akkor tudják megtenni, ha kiderül, hogy a vadászati közéletben a küldött rend
szeresen nem vesz részt. Sajnos korántsem Pest megyei jelenség ez. valódi közügy, 
hiszen a megyéket járva sok helyütt járnak hasonló cipőben. Ez a közöny, fásultság, 
semmit akarás, vagy inkább mondás, sehová nem vezet, ezért az egész belső infor
mációs rendszer újragondolását sürgeti. A szerk. megj.)
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Terepjáró autók szervize, speciális felszerelések, a vadászatot, 
illetőleg a vadszállitást könnyitó kiegészítők készitése, értékesítése.

A HAZÁNKBAN FORGALMAZOTT ÖSSZES TlPUST JAVÍTJUK! 
AUTÓK ÉRTÉKESÍTÉSE, KÖZVETÍTÉSE.

NINCS AKADÁLY, 
HA NÁLUNK JAVÍTTAT!

SZERETETTELVÁRJUK A

4  W D  ! H 1! I CENTER
-BEN

Címünk: 1068 Budapest, 
Liget fasor (Gorkij fasor) 46-48. 

Telefon és fax: 122-8872

PARFORCE
Fegyverbolt és ÍJÁSZKLUB 

1027 Budapest, Medve u. 38. Telefon: 202-2395

v
Pegazus

VADÁSZATSZERVEZŐ KFT.
1093 Budapest. Lónyay u. 49.

Tel.: 117-1939. 118 7536 Fax: 118-7493 Telex: 22 6112 pega
Várjuk a vadásztársaságok mindennemű vadászati felajánlásait. Keresünk 

tartós (éves) szerződésre apró-, vegyesvadas területeket. Az irodai 
jutalékban a területtel közösen állapodunk meg.

A  vadászati szám lákat 8 napon belül á tu ta lással vagy 3 napon  
belü l készpénzben fiz e tjü k  ki.

Decembori. januári nagyteritékú fácánhajtásokra (napi 700 darabon felüli), 
valamint kétnapos vaddisznóhajtásokra (50 darabon felüli) várjuk

felajánlásaikat.
GARANTÁLT ÉLMÉNY A  BÉRVADÁSZNAK.

BIZTOS BEVÉTEL A  TERÜLETNEK

ULTRA CIPŐKÉSZÍTŐ GM.
1067 BUDAPEST, Teréz krt. 37. 

T e le fo n /te le fa x : 1125-473

Tulajdonos cégvezető : 
Kővágó Im re

LEGOLCSÓBBAN 
A GYÁRTÓTÓL!

vadászcsizmák, sportcipők, lovaglócsizmák 
Superflex, goiser, rámán varrott kivitelben. 

Teljesítjük egyedi kívánságait, készítünk méretre, 
szállítunk utánvéttel.

VADASZ KERESKEDELMI KFT.
1051 Budapest, Október 6. u. 9. Telefon: 111-3934 

VADÁSZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI ÉS SPORTFEGYVE
REK. VADÁSZATI KIEGÉSZÍTŐK, VADÁSZRUHÁZAT

UTAZZON A  -LEL
Még mindig Párizs a világ fővárosa 

augusztus 10-15-ig. szeptember 26 -október 1-jéíg 
Részvételi díj: 12 500 Ft/íö  

DE ÚJ IS
Ha csak pihenni akarnak családjuk koreben. a SIÓFOKI üdülőnket ajánljuk 

júniustól 1 hetes turnusokban 7980 Ft/hét toljos ellátással.
Augusztus 23-30. között ugyanitt lehetőség van vadaszvizsgára felkészítő tanfofya 

mon is reszt venni Tanf díj: 3000 Ft/fő 
1123 Budapest. Győri út 2/B. Telefon. Telefax 175-0019



a B. 0. B. WI. KFT.
^ B r o w n i n g  &  WINCHESTER

SZAKUZLETE

Budapest, V. kerület Semmelweis Ignác u. 15.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9—17 óráig, szom baton 9-4  3 óráig. Tel.: 117-6250

ahol új sörétes, golyós vadász-, sport-, önvédelm i lőfegyverek, 
gáz- és riasztópisztolyok -h o z z á ta rto z ó , különböző kaliberű lőszerek -  

kiváló m inőségben, kedvező áron kaphatók.

Ezenkívül kaphatók m ég vadász és horgász felszerelési tárgyak, 
ruhanem űk, cipők, csizm ák és egyéb cikkek nagy választékban.

Saját sze rvizü n k rövid  határidőn belül vállal garanciális és egyéb javításokat.

Érdemes vadászni áruinkkal és árainkra!
BÁV. RT. OZENEX KFT. KÖZÖS 

TÁRSASÁGA VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT!
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KERESKEDELMI Kft 
RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK:

R G -8 , R G -8 0 0 , R G -8 9  GÁZPISZTOLYOK

#

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

Várjuk ö n t az alábbi üzleteinkben:
Budapest, Andrássy ú t 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: 46-343-701 
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

Ha mezőgazdasági 
vagy erdei vadkár, 

akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor 

HUBERTUS.

A honosított francia 
vadkárelháritási technológia 

csaknem százszázalékos védelmet 
nyújt, mégis olcsó! Ahol már 

ismerik, csak ezt a technológiát 
használják. Több m int 50 

referenciaterület!
A francia LACME villanypásztorokat 

Magyarországon a HUBERTUS 
forgalmazza.

Címünk: 1054 Bp„ Nádor u. 34 
Telefon: 111-9608,
Telefax: 131-4790.

ORDC t r a v e l

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

FALUTÉVÉ MAGAZIN

IIIFS

MAGYARORSZÁGON LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK.
A GYÁRTÓNÁL VÁSÁROLHATJA MEG ÖNVÉDELMI 

ÉS VADÁSZLŐSZEREIT.

ö n v éd e lm i lőszereink:
7,65 Browning, 9 Kurz, 9 x 18  Makarov,

9 Parabellum pisztolylöszerek.
Vadászlőszereink:

7 x 64  (11 g). 30-06 (11.7 g, 9.7 g, 9.2 g)
7.62 x54R (11,7 g. 9.7 g. 9.2 g) változatban.

S örétes lőszerek:
12/70, 16/70 és 20/70 kaliberekben (NIKE-FIOCCHI termékek). 

Kis mennyiségben a gyárunk bejáratánál lévő 
mintaboltunkban szolgáljuk ki.

CÍMÜNK: MÁTRAVIDÉKI FÉMMÜVEK. 3332 SÍROK 
Telefon: 36/61-122; MINTABOLT 216-os mellék. 

Telefax: 36/61-004

N e fe le d je :
LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK1

KÁTAI
Vadász-, íjász-. Horgászbolt

5900 Orosháza, Könd u. 44. (Piac tér) Telefon: 06-68/11-612
•

Vadász-, önvédelmi, riasztófegyverek és lőszerek.
e

Vadász-, szolgálati ruházat, 
e

Horgászfelszerelések, csalik, 

íjak, számszeríjak, tartozékok. 

Fegyverek, íjak bizományba vétele, eladása. i
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Az Országos Magyar Vadászati Védegylet Sportlövő Bizottságá
nak és a Vadászok és Természetvédők Közép-magyarországi Szö
vetsége sportlövő tagozatának hírei a nagytétényi vadászlótérröl: 
A lőtér sörétes fegyverrel való gyakorlás céljaira a fegyvertartási 
engedéllyel rendelkezők számára minden hónap utolsó péntekén 
12 órától nyitva áll.

ROTTEDÍJ: 

A  LŐTÉR LŐSZERÉVEL 1200 Ft 
HOZOTT LŐSZERREL 600 Ft

Jelentkezés a helyszínen Gál Ferenc lótérparancsnoknál. Csopor
tos jelentkezés esetén (min. 10 fő) eltérő időpont is lehetséges. 
Jelentkezés: 131-4790 telefonon.

SZERETETTEL V Á R JU K  ÜZLETÜNKBEN

TURUL
V A D Á SZ- ÉS FEGYVERBOLT

Szolnok (Kertváros), Szivárvány u. 4. Telefon: 56/33-248

Ajánlatunk:
e  olcsó sörétes és golyós puskák •  önvédelm i 

feg yv erek  e  sportlövő p isztolyok, puskák.

Engedély nélkül vásárolható:
•  h a tás ta la n íto tt fe g y v e re k  •  lég feg yverek  •  

Flóbert feg yverek
Valamint: fegyverjavítás, felújítás, 

vizsgáztatás, vétel-eladás
Nyitva tartás: munkanapokon 8 órától 17 óráig



RÉGI ISMERŐSKÉNT 
MUTATKOZUNK BE, 

CSAK A NEVÜNK VÁLTOZOTT!

Kádár utca =  Aranyfácán
ÁRAINK VÁLTOZATLANUL 

KEDVEZMÉNYESEK!

A HUNNIA 
A VADÁSZATSZERVEZÉS 

JOKERE!
Mindig előfordulhat, hogy a vendég az utolsó pillanatban lemondja 

a vadászatot... ilyenkor is forduljon hozzánk, segitünk, hogy ne 
maradjon el az árbevétel!

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

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

H e g y e s h a lo m  és B écs k ö zö tt.

Móriban az első kanyarban
é rd e m e s  betérni a G E R H A R D  N A G Y  áruházba

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

ILYEN MÉG NEM VOLT!
A debreceni Trófea Kft. boltjaiban nemcsak vásárolhat golyós és sörétes va
dászfegyvereket. hanem lízingelhet is.

A lízing esetünkben azt jelenti, hogy hat hónap alatt részletenként fizetheti 
ki a kiválasztott és azonnal átvehetö-elvihető vadászpuska vételárát.

Vásárláskor 50  százalék befizotóse esetén a törlesztendő rész után
♦ 15 százalék a kam at, 40  százalék befizetése esetén 17 százalék,

30  százalék befizetése esetén 19 százalék a kam at összege 
a törlesztendő rész után.

MINDENT EGY HELYEN A KÉT BOLTUNKBAN
403 3  Debrecen, Budai Nagy Antal u. 175. Telefon-telefax: 52/16-916  

4 4 0 0  Nyíregyháza, Széchényi u. 1. Telefon: 42/11-024

ELINTÉZÜNK ÖNNEK!

KÜLÖN KEDVEZMÉNY - ÁRENGEDMÉNY - A VADCOOP VT. TAGJAINAK!

ÖNVÉDELMI ÉS FEGYVER SZAKÜZLET
Értesítjük kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket, hogy:

ÖNVÉDELMI ESZKÖZOK ÉS FEGYVEREK, GÁZPISZTOLYOK. GÁZSPRAY-K, 
ÚJ ÉS HASZNÁLT VADÁSZFEGYVEREK,

OPTIKAI ESZKÖZÖK ÉS SZERELÉKEI. VADÁSZ FELSZERELÉSEK 
üj és bizományosi átvételével, forgalmazásával állunk az Önök rendelkezésére 

1056 BUDAPEST V., Szerb u.17.

________ ;____________ TELEFON: 117-6404------------------------------------



Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen
Zentra le: H-1014 Budapest, Úri u. 35 B urgvierte l,

&  +  FAX: (36-11) 559-796 TELEX: 22-2237 
Filiale O stungarn: H-5540 Szarvas, Vajda Péter u. 25.

&  +  FAX: (36-67) 13 301
VAD D ISZN Ó  EGYÉNI V A D Á S Z A T

VAOKAN Agyarhossz DM DM/1 mm
-12.00 cm 600

12.01-14 00 cm 750
14.01-16,00 cm 1000
16.01-18.00 cm 1400 ♦ 43
18.01-20.00 cm 2260 + 50
20.01-22.00 cm 3260 + 80
22.01- 4860 ♦  119
Koca (50 kg felett) 400
Súldó (21 és 60 kg között) 100
Malac (20 kg-»g) 100
Vadkan sebzese 250

VAD D ISZN Ó  TER ELÓ V A D Á S Z AT
(7 tóig)
Felár/fó/nap DM 200 
Vadkan lelovés

agyarhossz DM
12.00-18.00 cm 700
18.01- 900
Koca 500
Süldő 200
Malac 200

V A D D IS Z N Ó  H A J T Ó V A D Á S Z A T
(8 főtói)
Felár/fő/nap DM 300

10 db felett 20 db felett
DM 500 DM750

Vadkan tolóvós 
agyarhossz
12.00-18.00 cm
18.01- 
Koca 
Suldó 
Malac

DM
700
900
500
200
200

M

_ VÁRJUK FELAJÁNLÁSAIKAT!
Ne bőgjön, ha nincs vendége -  segít Önnek a HUNGÁRIÁN VIP-SERVICE

IPARI ÉS SZOLGÁLTATÓ 
K I S S Z Ö V E T K E Z E T

CSAK N ÁLU N K:
Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegyverok ú j

szerű állapotban, kedvező áron. nagy választékban
•

Géz- és riasztópisztolyok 

Légfegyverek engedély nélkül
•

Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a vadászfegyverek szakszerú javítá
sát, belövését. bevizsgáltatását és céltávcsó szerelését.

Fogyvwboltunk ó* műhelyünk címe 
Budapest VII.. Wesselényi u. 74. Telefon: 122-4002 

Nagykereskedők, viszonteladók ős egyéni vásárlók figyelmébe ajánljuk 
DISZKONT részlegünket. Budapest X.. Szacsvay u 44 Telefon: 147 2S16

STEFÁN ÉS GERD
Kereskedelm i Kft.

VADÁSZBOLT
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. 

Kereskedők Háza I. em elet

vadászfegyverek •  vadászati felszerelések

önvédelmi fegyverek •  lőszerek

fegyverek bizományosi árusítása

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

—  - T 4
úuort -  -  VADÁSZATI ÉS KERESKEDELMI KFT.

H C ttn c r& T M itó  h  1125 BUDAPEST, sz-ugy. u *© , e
^  Telefon 155 5287. 155 5246. 201 6614 F«, 155 4037 Totox 22 6500

•  Várjuk a kiváló vadászati és szolgáltatási lehetőségekkel rendelkező te 
rületek felajánlásait.

•  Árjegyzéket személyes kapcsolatfe lvételkor adunk.
•  A számlákat a beérkezést követően 10 banki napon belül fizetjük.
•  A  ju talék összegében minden partnerünkkel külön állapodunk meg.

C égünk számóra a vadászatszervozós nem  pusztán  
üzle ti vá lla lkozási

^ O L O IN IA
A  C o lon ia  B iz to s ító  Rt. 

b e k ö ltö z ö tt  ú j székházéba,
cím e: 1134 Budapest XIII., Róbert Károly krt. 76-78.

É jje l-nappal 
partnerszo lgá la ti te le fon : 1498-320 

Fax: 1498-321

A név köte lez

Külföldi és belföldi vadászatszervezés 
Vadász és fegyverismereti vizsga elő
készítő tanfolyamok 
Külkereskedelmi ügyletek bonyolítása 
Címünk: 1051 Bp., Nádor u. 34. 
Telefon: 111-9608, Telefax: 131-4790

u o t u r i s t

HÍRADÓ
1024 Budapest, Retek u. 34.

Tel.: 115-2403, 135-2313. Fax: 135-2356. Tx.: ?2-7800

SZARVAS
Bikaagancssúly LELÖVÉSI DlJ (DM)
2.00 kg »g 790.-
2.00 kg felett 950.-
3.00 kg felett 1280.-
4.00 kg felen 1690.—
5.00 kg felen 2290.-
6.00 kg felen 2690. -  + 1 .20/g
7.50 kg felen 4490. -  +  1.60/g
9.00 kg felett 6890. -  +  2.90/g

10.00 kg felett 9790. -  +  5.50/g
Október 16-ától a bikák lelövési dijai a fentiek 10%-kal csökkentett értéke.
Az agancs mérése 24 órával a kifózés után történik, nagykoponyával.
ÉRMES FELÁR NINCS!
Bikasebzés: a becsült súly alapján számított díj 50%-a 
Bikahibázás: 290.- + 25% áfa
Szarvastehén-, únólelóvési díj: 220.—

hibázás: 4 0 .- +  25% áfa
Szarvasborjú-lelövési díj: 90.—

hibázás: 1 6 .-+  25% áfa
sebzés: a lelövési dij 50%-a

A vadásztársaságnak a fenti márkaárak napi valutavételi szorzóval kapott Ft-ellenér- 
tékét irjuk jóvá. es ebből 17% közvetítői jutalékot vonunk le. melyben benne foglalta 
tik az ügynöki jutalék is.

A HUNTURIST HÍRADÓ a VADÁSZLAP minden számában ezen 
az oldalon található, hogy a legfontosabb információkat közölhes
sük Önökkel.



Kereskedelmi ártájékoztató
Ózhivó sip 

Ft
Fegyvertisztitó 

készlet Ft
Fegyvertisztitó 

olaj Ft

Kettner-Nimród
Budapest 120-180 420-3600 120-640

Diana
Budapest 220 150-650

Kádár u. 
Budapest 260-350 140-260

REFLEX
Budapest — 900 120-135

Arzenál
Budapest — 480 120-130
Vadász
Budapest _ 400 137-235

Siegert-Hubertus
Győr 120 460-720 220-620

Trófea
Debrecen 650 80-500

Szent Hubertus 
Kaposvár 203 645 128-270

Kátai
Orosháza 98 600-1170 170-560

Turul
Szolnok 450-1200 150-250

Hubertus
Szombathely 110-220 790 140

R E C E P T E K

VADDISZNÓSÜLDŐ-SZELETEK
Hozzávalók: 8-10 szelőt vadsül- 
dö-hátsócom b, 1/2 lite r te j, 5-6  
gerezd fokhagym a (fe laprftva), 
10 dkg  vaj. 20 dkg reszelt sajt, 2 
poharas te jfö l, 4 db sárgarépa,
4 db gyökér, só (fzlós szerint).

A vadsüldó hátsó combjából 8 - 
10 szeletet gyengén kiveregetünk, 
besózzuk, majd 5-6 órán át fok
hagymás tejben áztatjuk. A  te jből 
kiszedve lecsepegtetjük, a fo k 
hagymát leszűrjük, és a hússzele
tekre szórjuk.

Kivajazott jénai tálba rakjuk a 
húst. Minden szeletet meghintünk 
reszelt sajttal, majd lekenünk te j
fölle l. A  jénai tá lat előmelegített

sütőbe tesszük, m iután a tetejére a 
maradék te jfö lt ráöntöttük. Kb. 40- 
50 percig sütjük először közepes, 
később kis lángon. Ügyeljünk rá, 
nehogy túlsüljön, mert akkor keser
nyés izt kap.

Közben a m egtisztított friss zöld
séget enyhén besózzuk, és kivaja
zott alufóliába göngyöljük, fgy 
tesszük a sütő elejébe. Kb. 10—15 
perc múlva kiemeljük, és megnéz
zük, hogy megpuhult-e? Ha nem, 
még visszacsomagolva visszatosz- 
szük rövid időre. Ha igen, a hús e l
készültéig akkor is visszacsoma
goljuk, hogy meleg maradjon. Ezt 
tálaljuk köretnek a hús mellé.

GOMBÁS VADDISZNÓ
Hozzávalók: 1 kg  vaddisznó
com b. 2 nagy vöröshagym a, 30 
dkg gom ba, 2 dl vörösbor, o la j 
a  sütéshez, só és ő rö lt bors íz
lés szerint.

A vaddisznócombból ujjnyi vas
tag szeleteket vágunk. A szeleteket 
enyhén sózzuk, m ajd hosszúkás 
darabokra vagdaljuk, és őrö lt bors
sal megszórjuk. 2 nagy vöröshagy
mát felkarikázunk. és egyelőre fé l
retesszük. A  gom bát megtisztítjuk, 
alaposan megmossuk, lecsepeg
tetjük. m ajd felszeleteljük és eny
hén sózva állni hagyjuk.

A  húst előmelegített olajos ser
penyőbe tesszük, 5-6 percig kever- 
getve sütjük, majd a hagymakariká
kat is belekeverjük, ezzel is kever- 
getjük 4-5 percig. Végül a felszele
te lt gom bát adjuk hozzá. Ezzel 5-6 
percig kevorgetjük. Ha a levét e l
fő tte , kovés vörösborral öntözzük 
meg (végül mind a 2 d l-t ráöntjükl). 
A  vörösborral tovább pároljuk, mig 
a hús puha nem lesz.

Rizsköritést és ecetes uborkát 
adunk melléje.

Dr. Nagyné Lendvay G abriella

A vadászterület néhány berendezése
A meghatározásokat nem választottuk 
külön, hanem a számozás sorrendjé
ben adjuk folyamatosan. Ha egy szám
tó l m indkét irányba indul ki a m egfe j
tés, akkor elóbb a vízszintes, majd egy 
gondolatjellel elválasztva a függőle
ges meghatározása szerepel.

M EGHATÁROZÁSOK: 1. Ausztriai 
város. -  Kettős betű. 2. Ételízesítő. 3. 
Becézett férfinév. 4. Sumér legjelentő
sebb városa, közel az Eufráteszhez, a 
halál tengerétől hétnapi járóföldre. 5. 
Ez nem  azonos az e te tő vel. 6. A 
Sárvízbe torkolló  pstak. 7. Másik ket
tős betű. 8. Á lla ti szállás. 9. Monyasz- 
szony. -  Tisza m elletti helységből való. 
10. Az amaliliták királya volt. 11. Kö
tőszó. 12. Baranya megyoi helység. 13. 
A  hatalom megszemélyesítője. 14. Ró
mai kétezer. 15. Vissza napszak rövi
den. 16. Háziállat. 17. Íme. -  Létes ít
m ények. 18. Magyar Optikai Művek 
rövidítése. 19. Pest megyei helység. 
20. Á lló film . -  Héjas gyümölcs. 21. V i
zes-sáros m élyodés. 22. Ézsaut ne
vezték igy. 23. Másik baranya megyei

helység. 24. Fanyar gyümölcs. 25. M a
got szór. 26. M ozg ath a tó k  és á llan 
dó he lyre  k ite le p íte tte k . 27. Vul- 
nus. 28. Orosz folyó. 29. Hilscher Re
zső monogramja. 30. Megéget. -  Nim
fa. 31. Testrész. 32. Ezüst vegyjele. 33. 
Egy másik testrész. -  Kérdószó. 34. 
Mulatság. 35. Gyulladás. 36. Francia 
város. 3 7 . . . .  M iklós építőművész volt. 
Kolos. Tamás, Andor. -  Szenvodés. 39. 
Állami illeték. 40. Itt született Beetho
ven is. 41. Nem latinul. 42. Azonos a 
37. vízszintessel. 43. Alarm. -  Tesz? 44. 
Takarmánytároló fordítva. 45. K ifutó
fiú. 46. Kim ondott betű. 47. Elföldelt. -  
Egy harmadik testrész. 48. Számnév. 
49. Vissza: án. 50. Világtalan. -  Két ró 
mai szám. 51. Egyforma betűk. 52. Jód 
és urán vegyjele. 53. Ha ilyon nincs a 
vadászterületen, akko r ez nem  
ta rto z ik  a gondosan, igényesen  
keze ltek  közé.

Beküldendő sorok: Vízszintes 5., 53.. 
függőleges 17.. 21.. 26.

Beküldési határidő: jú lius 20.
M o ko s István

OSZOLJ, PIHENJ!
A határozatképtelenség bejelenté
sének hálátlan feladata maradt 
Szép Lászlónak a június 24-ére 
összehívott megyei küldöttgyűlé
sén Győrött. 14 fó  hiányzott a dön
tési képességhez, igy azok jártak a 
legrosszabbul, akik a kánikula elle
nére eleget tettek vállalt kötele
zettségüknek. Sajnos mindez m i
nősíti vadászati közéletünket, és

ha nem is konkrétan, de üzenet ér
tékű lehet az érdekképviseletek 
számára is. Ugyanis nemcsak kéz
zel. hanem .lábba l' is lehet véle
ményt nyilvánítani. Egy bizonyos, 
nem megy minden ügy, ahogyan 
eddig, a kölcsönös információs 
rendszer reformra szorul.

(L  Nyílt levél és szerkesztői 
megjegyzés a 18. oldalon.)

ZALA-MAVAD
Egyre közelebb kerülnek a zalai 
vadászok elképzeléseik megváló- • 
sitásához, hogy a Tompa utcai 
székházban vadászati centrumot 
alakítanak ki. A megyei szövetség, 
19 zalai vadásztársaság és a Ma
vad Rt. vadászati kft.-t alapított jú 
nius 19-én. A 2.5 millió forintos 
törzstőkével induló kft. a zalai va

dászatok kétharmad részének le
bonyolítására vállalkozik, a törzs
vendégek után 5, az új vendégek 
után 15 százalék a jutalék. A nye
reséget a szövetségi tagdíj pótlá
sára kívánják felhasználni. A vadá
szati centrumból már csak a tró 
feabírálat hiányzik.
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EZT AZ ÜRES HELYET 
A HÍRLAP ÉS POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE HAGYTUK.
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE RAGASZTHASSÁK 
A CÍMZÉST TARTALMAZÓ 

ETIKETTET.

EMBEREVŐK
TISZAKÉCSKÉN

A maga nemében páratlan és 
iszonyatos ügyben született 
ítélet Kecskeméten. A múlt év 
júniusában Tiszakécske határá
ban álló tanyától -  amely Zom- 
bori Ferenc magángazdálko
dóé -  háromszáz méterre ku
tyák marcangolták halálra Frid- 
rich Károly 68 éves tanyai la
kost. Az ügy előzményei szerint 
Zombori kutyái -  egy kuvasz, 
egy németjuhász keverék és 
egy fekete korcs, már április
ban megtámadták az elhuny
tat. Ekkor még sikerült túlélnie 
a találkozót, amelynek látleletei 
alapján feljelentést tettek, és 
kötelezték a gazdát kutyái 
megkötésére, ó  azonban úgy 
értelmezte a határozatot, hogy 
az csak az állatorvosi m egfi
gyelés idejére vonatkozik, és 
ennek lejárta után éjszakára ú j
ra elengedte a fenevadjait. így 
a tragédia bekövetkezése szin
te törvényszerű volt, és a ké
pen látható módon találták 
meg a szerencsétlenül járt, 
idős embert. Zombori védője 
azonban olyan , e lm élete t' állí
to tt fe l dr. Vas Árpád tanácsve
zető biró számára, amelyet a 
hihetetlensége ellenére is szak
értői véleményekkel kellett 
megcáfolni. A védelem szerint 
ugyanis róka, farkas, esetleg 
más vadon élő állat is lehetett 
a .te tte s ' a helyszínen talált e l
mosódott és nem kellően rög
zített nyomok alapján. Több

tárgyalás alatt állatorvos, va
dász és rendőrségi szakértők 
sorát hallgatták ki. akik egyér
telműen kizárták az állítás lehe
tőségét. amely alapján Zombo
ri mentesülhetett volna a vád 
alól. és a helyi vadásztársaság 
lett volna a felelős. A nem jo g 
erős elsőfokú ítélet: gondatlan
ságból elkövetett emberölés 
vétsége (egy óv hat hónap bör
tön, három évre felfüggesztve 
és tizenötezer fo rin t pénzbír
ság). A kutyák viszont ma is jól 
vannak, és kijárnak a határba. 
A kutyatartás szabályai közis
mertek, minden oltás alkalmá
val újra és újra felhívják rájuk a 
figyelmet, mégis mindaddig 
írott malaszt marad, amíg vala
ki -  rendőr, vadőr, mezőőr -  kö
vetkezetesen és rendszeresen 
számon nem kéri. Pedig, bárm i
lyen hihetetlen, adott esetben 
emberi életet is menthet.

- H -

Trófeakiállítással együtt
őrségi Kupa vadászlövészversenyt rendeztek június 27-én óriszentpé- 
teren. Skeetpályán 25 lövéssel mérkőzött a harminc versenyző. Az első 
hat helyezett kapott dijat, az őrségi Baráti Kör, az őriszentpéteri őrség 
Vadásztársaság és az őriszentpéteri Széchenyi Vadásztársaság adomá
nyaiból, amelyek a helyi népművészet remekei, égetett cserépedényei 
voltak. Az első helyezést Györke Zoltán hivatásos vadász érte el, 21 talá
lattal. A verseny jó hangulatban, sportszerűen, kulturáltan te lt el a festői 
őrségi környezetben. Ezzel egyidejűleg bemutatták Gömbös Mátyás va
dásztársunk 31 éven át gyűjtött trófeáit, preparátumait, amelyek hűen 
tükrözik mind az őrségi táj élőhelyi adottságait, mind a gondos, szak
szerű állománykezelést, a vadgazdálkodási munkát.

Remete István

VADCOOP-HÍREK
Hosszú távú bérvadászati szerző
dést kötött a Vadcoop Vt. a Somo
gyi Erdő- és Fafeldolgozó Gazda
sággal gímszarvas tarvad és vad
disznó lesvadászatra, valamint vad
disznó-hajtásokra. Jelentkezés: a 
társaság irodájában.

Vadcoop júliusi vadászati lehető
ségei:

-  gímszarvas tarvad és vaddisznó

lesvadászatok: Biharugra, Szegedi 
Sándor, 06 66/23-332

-  vaddisznó: Vértes Vt., Karsai 
Imre 06-22/19-413 (kedden és csü
törtökön 11-13 óra között). Bor- 
sod-Abaúj-Zemplén megyében, Dé- 
destapolcsány és Sajószentpétcr, 
Fráter Imre, 06-36/17-061 (kedden 
és csütörtökön 17-18 óra között).

r n m i m

M efl,elen* havonként FótZé**SZt6 Csekö SAodor f t O s  szeA*%2X6  Momonn*y Zsombo*
A s/*rV.6tztóseg levelezés* c«mo 2001 Szentendre Pf 171 A szerkesztóség és az egyesület 
Címe Bp V . Honvéd u S Telefon 112 0784 Jahr Kiadó K f t . Budapest
Egyéni elófnetes éte lén az év* 360 forintos <*jat a Vadászati Kulturális Egyesület lévélezés* 
Caméré le h e t befizetn. (2001 Szentendre. Pf 171 ) vagy Átutalni az AGROBANK nél véZététt 
2»9 98C29.36Ö0 50 40 szémiara A Magyar VAOASZIAP éW zethetó  még a Hírlap előfizetési és 
lepoíiatasi ködénél (HEUR) 1900 Budapest X III. lehé* u 10/A közvetlenül vagy postautal 
vényon. valamint atutalé***) a Postabank Rt 219-99636^2799 pénzforgalmi jelzőszámra
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Athénaeum Nyomda. 
92 0661 
Felelős vezető 
V ido  Józse f 
igazgató

LÁM, LÁM ...

...m á r vannak vadászok, erdé
szek, akik tevékenykednek an
nak érdekében, hogy a kívülál
lók megismerhessék eme „h ír
hedt" szakma művelőit.

1990 őta minden évben a He
rendi Erdész Vadász Közösség 
és a Veszprémi Erdőgazdaság 
szervezésében erdész-vadász ju- 
niálist rendeznek. Az idén közel 
háromezer embert csábított a 
Bakony számos pontjáról He- 
rendre ez a színes programokkal 
teli vasárnap. A szervezők ötle
tességére vall, hogy az esemé
nyek három helyszínen zajlot
tak, egymástól kisebb kirándu- 
lásnyira. A gyerekek legnagyobb 
örömére a Veszprémi Állatkert 
delegálta barátságos tevéjét, lá
máját, pónilovait. Táblán olvas
hattuk hazánk védett állatait, 
növényeit; természeti ismeretter

jesztő könyvek közül válogathat
tunk. Sárkányrepülők, lovasok, 
néptáncosok, vásári komédia, 
főzőverseny, favágóverseny kö
tötte le figyelmünket. íjászok 
gyakorolhatták a helyes íjlövés 
technikáját. Jó volt látni, hogy a 
zöldruhásokat kisebb-nagyobb 
csoportok vették körül, ami re
ményt ad arra, hogy mind keve
sebben lesznek azok, akik csak 
hallomásból tudnak valamit az 
erdészekről, vadászokról.

Ez a juniális is megerősítette 
az Országos Vadásznap jelentő
ségét és szükségességét, mert a 
lehetőséget is nekünk kell meg
teremteni ahhoz, hogy végre az 
emberek fejében kitisztuljon a 
rőlunk alkotott kép. a társadal
mi megítélésünk normalizálöd- 
jón.

Polster Gabriella


