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JEGYZETE

Számtulanszor olvastam, mi tagadás 
jómagam is jó  párszor leírtam : „am i
kor ezeket a sorokat pötyögöm az 
írógépen, még nyár van. kánikulai 
meleg és akit keresünk, éppen most 
van szabadságon”. Minden bizony
nyal ez a magyarázata, hogy ilyen
kor döcögnek a szervezések, egy-egy 
döntés meghozatala késik, semmi 
nem úgy megy. ahogy normális kö
rülmények köiött mehetne. Tetszik, 
nem tetszik, ebben az országban 
most ez van. de tegyük hozzá a szin
tén közismert sztereotip mondatot: 
mreméljük. mire Önök ezeket a soro
kat olvassák "  ... legalább a nyárnak 
és a kánikulának már vége lesz.

Ezt a nem túl eredeti bevezetési 
annak szántam, hogy legalább né
hány döntéshozónak, intézkedésre 
jogosultnak, és mit tudom én. ki min
denkinek mentséget találjak a ..szu- 
nyókálására”, halogató taktikájára, 
figyelmetlenségére, s nem utolsósor
ban a tényleges ..szabadságára

Mert akár a vadásznapi rendezvé
nyek. akár az ehhez kapcsolódó se
gélyakció dolgainak állását nézem, 
ha nem is elkeserítő, de egyáltalán 
nem lelkesítő a helyzet, az érdekte
lenségből csak keveseket sikerült ez 
idáig felrázni, egy egészen kis lelke
sedést beléjük táplálni.

Pedig valami úgy tűnik megmoz
dult. amikor a Vadászati Kulturális 
Egyesület felhívását közzétettük, 
hogy idén szeptember 19-én rendez
zük meg az Országos Vadásznapot. 
Vannak, akik a lehetőséget felismer
ték. mint ez az előző és mostani szá
munkból kiderül, neki is láttak a 
szervezésnek. Sokáig bizonytalan 
volt. mostanra eldőlt, hogy a Föld
művelésügyi Minisztériumnál kezelt 
Vadgazdálkodási Alapból a rendez
vényekhez támogatást is lehet kapni, 
a vadászati és halászati önálló osz
tály 4.5 m illió forint folyósításáról 
biztosította a rendezőket. Nem kell 
sokáig kutatnom az emlékezetem
ben. hogy megállapítsam: régen volt

olyan vadászati rendezvény, amely 
az FM-töl ekkora anyagi támogatást 
kapott volna. Se  szégyelljük megkö
szönni!

Tisztában vagyok vele. hogy egy- 
egy vadásztársaság döntési mecha
nizmusa milyen nehézkes, hogy sok 
esetben kevés az elnök és néhány tag 
véleménye, hogy IB-ülés. netán köz
gyűlési határozat szükségeltetik 
adott esetben a segélyakció támoga
tására... és nyár van. stb. Mégis 
jobban hittem/hittünk a vadászok 
emberi humanitásában, segítőkész- 
ségében. A MAVAD Rt.-nek. Tóth 
Géza elnök-vezérigazgatónak kö
szönhetően - úgy tűnik - megment
hető az elképzelés. Ezúttal sem felejt
kezhetünk meg a köszönetnyilvání
tásról.

Ha T. Olvasóink átlapozzák mos
tani számunkat, fölfedezhetik, hogy 
ennek a számnak a terjedelme 8 ol
dallal bővült, mert közölni kívántuk 
a vadász napi rendezvények prog
ramját és a segélyakcióban résztve
vők listáját. Ha valamelyik rovatunk 
netán vérszegénynek" tűnik, elné
zést kérünk érte...

...m in t ahogy elnézést kérünk a 
Vadcoop Bérkilövő Vadásztársaság 
azon tagjaitól, akik nem kapják meg 
lakcímükre a Magyar VADASZ- 
LA P-nak ezt a számát sem. Külön 
történet az előfizetési hercehurca, 
amelyre majd később visszatérünk, 
most csupán annyit: a magát több 
ezres vadásztársaságnak hirdető 
Vadcoop Vt.-nek - a hozzánk eljutta
tott név- és címlista alapján - csak 
1633 rendesen fizető tagja van. Mert 
akik nem fizetik rendesen a tagdíjat
- érthető az intézőbizottság állás
pontja - ne kapják meg a VADÁSZ- 
lAP-ot. A'agy szeretettel és őszinte 
örömmel - üdvözöljük a Magyar VA
DÁSZIBA P  egyre népesebb előfizetői 
táborában.

Tisztelettel és üdvözlettel 
Csekő Sándor

főszerkesztő

hogy mire ivarérett leszek 
kijön-e végre az új vadászati törvény?



SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Reméayfy Lisztó, Egtr: -...Lapjukban 
szó esett az úgynevezett »átadható« 
puskákról. Az új íegyvcrrcndclet ugyan- 
is lehetővé teszi vadászfegyverünk át
adását annak, aki ugyanolyan fajtájú 
fegyver tartásának engedélyével rendel
kezik. így átadható tárolásra, szállításra 
vagy vadászat céljára is. Ebből adódik a 
kérdés is, vajon hogyan igazolja az ille
tő. hogy nem »mczitlábas«, engedély 
nélkül tartott puskáról van szó? Adjuk 
oda az engedélyt is? Ezt nem tehetjük 
meg, mert akkor a másik puskánkról 
nem marad nálunk semmiféle igazolás. 
Vagy netán arra gondoltak, hogy tépjQk 
ki az igazolványból a lapot? Jó volna te
hát, ha a gépkocsi forgalmi engedélyhez 
hasonló igazolvány lenne, amellyel az 
átadott puska törvényes voltát igazolni 
lehetne mindkét érintett részére. Mond
tam, én mindezeket a rendőrségen is, de 
csak udvarias elutasítás volt a válasz.

A másik gondom, amiért tollat ragad
tam a lap júliusi számában megjelent 
»szarvasirtás« szó kapcsán vetődött fel 
bennem. A szerző - Bán István - új fo
galmat honosított meg ezzel. Ha ugyan
is egy vadásznapon egynél több szarvast 
ejtek el, az nemes, testet-lelket edző 
sportágban elért vadászsiker. Ha pedig 
mást ér ugyanez a szerencse, az már 
»szarvasirtás«! Szeretném, ha a szarvas
vadászat örömeiből minél több vadász
társam részesedhetne. Eddig egyetlen 
olyan hirdetést sem láttam, amelyben 
egy-egy vadásztársaság szívesen látna 
vendégvadászokat, mert nem győzik a 
letszámapasztást. Sőt tagfelvételt sem 
hirdettek. Irtjuk tehát a szarvast, tilalmi 
időben, masunk."

Az első kérdésben minden bizonnyal 
igaza van. pedig a rendeltei - állítólag - 
hozzáértők készítették. bár a vadászokat 
kihagyták a konzultációból. A rendelet
nek azonban Jócskán akadnak ennél na- 
gyobb fogyatékosságai is és sehogyan 
sem illik a hőn áhított m Európa -képbe" 
Ami a másodikat illeti: ha az egész cikk- 
bői csak ennyi maradt meg. az meglehe
tősen sajnálatos. Talán van annyira gaz
da* a magyar nyelv. hogy különbséget 
tud tenni a két fogalom között ugyanúgy.
mint például a fatermelés és az erdőirtás 
között. A kérdés második fele. az úgyne
vezett vadászirigységet tűzi tollhegyre. 
Kétségtelen tény. amivel mindig is. amió
ta a világ világ, számolni kellett. Embe
rek vagyunk, megannyi hibával, tökélet- 
ienséggel. Ebbe az is beletartozik. hogy 
If í}™  bármennyire megértő valaki, ha 
impotens, akkor sem ajánlgatja mások
nak sem a feleségét, sem a barátnőjét. 
Bármennyire is fogy a fókák száma, esz
kimók még nem vagyunk.

P6lfekei Róbert, Kaposvár: ....Somogy 
megyében - éppen a kedvező élőhelyi 
viszonyok miatt - a nagyvadszaporulat 
a vadászat hatásai ellenére is bőséges. A 
vad által okozott károk mind a mező- 
gazdaságban, mind az erdészetben a kí
vántnál jóval magasabbak. További 
gondokat telentenck - például a barcsi 
ősborókásban - az elszaporodott üregi 
nyulak is. Irtották is őket, méreggel, 
csapdával, puskával, tűzzel-vassal. fcgy- 
re gyakoribb az illegális vadászat, fő

ként íjjal, nyílpuskával. Ma már a bol
tokban a legmodernebb számszeríjakat, 
csigás íjakat is meg lehet vásárolni. A 
legutóbb elejtett sánta őzbakom lábába 
egy nyílhegy volt beletörve. Hangtalan, 
gyilkos eszköz, amelynek elterjedése be- 
luthatatlan következményekkel jár. Va
jon tudják-e, felmérték-e ennek jelentő
ségét azok, akik a forgalmazásra az en
gedélyeket felelősséggel vagy anélkül 
kiadták? Egészen bizonyos, hogy egy 
kultúrországban, vagy olyanban, ahol 
azzá szeretnének válni, nem az a vadlét
szám szabályozásának a módja, hogy 
bármilyen módon támogatják a vador
zókat. Sürgősen tenni kellene valamit, 
mert kezd elszabadulni a pokol. Azt is 
meg kellene fontolni, hogy a fölös szá
mú vadat élve befogni olyan területekre 
lehetne elszállítani vagy exportra külde
ni, ahol abból a vadfajból a kívántnál 
kevesebb van..."

Igaz meglehetősen régen, de a kalan
dozások korában a művelt nyugaton így 
kezdődtek az imádságok: A magyarok 
nyilaitól ments meg Uram. minket! Bár 
ma is sokan úgy gondolják, hogy ez talán 
újra a kalandozások kora. de az imádko
záson kívül azért tehet is egyet és mást a
vadállományt féltő vadgazda, hiszen va-

veseb\
\ny is

meg teljesen nyugodt lehet, a vadorzó

loműnyl
dorzó - hol több. hol kevesebb mindig is 
volt ott. ahol vadállomány is éh. Afelől

nem a vadkár elhárításáért lopja a másét.
r  a hibái.

------ ------' lopja c
Es még egyet: sohasem az eszköz« 
az íj. a számszeríj, hanem aki mögötte 
van. azt kell hibáztatni és ha lehet miha
marabb fúlöncsípni. Vonatkozik ez - ter
mészetesen - az illegális puskásokra, de a 
magukon uralkodni nem tudó. önző. kap
zsi sportvadászokra is.

Tábori Péter, Budapest: ....a  fővárostól 
távoli vadásztársaságunkban az új ren
deletek miatt több idős vadásztársunk is 
letette a fegyvert. Mindegyikük régi, jó 
vadásztárs volt, akik idol, fáradságot 
nem kímélve dolgoztak a társaságért, a 
vadállományért. Szomorú valóság, hogy 
éppen most. öreg napjaikra kellett meg
válniuk attól, ami mindent jelentett szá
mukra, hiszen a soványka nyugdíjból 
nem telik a vadászatra. Sokat törtük a 
fejünket, mit is tehetnénk, van-e valami 
lehetőség, irányelv, hogy tiszteletbeli 
vagy pártoló tagok maradhassanak?"

A Mközponti" irányelvek, direktrivák 
ideje lejárt. A törvény az et)-esületi önkor
mányzót hatáskörébe utalja az ilyen kér
déseket. Az emberséges megoldások közül 
azt tanácsoljuk, hogy a vadásztársasági 
alapszabály módosításával határozzák 

• a leköszönt tiszteletbeli tagok jogait.
• senki bele nem szólhat. Az alapsza

bály-módosítást a közgyűlésnek kell jóvá
hagynia. az intézőbizottság előterjesztése 
alapján. Mindezek ellenére szavazati joga 
sem a tiszteletbeli, sem a pártoló tagnak 
nem lehet, de egyébként tevőlegesen részt
vehet a társaság életében a törvényes ha
tárokon belül. Adott esetben, ha puskája, 
vadászjegye megmaradt, mert esetleg át
lépett egy olcsóbb bérkilövő társaságba, 
vadkárelhárító vadászatokon, társas va
dászatokon részt vehet, ugyanúgy mint 
más egyesületi rendezvényen.
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Mire szabad vadászni?
S Z E P T E M B E R B E N
gimszarvasbika, -tehén, 
-iinő, -borjú a  
szikaszanasbika, -tehén, 
-iinő,-borjú a  Dybowski 
szarvasbika, -tehén, -iinő, 
•borjú a  őzbak a  
muflonkos, -jerke, -bárány 
a  vaddisznó a  balkáni 
gerle a  örvös galamb a  
tőkés-, böjti-, csörgő-, 
barát- és fütyülőréce a  
szárcsa a  üregi nyúl a  
házigörény a  
pézsmapocok a  dúvad.

O K T Ó BER BEN
gimszarvasbika, -tehén, -ünő, -borjú, 
a  szikaszanasbika, -tehén, -ünő. 
-borjú a  Dybowski szarvasbika, 
•tehén, -ünő, -borjú é dámbika, 
-tehén, -ünő, -borjú é őzsuta, -gida 
a  muflonos, -jerke, -bárány a  
vaddisznó a  mezei nyúl é 
fácánkakas, -tyúk a  balkáni gerle 
a  örvösgalamb október 15-éig a  
tőkés-, böjti-, csörgő-, barát- és 
fütyülőréce 0  szárcsa a  nagylilik 
a  vetési lúd a  üregi nyúl a  
házigörény a  pézsmapocok a  
dúvad.

SZEPTEMBER
Őszelő, avagy Szent M ihá ly  hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 óv átlagos 
hőmérséklete 
Celsius-fokban

5 Szombat 508 18 16 1444 2321 24.1
6 Vasárnap 5.10 1814 15 23 - 23.9
7 Hétfő 5.11 18.12 1554 0.23 23.7
8 Kedd 512 1810 1621 1 26 23.6
9 Szerda 514 1808 16 44 230 23.7

10 Csütörtök 515 1806 17.04 333 23.6
11 Péntek 5.16 1804 17.24 4.37 23.1
12 Szombat Q 3.17 5.18 18 02 17.43 5.40 23.0
13 Vasárnap 519 1800 18 03 644 22.2
14 Hétfő 520 1758 1825 749 22.5
15 Kedd 522 1756 1851 855 22.5
16 Szerda 523 1754 19.22 10.03 22.0
17 Csütörtök 5 24 17.52 2001 11.09 21.4
18 Péntek 526 1750 20 49 1213 21.5
19 Szombat 20 53 527 1748 21.47 1310 21.4
20 Vasárnap 528 1746 2255 14.01 21.3
21 Hétfő 530 1744 — 14.42 21.0
22 Kodd 531 17.42 0.10 15.18 20.6
23 Szerda 532 17.40 1 30 1548 20.5
24 Csütörtök 534 1738 252 16.14 20.8
25 Péntek 535 1736 4.13 1640 21.0
26 Szombat e 11.40 536 1734 535 17.06 20.4
27 Vasárnap 538 1732 656 17.34 20.0
28 Hétfő 539 17.29 8.16 1805 19.4
29 Kedd 540 1727 9 33 1842 19.4
30 Szerda 542 1725 10 43 19.25 19.4

OKTÓBER
Őszhó, avagy M indszent hava

1 Csütörtök 543 1723 11.45 20.16 19.3
2 Péntek 545 17.21 12.37 21.13 192
3 Szombat ) 1512 546 17.19 1320 22.14 18.8
4 Vasárnap 547 17.17 13 55 23.17 18.5
5 Hétfó 549 17.15 1423 — 179
6 Kedd 550 17.13 1447 0.20 17.5
7 Szerda 552 17.11 1509 1.24 17.9
8 Csütörtök 553 17.10 15.29 2.27 17.7
9 Péntek 554 1708 15 48 330 17.4

10 Szombat 556 1706 1608 434 17.1
11 Vasárnap © 19 03 5 57 17 04 1630 539 17.1
12 Hétfó 5 59 17 02 1656 646 16.9
13 Kedd 600 17 00 17.26 7.53 16.7
14 Szerda 6 01 1658 1802 901 16.4
15 Csütörtök 6 03 1656 18 47 1006 162
16 Péntek 604 1654 1942 1105 16.1
17 Szombat 606 16 52 20 46 11.57 15.8
18 Vasárnap 6 07 1651 21.58 12.41 15.6
19 Hétfó C 512 609 16 49 23.14 13.17 14.9
20 Kedd 610 1647 - 13 48 14.5
21 Szerda 612 16 45 0 32 14.15 14,4
22 Csütörtök 613 1643 1.50 14.40 14,2
23 Péntek 615 16 42 309 15.05 13.9

Újhold - e; Első negyed - >; Holdtölto - ©; Utolsó negyed - <1
A nyári időszámítás ideje alatt a közölt időpontokhoz egy órát hozzá kell adni
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Nem törekszünk kizárólagosságra!
INTERJÚ DR. TÓTH GÉZÁVAL, A MAVAD ELNÖK-VEZÉRIGAZGATÓJÁVAL

VA D Á SZLA P: - Tavaly egy vál
ságkezelő program kidolgozását 
kezdtek el, miért volt erre a Mavad
nak szüksége?

DR. TÓTH G É Z A : - Az általá
nos gazdasági válság nem kerülte cl 
a mi portánkat sem, amelyhez ha 
hozzátesszük. alkalmazkodnunk 
kell a piaci viszonyokhoz, rögtön 
érthetővé válik a válságkezelő prog
ram kidolgozásának szükségessége. 
A vadászati kül- és belföldi piacon 
felerősödött a konkurencia, a vad
húspiac összeomlott, az élővadex
portunk csökkent, hazai partnere
ink többségének pénzügyi állapota 
romlott - mindez arra ösztönzött 
bennünket, hogy felmérjük gazda
sági helyzetünket és olyan intézke
déseket tegyünk, amelyek vállalko
zásainkat eredményessé tehetik.

V A D Á SZLA P: - Mondana egy
két ilyen intézkedést?

DR. TÓTH G ÉZ A : - Értékesítet
tük a soproni exporttelepünket, 
más telephelyünkön több kft-t hoz
tunk létre, amelyek hatékonyabb 
eszközfelhasználást eredményez
tek, kialakítottuk a belföldi és kül
földi irodahálózatunkat, fokoztuk a 
reklámtevékenységünket... és arra 
törekedtünk, hogy a pénzünket 
olyan vállalkozásokba fektessük, 
amelyek üzleti érdekeinket szolgál
ják.

V A D Á SZLA P : - összefoglalva, 
a tavalyi esztendő alapján, most mi
lyen ccg ön szerint a M AVAD  Rt?

DR. TÓTH G ÉZ A : - Gazdasági- 
lag stabilizálódott, tőkeerős, hosszú 
távú koncepcióval rendelkező, egy
re inkább holdingként működő 
részvénytársaság vagyunk, amely
nek a szerepe a vadászati és vad
húspiacon az árak alakításában vál
tozatlanul meghatározó.

V A D Á SZLA P : - A tavalyi visz- 
szacsés után, idén vár-e javulást a 
vadásztatásban?

DR. TÓTH G ÉZ A : - A tavalyi 
vadászati tervünket valóban csak 
87 százalékra sikerült teljesíteni és 
ez 5 millió DM  csökkenést jelentett 
a forgalmunkban. Viszont, annak 
ellenére, hogy több régi ügynö
künkkel megszakítottuk a kapcsola
tot, a Mavad törzsvendégei megma
radtak. Most értünk el arra a szint
re, hogy adataink számítógépes fel
dolgozása lehetővé teszi a törzsven
dégrendszer kínálta előnyök köl
csönös kihasználását. Ez előnyös a 
külföldi vendégeknek, és a bizomá
nyosainknak is. Mindezek ellenére
- mivel ismerjük a január-februári 
fácánvadásztatások sikertelenségét
- azt kell nyilatkoznom, hogy nem 
várok javulást a vadászati üzletág
tól.

V A D Á SZLA P: - Hány külföldi 
irodája működik a Mavadnak.

DR. TÓTH G ÉZ A : - Bécsben. 
Münchenben, Frankfurtban. Olasz
országban Cervignonoban van 
önálló irodánk. Ennek köszönhető, 
hogy álljuk a versenyt, bővíteni 
tudtuk és tudjuk a vendégkörünket.

V A D Á SZLA P: - Olvasóinkat zö
mében a Mavad hazai piacpolitiká
ja érdekli. Itt várható-e változtatás?

Még ha hihetetlenül hangzik is. ez az igazság: több hónapon keresztül 
készítettük elő a találkozást a Mavad Rt. elnök-vezérigazgatójával, 

elfoglaltsága miatt nehezen sikerült a randevú. Időközben azok 
a kérdések, amelyekkel eredetileg kívántuk megkeresni, lassan-lassan 
tárgytalanná, illetőleg kevésbé érdekessé váltak. Mert kit érdekel már, 
hogy milyen évet zárt tavaly a Mavad, amikor idén is már eltelt több 

mint fél esztendő az évből? A beszélgetést mégis ezzel kezdtük, hiszen 
ahhoz, hogy érthető legyen a legrégebbi és korábban egyeduralkodó 

vadászati és vadkereskedelmi cég üzletpolitikája, szólni kell
az előzményekről.

szer modernizálása a garancia arra, 
hogy a pénzügyi fegyelmezetlensé
geket elkerülhessük. Ez általában 
eddig is igaz volt. de egyes esetek
ben előfordult vita, nézeteltérés a 
partnereink és közöttünk. A „d i
vat” , hogy mindenért a Mavadot 
szidják, kezd elmúlni, s remélem, 
hogy egyre inkább a piaci korrekt
ség és etika lesz jellemző ezen a te
rületen is.

VA D Á SZLA P: - Ez alatt azt ért
sük. hogy elégedetlen az elszámoló- 
helyek versenysemlegességével?

DR. TÓTH G ÉZ A : - Ezt is ért
heti. Egyetlen példát mondok, a 
trófeabírálatot, amely mindennek 
mondható, csak éppen elfogulat
lannak nem. mivel a legkülönfélébb 
és gyakran helyi érdekeknek kell 
megfelelniük.

VA D Á SZLA P: - Röviden tekint
sük át a Mavad egyéb tevékenysé
gét és szeretnénk tájékoztatást kap
ni az újdonságokról is.

DR. TÓTH G ÉZ A : - A vadászat 
területén már említettem néhány 
változást. A lényeg, mint mondtam, 
a minőség és a megbízhatóság. Ezt 
azért hangsúlyozom, mert az új 
vendégek megszerzése és megtartá
sa másképpen nem képzelhető el. 
Ez együtt jár esetenként azzal is, 
hogy az utolsó pillanatban jelentke
ző vadászterületek vendégeinél 3-5 
százalékkal több jutalékot fogunk 
felszámolni. Nem tagadom, hogy 
ahogy a törvények lehetővé teszik, 
részt kívánunk venni a privatizáció
ban, azaz törekszünk a saját és ön
álló vadászterületek kialakítására. 
Az áraink, árjegyzékeink összeállí
tására továbbra is nagy hangsúlyt 
fektetünk. Nem kívánunk elszakad
ni az európai áraktól, de arra törek
szünk, hogy kifejeződjön benne a 
magyar vadállomány jó minősége, 
a szolgáltatások magas színvonala, 
a vadásztatás eredményessége. Ter
vezzük egy ügyfélkártyarendszer 
bevezetését, amellyel megkönnyit- 
hetjük az adminisztrációt, ugyanak
kor megnehezítjük, esetenként 
szankcionálhatjuk a Mavad vendé
geinek elszállítását. A jövőben arra 
is vállalkozunk, hogy vendégünk
nek nem csak Magyarországon, ha
nem más országokban is szervez
zünk vadászatokat. A kezdeti lépé
seket ennek érdekében már megtet
tük. Mint újdonság, ide kívánkozik, 
hogy augusztus l-jétöl éleire hívtuk 
a Mavad-Gyomaendrőd vadte
nyésztő és forgalmazó kft-t. amely 
az apróvadvadászatok árualapjá
nak stabilizálását hivatott elősegíte
ni.
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DR. TÓTH G É Z A : - Úgy gon
dolom. hogy igen. Csak olyan part
nereinket támogatjuk hitelekkel, 
kölcsönökkel és más módon akik 
forgalmuk zömét velünk bonyolít
ják. Ha anyagilag segítséget nyúj
tunk. a pénzünk arányában bele kí
vánunk szólni a vadgazdálkodásba, 
a szolgáltatások színvonalának ala
kításába, a vadásztatás eredmé
nyessé tételébe. Ebben az évben ed
dig 70-80 millió forint előleget he
lyeztünk ki és olyan szerződéseket 
kötöttünk, amelyek betartásához 
szigorúan fogunk ragaszkodni, és 
amelyek a közös érdekeltséget tük
rözik. A termelők, azaz a vadászte
rületek és a mi, azaz a Mavad érde
kellentétét kívánjuk feloldani szak
értőink delegálásával, az együttmű
ködés, a kapcsolattartás rendszeres
sé tételével. Nem törekszünk kizá
rólagosságra. de arra igen, hogy a 
pénzünk arányában mind a terüle
tek. mind a kereskedőink minősé
get adjanak a régi és az új vendége
inknek. Nem akarunk minden áron 
minden hazai vadászatot értékesíte
ni. viszont amire vállalkozunk, an
nak színvonalasabbnak kell lennie, 
mint amit a konkurencia produkál.

V A D Á SZLA P: - Korábban a 
legtöbb pjrtnerük arra panaszko
dott. hogy a Mavad rendszertelenül 
és késve fizet. Idén javul-e a pénz- 
ügvi fegvelem?

Í)R . TÓTH G ÉZ A : - Adminiszt
rációnk átszervezése, nyilvántartá
saink pontossá tétele, a teljes rend

A kereskedelem területén arra tö
rekszünk, hogy differenciált és ru
galmasan változtatható felvásárlási 
rendszert alakítsunk ki. Ez vonat
kozik az árakra és a gyűjtőközpon
tokra is. A vadhús exportjának javí
tása érdekében a vecsési feldolgozó 
üzem rekonstrukcióját befejezzük, 
újabb piacok után nézünk arra tö
rekedvén, hogy minél több feldol
gozott terméket exportálhassunk. 
Itt is van újdonság, július l-jétöl 
működik Münchenben az új keres
kedelmi irodánk, amelyet a vadhús 
értékesítésére és gyorsfagyasztott 
termékeink eladására hoztuk létre.

A Mavadkert azért alapítottuk, 
hogy a belföldi vadhúsellátásról és 
forgalmazásról gondoskodjunk. A 
cég működik, és érezhetőn növek
szik a belföldi igény a vadhús iránt.

A csiga, az agancs, a hobbiálla
tok és az élő nyúl exportja mond
hatni alaptevékenységeink közé tar
tozik. a piaci helyzethez alkalmaz
kodva kívánjuk növelni vagy csök
kenteni az ezzel kapcsolatos tevé
kenységünket és egyre több figyel
met fordítunk a különböző fogyasz
tási cikkek (tengeri hal, margarin 
stb.) importjára.

V A D Á SZLA P: - Milyen most a 
Mavadnál dolgozni?

DR. TÓTH G ÉZ A : - Azalatt a 
három év alatt, amióta a Mavad 
élére kerültem, ha nem is minden, 
de sok elképzelésemet sikerült meg
valósítani. A leglényegesebb, hogy 
egy elkényelmesedett, a monopol
helyzetéhez hozzászokott vállalat
ból nem kis erőfeszítés, vita és küz
delem árán eljutottunk egy, a piaci 
viszonyokhoz könnyebben alkal
mazkodó, integráló szerepet betöltő 
vállalkozás kialakításához. Ez alap
vető szemléletváltoztatással, sze
mélycserékkel, a módszerek meg
változásával járt együtt. A létszá
munk 376-ról 223 dolgozóra csök
kent. emelkedtek a fizetések, a csá
bítások már nem hatnak olyan erő
sen, mint a korábbi években. Úgy 
érzem, most nem olyan rossz a Ma
vadnál dolgozni... de erről inkább 
a munkatársaimat kellene megkér
deznie!

V A D Á SZLA P: - Végezetül, ho
gyan látja a magyar vadászat jövő
jét?

DR. TÓTH G É Z A : - Aggódom 
amiatt, hogy az általános rendezés, 
a törvény megszületése várat magá
ra. Sajnos, a vadásztársaságok jó 
része pénzügyi gondokkal küzd és 
nevezzük nevén: rablógazdálkodik. 
Ez megállíthatatlanul vadállomá
nyunk minőségromlásával jár 
együtt. Az ésszerűtlen állománya- 
pasztásoknak. amely egy gerjesztett 
szakmai vitának következménye, 
máris számokban is kifejezhető ne
gatív eredménye van. Véleményem 
szerint a magyar vadászat és vad- 
gazdálkodás az elmúlt évtizedek
ben teremtett magának egy rendkí
vül pozitív, európa és világszerte el
ismert nimbuszt... és ezt az elő
nyünket meg kellene tartani a piaci 
viszonyok kialakulása között is.

—ess—
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BŐGÉSI FORTÉLYOK
Aki a szarvasbikát bőgőskor szeret
né megközelíteni, jól teszi, ha előbb 
meggyőződik arról, hogy a bika 
egyedül vagy a rudlinál áll-e? Fi
gyelje a bika bőgősének mikéntjét- 
hogyanját. Ha a bika, főleg közel, 
egyhangúan, inkább vágyakozóan, 
mint mérgesen és nem állandóan 
egyazon helyen bőg, az azt valószí
nűsíti, hogy keresőúton jár egy te
hén után. Ebben az esetben a be- 
cserkelése addig előnyös, amíg 
olyan közelségbe érünk, hogy az 
utánzott tehőnhangot meghallja, 
amelyre szinte kivétel nélkül reagál 
és bedől a cselnek. Ha a bikát nem 
lehet elég gyorsan megközelíteni te
repakadály miatt, vagy mert túl 
gyorsan elvonult, úgy utánozzuk a 
csapatánál álló bika hangját, vagyis 
tegyük féltékennyé, így rendszerint 
becsalható. Általában nem nehéz 
az ilyen bikát becsapni. Sokszor na
gyon nehéz a becsalt kereső bikától
- ha pl. nem golyóérett - szabadul
ni anélkül, hogy elijesszük. Az 
utóbbi leginkább csak akkor sike
rül, ha egy magaslesen tartózko
dunk. Az utóbbi esetben egyszerű
en felhagyunk a tehénhang után
zással, illetve ingerlő bőgőssel ős 
addig maradunk csendben, amíg a 
bika - sokszor hosszas keresés után
- ismét elvonul. Ha azonban a föl
dön takarásban állunk, ős a hívott 
bika nem lőhető, úgy vajmi keveset 
használ, ha csendben maradunk, 
mivel ilyenkor a bika rendszerint az 
egész környéket átkutatja, ős eköz
ben tőlünk szelet kap.

Ha a bika bőgőse változatos és 
nem egyhangú, nem vágyakozó, ha
nem másféle modulációban hang
zik, úgy minden bizonnyal a csa
patnál áll. Ha netán közbe-közbe 
egy-egy támadó hang is hallható, 
úgy biztonsággal elfogadható, hogy 
egy vagy több mellékbika van a kö
zelében.

Ha a csapatbikát akarjuk becser- 
kclni, mindenekelőtt próbáljuk 
megtudni, hogy a rudli hol tartóz
kodik. Ha azonban egy ideig hall
gatjuk a bikát és biztatjuk őt a bö- 
gőkürttel, hamarosan rájövünk, 
hogy a vad mozgásban van-e vagy 
nem, és ha igen akkor arra is, hogy 
melyik irányba tart. Ebből is felis
merhető, hogy a tehenek hol tartóz
kodnak, melyeket mint ismeretes a 
csapatbika többnyire maga előtt te
rel. Ha a csapatbika egyedül van a 
csapatnál, úgy a dolog egyszerű. 
Minél több mellékbika követi a csa
patot, annál nehezebb a közelítés, 
mert ilyenkor nemcsak a csapatot, 
hanem a mellékbikákat is kerülget
ni kell. Hogy melyik oldalról köze
lítsünk a csapatbikához, erre nincs 
regula, előírás, ez a szél irányától 
függ. Ha a vad széllel szemben vo

nul - amit előszeretettel tesz - úgy 
vagy a váltóján kövessük, vagy ol
dalról közelítsük félszéllel, mindig 
ügyelve arra, hogy a mellékbikák 
útjába ne kerüljünk.

50 lépésnél közelebb a csapatbi
ka rendszerint nem enged közelíte
ni a csapatához, de megeshet, hogy 
már korábban elindult a vélt riváli
sának közelítésére, nevezetesen ak
kor, ha mellékbika nem észlelhető a 
közelében. Legtöbbször a feltűnő, 
egyre haragosabb válaszából a vár
ható támadásra lehet következtetni. 
Nagy sűrűségben, ahol a fegyver 
biztosítása is körülményes, mellőz
zük a bika erős ingerlését, becsalá- 
sát, ez esetben inkább - ha elég kö
zel értünk - keressünk egy alkalmas 
helyet a lövésre és csak utána kísé
reljük meg a bikát ismét erősen in
gerelni. Ha a rábőgcssel nincs sze
rencsénk, próbálkozzunk a tehén
hanggal. Ha ez sem használ, úgy 
dolgozzunk meg egy fatönköt, bok
rot egy husánggal és rögtön utána

hallassuk a támadó, az ,.ö, ö, ö" 
hangot. Ha azonban a bika beugrá
sa valószínűsíthető, mielőbb hú
zódjunk takarásba. A bokor, a fia
tal fenyő vagy más sűrű cserje jobb 
szolgálatot tesz. mint egy fatörzs. 
Mindenesetre zavarmentes kilövé
sünk legyen előre. Ha a bika bejön
- ami egy csapatbikánál legtöbb
ször valószínű - ez haragos, ellen
séges formában történik, s szinte 
biztosra vehető, hogy olyan helyen, 
ahol kis kilátása van. mert a vélt ri
válisát a bika mustrálni akarja. Ha 
nem jut rögtön egy ritkásabb helyre 
vagy tisztásra, úgy gallytördelős, 
vagy könyökkel lombdörzsölős stb. 
felénk csalhatja. Ha már hallatszik 
a bika hangos zörgéssel kísért köze
lítése, úgy rögtön készüljünk a lö
vésre, hogy készek legyünk ha meg
jelenik. A minősítéssel is igyekez
zünk, mert sok időt a bika erre nem 
hagy. Ha meggyőződtünk, hogy az 
a bika áll előttünk, amit kerestünk, 
mihamarabb lőjünk, mert ilyenkor

rendszerint a cél 8-25 méter, ha le
vesszük a távcsövet a puskáról. Ha 
azonban nem az a bika van előt
tünk amit vártunk, úgy maradjunk 
teljes csendben. Ha tényleg a csa
patbikával van dolgunk, biztosan 
csak rövid ideig figyel és aztán 
rendszerint ügetésben visszatér a 
csapatához, melyet nem szívesen 
hagy magára hosszabb időre. A rö
vid távollétében oly indulatosan, 
idegesen viselkedik, hogy sokszor a 
legkisebb távolságban állót sem is
meri fel. Nyugodt mozdulatlanság
ban ős jó szélben nem gyanít sem
mit. Az elejtésre nem kívánt bika el
riasztását is meggondoltan kell vé
gezni, nehogy egyúttal a hallótávon 
belül álló csapatbikát is mcgríasz- 
szuk. Az utóbbit elkerülendő, a kö
vetkező trükköt használjuk. Utá
nozzuk egy erős bika hangját, ad
junk egy erős támadóhangot és 
ugorjunk a gyengébb bika irányá
ba, amely rögtön menekül. Ezen a 
módon a hallótávon belül álló csa
patbika meg lesz tévesztve. Hallja a 
menekülő bika zörejét, de ugyanak
kor a támadó hangját egy erős biká
nak, ami gyanússá teszi és gyakran 
arra készteti, hogy a haragos rivá
lisra vesse magát. Ha egy ilyen, el
ijesztett menekülő bika a csapatbi
ka közelébe kerül, úgy gyakran elő
fordul, hogy az rögtön megtámadja 
és további menekülésre kényszerül.

Többen állítják, hogy a bőgőkür- 
tel történő hívás a magaslesről nem 
előnyös. Én ezt a véleményt nem 
tudom osztani. A tapasztalataim 
szerint az ellenkezőjét kell állíta
nom. Nagyon sokat bőgtem és csal- 
sipoltam magaslesekről, kivéve a 
Kárpátokat, ahol magasles nem lé
tezett. A sikerek, amiket a magasle
sekről elértem, nem hagytak utánuk 
kívánnivalót. Az maga egy meg
nyugtató érzés, hogy a vad nem 
kaphat szelet, bármely oldalról is 
közelít vagy távolodik. A túl magas, 
a fedett, illetve zárt lesek - kilövő
résekkel - nem jók. A létra nem áll
hat túl meredeken és a létrafokok 
nem lehetnek túl messze egymástól, 
hogy a kutya is felmászhasson. Tá
voleső fokok az embernek is nehe
zítik a zörejmentes feljutást. Az 
egész létesítmény úgy legyen konst
ruálva, hogy ne nyekeregjen. Ezek 
volnának a magasles legfontosabb 
ismérvei. Minden egyéb kényelmet 
szolgáló berendezés, mint ülőkék, 
rudak a puskacsőtámasznak többé- 
kevésbé kedvtelés, amit az egyik 
így, a másik másképp tart előnyös
nek. Az értelme a magaslesnek ne 
csak a vad lelövése legyen, hanem 
annak kényelmes megfigyelése is.

Georg Gráf zu Münster 
könyvéből közreadta: Karádi Ferenc
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Széltében-hosszában terjedt a hír, 
hogy egy bizonyos főhatósági levél
re hivatkozva megtiltották az erdé
szeknek. hogy vadásztársaságokban 
tisztséget - sőt az ország északi vé
gein állítólag már tagságot is - 
fenntarthassanak. Miután a hírek 
szájról szájra szállnak és mindenki 
hozzátesz, vagy elvesz belőle vala
mit, az illetékestől, Dauner Márton- 
tói, az FM  erdészeti és faipari fő
osztályának vezetőjétől kértünk tá
jékoztatást és magyarázatot.

- Mindez így nem igaz - adta 
meg a választ a főosztályvezető. - A 
főosztályunk által kiadott körlevél
ben csupán arról van szó. hogy 
olyan vadásztársaságoknál, ame
lyek a területüket az erdőgazdasá
goktól bérlik, nem kívánatos, ha a 
bérbeadó és a bérlő képviselője 
ugyanaz. Ez összeférhetetlen, leg
alábbis a mi véleményünk szerint. 
Én itt természetesen az aláírási jog
gal rendelkező tisztségviselőkre 
gondolok, és nem tudom, mit lehe
tett körlevelünkből félreértelmezni.

- Tévedés ne essék, nem a le
mondásra kötelezett elnökök, va

Különös ..kaszt”  a vadászoké: elszi
getelt. magába forduló. Lovak az 
itatóvájúnál előbb maguk közé en
gedik az odakéredzkedőt; az egye
temek Icgkcmcnyebbikére hama
rabb felvételt nyert a jelölt, mint 
ahogyan egy vadásztársaság bőví
tette volna tagjainak létszámát. 
Azaz, hogy mit beszélek, hisz senki 
nem csodálkozik - ne is csodálkoz
zék rajta, a putnokiaknál például a 
'89-ben leköszönt elnöknek mind
két fia, keresztfia, veje, sógora s va
lahány érdeklődő csak volt a népes 
családban, mindenki társasági tag 
lett a rövid tízesztendős elnökségi 
ideje alatt.

Aki látott már valaha - akárcsak 
gyorsvonatból is - vadászpuskát, 
tudja, micsoda kálváriát kell végig
járnia. ha társasági taggá akar vál
ni. Hajtani járt mindenekelőtt, só
zott. szórót épített és magasleseket, 
hogy a végzett kemény munkával 
kiérdemelje a jogot. No, még nem a 
társaságét, hanem hogy a tagjelölt
ségért esedezzen. Ez kérvény be
adását jelentette, aminek eredmé
nyeként - így irta elő a szokásjog - 
idővel valóban rendes taggá válha
tott az illető. A jóérzés persze nem 
szokta számon kérni, hány évet ta
kar valójában a „mennyi", mert 
években mérték.

dászmesterek és más tisztségviselők 
értelmeztek leire a körlevelet, ha
nem azok munkahelyi felettesei. 
Végiére is a mai világban a vállalati 
..karcsúsítások** miatt nem tanácsos 
ujjat húzni mondjuk a privatizációs 
biztossal, illetőleg értelmezési vitá
kat folytatni envhén szólva nem 
célszerű. Megkaphatnánk az omi
nózus levél másolatát?

- Miután ez a körlevél más, vál
lalati ügyekkel is foglalkozott, nem 
áll módomban kiadni, de azt meg
ígérhetem. ha bárkinek valami 
gondja van, szívesen orvosoljuk. 
Gondolom, esetenként történhetett 
csak félreértés...

Úgy legven. A gyakorlat azonban 
mást mutat. Amit ugyanis félre le
het érteni, a/t többnyire félre is ér
tik. Eddig igen sokszor hangozta
tott érv volt. hogy hozzáértő szak
embereket kell a vezetőségekbe 
megválasztani és ez nem kevés he
lyen sikerüli is. Az egyesületi tör
vény szerint bármely tag. bármely 
tisztségre megválasztható. A mun
kaadó viszont senkinek meg nem 
tilthatja, milyen egyesület, feleké-

így volt ez az elmúlt 40 évben 
majd mindenütt. *90-’9l óta azon
ban demokráciát írunk és mondunk 
Magyarországon, és a változás sze
le a putnokiak vadásztársaságát is 
megcsapta. Nevet változtatott a ve
zetőség javaslatára a tagság, az ..Al- 
só-Gömöri Nagyvadas’-t. Megma
radtak a fiók melyén az évek óta ott 
porosodó felvételi kérelmek is.

Ma is ott porosodnak!
A társaság ugyanis - hogy ne le

gyenek vádolhatok bezárkózottság- 
gal - ez év májusi közgyűlésén 
60 000 forintra emelte a leendő ta
gok által kötelezően befizetni elren
delt vagyoni hozzájárulást. A ko
rábbi 500, 1000, 2000,végül pedig a 
legutóbbi 5000 forint helyett most 
tizenkétszeres az áremelés!

Persze, túl a demokratikus állam
rendszer kezdetén, szive joga min
den szervezetnek, hogyan alakítja 
belső rendjei. Csak hát az emberek 
többségének igazságérzetet is adott 
az Isten, s annak mérlegnyelvét 
aligha módosították az elmúlt 40 
évnek a rendszerváltozásai. így az
tán egymástól, vagy jobb esetben 
csak önmaguktól kérdezik a tagje
löltek, minek is tekintsék a tizenkét
szeres áremelést? 1992-t írunk, két
jegyű az infláció, még nem kulmi

zct, vallás, netán párt tagja az alkal
mazottja. Ez állampolgári jog, vagy 
ha úgy tetszik, emberi szabadság- 
jog, amelyet az alkotmány garantál. 
Ezt minden demokratikusan gon
dolkodó, intelligens munkáltatónak 
illene belátnia, mert ez a dolog köl
csönös tiszteletadáson alapul, vagy
is csak annyit követelhet, amennyit 
adni is képes. Mielőtt esetleg a sa
ját pénz verésén kezdenének gon
dolkodni egyes vezetők, talán érde
mes volna újra gondolni az össze
férhetetlenség fogalmát, amelyet 
egyébként egykor elég pontosan 
túlszabályoztak. Manapság férj, fe
leség, családtagok vezetnek káefté- 
ket, egyéb vállalkozásokat, minden 
gond nélkül. Igaz, egyszerűbb vol
na a világ, ha elő lehetne írni, kinek 
miről, mi legyen a véleménye, mi
lyen egyesületnek, társaságnak, 
szellemi csoportosulásnak lehessen 
a tagja, de az ilyen törekvések sok 
évtizedes keserű tapasztalatok után 
csendben kimúltak. Igaz, nem 
könnyű tőlük szabadulni, beleivó- 
dott a falakba. Úgy tűnik, sikerült 
újfent nagygolyóssal verébre lövöl*

nál a munkanélküliség, és azon vi
tázik az Országgyűlés: lemondás- 
sa-e a köztársaság elnökét, vagy 
sem...

Kevés az olyan ember, aki 60 000 
kemény magyar forintot tudna csa
ládjától elszakajtani az úri passzió
jára. Legalábbis így van ez a köz
emberek körében, nemigen akad 
ma ilyen! Méltatlannak érzik az 
ilyet az érintettek, mert méltatlan is 
valójában.

Mikor fizettek ők ennyit? Körül
belül hétszázötvenezer forintra be
csülhető óvatosan is egy tavaly elej
tett szarvasbika aranyérmes agan
csának értéke. Ezt a bikát haveri 
alapon lőtte a putnokiak földjén 
egy nyíregyházi vállalaligazgató. 
Ingyen és bérmentve! Nesze neked 
vadásztársaság és demokrácia.

No persze, majd megold mindent 
szép sorjában az idő. Igaz! Lehet, a 
kedélyek is megnyugszanak lassan. 
Hoz magával más problémákat az 
élet, a kétjegyű inflációt, az egyre 
növekvő munkanélküliséget, meg 
hogy le akarják mondatni a köztár
saság elnökét.

Csak épp ettől a fránya igazság- 
érzettől nem tud bennünket meg
szabadjam ...

Hubai Grúber Miklós

dözni az éberség jegyében. Érdekes 
módon ezt az „ajánlást” elfogad
ták. sőt jócskán túl is ..lihegték” 
egyesek, szemben például az FM  
területbér ajánlásaival... Azt 
ugyanis nem tartották be. Az össze
férhetetlenség szót nem szokták ra
gozni. pedig igazán lehetne, ha ar
ról hallunk, hogy a csemetéket jó 
pénzért ugyanazoktól vásárolják, 
akik felelősek a sikerért, vagy né
hány marék homokért gépet, ingat
lant, miegyebet vásárolnak minden
féle verseny nélkül. Vadászokkal 
bekerittetik a védendő erdőrészt, 
ahol utána is ugyanakkora a vad
kárigény, mint a kerítés előtt. A drót
fonat, telepítési anyag előállítója pe
dig a megtévesztésig hasonló a ha
rangokat félreverőhöz. Az minden
esetre bizonyos, hogy egészen más a 
fogalma mindezeknek a piacgazda
ságban. mint annak előtte, de talán 
nem mindig mindent a vadászokon 
kellene elkezdeni. Ebből ugyanis 
még soha senki jogtalanul meg nem 
tollasodon, legfeljebb a háta. mert 
mindig madárnak nézték.

H. Zs.

Fórum 
Gyomorén

A Gyór-Sopron megyei 
Gyömöre község önkor
mányzata adott otthont a 
vadgazdálkodásról, vadá
szatról rendezett fórumnak 
augusztus 15-én. A fórum az 
önkormányzatok képviselőin 
kívül országgyűlési képvise
lők, kisgazdapárt tagjai, va
dásztársasági és megyei ve
zetők. valamint az érdeklő
dő lakosság vett részt. A Ki
salföldi Vadászszövetség 
fóvadásza dr. Porubszky J á 
nos részletesen ismertette a 
vadgazdálkodás gondjait, 
problémáit, az ebból szár
mazó haszon azonban a 
köztudatban élőnél jóval ki
sebb, főként az egyre foko
zódó elvonások miatt. Az 
összegyűltek egyhangúan 
hasznosnak Ítélték az esz
mecserét. ahogy mondták 
.földre kerültek a lábak", hi
szen idáig sokkal nagyobb 
bevételekre gondoltak, mint 
valójában és jószerint senki 
nem számolt a költségek 
ugrásszerű növekedésével.

Nem jogilag, erkölcsileg
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OTP BANK LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA
A MINDENKORI KÉNYELEM

i f i
M U W a  lenne egy olyan folyószám la, am elynek  évi nettó 

kamata 15% ...

i n
B y B y a lenne egy olyan folyószámla, am elyen hóvégi m eg

takarításait, vagy azok egy részét kedvező kamatozással le

köthetné...

i n
■  lenne egy olyan folyószámla, amelyre átutalhatná munka

bérét, vagy nyugdíját...

■ M ^ p a  lenne egy olyan folyószámla, amelyről teljesíthetné átuta

lásait...

i f i
■ ^ ^ a  lenne egy olyan ügyfélkártya, amellyel napi 24 órában 

vehetné fel pénzét...

i n
B B f a  lenne egy olyan takarékcsekk, amellyel készpénz nélkül 

vásárolhatna...

i t t
u>|j!ÍjU/a lenne egy olyan folyószámla, am elynek terhére még 

hitelt is kaphatna...

...akkor Ön igénybe venné?

OTP BANK, MINT MINDIG



EXKLUZÍV

A DÖNTÉS A TISZTELT HÁZÉ
EGY LEVÉLVÁLTÁS APROPÓJÁN

A KÖZELMÚLTBAN ANTALL JÓ Z SEF  MINISZTERELNÖK LEVÉLBEN KÉRT TÁJÉKOZTATÁST 
GERGÁTZ ELEMÉR FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTERTŐL A VADÁSZAT-VADGAZDÁLKODÁS 

HELYZETÉRŐL. A RENDELETI KÉRDÉSEKRŐL. VALAMINT A TÖRVÉNYELÓKÉSZÍTÉS 
FOLYAMATÁRÓL. A LEVÉL HÍRÉRTÉKÉN TÚL. A VADÁSZOK SZÁMÁRA BIZONYÁRA 

RENDKÍVÜL FONTOS. HOGY A LEGFELSŐBB ÁLLAMI HIVATALT - ÉS MAGÁT A KORMÁNYFŐT 
IS  - FOGLALKOZTATJÁK AZOK A KÉRDÉSEK. AMELYEK BENNÜNKET SZINTE NAPONTA. MÉLY 

AGGODALMAKKAL TÖLTENEK EL. MÉG AKKOR IS. HA EGYES KÖRÖK EZEKET 
AZ AGGÁLYOKAT SZERETNÉK ELBAGATELLIZÁLNI. KÉTSÉGTELEN TÖRTÉNELMI TÉNY 

ÉS TAPASZTALAT. HOGY NÁLUNK EDDIG MINDEN RENDSZERVÁLTOZÁS - EGYEBEK KÖZÖTT 
ÉS ELSŐSORBAN AZ ÚGYNEVEZETT ÁTMENETI IDŐSZAKBAN - A TERMÉSZETI ÉRTÉKEINK.

ÉS  EZEK KÖZÖTT IS FŐKÉNT A VADÁLLOMÁNY DEGRADÁCIÓJÁVAL JÁRTAK.
A LEVÉLVÁLTÁS RÉSZLETEIRŐL - MEGLEHETŐSEN KÖRÜLMÉNYES ENGEDÉLYEZÉSI EL JÁ RÁ S 

UTÁN - DR. LOVÁSZY CSABÁT. AZ FM ÁLLAMTITKÁR HELYETTESÉT KÉRDEZTÜK

- Ha nem államtitok, mit válaszolt a tárca el
ső számú felelős vezetője, dr. Gergátz Ele
mér miniszter úr?

- A dolgok jelenlegi állásáról adtunk pon
tos és részletes tájékoztatást a miniszterelnök 
úrnak. Gondolom, mindenki által közismert, 
hogy a földtulajdon kérdésében alapvető, és 
túlzás nélkül történelmi változások várhatók. 
Pontosabban: a kárpótlási törvény értelmé
ben megkezdődött a tulajdonreform és év vé
géig várhatóan a hazai föld hetven százaléka 
magántulajdonba kerül. így tulajdonviszo
nyok rendeződése alapvetően új helyzetet te
remt.

- A múlt hónap végére ígérve, a vadásza
tot szabályozó új FM-rcndelet megjelenésé
ről kaptunk legutóbb hírt és adtunk rövid tá
jékoztatást olvasóinknak. A jelzett határidő
re mégsem jelent meg. Mi volt a késedelem 
oka?

- Az egységes szerkezetű, áttekinthető ren
delet elkészült, jelenleg a tárcák közötti 
egyeztetés folyik és minden bizonnyal a nyá

ri szabadságok lehetnek az okai a késésnek. 
Azonban itt szeretném felhívni a figyelmet 
arra, hogy korántsem arról van szó, hogy ez 
a rendelet esetleg pótolja a várva várt tör
vényt. A miniszterelnök úrnak adott tájékoz
tatásunk is kitért erre a kérdésre.

Nagy hiba lett volna, és később igen sok 
kalamajkát okoz, ha elvetjük és nem várjuk 
meg az úgynevezett sarokpontokat kijelölő, 
meghatározó, befolyásoló törvényi szabályo
zókat. Végtére is - ha az alapkérdésekben 
megszületik a döntés - bízvást egy jól átgon
dolt, közmegegyezésre számító, hosszú távra 
garanciákat nyújtó törvénytervezetet terjeszt
hetünk elő.

- Végezetül engedjen meg egy - a vadászo
kat igencsak közelről érintő - kérdést. Az 
FM  vadászati és halászati önálló osztályának 
több mint egy éve nincs kinevezett felelős ve
zetője. Mikorra várható ebben változás?

- Nem kívánom mindezeket sem kommen
tálni, sem megmagyarázni. Okai ennek rend
kívül szerteágazóak, a minisztérium belső

ügye. amelyet a lehető legrövidebb idő alatt 
megoldunk. Felelős irányitója miniszteri me
goldás alapján az osztálynak ma is van. 
Egyet azonban ígérhetek: szeptember végén 
interjút készíthet az új osztályvezetővel...

(Reméljük, folyt, köv.)
H. Zs.

(A levélváltásról ennyit sikerült megtud
nunk. Más forrásokból azonban úgy tudjuk, 
hogy a vadászati törvénytervezet „A  " (azaz ál
lami vadászati jogú) vagy a ,.B " (földtulajdon
hoz kötött vadászati jog) változat kérdésében a 
döntést végül is nem a szaktárca, hanem az 
Országos Környezet és Természetvédelmi B i
zottsága hozza, amely alapján már csak egy 
változatú törvénytervezet készül. így minden
képpen érdemes a vadászoknak figyelemmel 
kisémi a napi hírek alapján a Tisztelt Ház őszi 
ülésszakát, hiszen alapvető döntés várható. A 
szerk. megj.)

VISZI A IMYUL A PUSKÁT
Lassan úgy megszokjuk az ijesztgetéseket, 
hogyha már nem volnának, talán hiányozná
nak is. De vajon mitói is félünk, féltünk?

A múlttól már nem, hiszen már a vízcsapból 
is az csöpög. Sokkal inkább a belátható és be
láthatatlan jövőtől, pedig a vadászember alap
vetően optimista, ha úgy tetszik, „hivatalból" 
az. Pesszimizmussal ugyanis teljesen felesle
ges felülni egy magaslesre, vagy sok száz kilo
métert utazni egy-egy ígéretes hajtásra. Félel
meinket csak hosszan sorolhatjuk. Okkal tar
tunk az új típusú lélektelen bürokráciától, a 
röghöz kötött vadászati jogtól, a területek fel- 
aprózódásától, a boldogító hályogkovácsok
tól, akik azt is tudják, amit soha nem próbál
tak. a veleszületett pökhendi mindent tudók
tól, a szürke eminenciásoktól, a ránk szabott 
túlélési kísérletektől, amelyeket kísérleti nyu- 
lak helyett rajtunk próbálnak ki, munkánk díja
zásától, puskáink és vadászéletünk túlnyomá
sos terhelési próbáitól és egyáltalán ... mert 
(f)élni jó.

Az első félév azzal telt el, hogy rettegve, 
ivarszerveinket majmok módjára mutogatva, 
férfias alkalmasságunkat bizonygatva ugráltuk 
át az új rendeletek félelmetes tüzes karikáit. 
Ezután egy ma született muflonbárány türel

mével vártunk a sorunkra, hogy megkapjuk azt 
az új könyvet, amelybe ugyanaz volt írva. mint 
a régiben, csak jóval drágábban. Utóbb az is 
kiderült, hogy ez igy alkotmányos. Ilyen attrak
ció még a világon nem volt! Furcsa és módfe
lett nyomasztó, hogy abban a pillanatban, 
amikor egymás között vagyunk és más nem 
hallja, még az is, aki vizsgáztat, vagy valami 
hivatalos ember, ugyanúgy fogja a fejét, mint 
az, aki a saját pénzéért vizsgázik. Hivatalból 
persze arról beszél, amiről kell. a saját véle
mény csak pótcselekvés csupán. Végtére ez is 
egyfajta félelmet, de legalábbis veszélyérzetet 
tükröz.

Az átugrandó tűzkarikák egyikét, a jóléti 
rendeletet azóta - vadásznyelven szólva - bal
csővel helyesbítették. Minden bizonnyal nem 
azért, mert tökéletes volt. hanem azért, mert - 
mit cifrázzuk - úgy volt rossz, ahogy volt. 
Utóbbit is csak sejteni lehet, mert senki ki 
nem mondta, igy azután nem is volt szükség 
elnézést, bocsánatot kérni a baklövésekért. 
Úgy látszik, a hibázásnak csak a vadászatban 
van szabott ára. Ennek ellenére, a javított vál
tozatban megint nekünk kell többet fizetni. 
Háziorvosunk ma már egyben (TB) kártyapart
nerünk is. de eddig a lapjárás egyikünknek

sem volt túlságosan kedvező. Ki lesz itt a nye
rő? Hibás, felelős mindezek ellenére sincsen, 
holott sokak számára nekrológszerű volt a 
végső búcsú a fegyverektől, egy-egy vadász
élet vége. Szupermenek talán nem, de Embe
rek voltak, akik közül sokan rengeteget tettek 
a magyar vadállományért. Köszönet érte! Ter
mészetesen tudjuk - eleget halljuk évtizedek 
óta - mindig a sajtó, az újságíró a hibás, mert 
felfújja azt - a ki tudja hány százalékot -, 
amely mögött élő-érző emberek és nemcsak 
arab számok vannak. Mielőtt bárki, bármit be
lemagyaráz, itt nem azokra gondolok, akik - 
mivel nálunk mindig jobban éltek és jobb or
vosaik voltak - végül is tartási körülményeik 
állítólagos rendezetlenségére hivatkozva nem 
kaptak új igazolványt, hanem azokra a Józsi, 
Pista, Feri, Laci bácsikra, akik nekünk tanítot
ták egykoron a puskaforgatást és a higgadt 
önfegyelmet, amely nélkül ma a vadnak már 
hírmondója sem maradt volna. Mi, a szeren
csésen megmaradtak megfizettünk minde
nért, számla kiegyenlítetlen, szem szárazon 
nem maradt. Csupán az az érthetetlen szá
momra, hogy itt miért mindig mással fizettetik 
ki a számlákat?

H. Zs.
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ELEGÁNS ES JO TEREPJÁRÓ 
A MITSUBISHI L300-AS MIKROBUSZ

A DUNA INTERSERVICE jóvoltából - Perjés Gábor 
értékesítési igazgató segítségével - az elkövetkező 
hónapokban olvasóinkat megismertethetjük a Mi
tsubishi Motors Magyarországon is forgalmazott te
repjáró autóival... lévén, hogy a vadászok számára 
a négykerék-meghajtású autók az érdekosek. Az el
ső tesztelésre átvett autó a Mitsubishi L300-as mik
robusz volt, amellyel mintegy 2500 kilométert autóz
tunk és igyekeztünk a legkülönfélébb terepeken pró
bára tenni. Nos. a végeredmény: az L300 as mikro
busz nagyon jó tereptulajdonságokkal rendelkezik, 
hihetetlenül stabil, kényelmes, nyílt terepen kiváló
an alkalmas vadászati célokra.

A nyilt terepet azért hangsúlyozzuk, mert a né
hány centiméter hiján 2 méter magas mikrobusz ka
rosszériája és fényezése nem kimondottan a bok
ros, behajló ágakkal bővelkedő erdei utakra lett kita
lálva. (.Sikerült' a tesztautó hátsó sárvédőjét egy 
kissé behorpasztanunk. egy felvágódó fatörzsdarab 
kíméletlenül nyomot hagyott az egyébként jól terve
zett, kiálló élektől, domborulásoktól mentes karosz- 
szérián.)

Az országúti autózás során a 2500 köbcentiméte
res. turbó-dizel motor meglepően jól gyorsult, s bár 
a motor szinte az utastérben van elhelyezve, nincs 
egyáltalán zavaró motorhang. (A különböző hangok
ra érzékeny autósok legfeljebb azt fedezhetik föl. 
hogy a kocsi hátulján, a két hátsó kerék között fel
szerelt pótkerék tartója nagyobb ugratók, rázkódás 
esetén zörög.)

Nemcsak az autósztradán, országúton, hanem a 
terepen is igen nagy jelentősége van az L300-as 
mikrobusz stabilitásának, amely logikusan abból 
adódik, hogy a motort, az 5 fokozatú sebességváltót 
és a Sperr differenciálmüvet a kocsi súlypontjának 
a közepén helyezték el és úgy .működik*, mint egy 
hajó tőkesúlya. Az viszont sommiképpen sem elő
nyös. hogy a motorhoz nehéz hozzáférni, jóformán 
csak aknáról szerelhető.

Az L300-as mikrobusz - japán szokásnak megfele- 
lóon - mindkét oldalról megközelíthető, mindkét ol
dalán könnyen nyitható és zárható ajtók vannak és 
eltérően több tolóajtós megoldástól, menet közben 
is nyitva tarthatók, nem zörögnek-csörögnek rázós 
úton sem. Ráadásul a két tolóajtó és a hatalmas 
hátsó ajtó gyárilag központi zárral van ellátva.

Minden terepen az autó jól viselkedett. Kipróbál
tuk homokon, vízben, lápban, hegymenetben és 
szántáson. Annak ellonére, hogy az olsó két ülés 
alatt van a szervokormánnyal rendkívül könnyen 
kormányozható első két korék. a kombinált rugózás 
nem teszi az autót .bakkecskévé*. nagyon jó a rugó
zása és a kocsiszekrény lengésének csillapítása. A 
homokon, ha csak a hátsókerék-meghajtást hasz
náltuk, néhány méter után .megadta magát* az au
tó és pillanatok alatt a két hátsó kerék elásta magát. 
Az elsó kerék meghajtásának bekapcsolása után - 
mindkét első keréken, kívülről lehet bekapcsolni a 
meghajtást, ezt követően már az utastérből kapcsol
ható a kerokok meghajtása és a felező - az L300-as 
mikrobusz - igaz hatalmas homokfüggónyt keverve-

kavarva - könnyedén kihúzta a megfeneklett autót a 
maga teremtette gödörből. A láp azonban még en 
nek az autónak sem kegyelmezett. A nőm terepgu- 
mikkal felszerelt autót csak .külső* segítséggel tud
tuk kirántatni a vizes, fekete kis-balatoni ingovány- 
ból. Szerencsére a tesztautón volt vonóhorog. így a 
kötél rögzítése nem okozott gondot és a karosszéria 
som sérült meg a rángatástól.

Felvételeink a bizonyítékok arra, hogy az L300-as 
mikrobusz mit tud a koves-sóderes tómederben. A 
méteros-méterharmincas mélységű vízben még si
mán lehet vele közlekedni, legfeljebb arra lehet szá
mítani, hogy a műanyag keretű rendszámot utána 
keresgélni kell majd a tó vagy patak vízében.

Városban, országúton és terepen együttesen 
mértük a kocsi fogyasztását, amelyben az elakadá
saink is benne voltak és amelyhez azt is hozzá kell 
tenni, hogy egy új, bejáratatlan autót teszteltünk... 
és igy jött ki az átlag 10,8 liter/100 kilométeres fo
gyasztás. (A gyár 10.6 literes átlagot. 90 km/órás se
bességnél 10.3 litert. 120 km/órás utazásnál 17.2 lite
res fogyasztást ad meg a katalógusban.)

Végezetül az autó áráról annyit, hogy a DUNA IN- 
TERSERVICE 1 millió 989 ezer forintért ( + 25 száza
lék ÁFA) forgalmazza a haszonjárműként behozott 
L300-as mikrobuszt. aminek az az előnye, hogy az 
ÁFA visszaigényelhető, viszont az eredetileg 8 szó- 
mélyos mikrobuszból a hátsó három ülés hiányzik, 
igy csak 5 személyes, de a plafonig megpakolható, 
és mindenfélo szállításra alkalmazható.

-dór
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Magyar korongvadász-bajnokság
A Vadászok és Természetvédők 
Közép-Magyarországi Szövetsége 
és a Hubertus BT. 1992. augusztus 
21-22-én a Pest megyei vadászhe
tek indító rendezvényeként a nagy
tétényi lőtéren megrendezte a nyílt 
korongvadász-bajnokságot.

Mivel a leigazolt sportlövők kö
rében minden évben avatnak ma
gyar bajnokot, szeretnénk, hogy a 
jól lövő vadászok is megszerezhes
sék a kiemelkedő bajnoki címet.

A versenyre nem sok, de lelkes 
csapat jelent meg a magyar vadá

szok köréből, és nagy érdeklődést 
mutattak a külföldi vadászok is.

A szervezőbizottság szakított a 
régi hagyományos koronglövészet- 
tel és teljesen új típusú, a vadászat
hoz igazán közel álló Jagd-parco- 
urs versenyt rendezett. A verseny
zőknek 4 különböző pályán 200 ko
rongra kelleti lőni, ezért már a ver
seny előtti napon a versenyzők 
többsége felkereste a lőteret, hogy 
edzés keretében mcgizlclje a pálya 
nehézségét.

A  lőpályák előkészítése, a szemé
lyi és tárgyi feltételek biztosítása

után 21-én reggel, az ünnepélyes 
megnyitó után az első rotte meg
kezdte a versenyt. A versenyzőnek 
egy-egy pályán meghatározott
mennyiségű korongra kellett lőni, 
és a negyedik pályán került értéke
lésre a találata.

A verseny mindkét napján iszo
nyú hőségben kellett lőni, ami ala
posan megviselte a lövőket.

Minden rotte után részered
ménnyel tájékoztattuk a versenyző
ket és a nézőket.
A verseny befejeztével ünnepélyes 
keretek között Nagy István, a

VTKM SZ vadászmestere és Szabó 
Zoltán megyei vadászati főfelügye
lő adták át a dijakat.

Id. Schupkégel Ádám több mint 
30 éve minden magyar és több kül
földi versenyen részt vett. A ver
seny befejezése után meghatódot- 
tan bejelentette, hogy visszavonul a 
nemzetközi szerepléstől és megkö
szönte a versenyzők, és rendezők 
munkáját.

Továbbra is szeretettel várjuk va
dászainkat a nagytétényi lőtérre 
gyakorolni és versenyezni.

Gál Ferenc

MORGÓ
Mottó: .De hát erről nem illő 

beszélni, különben is álmodtam 
az egészet. Nálunk kürtszóra, 
terítékre, alkoholszondára. 

CB-rádióra játsszák ezt a sportot.
a kutyáknak kutyabórük van és 

kerge Forkónak két »eggyetemje«.' 
(Avar Péter)

Az X. vadásztársaság területe a 
hegyvidék és a síkság találkozá
sánál fekszik. Még tíz évvel ez
előtt is jellegzetesen apróvadas 
vidéknek számított. Azóta a fo
golynak hírmondója sem ma
radt, nyúlból évente 30-40 esik - 
a természet ajándékaként - fá
cánt évek óla nem tenyésztenek.

Az apróvad helyett azonban 
egyre több a nagyvad. Az őz 
mellett sok a szarvas és a vad
disznó. sőt még időnként muf
lon is akad. a szomszédos erdő
gazdaságtól érkezik az utánpót
lás. A vadászok hamar kitanul

ták a nagyvadvadászat fortélya
it. Az erdőgazdaság és a vadász- 
társaság területhatára egy gyér 
forgalmú múút. A vad talán nem 
sejti, de ez demarkációs vonal 
lett... Tiszta, holdfényes esté
ken a múút melletti árkokban 
egymástól 150-200 méterre va
dászok rejtőznek el. (Lám, nem 
telt eredménytelenül az angyal
bőrben töltött idő!) Szinte áttör- 
hetetlen védelmi vonalat alkot
va. A határőrizet e formája 
majdnem kifogástalan: az átvál
tó vadnak szinte semmi esélye a 
visszatérésre.

A vadásztársaság jól jár, hi
szen ajándék vadra lőhet, a 
szomszéd pedig megszabadul az 
állománycsökkentés gondjától. 
Lehet, hogy ez a természetes ál
lományszabályozás, amely pó
tolja a ragadozók szerepét? 
Mindenesetre a környéken a 
vadgazdálkodás szó rég fele
désbe merült. Viszont egyre töb
ben foglalkoznak az együttélés 
biológiai fogalmaival, s néhá- 
nyan még azt is megkockáztat
ják, hogy ez a kapcsolat nem 
szimbiózis, hanem - parazitiz
mus... f . L

Id. Schupkégel Ádám FOTO p o ls te r

EREDMÉNYEK:
Külföldi senior kategória 

I. helyezett: Johann Schncidcr(D)
II. helyezés megosztva

- NVolfgang Laglcr (A)
- Johann Hadler (A)

200/148 találat

200/147 találat 
200/147 találat

Magyar senior kategória
I. helyezett: Bezzeg József 200/140 találat

(ezzel elnyerte a magyar korongvadász-bajnoki címet)
II. helyezett: Szintai Miklós 200/139 találat

I I I.  helyezett: Dobos József 200/138 találat
IV. helyezett: ifj. Schupkégel Ádám 200/136 találat
V. helyezett: ifj. Fehér József 200/132 találat

VI. helyezett: dr. Palkovics György 200/131 találat

Női kategória
1. helyezett: Margarethe Guran

Veterán kategória
I. helyezett: Alois Biskup

II. helyezett: id. Schupkégel Ádám

Csapat-eredmények
I. helyezett: Ausztria ( I I. )  csapata

- Wolfgang Lagler 
-Johann Hadler
- Alois Biskup
- Róbert Piegler

II. helyezett: Ausztria (I.) csapata
- Erhardt Meixner
- Hermán Traussinig
- Hubert Walterslircher
- Raimund Hengl

III. helyezett: MAVAD Magyarország csapata
- Szintai Miklós
- Dobos József
- dr. Palkovics György
- Husti János

200/90 találat

200/128 találat 
200/116 találat

200/147 találat 
200/147 találat 
200/128 találat 
200/121 találat

200/143 találat 
200/139 találat 
200/131 találat 
200/125 találat

200/139 találat 
200/138 találat 
200/131 találat 
200/113 találat
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KERESKEDELM I Kft 
KERESSE AZ 1992/93. ÉVI ÚJ, NAGY KETTNER-KATALÓGUST 
ÉS AZ ABBAN SZEREPLŐ ÁRUKAT A SZAKÜZLETEINKBEN!

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

Várjuk Önt az alábbi üzleteinkben:
Budapest, Andrássy út 12. Telefon: 132-3180 

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

Miskolc. Ady E. u. 5. Telefon: 46-343-701 
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

SZEKSZARD 7100
Pf. 274 
Tel.: 74/15-185 

Catriou) kfi 74/19-209
VÁRJUK A VADÁSZTÁRSASÁGOK 
F E L A J Á N L Á S A I T !

A DEBRECENI 
TRÓFEA IMAGYKER 

AJÁNLATAI:
•  sörétes és golyósfegyverek RÉSZLETRE!

•  sörétes lószervásár: 14,50 Ft-tól
•  nagyteljesítményű, fókuszálható.

különleges vadászlámpák

M IN D K ÉT ÜZLETÜNKBEN:
4033 Debrecen. Budai N agy  Anta l u. 175. Tel./FAX: 52/16-916 

4400 Nyíregyháza. Széchenyi u. 1. Tel.: 42/11-024

VADÁSZTERÜLET
TULAJDONOSOK FIGYELEM!

Megkezdtük 
svájci licenc alapján az új

APS VADRIASZTÓ
gyártását 

és forgalmazását. 
Bővebb információért 
forduljon irodánkhoz:

EURO-PACK KFT.
2890 Tata, Agostyáni út 51. 
Telefon: 34/82-255/29 m.

Európai horgászmagazin 
Kapható az újságárusoknál

4 WD IaÍTiI CENTER
Mint már hírül adtuk: Budapesten, a Liget fasor (Gorkij fasor) 
46-48-ban megnyitottuk a terepjáró autók szervizét. A hazánkban 
forgalmazott összes típust javítjuk. Ezen kívül vállalkozunk autók 
értékesítésére, közvetítésére, vállaljuk speciális felszerelések, a 
vadászatot, illetőleg a vadszállitást könnyítő kiegészítők készíté

sét. értékesítését.

NINCS AKADÁLY, 
HA NÁLUNK JAVÍTTAT!

Ú J  TEVÉKENYSÉGÜNK:

BOLÍVIAI, KANADAI 
ÉS MONGÓLIÁI 

VADÁSZATOK SZERVEZÉSE!
SZERETETTEL V Á R JU K  A

| 4  w o f f i i i T m l  - b e n  
Címünk: 1068 Budapest, Liget fasor 46-48.

Telefon és fax: 122-8872



VADÁSZNAP '92
Mint az várható volt, rendkívül vál
tozatos és tartalmas programmal 
rukkoltak elő a szeptember 19-i a 
Első Országos Vadásznap rendezői. 
A helyi erőforrásokat és kezdemé
nyezőkészséget úgy gondoljuk, je
lentős mértékben segítette az FM 
vadászati és halászati osztálya, 
mely 4,5 millió forinttal támogatta 
a beérkezett pályázatokat a Vad
gazdálkodási Alapból. Meggyőző
désünk. hogy a nem csekély támo
gatási összeg nemes célokat szol
gál! Több helyszínen a megyei vagy 
regionális vadászati érdekképvise
leti szerv mellett állami gazdaságok 
és erdőgazdaságok is ott vannak a 
rendezők között, de van több olyan

Lássuk a helyszíneket:

vadásztársaság is, amely önállóan 
vállalta fel a szervezést. A rendez
vények költségvetése persze döntő 
mértékben helyi erőforrásokra tá
maszkodik. mely nem minden eset
ben effektiv forint, hanem a hely
szín biztosításában, kialakításában, 
építésben, szervezésben nyújtott 
(végzett) munka. Támogatják a ren
dezvényt még önkormányzatok, ke
reskedelmi szervezetek, iparosok és 
magánszemélyek, az Országos Va
dásznap ötletének felvetője, a Va
dászati Kulturális Egyesület, a Ma
gyar Vadászlap, a Haris Kereske- 
döház és a Kettner-Pilis Vadászati 
Iroda is.

FM  támogatás Vadg. Alapból:

1. Vas m. - Szombathely és Ólad
2. Vas m. - Ikervár - Batthyány-kastély
3. Soprini Tájegység Vadászszövetseg - Bécsi domb
4. Fejér m. - Csákvár kastély
5. Somogy m. - Rinyatamási Kastély
6. Heves m. - Eger. Mátraszentlászló és Szentimre
7. Zala m. - Zalaegerszeg - Sonollári völgy
8. Pest m. - Nagytétényi lőtér
9. Komárom m. - Tardos

10. Borsod m. - Miskolc-Lillafürcd, Palota Szálló
11. O M W  - Árpádhalom - Szakiskolák vetélkedője
12. Táborfalva
13. Békés m.
14. Jász-Nagykun-Szolnok m.
15. Hubertus Vt. Kékese
16. Bársony István Szakközép Isk.

250
250
300
300
400
120
400
300
200
300
200
30

175
175
50
50

Ezenkívül
- A vadásznap reklám- és propa
gandaköltségeire I M Ft-ot hasz
nálhat fel a szervezőbizottság.

Reklám
Rádió - Kossuth, Danubius 
Televízió - Falutévé 
összefoglaló anyag a helyi rendez
vényekről a TV-Hiradóban, vagy a 
Hétben.

Sajtóhirdetés
Népszabadság 
Szabad Föld 
Magyar Vadászlap 
Észak-Magyarország 

A szervezők a vadászattal szim
patizáló közönséget várják a ren
dezvényekre, de ugyanúgy azokat 
is, akik az ellentáborban vannak. 
Lehetőséget kívánnak nyújtani a 
kulturált, demokratikus szakmai vi
tákra is!

A meghívottak között több orszá
gos és helyi vadászati szervezet pro
minens képviselője, országgyűlési 
képviselők, nagy vadászati cégek 
vezetői is vannak, de ugyanúgy az 
erdőgazdálkodás, a mezőgazdaság, 
a környezetvédelem képviselői is.

Szeretnénk tisztelettel felhívni a 
rendezők figyelmét, hogy fektesse
nek különös hangsúlyt

- a szervezés pontosságára.
-a rendre, tisztaságra és a higié

nés igények kielégítésére,
-az oldott, jó hangulat megte

remtésére.

Ajánljuk:
- hogy a helyi sajtóban, ill. a le

hetséges tömegkommunikációs csa
tornákon adjanak megfelelő előze
tes beharangozást a programoknak,

- hogy a következő évi vadász
nap megrendezését segítő önfinan
szírozás érdekében, az indokolt he
lyeken szedjenek minimális hely
pénzt és belépődíjat.

És ami kötelező: a támogatási 
összegekről a megkötött szerződé
sek alapján a szervezőbizottságok
nak áfás közületi számlával tétele
sen el kell számolni október 15-ig. 
A számlákat a V.K.E. címére, Bp.
V., Honvéd u. 8.-ba kell eddig az 
időpontig beküldeni.

Az Országos Vadásznappal kap
csolatos központi sajtótájékoztató 
IX . hó 15-én 12 órakor lesz a Telki 
arborétumban, melyre ezúton meg
hívjuk a szervezőbizottságok egy- 
egy képviselőjét!

A programok szervezése már 
megfelelően előrehaladt minden 
helyszínen.

Úgy gondoljuk, hogy a vadászo
kon más rétegeknek is szóló ren
dezvények, a kellemes kikapcsoló
dáson kívül alkalmasak lesznek ar
ra is, hogy a vadgazdálkodás és va
dászat társadalmi megítélését javít
sák, presztízsét növeljék.

Hiszen ez a fő célia az Első Or
szágos Vadásznapnak!

A Szervezőbizottság

KÖSZÖNTJÜK AZ ELSŐ 
ORSZÁGOS VADÁSZNAPOT!



AZ ORSZÁGOS VADASZ
A  Soho llári vö lgy  már hagyományos otthona a Zala megyei vadászok
nak - idén az eddigieknél későbben - szeptember 20-An. A program 10 
órakor térzenével kezdődik és a látványos szabadtéri Hubertus-misével 
folytatódik. Ezt követik a solymász, vadászkutyás és lovasbemutatók, az 
íjászok seregszemléje és a vadászzenekarok hangversenye.

A  H evos m ogyci vadászok egykori neves vadászukra, Divéki Sándorra 
emlékeznek a róla elnevezett skeet lövó versenyen, amely egész napos 
az egri Les réten. Mátraszentlászlón fél 10-kor térzenével kezdődik a 
program, amely a 10 órakor kezdődő Hubertus-miséig tart. Mátraszent- 
imrén íjász- és vadászkutya-bemutatót tekinthetnek meg a Heves me
gyei Vadászkamara szervezésében.

Som ogy  mogyo Lábodon ünnepel az erre a célra külön felépített sza
badtéri kápolnában tartott Hubertus misével. Vadászijász, kutyás szak
mai bemutatókat láthatnak, felépített és moziteremnek kialakított vetí
tőteremben videofilmeket mutatnak be a vadász és műkedvelő közön
ségnek. Kiállítás látható Böhm István fotóiból, és egész napos vidám 
programra várják a megye vadászait.

Szom bathelyen a Hermán Ottó Szakközépiskolában 9 órakor fórumon 
vitatják meg közös dolgaikat a Vas megyei vadászok. A vadásznap egy
ben nyílt napja is az iskolának, amikor bárki bemehet és ismerkedhet az 
intézménnyel, felnőtt, gyerek egyaránt. Ugyanitt szakfilmeket is vetíte
nek, non stop. Az Oladi lőtéren és környékén tacskók és terrierek részé
re munkakutyaverseny, véreb bemutató és disznóskutyaversenyt láthat
nak az érdeklődök. A lövészet iránt érdeklődök megismerkedhetnek a 
skeet, trap és toronykakas pálya „rejtelmeivel' is. Délben bográcsban 
főzött vadételekkel ismerkednek a résztvevők. 14 órakor hirdetnek ered
ményt a versenyek helyezettjeinek.

Sopronban a Bécsi-domb, az Amphyteátrum környéke a rendezvény 
helye. Az ünnepséget a város polgármestere nyitja meg, majd Hubertus 
mise következik. Ezután fúvószenekarok szabadtéri koncertjében gyö
nyörködhetnek és sátorban ismeretterjesztő videofilmeket láthatnak. 15 
órakor kezdődik a légpuskás céllövő verseny. Ezenkívül tájegységi tró
feabemutatón ismerkedhetnek az érdeklődők a környékbeli vadásztár
saságok vadgazdálkodási munkájával, eredményeivel. A Fertői Nemzeti 
Park külön sátorban ismerteti meg a polgárokkal az új létesítmény ter
mészeti értékeit. Bizonyára nagy sikere lesz a szabadtéren főzött vad
ételek különleges gasztronómiai élményének. Közben hangulatos sram
lizene szórakoztatja a kirándulókat.

A  Fe jé r m egyei vadászok a Vértes-hegységben. Csákváron tartják a 
vadásznapot, amely Hubertus-szentmisével kezdődik. Trófea-, fotókiál
lítás, solymász-, ijászbemutató mellett vadászati, vadgazdaságtörténeti 
bemutatón ismerkedhetnek a környék természeti értékeivel, ahol a gye
rekek számára kisebb méretű élóvadbemutatót is kialakítottak.

Jász-Nagykun-Szolnok m egye három helyszínen ünnepel. Karca
gon a Nagykun Vadásztársaság a házigazda. A Zádor hid környékén 
solymász és vadászkutya-bemutató lesz, a társaság lóterén pedig a tér
ség vadászai mérik össze koronglövő és ózpörköltfózó tudományukat. A 
Kunság állatvilágát bemutató kiállítás egy hétig tart nyitva. Több elő
adás érinti a vadászat és a természetvédelem kapcsolatát tekintettel a 
Hortobágyi Nemzeti Parkkal való szoros együttműködésre.

Mezőtúron az országos Fekete István koronglövő versenyt rendezi a 
nagy elód nevét viselő vadásztársaság, amely egyben a rendezvény há
zigazdája is. Ám, hogy a fiatalok se maradjanak ki. számukra légpuskás 
bajnokságot rendeznek, amelyet ijászbemutató követ. Ugyancsak egy 
hétig tart nyitva a vidék élővilágát bemutató kiállítás, amely a vadászat 
múltját is felidézi. Ezenkívül a fiatalok részére szellemi vetélkedő és 
bográcsfózó verseny tarkítja a programot.

Jászberényben  a Lehel Vadásztársaság ad otthont a rendezvénynek. 
Elsősorban az ifjúság részére szerveznek programokat, vetélkedőket, 
fózóversenyt. A rögtönzött kiállítás az érdeklődök számára bemutatja a 
térség vadgazdálkodását, élővilágát, az elért eredményeket.

Az O M W  az elődöntőket egy héttel korábban kezdi. 19-én a döntőre 
kerül sor Árpádhatm án, ahol egy-egy iskola 3 fős csapattal képviselte
ti magát. A vadász-vadtenyésztó szakiskolák mellett az erdészeti szakis
kolák tanulói is részt vesznek a vetélkedőn.

Az abádszalóki Hubertus Vadásztársaság vadásznapi rendezvé
nye reggel fél nyolckor kezdődik a vadászháznál. A társaság vadá
szai háromtusaversenyen mérhetik össze a tudásukat: 15 lövéses 
toronykakas és 5 lövéses kispuska számokban és a vadgazdálko
dásról, vadászatról, szellemi vetélkedőn. A területükön működő 
négy általános iskola 5-5 fős csapata ifjúsági szellemi vetélkedőn 
ad számot a vadon éló állatvilágról szerzett ismereteinek, vala
mint kispuska lövészversenyre is benevezhet az .utánpótlás”. 
Rögtönzött trófea-, preparátumkiállitáson a látogatók képet kap
hatnak a területen éló vadállományról, megismerkedhetnek a va
dászat és vadgazdálkodás különféle felszereléseivel és a vadászi- 
as dísztárgyakkal, majd közös ebéden látnak vendégül minden 
kedves vendéget.



NAP TELJES PROGRAMJA
Gellért Zoltán karnagy zenei ajánlatai

Himnusz, Hubertusz-induló, Rákóczi-induló és a Szózat. Ezek a müvek min
den fúvószenekar repertoárjában megtalálhatók. A fúvószenekar négy kürtö
se. vagy négy szárnykürtöse vagy három tenorkürtőse és egy baritonkürtöse 
eljáts/hatja A. SON1BRUN: Szent Hubertus Misét, vagy a J. CESCUTTIT: 
Stájer Vadászmiséi.
Érdeklődés esetén a másolatot postafordultával küldöm.
Cim: Zalaegerszeg. Kossuth u. 36. Tel.: 92/11-912.
Telefonon kérve - tekintettel a rövid időre - még gyorsabban odaér a kotta. 
A müvek olyan egyszerűek, hogy két nap alatt elöadhatóak.
Ha terítéken van a szarvas: P. Laugé: Szarvasinduló négy kürtre 
A német vadás/jelekből: Gyülekezö-felhivójel •  Nagy Hallali •  A vadászat 
vége •  A. Sombrun: A vadászok visszatérése.

Bodrogi Gyula ajánlatai:
A szokásosakon kívül érdemes volna újra felfedezni színpadi szer

zőink klasszikussá vált vadászati témájú humoros darabjait. Példa
ként említem - csak úgy gyorsan, ahogyan eszembe jut - Vadnai 
„N yú l" vagy Novobáczky ..Kivadászat" című jeleneteit. A versek 
közül elsősorban azokat javaslom, amelyek csodálatos természeti 
képeket adhatnak: Petőfi „A  Tisza” , Arany „Szép Ilonka”  vagy ép
pen Aprily Lajos költeményeit. Bízvást ajánlhatom kiváló vadász
színész kollégáimat a legkülönbözőbb helyszínekre. Haumann Pé
ter. Benkő Gyula és Péter, Balázsovits Lajos, Horváth Gyula, Bánffy 
György. Hofi Géza, Koncz Gábor és jómagam sajátunknak is érez
zük az Országos Vadásznapot és szívesen megteszünk minden tő
lünk telhetőt. A rendezők bízvást fordulhatnak segítségért a Vidám 
Színpadhoz, a 132-8916-os budapesti telefonszámon. Köszönjük!

A  Borsod-Abaúj-Zem plén m egyei vadászok négy helyszínen ünne
pelnek. A miskolciak a lillafüredi Palota Szállóban trófea- és fotókiállí
tást tekinthetnek meg, szakmai vitafórumon vehetnek részt, amelynek 
főbb témái: az erdei vadkár, a vadászat-természetvédelem kapcsolata, 
valamint a vadászat-önkormányzatok viszonya és neuralgikus pontjai. 
Láthatnak továbbá terepjáró bemutatót, vadász- és tájképfestó kiállítást 
is.

A gg te leken  a Nem zeti Park  ad otthont a vadásznapnak. Trófea- és 
fotókiállítás, szakmai vita a vadkárról és a nagyvadgazdálkodásról, kap
csolatteremtés az önkormányzatokkal, magaslesépítési és fózóverseny 
teszi változatossá a programot.

A  Zem pléni Vadásznapokat a Tokajhegyaljai Vadásztársaság mene
dzseli, ahol Hubertus-misével kezdődik a tarkabarka nap és a gím
szarvasról tartanak szakmai tanácskozást.

Dél-Borsod m egyében Szentistván község ad otthon a vadásznap
nak, ahol lehetőség nyílik találkozásra a gazdálkodókkal, az önkormány
zatok tisztségviselőivel. A vadászkutya-bemutatókon, szakmai vetélke
dőkön túlmenően, óztrófea-kiállitást láthatnak, és „A túzok jelene és 
jövője'' címmel hallgathatnak előadást.

Szabolcs-Szatm ár-Bereg m egyében a kékesei Hubertus Vadásztár
saság rendezvényét tekinthetik meg az érdeklődők, ahol lovas- és va
dászkutya-bemutató mellett trófeakiállitással és vadaskerti látnivalókkal 
és ebéddel várja vendégit a házigazda vadásztársaság.

A  csongrádi Bársony István Mezőgazdasági Szakközépiskola és Szak
munkásképző Intézetben 200 m2-es területen, .A  vadászati eszközök 
fejlődése napjainkig” cimű kiállítás nyújt különlegességeket a nézők ré
szére. Trófea- és élóvadbefogási bemutató és ballisztikai kiállítás mel
lett skeet és toronykakas versenyen szurkolhatnak a nézők az iskola tan
pályáján.

Bókós m egye vadászai nem kevesebb mint öt helyszínűn szervezték a 
vadásznapot. A dobozi vadászház melletti Marói-erdö. a békéscsabai 
repülőtéren a Gyulai Bérkilövó Vadásztársaság versenylótere, a gyoma- 
endródi Széchenyi Vadásztársaság vadászháza, a Vésztői Vadásztársa
ság vadászháza. valamint a mezóhegyesi vadásztársaság rendezvénye 
a városi parkban, adnak méltó hátteret és helyszínt a rangos ünnepnek.
A hivatásos és sportvadászok szakmai vetélkedőin kívül, szellemi vetél
kedőkkel, fózöversenyekkel, tombolával és vidám szabadidós progra
mokkal várják vendégeiket a házigazdák.
A  nagytétényi lő téren  lesz a megye vadászai számára egész napos 
program, amelynek házigazdája a Bertóti István Bérkilövó Vadásztársa
ság. A nap eseményei jó szórakozást ígérnek mindenkinek. Vadásztotó, 
cserebere, terepjáró- és akadályverseny, 20 korongos kioséses korong- 
vadászverseny - amelynek dija a rendkívül értékes, ezüst B.O.B.W.I. ku
pa ijászbemutató és -verseny lesz. Ezekre a helyszínen mindenki be
nevezhet, aki rendelkezik a megfelelő engedélyekkel.

Három napos program ot küldött a Tardos Bérkilövó Vadásztársaság, 
amely 18-án kezdődik egy trófeakiállitással és a tatai Hubertus vadász
bolt vásárával. 19-én vadászati témájú festmények kiállításával és vásá
rával kezdődik a nap 10 órakor, utána a nyergesújfalui ijászegyesület 
tart parádés bemutatót. Kettőkor kezdődik a Vadász Fórum, amelyre dr. 
Schamschula György államtitkár, az O M W  elnökségi tagja a meghí
vott. 17 órakor kezdődik a Szent Hubertus-mise a kápolnában. 18 órakor 
a tardosbányai népi tánc- és énekkar alapozza meg a hangulatot az esti 
vadvacsorához és vadászbálhoz.

Egész napos program m al ünnepel a táborfalvai Béke Vadásztársa
ság is, amely este vadászbállal végződik. A látogatók természetfotó-ki
állításban gyönyörködhetnek, napközben légpuska lövész ügyességi 
verseny, ózpörkölt és halászléfözés csiklandozza az ínyeket. A vadgaz
dálkodási bemutató és trófeakiállitás számot ad az érdeklődőknek a 
környék természeti kincseiről, állatvilágáról.
Ikerváron, a sportcsarnokban és a Batthyány-kastély parkja közötti te
rületen rendezik meg a vadásznapot, amelyik Szent Hubertus-misével 
kezdődik. Az egész napos programon ijászbemutató. fúvószenekar és 
asszonykórus szórakoztatja a zenekedvelőket. Látható lesz még az oszt
rák és olasz fegyverkereskedők kiállítása, trófeabemutató, gyermekve- 
télkedó, este pedig tábortűz, amelyen elkészül a speciális vadpörkölt is.

A Vadászati Kulturális Egyesület lapunk júliusi számában pályáza
tot írt ki az Országos Vadásznap jelmondatára. A kijelölt zsűri - 
dr. Csőre Pál elnöklésével - szeptember 3-án értékelte a 17 szer
zőtől beérkezett 63 jelmondatot. A bizottság úgy találta, hogy a 
beküldött szlogenek egyike sem olyan amelyik minden tekin
tetben megfelelt volna az elképzeléseknek. Ezért a fódijat nem 
adta ki, hanem három jelmondatot díjazott.

Elsó helyezést és 30 000 forintot kapott Balogh Gábor (Győr, 
Szent István u. 14J a ..V A D Á S Z A T  + Ö N F E G Y E L E M - T E R M É 
S Z E T V É D E L E M " -, második dijat (10 000 Ft) Prohászka Ádám 
(Budapest. XIX. kerület. Kossuth u. 9.) „ A  V A D Á S Z  IS  A  T E R 
M É S Z E T  R É S Z E . . .  H A  IG A Z  V A D Á S Z "  - a harmadik hely- 
zettet, dr. Veress Sándort (Szeged, Bécsi krt. 35-39.) szintén 
10 000 forinttal jutalmazta az „ER D Ő T . VAD AT. V A D Á S Z A 
TOT, B É K E S S É G E T "  hangzású, beküldött jelmondatáért. A 
nyerteseknek gratulálunk! A  szerkesztöség
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A Z  A G Y C S IS Z O L Á S T . A Z  Ö T L E T B Ö R Z É T  A Z  E M B E R T  P R Ó B Á L Ó  K Á N IK U L A  E L L E N É R E  
IS  FO LYTA T TU K . H IS Z E N  S O H A  N E M  V O LT  A K K O R A  S Z Ü K S É G  A  „ S Z E L L E M I 

M U N ÍC IÓ R A " . M IN T  M A N A P S Á G . JE L E N T Ő S E N  B Ő V Ü LT  A  K É P Z E L E T B E L I É S  V A L Ó S  
K E R E K A S Z T A L  R É S Z T V E V Ő IN E K  S Z Á M A . É S  A  M A  M E G  T A LA N  C S A P O N G Ó .

É S  S A JÁ T O S S Á G A IN Á L  F O G V A  K IS E B B  N A G Y O B B  B A K U G R Á S O K A T  P R O D U K Á LÓ  
„ P E G A Z U S "  K EZ D  M Á R  S Z E L ÍD Ü L N I É S  M IN D E N  B IZ O N N Y A L  K É P E S E K  L E S Z Ü N K  E G Y  

M IN D E N K I Á LT A L  ELFO G A D H A T Ó . JÓ L  Á T G O N D O LT  É R V R E N D S Z E R T  A Z  A S Z T A L R A  T EN N I. 
T E R M É S Z E T E S E N  E N N E K  A  M A  M É G  S O K IS M E R E T L E N E S  E G Y E N L E T N E K  A  M E G O L D Á S A  

C S A K  A K K O R  L E S Z  E R E D M É N Y E S .  H A  M IN D E N K I V A L A M IT  - H A  TU D  - H O Z Z Á T ESZ .

Tegyen hozzá egy gondolatot!
(2. rész)

Ha manapság a fajok elterjedésé
ről, állományainak növekedéséről, 
vagy adott esetben csökkenéséről 
beszélünk, óhatatlanul felvetődik a 
kérdés, hogy vajon miért nem a va
dászható vadfajok kerültek végve
szélybe, uram bocsá’ pusztultak ki?

Minden bizonnyal azért, mert a 
kulturált, etikai és egyéb szabályo
zók biztosítottak egyfajta értékmeg
őrző szerepet, amelyet ma még ok
szerű vadgazdálkodásnak neve
zünk. Sokféle célból lehet ezt foly
tatni és nem mindig egyedül a gaz
daságossági szempontok az irány
adók. Az, hogy nálunk ennek han
goztatása lépett előtérbe, annak el
sősorban „környezeti” okai voltak, 
a mennyiségi, a termelési szemlelet 
ide is éppúgy begyűrűzött, mint az 
élet bármely más területére. Idő
közben lényegesen megváltozott a 
vad szerepe és merőben más értel
mezést nyert az úgynevezett te
nyésztett vad is, annak ellenére, 
hogy még rengeteg alapvető kérdést 
tisztázó vita van hátra. Mindezek 
később alapjaikban változtathatják 
meg az egész diszciplínát, tudomá
nyos kutatást, és a rendkívül szerte
ágazó ismeretanyagot. Kétségtelen 
tény, hogy a jövőben a vadon élő 
állomány szerepe visszaszorul s nö
vekszik a zárt, vadaskerti tartás je
lentősége, éppúgy mint Nyugat-Eu- 
rópában.

Úgy gondoljuk, hogy egészen 
más szemlélettel kellene a kérdési 
közelíteni, mint tettük eddig. Ter
mészetesen ma még nem könnyű

megfogalmazni a szemlélet „mássá
gának”  lényegét. Az „intenzív”  gaz
dálkodási modelleket minden bi
zonnyal el kell felejteni és az eddi
ginél is többet kellene tenni a pusz
tuló élőhelyekért, mert sokkal in
kább az utóbbit kell „kezelni", ha 
egyáltalán ez a szó jó erre a munká
ra. Vadászterületeinken mestersé
ges ökoszisztémák vannak, és eb
ben él az ember is. aki igen kemé
nyen és mélyrehatóan beleavatko
zik a természetes folyamatokba, 
még akkor is. ha esetleg nincs szán
dékában. A hivatalos természetvé
delem figyelme és tevékenységének 
lehetőségei nem terjednek ki a va
dászható vadfajokra. Nem valami
féle ellentétek miatt - bár helyen
ként még az is előfordul - hanem 
egyszerűen azért, mert mindenféle 
védelem, igy a vadvédelem is sok
sok pénzbe kerül. Végtére is min
denki - erdész, vadász, természetvé
dő, mezőgazdász, horgász, termé
szetjáró, politikus - más szemmel 
nézi a természetet, még akkor is, ha 
sok kérdésben egyetértenek. Ez a 
szemüveg kisebb-nagyobb arány
ban torzít és a szemléletbeli kü
lönbségek ezekből állnak össze. Ez 
az a más szemlélet, amely adott 
esetben egymás ellen fordítja az ér
dekelteket. Sokáig vitán felül állt a 
mezőgazdaság és az erdőgazdaság 
érdekeinek elsődlegessége. Végső 
soron a kérdést maga az ember, a 
politika dönti el. Manapság a ter
mészetvédelmi szempontok minde
nek felett állnak - legalábbis elvileg
- mégis csak a szakemberek tudják

V Á D I  b t .  medvevadászat Rom ániában
•  Vadásszon végre legálisan, saját puskájá
vá! a Kárpátokban!
•  Garantált siker az általunk szervezett haj

tó- és lesvadászatokon.
•  Medvekilövés már 2500 DM-tól.
Kérje részletes árjegyzékünket!
VÁDI Bt. - 1026 Budapest, Endrödi S. u. 47/B 
Telefon és fax: 185-5743

M ÉG KAPHATÓ!
Dr. Bán István: Csodaszarvas, avagy a magyar óz ós szarvas világhírnevének 

titka c. müve, amely a vadszámlalás, az elóhelyí állapotjellemzók, a talaj, 
az erdó hatása ós számos más tónyezó alapján tudományos módszerekkel 

bemutatja a hazai szarvas- és ózállomány fejlődését.
Magyar vadászoknak ós külföldi vadászvendégeknek ajánljuk ezt a magyar,

német, angol nyelvű művet.
Megrendelhető: Montcditio Kft., 132-7360/425 telefonszámon.

Ára: 349 Ft + postai utánvétel.

milyen kemény csatákat kell meg
vívniuk még ma is, hogy ennek az 
általánosan elismert tézisnek ér
vényt is tudjanak szerezni. A va
dászható - eg>kor a konyhaművé
szetben gyakorta szereplő - állatfa
jokból nálunk csupán 27 faj va
dászható, amely egyfajta sok-sok 
évtizede kialakult önkorlátozás 
eredménye, és abban a pillanatban 
változik a helyzet, ha egy faj egyed- 
száma a megengedett alá csökken.

A szemléletváltás azonban két
ségkívül generációs probléma, 
amelynek alapozását nem lehet 
elég korán kezdeni. Be kell épülnie 
a közoktatásba és igy érhető cl 
hosszú távon valamiféle változás. 
Németországban csak a régi N SZK  
területén több mint kétezer vadas
kert, szafáripark van. amelyek az 
általános iskolai oktatás bázisai, 
ahol a gyerek ökológiai szemléletet 
kap. Nem a rókát és a zsákmányál
latait mutatják be. külön-külön ket
recekben. hanem a táplálékláncot, 
az összefüggéseket, a fajismereten 
kivül azok egymásra gyakorolt ha
tásait is. Ez vezet azután a nagyobb 
összefüggések felismeréséig, és ké
sőbb ezért nem szemetel az erdőn, 
és igényessé válik saját szűkebb 
környezete iránt is. Igen fontos eb
ben a „dolgok rendje” , az ember és 
az állatok közötti kapcsolat kialakí
tása is egyértelművé válik: a hor
gász és a hal, a méhész és a méh. a 
lovász és a ló, az erdész és az erdő, 
a vadász és a vad magától értetődő, 
természetes „viszonya” , amelynek

„legitimitását” ott tiszta fejjel meg 
sem lehet kérdőjelezni. A területek 
nagyobb részén - és ez igy van min
denütt a világon - nem képződik 
profit a vadászatból, hiszen a haté
kony - és itt nem a mai helyzetre 
gondolunk - védelem igen sokba 
kerül, mondhatnók egyre többe. 
Egy új értékrend kialakulása telje
sen más ökonómiai környezetet is 
teremt és elsősorban a költségolda
lon várható a nagyobb növekedés. 
A vadász mindezekért a jövőben 
egyre többet fog áldozni, hiszen 
ezek a tendenciák már ma, az átala
kulás jelenlegi szakaszában is jól 
érzékelhetők. Vajon a védelmet rá 
lehet-e bízni profitérdekelt cégek
re? Mindenesetre ilyenekre nem
igen akad példa a piacgazdaságon 
alapuló országokban. Hasonló fel
adatokra hozzák létre az úgyneve
zett harmadik gazdaságot, a non- 
profit szervezeteket, amelyek olyan 
feladatokat oldanak meg, amelyek 
finanszirásából az állam kivonul és 
a profitorientált gazdálkodó nem 
vállalkozik. Ennek nálunk - egyelő
re - sem hagyományai, sem jól ki
dolgozott modelljei nincsenek, an
nak ellenére, hogy a világ más or
szágaiban hatékonyan és közmeg
elégedésre működnek. És itt jutot
tunk el a különböző struktúrákhoz, 
amelyek közül a legjobb kiválasztá
sa külön misét megér. Csupán egy 
bizonyos: a jelenlegi tovább nem 
tartható, hiszen elképzelhetetlen, 
hogy egy új fazonnál marad a 
gomb! ts  ha valami elkerülhetet
len, annak az élére kell állni.

SZENT HUBERTUS
O L A S Z -M A G Y A R  KFT.

A BERETTA, BENELLI, FABARM sörétes vadászfegyverek 
kizárólagos magyarországi képviselői szeretettel várják Önt 

az Országos Vadásznap Somogy megyei rendezvényén.
Lábod-Nagysallér 1992. szeptember 19-én.

Sport- és vadászijak, vadászati felszerelések nagy választékban
megvásárolhatók.

Rendkívüli fegyver- és lószerakció! Engedély nélkül vásárolható
légfegyverek!

Vadászbolt: 7400 Kaposvár, Fó u. 37. (Dorottya Szálló)
Tel.: 82/18 954

Központ: 7400 Kaposvár, Toponári u. 39. Tel. és fax: 82/15-252



A vadásznap 
és az ősi szarvaskultusz

Az Országos Vadásznapnak az a célja, 
hogy a vadászok az egész országban ösz- 
szejöjjenek a vadászat ügyének, helyzeté
nek megtárgyalására, hogy megemlékez
zenek a nemzet vadászati hagyományai
ról, a vadászati kultúráról. Ezeknek az 
összejöveteleknek azonban nemcsak a 
vadászok szűk köre számára van m onda
nivalójuk, hanem az egész társadalom ré
szére, mindazoknak, akik szeretik az 
állatokat, szeretik a természetet. Ezért a 
vadásznap célja az is, hogy a vadászat 
közelebb kerüljön a nagyközönséghez. A 
vadásznap tehát a  vadászat napja, azé a 
vadászaté, amelyre minden évben egy al
kalommal szeretnénk ráirányítani a fi
gyelmet, megértetve jelentőségét korunk
ban a mai ember számára.

A kiválasztott időpont szeptember 19. 
Szeptember a vadászidény tradicionális 
kezdete, a szarvasbőgés hónapja. A nap 
kiválasztásánál önkéntelenül valami ese
mény évfordulójára gondoltunk. Ha 
ilyen céllal keresgélünk a múltban, 
Szent Eustachius jut eszünkbe, akinek 
története a kereszténység első évszáza
daiba vezet vissza minket. Az Eustachi- 
ushoz fűződő esemény leírását a 13. 
században egy angol minorita szerzetes 
által összeállított „Gesta rom anorum ” 
(a rómaiak viselt dolgai) tartalmazza. 
Ezt Haller János erdélyi főúr fordította 
magyarra, mikor Fogaras várában ra
boskodott, és adta ki 1695-ben. A törté
net szerint Piacidus, aki Traianus csá
szár (98-117) tábornoka volt, egy alka
lommal szarvasra vadászott és egy igen
szép bika a többitől külön v á lv a ......egy
kőszikla tetőn megállapodik, kire szor- 
galmatosan nézvén Piacidus a szarvai 
között lát egy keresztet, a napnál fénye
sebbet és azon a Krisztus k é p é t . . .” A
szarvas megszólalt: ......Oh, Piacidus
mit üldözesz engem! Én a te kedvedért 
jö t te m .. .  hallván Piacidus megijed és 
földre e s ik . . .” A látomás hatására fele
ségével együtt Rómába ment és megke- 
resztelkedett. Itt halt vértanúhalált H ad
rianus császár idejében. Az egyház 
Szent Eustachius néven tiszteli. Később 
a vadászok védöszentje lett, névnapját 
szeptember 20-án ünnepelték.

Ez a csodás jelenés történik később (8. 
század) Szent Hubertusszal is, akinek 
kultusza népszerűbb lett és háttérbe szo
rította Eustachiusét. Egyik esemény sincs 
azonban kapcsolatban a magyarsággal, a 
magyarok ősi vadászatával. Pedig célsze
rű volna magyar vonatkozású mondához, 
történethez kapcsolni a vadásznap meg
rendezését.

Itt ju that eszünkbe H unor és Magor 
szarvasűzése. Ők is vadászatra indultak 
és egy szarvas üldözése közben jutottak 
új hazába. Ebben a történetben a szarvas 
mint vezérlő állat nem először szerepel. 
Különböző népek mondáiban -  Kínától 
Indián keresztül Európáig -  ismételten 
előfordul ez az eseménysorozat, szarvas 
vezeti más világra, új hazába követőit. A 
meotiszi szarvasüldözés m ondáját már 
megtaláljuk a gótok történetírójánál, Jor- 
dancsnél, aki a 6. században írta meg 
müvét a gótok eredetéről és cselekedetei
ről. A hunokról van szó, akiknek képvi
selői szarvas üldözése közben ju tnak el 
Szkítiába, amelyet el is foglalnak. Kézen
fekvő volt a  magyar krónikások előtt, 
hogy a két testvérnép -  a hunok és a ma
gyarok -  eredetét, új hazába költözését 
Jordanes elbeszélése nyomán beépítsék 
saját krónikájukba. így került be ez a tör
ténet Kczai Simon krónikájába, ahol Hu
nor és Magyar, Ménrót fiai üldözik a 
szarvast, és jutnak el a Meotisz nevű in
goványba.

Ugyanilyen „történetírással” találko
zunk, mikor Nimródról olvasunk. Nim
ród bibliai személy volt, akiről azt olvas
suk az ószövetségi Szentirásban, hogy
......hatalmas vadász vala az Úr e lő t t . . . ”
(Mózes I. könyv 10.) A krónikaírásnak 
egykor hagyománya volt, hogy minden

nép eredetét a Bibliából vezesse le és ez
által igazolja ősi származását. így került 
be a magyar történelembe Nimród is, 
akinek a vadászattal való kapcsolatára 
történt utalás miatt lett nálunk is legen
dás alakja vadászatunknak, holott a  való
ságban a magyarsághoz semmi köze. (A 
mi Anonymusunk is Noétól származtatta 
a magyarság őseit, G óg és Magóg nem
zetségét.)

Kifejezetten a magyar történelemhez 
fűződőén is megjelenik a szarvas, mint 
vezérlő állat. Itt is két testvér -  Géza és 
László, később mind a kettő magyar ki
rály -  a főszereplők. A Képes Krónika ír
ja  le és mutatja be szép színes miniatúrán 
azt a szarvasvadászatot, amelyben -  a 
m onda szerint -  vadunk a váci székes- 
egyház helyét jelöli ki, odavezetve a két 
hőst a mogyoródi csata után.

A magyarságra a honfoglalás korában 
nem az erdei, hanem a pusztai vadászat 
volt a jellemző. Ebben a vonatkozásban 
a solymászat emlékei vetődnek föl, mert 
ez a Kárpát-medencében még évszázado
kig nevezetes vadászati mód volt. Egyik, 
talán legkorábbi feljegyzése a solymá- 
szatnak Álmos herceg (Vak Béla király 
apja) csőri vadászata, amit szintén a Ké
pes Krónika örökített meg képen is. Ér
demes továbbá megemlíteni a turult, 
amely az Árpád-ház totemállata volt. 
Anonymus írja le, hogy Álmos anyja, 
Emese egyszer azt álmodta, hogy egy tu
rulm adár száll rá és teherbe ejti. A turul, 
amely itt mitikus állatként szerepel, a va
lóságban solymász m adár is volt, nem 
más, mint az altáji havasi sólyom (Falco 
rusticolus altaicus). Ennek a történetnek 
azonban csak az a hibája, hogy nincs ösz- 
szefüggésben semmiféle vadászattal és 
időponthoz sem kapcsolható. Nyugat- 
Európában a solymászoknak is volt pat- 
rónusuk Szt. Bavo (Bavoul), eredeti ne
vén Allowin, Gént városának védőszent
je, akit főként Hollandiában tiszteltek. 
Emléknapja október 1., nálunk csaknem 
teljesen ismeretlen.

Ilyen körülmények között bizony nem 
könnyű feladat annak eldöntése, milyen 
történelmi vagy mondabeli eseményhez 
kapcsoljuk a magyar vadásznapot.

Végül is -  ha jobbat nem tudunk -  
csatlakozzunk az Eustachius-Hubertus 
mondához, nemcsak azért, mert Európa- 
szerte ismert, hanem mert a vad és így ál
talában az állatok és a természet szerete- 
tére, tiszteletére tanít történetük, ami ma 
is a legtöbb, amit vadászoknak és nem 
vadászoknak mondhatunk.

Dr. Csőre Pál
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DÚCZ LÁSZLÓ

BRÉMAI MUZSIKUSOK
A MAGYAR VADÁSZLAP IRODALMI 

PÁLYÁZATÁNAK DÍJNYERTES NOVELLÁJA

Ilyen című mesét olvastam már gyermekkoromban. 
Tudom, nem illik ellopni más műveket sem részleteiben, 

sem egészben, de bizony azon a napon, amikor ez az eset 
történt, ez a mese jutott eszembe.

Csípős volt a hajnal, s az ázott fű 
fölött megült pára köddé hízott. 
Bosszankodtam is miatta, amikor 
az ablakon kinézve nem sokat lát
tam tőle. Ködben ugyanis nehéz a 
vadászat, mert minden vad előbb 
meghallja közelcdtünket, mint 
ahogy mi meglátnánk őket.

Igyekeztem kifelé a jó meleg 
szobából, s álmosan pislogtam 
vissza az ágy felé, mert mennem 
kellett a vendégeket ébreszteni, el
szakítottam hát tekintetem a fel
hajtott paplan hófehér hasától, s 
elszántan elindultam.

Az ajtón kilépve azonnal az 
eget kémleltem, s örömmel nyug
táztam néhány csillag biztató ka
csintását: nem vastag a köd, me
hetünk nyugodtan. Tán csak itt 
ebben az átkozott fagyzugos gö
dörben, ahová a vadászházat épí
tették, tán csak itt van köd. Fel
jebb az oldalakban már bizonyára 
nem lesz homály, ha kivirrad! S 
kihívóan megszólalt egy szarvas
bika a vadfőid felöl, mintha mon
daná, gyertek csak, fogjatok meg, 
én itt vagyok!

A bika még akkor is onnan bő
gött, amikor felültünk a szekérre, 
s bizakodva indultunk a homály
ban a hang felé. A szekér zörgése 
elnyomta az erdő hangjait, s a ve
tés szélén meg kellett állnunk 
hallgatózni.

Néma csend volt mindenfelé. A 
pár perce még hősködő bika most 
valószínűleg szoborként áll, s fe
lénk figyel - gondoltam - s vár
tunk néhány percet, hátha újra 
megszólal a derengő hajnal párás, 
harmatos köntöse alól.

Csend... A lovak azonban me
reven, felemelt fejjel, álló fülekkel 
figyeltek a sarjadó vetés közepe 
felé.

A  sötét lassan olvadt fel a vilá
gosság poharában. A gyengülő 
kőd is neki segített. Szoknyájába 
kapaszkodva húzta vissza, ma
rasztalta, pedig tudhatta volna, 
hogy felesleges erőlködés. Még 
mindig semmi hang.

- Na induljunk arra, amerre a 
lovak figyelnek! - mondtam a fo- 
gatosnak, s hátrasanditottam a 
bakról a vendégek felé. Egyikük 
egykedvűen, félig még alva, a má

sik erősen figyelve, puskáját mar- 
kolászva izgatottan ült mögöttem. 
Nem szóltak, mégis szinte ordított 
róluk, hogy melyikük lőtte már 
meg a maga szarvasbikáját, és me
lyikük szeretne most lőni.

A reggel fénye észrevétlenül 
odaült közénk a szekérre ötödik
nek. A lovak maguktól megálltak, 
mereven figyeltek. A mi szemünk 
nehezen birkózott meg a lassan 
ritkuló párával, de nemsokára mi 
is megláttuk a két árnyat, amit a 
lovak figyeltek.

A kocsis izgatottan kezdett mu
togatni előre, és dadogva szólt:

-Ott, ott, ott a bika, a tehén 
meg, meg, meg mellette áll!

- Ülj nyugodtan, ne hadonássz! 
És mitől dadogsz? Nem szoktál te 
dadogni!

- Jó, jó, jó nem dadogok, csak 
izgatott vagyok.

- Nem látom az agancsát, még 
nincs elég világos. Menjünk köze
lebb!

A lovak megindultak, s a két 
árny továbbra is mereven figyelt 
felénk.

-Á llj! Távcsövezés; az agan
csot még mindig nem láttam. Hát
rafordultam, s megkérdeztem a 
németektől, hogy látják-e az agan
csot?

De ők is tanácstalanul néztek 
és a vállukat vonogatták, hogy 
még mindig kevés a fény, túl 
messze van a vad, a trófeát ők 
sem látják.

- Sanyi - szóltam a fogatoshoz 
menjünk közelebb, de úgy,

mintha mellettük mennénk cl. ne 
egyenesen feléjük, mert akkor el- 
ugranak!

A  fogat elindult, a bika meg a 
tehén szoborként állt, és felénk fi
gyelt. Még az arcunkat is féltünk 
feléjük fordítani, nehogy a moz
dulattól elugorjanak.

Már nagyon közel voltak, az 
agancsot még mindig nem láttuk. 
Egyszer a „bika” egy nagyot nye
rített, s vágtatva elindult felénk.

Persze, hogy nem látszott az 
agancsa, nem is látszódhatott, hi
szen a saját lovam volt, s mellette 
a csikója állt. Azaz most már ö is 
vágtatott.

Éjszaka kiszöktek az istállóból.

s most örültek a viszontlátásnak, 
na meg a szekerünket húzó két ló
nak.

- Maca! Az ördög vigyen, hogy 
kerülsz ide? - szóltam az odaérke
ző kancámnak, aki egy röhögéssel 
nyugtázta meglepettségem, s ke
csesen a mi fogatunk elé állt. Sza
golgatta egy ideig a két nyugod
tan álló, hidegvérű igásunkat, 
mert közben megálltunk, s én le
szálltam, hogy megfogjam a jöve
vényt. Maca hirtelen megfordult, 
s villámgyorsan orrba rúgta a bal 
oldali lovunkat. Szerencsére nem 
történt baja. A rugdalódzó lovam 
patáján soha nem volt patkó.

A rúgás után hirtelen arrébb ló
dult, s nem hagyta magát megfog
ni. A gutaütés kerülgetett - idejött 
ez a piszok, rugdalja a lovakat, s a 
vadászat is el van rontva. Most mi 
a manót csináljak? Nem futkos
hatok egész reggel a lovam után, 
nem azért jött a német vendég, 
hogy ezt nézze, hanem azért, hogy 
vadásszon. Elkértem az ostort. 
Mikor újra közel jött, hogy meg
rúgja békés természetű igavonóin
kat, akkor hirtelen a hasa alá 
csaptam a csípős szíjvéggel. Ug
rott is őkelme rendeset, és arrébb 
ügetett. Visszaültem a bakra, mi 
mást tehettem. Indultunk tovább 
vadászni. Reméltem, hogy haza
mennek, hiszen a vadászház alig 
néhány száz méterre van. De Ma
ca csak állt és nézte, hogy előtte 
elmegyünk, majd gondolt egyet és 
békésen beállt a saroglya mögé. 
Úgy jött. mint aki oda van kötve. 
A csikó meg mögötte.

Alig mentünk pár métert, ami
kor a kocsi mögül gyenge bégetést 
hallottunk. Mindjárt tudtam, 
hogy mi ez. A birkánk is megszö
kött otthonról, s most jön a ló 
után. A vendégek elképedtcn bá
multak hátra.

Hát ez meg mi? Néztek kérdőn 
rám.

Mi lenne gondoltam, nem látjá
tok? Birka! És megmagyaráztam, 
hogy a birka szereti a ló társasá
gát, és most jön utána. Jött is. 
Hangosan bégetve, farkát rázogat- 
va.

- Te Sanyi - szóltam a fogatos
hoz, aki kajánul vigyorgott, zavart

kínomat látva ha ez a dög itt ál
landóan bégetni fog, akkor estére 
birkát eszünk.

- Hát vigyük vissza őket! Nem 
vagyunk még messze.

- Nem lehet. Macát úgysem 
tudjuk megfogni, mert nem hagy
ja magát. Meg amúgy is, mire újra 
indulunk, elmúlik a vadászat ide
je, addigra minden elfekszik.

- Akkor menjünk, igy még úgy
sem vadásztunk.

- Csak bégessen ez a mafla bir
ka eleget! - szólt újra a fogatos - 
úgyis rég ettem birkapörköltet! 
húzta füléig a szája szélét.

Hátrafordultam, s magyarázni 
kezdtem a helyzetet. Vendégeim 
közül az egyik nagyon vidám volt. 
Tetszett neki a kíséret. Monda
nom sem kell, hogy az ö bikája 
már a vadkamrában lógott.

A másik viszont bosszúsan le
gyintett. mintha öt sem zavarná a 
dolog, de az arca több színben ját
szott.

- Nem baj, vigasztalta a barát
ja, ilyen még úgysem volt! A vá
laszt nem értettem, de nem valami 
vidám lehetett a tekintetéből ítél
ve.

Észre sem vettük, s kivirradt. A 
gyengülő pára úgy állt a vadföld 
fölött, mint a cigarettafüst a moz
dulatlan levegőjű szobában. Gye
rekkorom jutott eszembe, amikor 
jóapám az asztalnál ült, bélyegeit 
rakosgatta, s közben az „ötéves 
terv" füstté vált ujjai között. Víz
szintes rétege megült a szobában, 
s én mozdulni sem mertem, ne
hogy eltűnjön a felhő, a mi fel
hőnk a szobából, mert az Apám 
csinálta nekünk.

A merengésből varjúkárogás 
zavart fel, s egy tarka varjú, nagy 
handabandázással fitogtatta „ide- 
gennyelvtudását” , s varjútól szo
katlan hangokat adott ki magá
ból. Tollait kicsit felfújva, szár
nyait leengedve totyogott előttünk 
a földön, éktelen lármát csapva, 
ahogy leszállt az útra a lovak elé. 
Igen, otthonról repült utánunk 
Dolmány, a szelid varjúnk, s most 
a lovaktól érdeklődött útirányunk 
felöl. Az egyébként egykedvű, hi
degvérű paripák lábai földbe gyö
kereztek. Mind a nyolc! Maca is
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elörejött Csillaggal együtt, s a 
négy ló földrehajtott fejjel, előre- 
nyújtott nyakkal hallgatta Dol
mány meséjét.

- Kitört belőlünk a nevetés. 
Még az a vendég, aki nem lőtt 
semmit addig, még az is elmoso
lyodott. A másik hahotázva kap
kodott a fényképezőgép után, de 
kimaradt a hátizsákból, otthon 
felejtette. Mulatságos látvány 
volt. A négy ló áll és hallgatja egy 
szürkevarjú hazudozásait, mert 
egészen biztos, hogy hazudott. 
Mit is mondhatott volna egy varjú 
négy lónak, hogy azok félkörben, 
megbüvölten nézték annak kók
lerkedését.

Artikulálatlan, varjúra egyálta
lán nem jellemző hangokat hallat
va, nyakát nyújtogatva mondta, 
mondta a magáét, s szemmel lát
hatóan élvezte a hatást. Csak a 
birka nem figyelt rá, de a bégetést 
ő is abbahagyta. A legclés azon
ban jobban érdekelte, azért elöre- 
ballagott a lovak mellé.

És ekkor megjelent a két vad
disznó. Nem, nem a távolban, 
messze a horizonton, hanem a lo
vakkal szemben az út másik olda
lán, az árokból másztak ki, han
gos röfögéssel. Dolmány kicsit 
meglepődött, szárnyait megleb- 
bentve ugrott egyet, majd a disz
nókat felismerve, megnyugodva 
folytatta történetét.

Mi is felismertük őket. Töfi és 
Zita, az általunk felnevelt két vad
disznó süldő volt az. Ők is utá
nunk jöttek. Egy pillanatig szabá
lyos kör alakban állt egy pöffesz- 
kedő varjú, négy ló, egy birka és 
két vaddisznó. Elképesztő, de éle
tem egyik legmulatságosabb pilla
nata volt. A pillanat elmúlt, az 
állatok elmozdultak, s mi a gör
csös nevetéstől lefordultunk a sze
kérről. Talán még ma is ott haho- 
táznánk, ha már mindkét vadász
vendég meglőtte volna, amit 
akart. De hát az egyik még va
dászni akart, s dühösen förmedt a 
barátjára. Nekem nem szólt sem
mit. csak tüntetőén visszaült a sze
kérre. Nehezen követtük.

- Nahát, ilyent sem fogunk töb
bé látni - ismerte fel a különös 
eset egyediségét a fogatos.

Könnyeinket törölgettük. Kép
telenek voltunk csendben marad
ni, vadászunk mérhetetlen bosszú
ságára.

- Induljunk Sanyi! - szóltam a 
kocsisnak, fuldokolva a visszafoj
tott nevetéstől.

Elindultunk. Elöl két ló húzta a 
szekeret, rajta egymás hátát csap
kodva hárman a nevetéstől hajla
dozva, mögöttünk egy kanca a 
csikójával, öt egy birka és két vad
disznó követte libasorban. Fe
lettünk ágról ágra ugrándozva, 
röpködve éktelen károgással egy 
szürkevarjú. Ilyen nincs, csak a 
mesében.

Na akkor, ott jutott eszembe a 
..Brémai muzsikusok”  meséje. Ha

ezt a Grimm-testvérek láthatnák!
Vadászunk meg csak morgott. 

Ö nem azért autózott ezerkétszáz 
kilométert, és megy vissza ugyan
annyit, hogy ilyen cirkuszt lásson! 
Ő vadászni akar! A másik meg 
csak ugratta, és magyarázta, hogy 
ilyen élményben soha többé nem 
lesz része! Bikát már lőtt sokat, és 
még fog is lőni, de ilyent soha 
többé nem láthat! A barátja azon
ban csak dühöngött, és már attól 
tartottam, hogy lelövi valamelyik 
állatot. Igen dühös volt. semmi re
ménye nem volt az eredményes 
vadászatra, őszintén szólva én 
sem hittem, hogy aznap bármit is 
tudok lövetni.

- Laci, menjünk a kocsmába - 
javasolta a kocsis ezért a látvá
nyért ott ingyen berúghatunk!

Néhány perc múlva a varjú 
ránk unt, és elrepült a vadászház 
irányába. Csend lett. Csak a sze
kér zörgött, rázott kegyetlenül a 
köves utakon.

A csapat fegyelmezett volt. 
Mindenki jött utánunk, szépen 
sorban, pedig már csaknem egy 
órája, hogy együtt voltunk. Akár
hányszor hátranéztünk, mindig 
pukkadoztunk a nevetéstől. Egy
szerűen képtelenek voltunk ko
molyak maradni. Emberem haza 
akart menni. Ő rettenetesen bosz- 
szankodott. Már-már én is hajlot
tam arra, hogy visszafordulunk, 
hiszen ilyen cirkuszi felvonulással 
nem lehet vadászni, amikor az 
egyik nyiladékon egy csapat 
szarvast láttunk meg, egy jó, lőhe
tő, selejtbikával. Elnémultunk.

Sanyi tudta a dolgát, s megállí
totta a szekeret. A szarvasok ér
deklődve néztek felénk. Ilyent 
még ők sem láttak. A bika, aligha
nem arra gondolt, hogy újabb 
szarvaslányt választhat magának, 
mert közelebb szaladt, s megállt 
vagy hatvan lépésnyire. Méregette 
a furcsa csapatot, hogy melyikün
ket válassza.

Soha nem tudtam meg, hogy 
döntése mi lett volna. A lövésre 
tűzbe rogyott. Csapatunk egy kis
sé szétrebbent a dörrenéstől, de a 
zsigerelésnél már mind ott lábat- 
lankodott körülöttünk.

Határtalan volt az öröm. Ham
burgban és környékén azóta bizo
nyára már sokan ismerik a meg
történt brémai muzsikusok esetét 
és természetesen senki nem hiszi 
el.

-Vadászbeszéd! Legyintenek 
lemondóan bizonyára és nem ér
tik, hogy lehet ekkora bolondsá
got kitalálni.

Ültünk a szekéren, széles vi- 
gyorral és hátrafelé fordulva néz
tük az utánunk kullogó sereget. 
Vendégem, aki már nem volt 
bosszús, sőt, nagyon is boldog 
volt, egyszer csak megszólalt.

- Láci, holnap hozzuk a macs
kát is, igy nem teljes a létszám; ő 
még hiáriyzott!

AKTÍV
VÉDELEMMEL

Az embert próbáló kániku
la és a nyaralási idő ellené
re a vártnál jóval nagyobb 
számban gyűltek össze a 
szakemberek az ország 
minden tájáról Mosonma
gyaróváron augusztus 18- 
án. Az FM vadászati és ha
lászati önálló osztályának 
szervezésében a fogoly 
megmentése - vagy leg
alábbis annak kísérlete - 
volt az egyetlen napirendi 
pont. amelyre ebben az év
ben mintegy hétmillió fo
rintot szánnak majd a Vad
gazdálkodási Alapból. A 
rendezvény házigazdái 
tisztét - megkülönbözte
tett figyelemmel - a Lajta- 
hansági Állami Gazdaság 
látta el, ahol dr. Faragó 
Sándornak, a Soproni Er
dészeti és Faipari Egyetem 
tudományos kutatójának 
irányításával egy évtizede 
„Lajta projekt" néven egy 
külön erre a célra kijelölt 
területen folynak kísérle
tek a vadonélö fogolyállo
mány felszaporitására.

Rácz Fodor Gábor, a va
dászati önálló osztály 
munkatársa bevezető elő
adásában elmondta, hogy 
nem az anyagi haszon re
ményében indították a 
programot, hanem az el
sődleges cél a ma még 
megmaradt populációk re
generációja. A  szigorú fel
tételrendszerrel kialakított 
támogatást pályázati úton 
lehetett elnyerni. (Pest és 
Bács-Kiskun megyékből 
nem érkezett be pályázat.) 
Furcsa volt, hogy az apró- 
vadkutatás fellegvárából, 
Gödöllőről nem láttunk 
senkit az értekezleten.

Dr. Faragó Sándor ezek 
után részletesen ismertet
te a területen folyó mun
kát, az élóhelygondozás, a 
javítás törekvéseit, tapasz
talatait, valamint a vadon
élö fogolycsaládok szapo
rodási mutatóit.

Összegzésként elmond
ta, hogy jól előkészített te 
rületen, szigorú ragadozó 
„kontrollal" az állomány je
lentősen - akár évente 
megduplázva is - növelhe
tő.

Az előadásokat követő 
vitában a jelenlévő szak
emberek egyhangúan a 
program mellett voksoltak, 
annak ellenére, hogy el
mondták aggályaikat, ja
vaslataikat, hiszen a vad
védelmi munka - csaknem 
minden területen - kizáró
lag a helyi sajátosságok 
nak megfelelő kiegészíté
sekkel folytatható. Az élő
helyi gondokon kívül szó 
esett a hazai állomány 
esetleges genetikai káro
sodásáról, de ezt az állítást 
többen is cáfolták. M ind
ezek ellenére Rácz Fodor 
Gábor bejelentette, hogy a 
kanadai Alberta tartomány 
vadászati vezetői felaján
lották, hogy jelentős 
mennyiségű tenyész- 
anyaggal segítenék a hazai 
fogolyprogramot. Közis
mert, hogy egykor Kana
dába Magyarországról te
lepítették be a mára már 
rendkívüli módon elszapo
rodott foglyot, amelynek 
az ottani neve „hungarian 
partridge".

Ezek után a jelenlévőket 
a gazdaság szakemberei 
autóbuszra hívták és a 
helyszínen tanulmányoz
hatták az élőhelyjavítás ki
alakított módszereit, a me- 
zövédö erdősávok javítá
sát, a vegyszermentes táb
laszélek hatásait és a terv
szerűen kialakított vadföl
deket. Sajnos a pusztító 
aszály és az afrikai időjá
rás hatásai sokat rontottak 
a bemutatón, ennek elle
nére a résztvevők minden 
bizonnyal ismeretekben 
gazdagabban térhettek ha
za.

-H -
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Á R U
AZ EGYETLEN, KIMONDOTTAN 

VADÁSZOKNAK KÉSZÜLT 
NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁSÚ 

SZEMÉLYAUTÓ A

SUBARU
LEGACY
HUBERTUS

MEGRENDELHETŐ:
SUBARU AUTÓSZALON, 

BUDAPEST VIII., BLAHA LUJZA TÉR 1/3. 
TELEFON: 138-4828, FAX: 138-4729

VADÁSZ Kft.
K IO S I B L X W fU  OKTOflf u  9 

IC**)* 11IJ-9J4

KERESKEDELMI KFT.
1051 Budapest.Október6. u .9 .Telefon: I I I -3934 

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.30-17.30-ig.

V A D Á SZ FEG Y V ER EK  •  Ö N V É D E L M I ÉS 
S P O R T F E G Y V E R E K  •  L Ő S Z E R E K  •  VADÁSZATI 

K IE G É S Z ÍT Ő K  •  VADÁSZRUHÁZAT 
kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.

Vadászoknak, horgászoknak, 
iskoláknak, állatbarátoknak!

•
A legkülönfélébb halak, hüllők, 

madarak és emlősök 
preparálása. Csontvázak, 

koponyák. Hazai és külhoni vad
as haltrófeák készítése.

Vadbörök és vadbör szőnyegek 
tömött fejjel! Papagájok és más 

elpusztult kedvenc állatok 
megörökítése.

VADÁSZOK. ERD Ő JÁRÓ K részére 
a Fővárosi Kézműipari Vállalat 

Bőr-Műbőrfeldolgozó Gyáregysége 
az alábbi termékeket kínálja:

•  tereptarka dzseki
•  tereptarka öltöny
•  vadászzöld dzseki
•  vadászzöld nadrág
•  vadászzöld overall
•  vadászzöld öltöny
•  báránybéléses, 

ujjatlan mellény
MÉRSÉKELT ÁRAK, 
KIVÁLÓ M IN Ő SÉG , 

RÖVID ÁTFUTÁSI ID Ő , 
PO N TO S SZÁLLÍTÁS!

Címünk: Budapest X II., Böszörményi út 20-22. 
Telefon: 155-1593, 155-2602, Fax: 155-1494

1957-ben alapítva 
SASKA GM proparátormúhelye 

öt percre a Nyugati pályaudvartól 
Ny-tva tart hétköznap B-17 és 

szombaton ft-12 óráig. 
(Jun.us 1 .-október 1. között 

V szombaton zárva.)
^Budapest XIII.. Balzac u. 1.1136/ 
V. (a Váci úti sarok) // 

Telefon: 120 8150 / /



NYUJTOZKODAS ES A TAKARÓ
Természetes dolog, hogy ha valakinek hiányzik valami - mint a bérkilövöknek 

a vadászterület az bármilyen módon és eszközzel szeretne hozzájutni. Miután 
nálunk szúzföldek nem léteznek, területhez úgy lehet hozzájutni, ha azt valakitől 
elveszik. Hemzsegnek az ilyen és hasonló ügyek szerte az országban. Az igények 
benyújtása után az FM úgynevezett egyeztető tárgyalást tart. Ez hasonló talán 
a válóperes esetek úgynevezett békéltető tárgyalására, amelynek lehetőségei 
esetenként a túz és a viz egymásratalálásának esélyeihez hasonlók lehetnek.

Engedélyt kértünk az FM sajtóosztályától, hogy részt vehessünk egy ilyen 
tárgyaláson, amelyre augusztus 26-án, a Gemenci EVAG 

lenesi vadászházában került sor.
A légkör meglehetősen feszélyezett. 
Tisztázatlanok az erővonalak, min
den érdekelt magában mérlegeli az 
esélyeit, amelyek ilyenkor bármely 
irányba mozdulhatnak. A „trónkö
vetelők" a fajszi Dunamenti Berki- 
lövő Vadásztársaság képviselői, 
több hónapja bombázzák a minisz
tériumot beadványaikkal. Ám nem
csak a kalocsai Iszkra Vadásztársa
ság vadászterületét szemelték ki a 
fészekrakásra, hanem a Gemenci 
EVA G  területéből is szeretnének le
csippenteni egy darabot. A fajszi 
lakosok jogos érdekeire hivatkoz
nak, a polgármester az új vadász- 
társaság elnöke. A térképen már be
jelölték az új, elképzelt határaikat, 
mintegy ötezer hektárt felölelve. Itt 
kellene - szerintük jogos - takaró
dét fújatni a két vadászatra jogosí
tottnak. Benéné Ignácz Magdolna, 
az FM  vadászati és halászati önálló 
osztályának képviselője vezeti a tár
gyalást rutinosan, hiszen csak szá
munkra új ez a dolog.

Az új vadásztársaság fiatal, lel
kes szóvivője, Pazaver Lajos ismer
teti az elképzeléseiket, amelyek 
meglehetősen elnagyoltak, a tény

kérdéseket mind csak .jövő idő
ben" lehet elképzelni, így a vadgaz
dálkodás megkezdéséhez szükséges 
alaptőkét, a hivatásos vadász alkal
mazását, az egyéb üzemtervi kérdé
seket. Kiderül, hogy mindössze ti
zenhármán vannak, ami meglehető
sen szerencsétlen szám, nemcsak 
vadásztársasági értelemben. Több
jüknek még puskája sincsen, de 
lesz - amint mondják -, és ha meg
kapják a területet, akkor bizonyára 
jönnek majd többen is. A szóvivő 
véleménye szerint az iszkrában va
dászó fajszi vadászok - enyhén 
szólva - sem etikai, sem egyéb érte
lemben nincsenek a helyzetük ma
gaslatán. Ezt a megyei fővadász, 
Miklós Károly határozott vissza
utasítására később visszavonja, az 
udvariasság elemi szabályai szerint, 
bizonyítani ugyanis semmit nem 
tud. Fodermayer Vilmos, a gazda
ság vadászati vezetője és a házigaz
da röviden közli, hogy nem monda
nak le a területről. Legalábbis ad
dig nem, amíg a vadászati törvény 
nem tisztázza a lehetőségeiket. Ha
sonlóan nyilatkoznak a jelenlegi 
bérlő vadásztársaság képviselői.

Farkas Gergely fővadász-vadász- 
mester részletesen ismerteti a társa
ság gazdálkodását a jelenleg bérelt 
28 ezer hektáron. Az elfoglalni kí
vánt terület nagyrészt öntözéses 
paprikaföld, önálló, eredmén>es 
vadgazdálkodásra alkalmatlan. A 
szarvas váltóvad telente, néhány 
példány elejtésére nyílik mindössze 
lehetőség. Amint kiderül, két társa
ság itt találkozott először, holott 
miután igen sokan letették a pus
kát. fölvehetnék akár az egész tár
saságot. Eddig ezt nem kérték. 
Részletesen ismertette, mekkora 
pénz kellene a gazdálkodás meg
kezdéséhez és ezt szembeállította a 
vadászati lehetőségekkel, amelyek 
lényegesen alatta maradnak annak, 
amit hasonló összegből a berkilö
vök elvadászhatnának. Hasonló 
ajánlatot kaptak a gazdaságtól is el
sősorban nagyvadra a belföldi ár
jegyzék szerint. Hozzájött mind
ezekhez az a tény, hogy az egész 
csak addig érvényes, amíg az új tör
vény fejre nem állít mindent, és ak
kor az új terület gazdái az egész 
„befektetést" elbukják. Felajánlot
ták az együttműködés lehetőségét.

ismertették a vadászati lehetőségei
ket, amely természetesen nem lehet 
több a társasági tagokéinál.

Úgy tűnik olykor - bár manap
ság meglehetősen ritkán az embe
ri szó csodákra képes, csak meg 
kell tenni a közelítő lépéseket. Eb
ből nem lehet semmiféle presztízs
kérdést csinálni. Ez az „egyeztetés" 
kézzelfogható sikerrel járt, olyany- 
nyira, hogy a tárgyalást követően, 
jó hangulatban együtt megtekintet
ték a gazdaság lenesi fácántelepét, 
részletesen tájékozódva a jelenlegi 
árakról és a végzett sziszifuszi mun
káról, amelynek a piszkos anyagia
kon kívül elsődleges fontosságú 
élöhclyi feltételei vannak. Mind
ezekhez csupán az igény és a hiány
érzet kevésnek bizonyul, különö
sen, ha mindezek nincsenek a lehe
tőségekkel jó előre egyeztetve. 
Együtt és egymással minden bi
zonnyal többre mennek, mint bár
milyen kilátástalan eredményű to- 
rokszorongatással. Itt legalábbis 
így sikerült, amelyhez csak gratulál
ni lehet. És ez is valami.

- II. Zs. -

PETÍCIÓ AZ IGAZSÁGÜGYNEK
Az előzó kudarcra mintegy vá
laszként, második nekifutásra 
már határozatképes számban 
gyűltek össze a Kisalföldi Va
dászszövetség küldöttei au
gusztus 25-én, a „vizek városá
ban", Győrött.

Szép László elnök üdvözlő 
szavai után szövetségi tagfel
vételre került sor; négy bérkilö- 
vó vadásztársaság felvétele 
mellett döntöttek a küldöttek. 
Ezek után Szép László részlete
sen ismertette a szövetség 
munkáját, amelyben a rendkí
vül szerteágazó kulturális tevé
kenység mellett érdekvédelmi 
csatározásokról számolt be. 
Egyebek között szólt arról, 
hogy panaszbeadványt nyújtot
tak be a megyei főügyészség
re, mert a Kisalföldi Állami Er
dő és Fafeldolgozó Gazdaság 
munkáltatóként egy felügyeleti

szervi állásfoglalásra hivatkoz
va megtiltotta dolgozóinak, 
hogy vadásztársaságokban 
tisztséget viselhessenek. Emi
att több, a munkáját kiválóan, 
nagy odaadással végző és 
anyagi ellenszolgáltatás nélkül 
dolgozó, magasan kvalifikált 
szakember kényszerült lemon
dásra. Szólt a bérkilövö va
dásztársaságok gondjainak 
megoldási lehetőségeiről, be
számolt továbbá olyan terüle- 
tes és bérkilövó vadásztársasá
gi együttmüködési formákról, 
amelyek jól beváltak. A szövet
ség előterjesztést tett az egy
séges belföldi árakra és kérte a 
küldötteket, hogy az eladási le
hetőségekről tájékoztassák a 
szövetséget és igy a bérkilövők 
gondjai is jelentősen csökken
hetnek. Gyeginszky Béla me
gyei felügyelő részletes tájé

koztatást adott a felügyeleti 
munkáról és a tapasztalt hiá
nyosságokról. Nótt a bizonylati 
fegyelem lazulása, a határidők 
be nem tartása és több helyütt
- anyagi okokra hivatkozva - 
nincs betöltve a törvényesen 
előirt hivatásos vadászi állás. 
Utóbbi jelenség elfogadhatat
lan és ha a kiadott határidőn 
belül nem változtatnak ezen a 
„gyakorlaton", felmondják a 
haszonbérleti szerződést.

A túlzás nélkül ötletgazdag 
hozzászólások javaslatokat ad
tak a hazai bérvadászat lehető
ségeinek jobb kihasználására. 
Igénylik és elvárják az országos 
érdekképviseleti munka céltu
datos javulását. Egyhangú volt 
a vélemény abban, hogy miha
marabb, az eddiginél szakmai
lag megalapozottabb, hatéko
nyabb érvrendszert kell kialakí

tani. mert a retorika mindeze
ket nem pótolja. Megdöbbentő 
orwadász-esetek hangzottak 
el a visszariasztó hatású törvé
nyi intézkedések későbbi elma
radásával vagy teljes hatásta
lanságával. Az autón menekülő 
orwadászkompániát megállíta
ni szándékozó hivatásos va
dász saját gépkocsiján a fél év
vel ezelőtt keletkezett sérülést 
sem tudták a mai napig még 
hivatalosan igazoltatni sem. A 
küldöttek kérték a szövetséget, 
hogy az OM W -vel közösen ké
szítsenek előterjesztést az 
Igazságügyi Minisztérium ré
szére. mert a helyzet kritikus, 
és egyre aggasztóbb. A köz
gyűlés az elmúlt év során zsák
mányolt és elbírált trófeák ok
leveleinek és érmeinek kiosztá
sával zárult.

-H-



Vadászok 
a természet 
védelméért

Az Európai
Gazdasági Közösség 

Vadászainak Szövetsége
A F.A.C.E. nemzetközi hatalommal 
nem rendelkező, a Közös Piacot al
kotó országok vadászait tömörítő 
szervezet. Nem vállalkozás, a célja 
csak a tagjainak összehangolt ér
dekvédelme, székhelye Európa „fő
városa” , Brüsszel.

A F.A.C.E. létrejöttét az 1970-es 
év végén Nyugat-Európában jelent
kező vadászatellenes hangulat siet
tette.

Abban az időben a zöldek kérvé
nyekkel halmozták el az európai 
nemzetek feletti szervezeteket, hogy 
Nyugat-Európában tiltsák be a va
dászatot. A „döntés”  előkészítésé
ben a Berni Konvenció és az Euró
pai Madarak Védelmére alakult 
konvenció vett részt. A vadászok 
képviselőit és velük együtt az érvei
ket nem hallgatták meg. A támadá
sokból világosan kiderült, hogy a 
formálódó egységes Európában a 
vadászoknak összehangoltan kell 
az ilyen, és az ehhez hasonló ese
tekben megvédeni magukat.

Az összehangolt fellépés igényé
től vezérelve a nyugat-európai va
dászok képviselői előbb Dániában, 
majd Londonban összeültek és az 
alapszabályzat elfogadása után,

1977. szeptember 11-én megalapí
tották a F.A.C.E.-t. (FÉD ÉRAT I-  
ON D ES  ASSO C IAT IO N S D E 
C IIA S S E U R S  D E  LA  COMMU- 
N O TÉ ÉC O K O M IQ U E  EURO- 
PfcENE).

A F.A.C.E. célja tudományos és 
ökológiai elvek alapján hatékonyan 
védeni a vadfaunát és a flórát, visz- 
szautasitani a környezet rombolá
sát, vagy az azzal való rablógazdál
kodást és ezeken keresztül védeni a 
sportvadászatot az öreg kontinen
sen.

A szervezetnek jelenleg tiz ország 
vadászati szövetsége a tagja. A ve
zetői tanácsba minden ország egy 
tagot küld. A bizottság választja 
meg az elnököt két évre. valamint a 
szervezet főtitkárát, aki újraválaszt
ható. 1984 óta Y. Lecocq (Belgium) 
tölti be a főtitkári tisztséget.

A F.A.C.E. az egységesülő Euró
pában a jövő szervezete, alapszabá
lya szerint a nemzetek feletti szer
vezetek kialakulásával hatékonyan 
tudja befolyásolni a vadászattal 
kapcsolatos döntéseket.

A F.A.C.E. 1992-ig az Európai 
Mezőgazdasági Minisztériumban 
dolgozott, majd ebben az évben új

épületbe költözött Brüsszelben. A 
nyár elején árulták az épület tégla
jegyeit. 6600 belga frank volt egy 
iegy ára. Ezzel egy időben megala
kult a Club 2000, amely az európai 
vadászok klubja. A klub célja a kü
lönböző országok vadászai közötti 
közvetlen kapcsolatok kialakítása, 
és a kölcsönös tájékoztatás.

A F.A.C.E. különböző munkabi
zottságokat hozott létre, amelyek
ben a vadállományt veszélyeztető 
hatások kutatásával foglalkoznak.

A kutatási témák a következők: a 
modern mezőgazdaság hatása a 
vadállományra, az erdő és a vadál
lomány egyensúlya, a savas esők 
hatása stb.

A szervezet célja még a mai vadá
szati kultúrák fejlesztése, vadászati 
ismeretek emelése (pl. vadászvizs
gákat szervez, európai vadászjegyet 
ad ki stb.).

A F.A.C.E. az Európai Tanács 
mellett megfigyelői megbízást ka
pott a Berni Konvencióhoz a 
C.I.C.-hez hasonlóan. Y. Lecocq úr 
1992-ben Magyarországon is tár
gyalt, hogy tájékozódjon a hazai 
vadászatot érintő kérdésekről.

Fluck Dénes

A közelmúltban két megye, Jász- 
Nagykun-Szolnok és Haidú-Bihar 
megye azonos gondokkal küzdő va
dásztársaságai részére szervezett ta
nácskozásnak volt színhelye a Hor
tobágyi Állami Gazdaság halastói 
vadászháza. A programnak egyet
len napirendje volt: a Hortobágyi 
Nemzeti Park és az érintett vadász- 
társaságok együttműködése.

A téma aktualitását bizonyította, 
hogy minden érdekelt megjelent, a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgató
sága, a két megye első fokú vadá
szati szakhatósága, és 14 vadásztár
saság képviselői.

A Hortobágy mintegy 120 000 
hektáron clhelyezkedő terület, 
amelynek hasonló adottsága, tájjcl- 
lege van és közel egységes vadgaz
dálkodási koncepciót képvisel. A 
vadgazdálkodási egységek és a 
H N P  területe között kapcsolódási 
pontok vannak, ezek különböző 
problémák felmerülésére adnak le
hetőséget.

A H N P nemzetközi tekintélye 
köztudottan megingott, ennek visz- 
szaállitásáért megindult a harc, a 
munka.

A vadászatot érintő törvények 
megjelenéséig a közös, összehangolt 
munkával nem lehet várni. A törvé
nyi változások bármit is eredmé
nyeznek. a Hortobágyi Nemzeti 
Park a vadásztársaságokkal minden
képpen határos marad. A természet- 
védelem értékmegőrző szerepe min
dennél fontosabb, és a vadászember 
is elkötelezett természetvédő.

Több hozzászólásban szerepelt, 
hogy a vadásztársaságok gazdálko- 
dáscenirikusak lettek. Ez nem az 
ökológiai szemlélet megerősödésé
nek irányába hat.

Vélemények, ellenvélemények, 
érvek, ellenérvek követték egymást, 
de a lényegi kérdésben egységes 
volt az álláspont. A térség termé
szetvédelmi érdekéért minden va
dászatra jogosult a Hortobágyi 
Nemzeti Park Igazgatóságával 
együttműködve tenni akar.

A vadgazdálkodók túl akarnak 
lépni a Hortobágyi Nemzeti Park
kal való kapcsolatuk jelenlegi rend
szerén. amely elsősorban hatósági 
oldalon jelentkezik.

Egyhangú igény volt, hogy az ál
talános célokon túl konkrét felada
tokat kell meghatározni, kell egy 
cél - és egy feladatrendszer. Ennek 
eredményes végrehajtása egy szer
vezeten belül is képviselhető.

Ha ezt a szervezeti munkát igényes, 
célratörő tartalommal töltenék meg, 
valamennyiünk hasznára volna, a va
dásztársaságok érdekeit éppen úgy 
szolgálná, mint a szakhatóságokét.

Döntés még nem született, de ab
ban megállapodtak a jelenlevők, 
hogy legalább negyedévenként ta
lálkoznak. Valami elkezdődött a 
Hortobágyon, amelyet a vadásztár
sadalom egy csoportja kezdemé
nyezett.

Jakó Tibor
vadászati felügyelő

„Dicséretes törekvés”
Fenti címmel a Magyar Vadász
lap I. évf. 7. számának 8. oldala 
a természetvédelmi oltalom alatt 
álló területeken folyó vadászat
ról közölt cikket. Egy oldallal 
tovább az „Önvizsgálat Békés
ben”  c. írás már az itt felvetett 
gondolatok nyugtalanságkelté
séről is tanúskodik.

A „Dicséretes törekvés" szer
zője és a cikk kommentátora a 
védett természeti területek vadá
szati kezeléséről, az azokon va
lamilyen célból majd mindenütt 
gyakorolt vadászatról messze
menő tájékozatlansággal és fel
készületlenséggel nyilatkozott. 
A munkaköri feladatok kereté
ben vadászattal is foglalkozó 
természetvédelmi kezelőkről úgy 
véli. hogy azok a vadászati lehe
tőségeikkel öncélúan, durván 
visszaélhetnek. E  naiv és elra
gadtatott írás félretájékoztatja és 
rosszhiszeműségre sarkallja a 
vadásztársadalmat, de súlyosan 
sérti a természetvédelem köztu
dottan szigorúbb etikáját is. 
Szükségesnek tartjuk ezért az 
alábbiak ismertetését.

Hazánkban a természetvéde
lem alá vont területek kerekítve 
650 000 hektárt tesznek ki. Eze
ken a védetté nyilvánító eljárá

sok során egyeztetve határozzák 
meg a lehetséges hasznosításo
kat és a vadászati szempontokat 
is. A természetvédelmi szervezet 
az összes védett területnek 
mindössze 3 százalékán jogosult 
vadászatra. Itt nyereségérdekelt 
vadgazdálkodás nem folyik, csu
pán vadkárelhárító vagy minő
ségjavító állományszabályozás 
az elkerülhetetlen mértékben. 
Ennek részben a természetvédel
mi szakszemélyzet, részben pe
dig a szomszédos vadásztársasá
gokból megbízott külső munka
társak a végrehajtói. A többi vé
dett területen vadásztársasági 
bérleményként vagy üzemi va
dászterületek keretében történik 
a vadállomány hasznosítása. 
Természetvédelmi érdekből el
rendelt jelentősebb vadászati 
korlátozás a védett területek 5 
százalékát terheli, további 15 
százalékon pedig csak a vízivad- 
félék elejtése tiltott. A védett ter
mészeti területek többi 80 száza
lékán vadászatra jogosultak ked
vükre vadgazdálkodhatnak.

Talán Európának egyetlen 
jogállamában sem tapasztalható 
a természetvédelem részéről a 
vadászat terén ilyen engedé
kenység, aminek természetesen

megvan a múltban gyökerező 
egyértelmű oka is. Kétségtelen, 
hogy a megváltozott szakmai el
várásokra. nemzetközi kívánal
makra, gazdasági körülmények
re, társadalmi érdekekre és más 
szempontokra tekintettel a ter
mészetvédelmi törvény, az erdő
törvény, valamint a vadászati 
törvény folyamatban lévő meg
alkotásánál a védett természeti 
területek vadászati problémáit is 
újra kell gondolni és szabályoz
ni. Addig azonban, amíg nem 
kerülnek nyilvánosság elé egyez
tetésre és megvitatásra kidolgo
zott elképzelések, elhamarko
dott megnyilatkozásokkal fele
lőtlenség értelmetlen feszültsé
geket kelteni.

A cikkíró félretájékozottsága 
önmagáért beszél, azzal nem kí
vánunk részletezőn foglalkozni. 
Azt viszont, hogy a természetvé
delem hivatásos állományának 
alkalmasságát jog- és becsület- 
sértő korrupció feltételezésével 
vonja kétségbe, a leghatározot
tabban visszautasítjuk!

Kttrnye/ettcdelmi 
n  Területfejlesztési Minisztérium 

Országos Tcrmcs/ct>cdclmi llitatal 
£lőtilág*édclmi Főosztály
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„Igazvadász: ez is olyan fogalom, melyet 

könnyebb átérezni, mint pontosan 
meghatározni. Nagyjából az olyan 

vadászembert értjük alatta, aki nemcsak 
ismeri a vadászat fortélyait, hanem szigorúan 

be is tartja annak - gyakran íratlan - 
törvényeit és szokásait, a vadat szereti, óvja 

és védi, csak azt és akkor lövi, amikor és 
ahogyan kell, iparkodik minél kevesebb 

fájdalmat és fölösleges pusztítást okozni.

Igazvadászok között vajmi ritkán lehet rossz 
embereket találni - én még egy ilyet sem 

láttam. Aki szereti a természetet, a vadat s az 
önként vállalt fáradozásokat, az lehet emberi 

gyarlóságokkal megrakott, de fekete lelkű 
ember soha. A német nyelv kitűnően 

különbözteti meg e két fogalmat: minden 
vadász Jáger. csak az igazvadásznak jár 
a megbecsülést jelentő Waidmann név."

(NEMESKÉRI-KISS SÁNDOR)

NEMESKÉRI-KISS GÉZA
ÉS SÁNDOR

A  kct fivért, Sándort s az alig egy 
évvel fiatalabb Gézát a szigorú er
kölcsű apa igaz vadászemberré ne
velte. A család Gödön lakott, de 
legkedvesebb élményeiket Véghle
sen, a Zólyom és Nóerád határán 
elterülő hatalmas erdöbirtokon sze- . 
rezték a testvérek.

A  két fiút útjuk látszólag messzi
re vitte egymástól: Sándor, miután 
végigharcolta a világháborút, sike
res diplomata, Géza pedig elismert 
vadgazda, királyi fövadászmester 
lett. A közös szenvedély és a férfi
barátsággá mélyülő testvéri szeretet 
azonban mindvégig összekötötte 
őket.

Sándor mint diplomata (az or
szág egyetlen vadászdiplomatája 
volt) sokat tett a magyar vadászat 
nemzetközi hírnevéért. Közben per
sze vadászott is: svéd és finn jávor* 
és rénszarvasra, az Északi-tenger

fókáira, dunnalúdra és jeges récére, 
észt és lett gimbikára, dán dámra, 
bolgár vizivadra.

A 30-as években szépiróként je
lentkezett, s az olvasóközönség 
kedvence lett. Vadászati témájú cik
kei sorra jelentek meg a Nimród
ban (szarvasbőgési beszámolóit, ha 
késtek, az olvasók reklamálták Kit- 
tenbergernél!), később pedig kitűnő 
vadászkönyveket irt. Remek humo
rú írásait saját karikatúraszerű toll- 
rajzaival és fényképeivel illusztrál
ta. Ajánlásai is sokatmondóak: az 
első kötet az előző vadászgenerá
ciónak tiszteleg, a következő már a 
fiatalok felé fordul.

Géza élethivatásul választotta a 
vadászatot. Királyi fővadászmester
ként a Koronauradalomban szinte 
a semmiből nevelt új nagyvadállo
mányt. Gödöllőn solymásztelepet 
létesített, s olyan kitűnő vadászato

kat szervezett, mint a világhírű 
„szálkalaposi háromhajtás” , ahol 
egy nap alatt 62 vaddisznó került 
terítékre. Fiatalkorában belekóstolt 
a trópusi vadászatba is: Esterházy 
Károllyal vezetett expedíciót Szu
dánba. Vadgazdálkodási tapaszta
latait a „Hivatásos vadász” című 
kétkötetes tankönyvben foglalta 
össze - sajnos az utódok ebből már 
nem sokáig tanulhatták a hivatás 
mesterfogásait...
Nemeskéri-Kiss Géza müvei:
A Fclső-Nílus mentén.
Vadásznapló (1917)
Hivatásos vadász 1-11. (1942) 
(társszerzők: Félix Endre,
Glóser Dezső)
Nemeskéri-Kiss Sándor müvei:
Egyszer volt... (1939)
Figyeltem. Emberek, állatok, gyerekek, 
asszonyok (1942)
...hol nem volt... (1943)
Pipaszó (1941, 1942)

Repeta 
Pest megyében

Második alkalommal tett kísérletet a 
Vadászok és Természetvédők Kö
zép-magyarországi Szövetsége hatá
rozatképes közgyűlés megtartására, 
augusztus 30-án, Gödöllőn. Sajnos 
ezúttal sem sikerült az alapszabály
ban előirt létszámot összehozni, 
mert mindössze 24 társaságból 51 
küldött jelent meg. Amint azt már a 
meghívóban előre jelezték fel órával 
később, fél tízre „újra összehívott” 
közgyűlés igy már a megjelentekre 
való tekintet nélkül határozatképes
sé vált. Érthetetlen ez a közöny, kü
lönösen akkor, amikor éppen a kö
zös gondolkodáson alapuló érdekvé
delemre a legnagyobb szükség vol
na. Talán a világon nincs olyan szer
vezet, ahová kérik a felvételüket kü
lönféle újonnan alakult társaságok, 
de nem jönnek cl, „távvezérléssel” 
felvételiznek. Ennek ellenére a tag
ság a felvételük mellett döntött. 
Rácz Gábor elnök meglehetős 
szkepticizmussal adott hangot értet
lenségének - és szavait idézve - lé
güres térbe került, amellyel nemigen 
tud mit kezdeni annak ellenére, 
hogy mindenki tud adni elfogadható 
magyarázatokat. A szövetség műkö
dőképessége kerülhet igy veszélybe, 
hiszen az évi egy közgyűlés megtar
tását jogszabály irja elő. Szólt az in
formációáramlás újragondolásának 
szükségességéről, erre vonatkozóan 
körvonalazódtak az elképzelések, de 
a döntés - egyelőre - várat magára. 
Úgy tűnik, lehetőség nyílik a mint
egy 20-25 százalékban különböző 
okok miatt kilépett területes vadá
szok helyének bérkilövőkkel történő 
pótlására. így jelentős feszültségek 
oldódhatnak. A megye vadgazdálko
dási helyzetéről Nagy István, me
gyei vadászmester számolt be. Ag
gasztó, hogy nagymértékben csök
kent az apróvadnevelési „kedv”, 
amely minden bizonnyal a létbi
zonytalansággal magyarázható. Ha
sonló mértékben csökkent a nagy
vad becsült létszáma is. Tájékozta
tást adott arról is, hogy mindezek el
lenére egyre növekszik a vadkár
igény. Az Ipoly vidéki EFAG példá
ul a megkötött szerződések ellenére 
már úgynevezett elmaradt nyeresé
get is követel partnereitől. Az érdek
képviselet éppen ezért az erdőgazda
ságokkal érdekegyeztető tárgyaláso
kat kezdeményezett. Szólt továbbá 
arról, hogy levélben kértek állásfog
lalást az APEH-től a nagyvadbeszál
lítások költségként való elszámolá
sáról. Egy hónapja nem kaptak vá
laszt, de ha megérkezik, körlevélben 
értesítik a vadásztársaságokat. Bará- 
tossy György, a Wesselényi Vt. elnö
ke a vadkárügyekben tapasztalt soha 
nem látott anomáliákról szólt. Rend
kívül sok a visszaélés, és sajnos min
den esetben a vadásztársaságok húz
zák a rövidebbet. A vadásztársasá
gok ellehetetlenülése, tönk szélére 
jutása bizonylatokkal, pénztárköny
vekkel bizonyítható, annak ellenére, 
hogy ma még mindig bombaüzlet
nek tartják és fejős tehénnek nézik a 
társaságokat. Több hozzászóló osto
rozta a közbiztonsági helyzetet, a 
mérhetetlen károkat okozó orvvadá
szatot, a vadászházak feltörését, ki
rablását és a hivatásos vadászok jog
védelmének és helyzetének tisztázat
lanságát.

-by-
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1
L

J 1■
Budapesten az V. kerületben 

a Semmelweis Ignác u. 15-ben

NYITVA: HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG
9-17 ÓRÁIG

TELEFON: 117-6250

^cftncr&^p iltó
VADÁSZATI ÉS  KERESKEDELMI KFT.
H-I12S BU O A PtST . 1»»Of 8
T*lel<xi 155 5282. 155 524«S 201 6614 fa . 156 4037 T e l*. 22 6500

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

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

Cégünk számára a vadászatszervezés nem pusztán 
üzleti vállalkozást

Vadászok és vadászboltok figyelmébe!
Tagai és Társa Kft. vadászati tárgyak kereskedésének ajánlata: - lódén- és

vászonruházat
pamutingek •  kötöttáru •  bőráru •  Ballistol fegyverolajok és egyéb 

Klever-termékek •  VFG fegyvertisztitó felszerelések
Továbbá magyarországi képviselőként külön ajánljuk a solingeni 

Puma-cég késeit, és az osztrák Faulhabercég csalsipjait!
Aktuális:

Faulhaber récesip 
Faulhaber szarvashivó kürt 
Ballistol cseppentós 50 ml 
Ballistol spray 50 ml 
Ballistol spray 100 ml

788 Ft 
3726 Ft 
120 Ft 
215 Ft 
319 Ft

Címünk: Tagai és Társa Kft. 8000 Székesfehérvár. Sió u. 15 
Levélcím: 8003 Székesfehérvár Pf. 32. Tej/Fax: 22/27-453 

NAGYKERESKEDELM I ÁRON ÉRTÉKESÍTÜNK! 
POSTÁN UTÁNVÉTTEL IS  SZÁLLÍTUNK!

VADÁSZOK, HALÁSZOK, 
KERESKEDŐK FIGYELEM!

Bundeswehr és magyar katonai ruhák, eszközök, 
hálózsákok vadászok, halászok és viszonteladók részére 

nagy választékban eladók raktárainkban.

BOLT BT. RAKTÁRAK:
Szolnok, Thököly út 85.
Miskolc. Salétrom u. 30. 
Debrecen, Faárubolt, Rákóczi u. 12. 
Szeged. Fö fasor 66. 
Pécs-Málom, Pintér I. u. 1. 
Érd, Tulipán u. 21.

SLÁG ÉRÁJÁN LATOK:

Bundesw ehr hálózsák huzattal 
Bundesw ehr hálózsák belső  
Bundesw ehr ing (használt) 
Terep tarka overall (új)
M agyar tiszti szíj (használt)
N ém et gyakorló, zöld (új)

Tel.: 56/374-445 
Tel.: 46/382-826 
Tel.: 52/13-541 
Tel.: 62/55-392

2000 Ft/db  
1200 F t/db  

125 Ft/db  
1500 Ft/db  

150 Ft/db  
1100 Ft/garn.

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

ASZTAVILL 1.
FEGYVER - VILLAMOSSÁG
ASZTALOS ÉS TÁRSA KERESKEDELMI KFT. 
PÉCS, Megyeri út 25. Tel.: (72) 15-411/28.

• Vil**ny*Z0r0l0ti anyagok
•  F lEX . B  O alkatrészek
•  VJlam os szerelvények

• Vezetetek • légfegyverek
•  A/m«it>rek •  M a ro k feg y v e re k
•  lo cU e  ragasztók •  Sörétes é t golyós

fegyverek

•  Lőszerek
•  Hasznait fogyverek 

bizományos 
ertekeviese

Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen
Zentrale: H-1014 Budapest, Úri u. 35 Burgviertel,

*£? + FAX: (36-11) 559-796 TELEX: 22-2237 
Filiale Ostungarn: H-5540 Szarvas, Vajda Péter u. 25.

*0* + FAX: (36-67) 13 301
D Á M B IK A V A D Á S Z A T

október 1-jetöl január 31-ig 
Agancssúly Lelövési díj DM

-2.00 kg 600 -
2.01-2.50 kg 1000-
2.51-3.00 kg 1200.-+ 10/g
3.01-3.50 kg 1700.-+18/g
3.51-4.00 kg 2600,- + 36/g
4.01-4.50 kg 4400.- + 62/g
4.51-töl 7500.- + 99/g
Dámtehén 50.-
Dámborjú 50.-

Csigahossz
-50cm

50.01-60 cm
60.01-70 cm
70.01-80. cm
80.01-

M U F LO N K O S
október í jétól január 31-ig

Lelövési dij DM 
600- 

1000 -

1250,-+ 90/cm 
2150,- + 135/cm 
3500,-+199/cm

Muflonjerke
Muflonbárány

50.-
50.-



HELYÜNK AZ EURÓPAI VADHÚSPIACON
A csernobili tragédiái követően a 
vadhúsexportunk jelentősen vissza* 
esett. A következő években is csak 
árengedményekkel sikerült túlad
nunk a felhalmozott raktári készle
teken, az exportőrök pedig a piac 
telítettsége miatt panaszkodtak. A 
lengyel, csehszlovák, román vadhús 
megjelenése az európai piacon kí
nálati állapotot teremtett Európá
ban.

Vizsgáljuk meg a közös piaci or
szágok vadhúsimportját először az 
oda exportáló országok oldaláról.

Az E G K  országokba 1991-ben 
a 2S22I tonna vadhúst 36 ország 
szállította.

A legtöbbet Lengyelország (az 
összes exportmennyiség 18,1 száza
lékát) szállította, őket követte Ang
lia 13,8 százalékkal. Magyarország 
megtartotta a harmadik helyét (8,4 
százalék). Dinamikusan tört előre 
Új*Zéland és Ausztria. Jelentős 
mennyiséget exportál még az EG K  
piacaira Hollandia is (1228 tonna).

Amint láthattuk, van bőven javí
tanivalónk az EGK-ba irányuló 
vadhúsexport-stratégiánkon. Külö
nösen veszélyes Magyarországra 
Új-Zéland agresszív piaci előretöré
se. Igaz, hogy dús füves legelőin 
mintegy 1,3 millió gímszarvas és 
dám él az intenzív szarvasfarmo- 
kon. Ez a hatalmas mennyiségű te- 
nyészállomány jelentős árualapot 
biztosít a farmergazdaságok számá
ra.

A Közös Piac legnagyobb vad
húsimportőre Németország, amely 
az európai 12-ek összes importjából 
38,8 százalékot magáénak tudhat. 
A legtöbb vadhúst Lengyelország,

Új-Zéland. Csehszlovákia szállít 
Németországba. Magyarország 
mindössze 6.9 százalékkal részese
dik a német piacból.

FOTO PO IST ER  GABRIELLA

Ha megvizsgáljuk a Közös Piac 
vadhúsimportőrcit, akkor megálla
píthatjuk, hogy a második legna
gyobb importőr Franciaország. A 
legtöbb vadhúst Angliából (24,9 
százalék), Ausztriából (20,3 száza
lék), Németországból (4,0 százalék) 
és Olaszországból importálja (2,9

százalék). Magyarország mindössze 
2,9 százalékkal érdekelt a franciaor
szági vadhúsüzletben.

Harmadik a EUR-12-ek impor

tőreinek listáján Olaszország, 17,6 
százalékkal részesedik a közös pia
ci importból.

Az olasz piacra Magyarország 
exportja 29,4 százalék, a második 
Jugoszlávia (15,2 százalék), a har
madik Hollandia (10,8 százalék) ex
portrészesedése. A negyedik legna
gyobb importőr Hollandia 9,0 szá

zalékkal. A legnagyobb szállítója 
Új-Zéland 37,4 százalékkal, Német
ország 27,5 százalékkal. A harma
dik helyezett Anglia 12,1 százalék
kal.

Magyarország 1990-ben csekély 
mennyiséget szállított Hollandiába.

Röviden áttekintve az európai 
vadhúspiacot, még a laikus számá
ra is egyértelmű az, hogy Magyar- 
országnak milyen aktív piaci straté
giát kellene követnie az igényes 
nyugati vásárlók „megdolgozása” 
érdekében.

Hazai vizsgálódásaim során 
meggyőződtem arról, hogy exportő
reink egy része nem rendelkezik 
megfelelő piaci ismeretekkel. Nem 
ismerik a konkurenseket, sőt saját 
exportadataikhoz is csak hosszú 
gyűjtögetés után tudnak hozzájutni. 
Ezt az áldatlan állapotot sürgősen 
fel kell számolni és megfelelő mar
ketingpolitikával igyekezzünk na
gyobb szeletet kihasítani az európai 
„tortaszeletből".

Nagy lehetőséget Iátok a tenge
rentúli piacokon, elsősorban az 
Egyesült Államok piacain. Ezt a 
minimum évi 200 tonna áruval ren
delkező szarvasfarmhálózatra kelle
ne alapozni. A kialakulóban levő 
60-80 hektáros farmergazdaságok 
jó alapul szolgálnának a zootechni- 
kára alapozott intenzív szarvaste
nyésztéseknek.

Ez az új állattenyésztési ágazat 
kiváló minőségű, energiaszegény, 
alacsony zsírtartalmú, úgynevezett 
bioterméket tudna szállítani az igé
nyes amerikai piacra.

dr. Somogyvári Vilmos 
tudományos munkatárs

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Az erdő- és vadgazdálkodás jövője 
mind több fórum .főszereplője' napja
inkban. Elemzik természetvédelmi ér
dekek szempontjából, s elkészítik a ha
szon- és kérleltárakat is. Az idegenfor
galmi szezonban pedig számos kiállí
tás tárja az érdeklődök elé a vadászok 
trófeagyüjteményét, a vadászat külön
böző kellékeit. A lapok mindezekről 
részletesen tájékoztatják az olvasókat.

A vadászat nem természetelle
nes címmel tudósit a Magyar Hírlap 
a Fidesz Zóldfrakciója által szervezett 
vadgazdálkodási kerekasztal-tárgyalá- 
sokrol. amelyen elhangzott: .A termé
szetvédelmi érdekeknek kell prioritást 
kapniuk a vadgazdálkodás során. Ezért 
a jövőben a vadászható állatfajokat és 
a vadászati idényeket megállapító jo
gosítvánnyal a Környezetvédelmi és 
Területfejlesztési Minisztériumnak kell 
rendelkeznie. (...) A minisztérium 
ezentúl évenként szabályozza a va
dászható fajokat és vadászati idényü
ket, figyelembe véve az állomány pilla
natnyi állapotát és a térségi változáso
kat. Egyes vélekedések szerint a vad- 
gazdálkodás és környezetvédelem 
kapcsolata nem intézménytől, hanem 
a politikai és szakmai környezettől

^z erdei életközösségért folyó vad
vita szintézisét közli Értékőrző gaz
dálkodást című cikkében a Somogyi 
Hírlap. .A magyar nagyvadgazdálko
dás világhírnevében Zala, Baranya, 
Tolna mellett nagy szerepe van So
mogy állami kezelésű vadászterületei
nek és 8 vadásztársaságok szakszerű
ségének. Most a vadászat, a vadgaz
dálkodás is átalakulás elótt áll, s a tu

■

lajdonhoz kötött vadászati jog gyakor
lásának támogatói és ellenzői kozott 
szenvedélyes vita folyik. Tény, hogy a 
magyar nagyvadgazdálkodás és nagy- 
vadállomány világhírű nemzeti kincs! 
Am csak addig értékes, amig létével, 
működésével nem ért a környezeté
nek, s több hasznot hoz, mint amennyi 
kárt okoz. (...) Nem kezeljük bűnbak
ként a nagyvadat, sem az azt kezelő 
vadgazdát! De nem tehetjük meg. 
hogy ne irányítsuk rá a figyelmet a lét
számnövekedés káros következmé
nyeire. A mai vadgazdák egyértelmű, 
halaszthatatlan tennivalója: az erdó ál
tal eltartható, elviselhető mértékűre 
kell beállítani az erdőben élő nagyvad- 
létszámot! A SEFAG vadászterületein 
évek óta növekvő lelövéssel ezt az el
vet követjük. Természetesen a lét
számcsökkentést mindenütt nagy kö
rültekintéssel. szakértelemmel kell 
végrehajtani, úgy. hogy a térség gene
tikailag kiváló állománya megőrizze 
valamennyi értékét. Ehhez elengedhe
tetlenül szükség van a megye és a kör
nyező megyék valamennyi vadgazdá
jának együttes munkájára!*

Szilvásváradra kalauzolja olvasóit a 
Pesti Hirlap Pisztrángok és nagy
vadak cimú riportja, amelyben egy 
ónkormányzati kepviseló beszél a va
dászat áldatlan állapotáról.

- Már nem léteznek olyan kormány- 
vadászterületek. mint a kaszópusztai, 
gyulaji és a telki erdők voltak. A ma
gamfajta pedig azelőtt is csak két
évenként lőhetett egy szarvasbikát, 
négyévenként egy muflont. Ma már ez 
sem így van ... - mondja Doros Péter.
- Negyvenötezer tagtársam legtöbbje

ügy járja a magyar erdőket, hogy a 
puskát csak dísznek hordja magával. 
Inkább külföldiekkel lóvetik a trofeás 
vadakat, hogy logyen miből eltartani a 
vadásztársaságot. A Heves megyei 
társaságok túlnyomó többségének 
nem maradt nyeresége az elmúlt év
ben. mert minden pénzüket befizették 
bérleti díjként az erdógazdasagoknak, 
vagy éppen kerítést építettek, ugyan
csak a bérbeadó kóveteléset kielegít- 
ve...

A vadász keserű szavai a magyar er
dőgazdaságok és a vadásztarsaságok 
áldatlan viszonyát tükrözik. Senki sem 
vizsgálta eddig, hogy az erdeszet vagy 
a vadászat hoz-e többet a nemzet 
konyhájára egy adott területen Hatal
mas erdőgazdaságok műkődnek vesz
teségesen Ezzel szemben a vadász 
nem is tehet ilyet, sót kénytelen társa
dalmi munkában, úgymond szenve
délytől hajtva a megtermelt nyeresé
gét átadni az erdészetnek.*

Egy csöppnyi Afrika tárja fel titkait 
azon a tárlaton, amelyen dr. Nagy End
re negyvenéves vadászélményei eleve
nednek meg a látogatók elótt. A tró- 
feagyújteményt felvonultató kiállítás
ról Az afrikai nagyvadász hazatért 
címmel számol be a Kisalföld. .A 
mátrai vadászházban ért 194? áprilisá
ban a hír, hogy államosítottak gyárain
kat. Ettől kezdve csak a vadászterüle
tekkel foglalkoztam - emiekezík a 
gyűjtemény tulajdonosa. - Az ország 
területén több kormány-vadaszterule- 
tet alakítottunk ki. ahol a .nagy tizek*
- igy neveztem el a párt es az állam 
legfelsőbb vezetését - és az országba 
érkező külföldi diplomaták töltötték

hétvégén szabad idejüket. (...) 1952- 
ben rám is lecsapott az Államvédelmi 
Hatóság, lakásomon fegyvereket rej
tettek el. ez volt az indok a letartózta
tásomra. (...) Új hazát kellett választa 
nőm. Az 50-es évek közepétől végleg a 
tanzániai birtokomon telepedtem le. 
Itt találtam második hazámra és igazi 
önmagamra. Szafarivadászatokat 
szerveztem gazdag amerikai és angol 
turistáknak, és szinte egész életemet a 
dzsungelben vagy a szavannában tol 
tottem. A több mint 30 évi afrikai va
dászkaland után a 80-as évek közepén 
határoztam el. hogy ha csak időlege
sen is de visszatelepülök Magyaror
szágra. Három évvel ezelőtt Edericsen 
nyitottam trófea kiállítást.'

A nyaralás tanulságos kiegészítője 
lehet az a kétszáz darab vadászrelikvi- 
át felvonultató tárlat, amely Keszthe
lyen kapott otthont. A hajdani főúri 
kedvtelésről is képet adó bemutatóról 
Vadászfegyverek kiállítása a Fes- 
tetics-kastélyban címmel tudósit a 
Magyar Nemzet. A cikk emlékezteti 
olvasóit: .A vadászatnak hazánkban 
régi hagyományai vannak. A Festetics- 
kastélyban bemutatott vadászfegyve
rek és eszközök a vadászat különbózó 
formáit tárják a látogatók elé. és mind
azokat a kellékeket, amelyek azokban 
a korokban használatosak voltak. (...) 
Aki végignézi a közel kétszáz darabból 
álló gyűjteményt, megismerkedik régi. 
híres puskakészitók neveivel, s ismere
tet szerez a vadászati etikettről, s kü
lönféle állatok vadászatának módjá
ról.'

összeállította: K. E.
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NYELVMŰVELŐ TANMESÉK
Amikor a 60-as évek elején jártunk 
és kormányunk rájött arra, hogy a 
kapitalizmus nem is annyira fekete, 
mint ahogyan azt a tudományos 
marxizmus-leninizmus a téziseiben 
meghatározta, nálunk is megjelen
tek a nyugati vadászok!

Gondolom, a nyugatnémet már
kának jobb lehetett a csengése, 
mint teszem azt a lejnek vagy a ba- 
ninak, de talán még a mi forintunk
nál is jobban pengett. Legalábbis a 
nagy közgazdasági tudorok fülé
ben!

Szóval megjöttek a nyugatiak a 
téli nagy disznóhajtásokra, a szep
temberi szarvasbőgésekre, meg a 
májusi őzbakozásokra.

Amuló szemekkel lestük vadász- 
felszereléseiket, műszaki zsenijeink 
meg az autócsodáikat bámulták lá
tott szájjal. ^ ^ ^

Tél volt, 1962 tele. Jó , ha centis hó, 
hideg, zúzmarás reggel, amikor a 
vendégek egy gépkocsioszloppal 
megérkeztek a vadászházhoz. Vol
tak vagy húszán.

Vesztfáliából jöttek férfiak és 
hölgyek vegyesen.

Az erdészeti személyzet a vadász
ház előtt felsorakozva - mi is vol
tunk vagy tizenöten, szinte vala
mennyiünk bal lába mellett jó disz- 
nós kutyákkal álltunk ott, vigyázz
állásban.

A hajtóink se szedett-vedett ban
dákból kerültek ám ki! Vala
mennyien az erdészet állandó mun
kásai voltak, főleg favágók, akik 
maguk is élvezték a hajtások izgal
mát. Fegyelmezett, tisztességtudó 
falusi emberek, akik értették a dol
gukat. Az első hajtás, amely szinte 
percnyi pontossággal fejeződött be, 
igen jó benyomást tett a vadászven
dégekre.

A baj csak ott volt, hogy ők igen 
szépen, sőt választékosán beszélték 
a német nyelvet. Mi - ha nem is az 
irodalmi nyelven -, de jó zalai táj
szólással igyekeztünk megértetni 
magunkat velük, természetesen ma
gyarul! Egy szál tolmács jött le ve
lük Pestről - egy idősebb erdőmér
nök aki a húsz német vendéggel 
az eligazításkor és a leállításokon 
tudott csak együtt lenni, és érdem
ben tárgyalni.

A közbenső időkben aztán kéz- 
zel-lábbal, a süketnémák megszo
kott jelzései szerint beszélgettünk el 
velük. Pedig németül azelőtt sokan 
tudtak Magyarországon, de igye
keztek minél előbb elfelejteni - 
mert az akkoriban nem volt, hogy 
úgy mondjam, szalonképes nyelv a 
szocializmus építgetésének idején!

Az uradalmak többségében a já- 
gerok cseh meg osztrák származá
súak voltak, akik még évtizedek 
múltán is keverték a magyar-német 
nyelvet. M i, akik a 40-es években 
jártuk a középiskolát - ahol a né
met még kötelező tantárgy volt -, a 
háború után nemigen gyakoroltuk 
Goethe nyelvét, csak inkább a Wer- 
ther keserveit.

így aztán csak a tőmondatok, kö
tőszavak és ragozások nélkül, meg 
a kézzel-lábbal, mimikával fémjel
zett pantomim járta. De az aztán 
mesteri módon ment, legalábbis ne
kem!

Egy-egy nyiladékon, míg oda

nem ért a tolmács közénk - mind a 
két fél, a német vadászvendégek 
meg az erdészek-hajtók serege a ha
sát fogta a nevetéstől, ahogyan „el
beszélgettünk”  ilyen módon.

A lényeg viszont az volt, hogy 
minden hajtás után egyre nagyobb 
elismeréssel nyilatkoztak a tolmács- 
kodó erdömémök bátyánknak a fe
gyelmezett és pon;os munkánkról.

* * *
Az egyik emlékezetes vadászat után 
négy vagy öt német vadászházas
párral együtt vacsoráztunk a va
dászházban: az erdészetvezetőnk, 
néhány erdész barátom, meg mi 
kelten, a műszaki vezetők.

A vendégek bajorok voltak, jó 
kedélyű, vidám emberek, akik rá
adásul még szépen is beszéltek né
metül. Mi viszont ugyanúgy magya
rul! Kegyetlen egy helyzetben vol
tunk, az nem vitás! Az asztal szé
pen megterítve, volt enni-inni való 
rogyásig, csak hát a beszélgetés 
akadozott! A vacsora előtt, hogy 
leplezzük zavarunkat, egyre csak 
kínálgattuk őket konyakkal, meg 
saját főzésű körtcpálinkával, hogy 
bitté! Trinken Sie! Meg Prossit!

Mert ez ment, ezzel nem volt 
gond!

A leves után aztán a társaság ve
zetője - egy jómódú gyáros -, de 
egyben kiváló vadászember, a szo
kásukhoz híven pohárköszöntőt 
mondott.

Felállt, kezében egy pohár borral 
kezdte el a mondókáját.

Ahogy kivettem a beszédéből, 
megköszönte a mai napot, diesele 
a fegyelmezett vadászatot, és remé
nyét fejezte ki, hogy máskor is eljö
hetnek hozzánk. Német szokás sze
rint nem koccintott velünk, csak 
mellmagasságban tartott poharával 
mindenki felé fejet biccentett.

Valamennyien felálltunk, és ha
sonló mozdulatokkal bóklásztunk 
egymás felé.

Igen kényelmetlenül éreztük ma
gunkat. Azt mondja az erdészetve- 
zetö nekem: Te! Valamit kellene 
nekünk is mondani, de mit. és ho
gyan? Nem igaz, hogy te nem tud
nál cgy-két mondatot összehozni!

Melegem lett egyszerre!
Felálltam hát, kezemben egy szí

nig töltött pohárral. Nagy csend 
lett, az úgynevezett zsibbasztó 
csend! Minden szem engem figyelt. 
Nekem meg olyan érzésem támadt, 
mintha kivégzőosztag előtt állnék! 
Mélyen meghajoltam a társaság női 
és férfi tagjai előtt, és elkezdtem 
nagyképűen a „Meinc Damen und 
Herren!”  kezdetű monológomat.

Lesett mindenki, főleg az én ban
dám! Úristen! Mit mondjak? - ro
hant meg a kétségbeesés! Aztán egy 
hirtelen jött ötlettel egy régen ta
nult német verset kezdtem el mon
dani, lassan, tagolva, mintha tény
leg beszédet intéznék a társasághoz, 
és mondtam nagy lelkesedéssel.

Lehet, hogy eredetiben nem így 
van, sőt biztos! - de én csak mond
tam:

leh hat cinen Kameraden,
cinen bessern finst du nicht!
Die Trommel slug zum schreiten,
er ging am meine seiten
in gleichen schritt und Tritt!
In gleichen schritt und Tritt!
Nagy szüneteket tartottam, még

a karomat is széttártam nagy pá
tosszal. Közben lestem őket, de 
többet néztem a plafont, hogy mi
kor szakad rám? De meg se repedt 
ekkora pofátlanságra!

Az első mondat után egy pilla
natra a vendégek meghökkentek, 
aztán vették a lapot, és vidám kép
pel végighallgatták a jó zalai tájszó
lással megkevert régi német vers 
szövegét. Amikor a végére értem, 
magasra emeltem a poharamat, és 
mélyen, szinpadiasan meghajoltam.

Felugrottak egy emberként, és 
hatalmas „Hoch! - Hoch!" kiáltás
sal emelték felém a poharaikat.

Én lettem az est fénypontja!
Amikor elült a zaj, és újra neki

láttunk az evésnek, az erdészetveze
tő oldalba vágott: - Az apád irgal
mát! - sziszegte a fogai között - 
még van pofád azt mondani, hogy 
nem tudsz németül?

De az est még tartogatott egy vi
dám hangulatot a társaságnak! Az 
egyik hölgyvcndég kristályvizet 
„mineralwassert” kért. Én, a nagy 
németszakos nyelvész rögtön tud
tam, hogy bizonyára szódavizet kér 
őnagysága, felugrottam, és lohol
tam a konyhába, hogy hozzák a vi
zet.

A vadászház kezelője, egy kedves 
erdészfiú, hozta is az üveget nagy 
igyekezettel, én meg mutattam ne
ki, hogy a ..Gnedigc (nagyságos) 
Frau” -nak töltsön ott velem szem
ben.

Az meg, hogy ő is mondjon vala
mit németül, de eltévesztette a meg
szólítást, és azt mondta: - Bitté! 
Heilege (Szent) Frau!

A vadászház falai megremegtek a 
hatalmas nevetéstől!

Egész este a hölgyet, még a férje 
is „heilige Frau” -nak szólította, aki 
a szemeit törölgettc a nagy nevetés
től, és nem tudta lenyelni még a 
szódavizét sem.

*  * *
Aztán megindult a vadásztatás a 
keleti nagy szomszéd itt állomásozó 
alakulatainak tisztikarával is.

Egyre több szovjet tisztet hoztak 
a honvédelmi minisztérium vezetői, 
főleg a hadsereg erdészeteihez. 
Igaz, hogy a csak ideiglenesen itt 
tartózkodó „officirek” már elég jól 
beszéltek magyarul, azért mind
egyik mellé egy-egy oroszul is be
szélő főtisztet mellékeltek a nép
hadseregből.

Legalább velük is emelkedett a 
létszám az cvés-ivásnál! Ettől füg
getlenül a hadsereg erdő-, vad- és 
mezőgazdasági főosztálya minden 
vadászháznak összeállított egy tár
salgási szótárat, a vendéglátással 
kapcsolatos szöveggel, hogy illen
dően tudjuk kiszolgálni az ideigle
neseket. Na, lett is ebből óriási cir
kusz!

Ugyanis valamennyi erdész, aki a 
vadászházaknál várakozott a beje
lentett vendégre - aki természete
sen 2-3 órát mindig késett -, hogy 
valamivel agyonüsse az időt, hát ezt 
a csodálatos összeállítást tanulmá
nyozta nagy élvezettel. És érdekes, 
valamennyien - persze közöttük én 
is - rögtön kiszűrtünk belőle egy 
csodálatos kérdést oroszul:

így szólt fonetikusan leírva: ha- 
tyetyity pity? (Kíván inni?) A vá
lasz: hatyim! (Kívánok!)

Ez persze mindig egyértelmű 
volt, hiszen ezek közül mindegyik 
rendszeresen kívánt inni! így ez tel
jesen felesleges egy kérdés volt! De 
ez a „hatyetyimozás”  igen tetszett 
mindannyiunknak! Nem is volt ve
le gond eddig, csak akkor támadt 
belőle skandallum, amikor közben 
a tájékozódás végett a sűrűből nem 
a szokásos hopp-hopp! szólalt meg, 
hanem a Szittyócser egyik oldalá
ból hangzott fel a jól ismert hangon 
a „hatyetyity pity"!

Nagy messzeségből meg rá a vá
lasz a jobb szárnyról: „hatyim” ! Vi
dám is lett tőle az egész hajtóvonal! 
De jelzésnek ez is jó  volt, mert tud
tuk, merre van a jobb szárny, és 
merre akadt el a szederindák között 
a bal. Az összeköttetés tökéletes 
volt!

Mi pedig pokolian élveztük ezt 
az idegen nyelvű távközlési mód
szert. A vezérkar főnőkét, egy kis 
hörcsögforma embert, viszont ez 
vérig bosszantotta! Érdekes, hogy 
csak őt zavarta ez a hatyetyimozás, 
mert valamennyi szovjet tábornok a 
hasát fogta a röhögéstől, ahányszor 
felhangzott a sűrűkből a jelzés. A 
végén már ők is kórusban kiáltották 
vissza a löállásokról, hogy „hatyim, 
hatyim!” .

Ráadásul közöttük volt első szá
mú vendégként a Szovjet Déli Had
seregcsoport akkori parancsnoka, 
Naumenkó vezérezredes.. Neki az
tán volt humorérzéke! Ő is hatyi- 
mozott nagy vidáman, mig a hör
csögképp a guta kerülgette. Este 
aztán a vadászház udvarán rosszal
lását is fejezte ki a „hatyetyimozás” 
miatt az erdészetvezetőnek, aki meg 
bennünket ijesztgetett, hogy majd 
holnap folytatása lesz a „hatye- 
tyim-ügyneic” .

Persze csak az első hajtásban ki
áltoztak vissza a löállásokról, mert 
rájöttek, ha tovább hatyimoznak, 
hát akkor disznót aligha látnak! A 
további hajtásoknál már csak benn 
a sűrűben hangzott fel itt is, ott is a 
jelszó. A löállások némák marad
tak, és várták nagy csendben a nyi
ladékon átsuttyanó disznókat.

Este azért csak kiszúrtunk a hör
csögképűvel! Amikor felkászálód
tunk a vadászház mögött várakozó 
tehergépkocsikra erdészek-hajtók, 
vagy ötvenen. T. Jani, a kerületve- 
zetö erdész, nagy öblös hangon fel
kiáltott: - Emberek! Hatyetyity 
pity! Mi meg kórusban, tele torok
kal vissza: Hatyim! Azzal aztán 
gázt adott és a hatalmas katonai te
herautók óriási motorzúgással ki
száguldoztak velünk a nagykapun 
át a postaútra.

Szerencsénk volt, a hörcsögképű
nél nem volt kéznél a nyelesgránát, 
mert biztos, hogy közénk hajította 
volna fene nagy mérgében!

*  *  *

Másnap az erdészetvezetö a nála je
lentkező T. Janitól felelösségrevo- 
náskor csak annyit kérdezett - ke
zében egy tele pohárral Jancsi! 
Hatyetyity pity?

A kerülctvezető erdész vidám po
fával kiáltotta: Hatyim! - főnök - 
hatyim! - És egy hajtásra kihörpin- 
tette a feléje nyújtott poharat.

Wentzely Dénes 
erdész



SZARVASVADÁSZ-ETIKETT,
vagy amit a szarvasvadászatról tudni illik

(részlet)

(ÉDESAPÁM, ÖREG BARÁTAIM ÉS HÁROM ÉVTIZED SZARVASVADÁSZ TAPASZTALATAI ALAPJÁN.)
A szarvas a magyar történelem 
minduntalan felbukkanó alakja, a 
monda- és mesevilág gyakori sze
replője. és a hétköznapi élet megbe
csült figurája, ahogy mondják, a 
szarvas királyi vad. Ebből követke
zik, hogy elejtésének körülményei 
írásba legyenek foglalva, amely le
het házi szabályzat, egyedi esztéti
kus engedély, szerződés, szándék- 
nyilatkozat stb.

Bármilyen szarvasvadászatról le
gyen szó, még a szezon előtt beszél
jük meg és az esedékességet meg
előző héten pontosítsuk, lehetővé 
téve a meghívó és meghívott számá
ra az időközben felmerült körülmé
nyek figyelembevételét. A meghívó 
akadályoztatása esetén lehetőleg 
két új időpont megjelölésével illik 
lemondani a vadászatot. A meghí
vott akadályoztatásakor azonnal je
lezni kell a meghívó felé a sajnála
tos körülményt, de nem szabad kie
rőszakolni újabb meghívást. Tud
nunk kell azt, hocy a szarvasvadá
szatra szóló meghívás nem jelent 
feltétlenül zsákmányolást is. A 
meghívott ezt vagy elfogadja vagy 
nem, de nem kifogásolhatja, és nem 
vitatkozhat vele egy jobb lehetőség 
reményében sem. A meghívással 
egy időben a meghívott érdeklőd
jön a vendéglátóhely adottságairól, 
a helyi szokásokról. Lényeges a kí
séret tisztázása. A legbarátibb meg
hívás szól önálló egyedüli vadászat
ra, amikor is csak az elejtendő 
szarvas jellemzőit és a területet kell 
megadni. Ugyancsak baráti gesz
tusra vall, ha a vendéglátó maga ki
séri vendégét. Előadódhatnak 
azonban olyan körülmények, ami 
miatt a vendéget más kiséri és ezen 
nem szabad megsértődni. A lényeg 
azonban az, hogy bárki is kísérje 
majd a vendéget, mindent kövessen 
el a lehetőség és a józan ész határa
in belül, hogy vadászatukat siker 
koronázza, ugyanakkor a meghí
vott mindenben fogadja el a vadá- 
szatvezetö véleményét, még akkor 
is, ha azzal nem ért egyet. A megér
kezéskor apró ajándékokkal illik 
kedveskedni a meghívónak, vagy 
ha az otthonukba mécsünk, akkor 
a családjuknak is (vadászati felsze
relések, lőszer, ital stb.).

A szarvasvadászatra való meghí
vást vadászati meghívással viszo
nozzuk, és a vadászati meghivási le
hetőségeink közül a választást bíz
zuk őrá. Váratlanul soha ne vi
gyünk magunkkal kísérőt, vagy ku
tyát. A szarvasvadász felszerelésé
vel mindenben feleljen meg az elő
zetes elvárásoknak, és ne szoruljon 
minduntalan társai segítségére. K i
zárólag olyan golyós fegyvert hasz
náljunk, amely alkalmas legalább 
400 mkp, azaz 4000 J  energiájú lö
vedék kilövésére. Szarvasvadászat
ra ne használjunk (sőt kifejezetten 
megvetendő) automata, félautoma
ta fegyvereket. Vadásziatlan az inf- 
ra, lézer, világító célzóberendezések

í  íf

FOTO KOVÁCS ATTILA

használata. Tilos a reflektor vagy a 
fegyverlámpa alkalmazása. Csakis 
tökéletesen belőtt fegyverrel men
jünk szarvasvadászaton s az alkal
mazott tölténnyel időnként ellen
őrizzük, hogy jól hord-e a fegyve
rünk. A szarvasvadászatra kerülni 
kell a nagy energiájú, de kis kalibe
rű „kötőtűket", lödöző fegyvereket. 
A fegyver és lőszer alkalmasságá
nál vegyük figyelembe, hogy a 
szarvaslövés vadászias felső távol
sága 200 méter.

Az elejthetőség eldöntése nagy- 
gyakorlatot igényel, éppen azért 
még a vadászat megkezdése előtt a 
megfigyelési időszakban az új 
szarvasvadász év kezdetén gyako
roljuk a szarvasok elbírálását, és is
merjük meg a szarvasállomány pil
lanatnyi állapotát. Ismételten emlé
kezzünk rá, hogy a szarvas lőhető- 
ségének elbírálása után határoz
zunk csak a lövésről, azaz nem min
den lőhető szarvas lövendő meg! 
Nemcsak, hogy nem illik, de szigo
rúan tilos a rablógazdálkodás. 
Szarvast csakis törvényes lehetősé
gek között szabad elejteni, tilalmi 
időben nem! Megvetendő a kiska
pukat kihasználó tilalmi időben 
folytatott szarvasvadászat, még ak
kor is, ha akad olyan szerv, amely 
ezt engedélyezi. Tilos több és más 
szarvas elejtése, mint amire enge
dély szól. A vadásziasság megkí
vánja, hogy az egymással határos, 
szomszédos területek a szezon előtt 
egyeztessék elképzeléseiket a ké
sőbbi vádaskodás helyett. A határo
kon ne lessük, és ne ejtsük cl egy
más bikáit. A szarvassal szembeni 
tisztelet megkívánja, hogy legyen 
olyan területrész, ahol a vad bizton
ságban érzi magát, és ott nem vadá
szunk rá. Szigorúan tilos és etikát
lan etető és sózó mellett szarvast lő
ni. Nem illik dagonyázó szarvasra 
sem lőni. Megvetendő és szigorúan 
tilos a reflektoros és holdfényes éj
szakai szarvasvadászat. Tilos haj-
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tásban szarvast lőni, vagy kutyák
kal hajtatva elejteni. Csakis a ré
szünkre kijelölt, vagy a beírókönyv* 
ben rögzített területrészen, vagy he
lyen tartózkodjunk. Lövést csak ak
kor tegyünk, ha a : előttünk álló 
szarvas lőhető, számunkra engedé
lyezett tulajdonságokkal rendelkezik, 
nincs mozgásban. 200 méteren belül 
van. s jó  lövési lehetőség kínálkozik.

A szarvasvadász viselkedését 
minden vadászati módban az em
beri jóérzés, a természet és a 
szarvas tisztelete határozza meg. 
Ennek szellemében egész évben 
szakszerűen, a jó gazda gondossá
gával illik törődni a szarvasállo
mánnyal. A szarvasállományt nem
csak a vadászszezon előtt közvetle
nül. és alatta kell figyelni és gondoz
ni. hanem mindig.

Erre nemcsak a területgazdák
nak, de a pénzért vadászó vendég
nek is illik gondolni és a vadászat- 
vezető intézkedéseit ennek szelle
mében kell elfogadnia. Visszataszí
tó a követelőzés, jogtalan előnyök 
elvárása, tudálékoskodás. A megfi
gyelésben nemcsak illik részt venni, 
de nagyon hasznos is az egész va
dászszezon, és saját vadászsikerünk 
érdekében is. Fegyvert a megfigye
léskor is vigyünk magunkkal a vad
orzók, kóbor kutyák, s egyéb káros 
események megakadályozása céljá
ból.

Ne üldözzük terepjáróval a va
dat. mert egyrészről nem illik, más
részről „világgá" zavarjuk és kárt 
okozunk az erdőben is a figyelmet
len vezetéssel. Barkácsoláskor, is
merve a szarvas tartózkodási he
lyét, ismert nyiladékokon, erdei 
utakon és ne toronyiránt közleked
jünk. Szigorúan tilos mezőgazda- 
sági munkagépről kombájnolás, 
vagy egyéb körülmények közben lő
ni. Megvetendő vadtakarmány szál
lításakor szarvast lőni. A szarvasva
dászatra a vad megtalálása teszi fel 
a koronát. Először hátulról köze
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ledve, kegyelemlövésre felkészülve 
meggyőződünk, hogy valóban ki
múlt-e. Ezt követően vizsgáljuk 
meg, hogy valóban olyan-e, mint 
amilyennek láttuk, majd a lövés he
lyét tanulmányozzuk, mindezt a ké
sőbbiek okulására tesszük. Ezután 
csinálunk gyors terítéket, a szarvast 
oldalára fordítva a négy lábát egy 
irányba párhuzamosan, a gerincvo
nalat egyenesen, a nyakat és a fejet 
egyvonalban kissé elfordítva a lá
bakkal ellenkező irányba rézsűt ál
lal a földre fektetjük. Bikánál szük
séges lehet a fej megtámasztása is. 
Utolsó falatot teszünk a szarvas 
szájába (maréknyi leveles ág) és egy 
kis ágat a sebre. Levett kalappal 
féltérdre ereszkedve töretét veszünk 
egy a sebvérhez érintett arasznyi 
gallyacskával és vagy kalapunk 
mellé tűzzük, vagy ha vendégünk 
ejtette el, a bika előtt állva kala- 

unkra helyezve a töretet, kezet 
ógva és gratulálva átnyújtjuk. Ez
után csendben levett kalappal bal 
vállra helyezett, csövével elöl felfe
lé álló fegyverrel lábhoz hívott ku
tyával, ha van vendég, akkor a bal
ján állva tisztelgünk a szarvas előtt. 
A meghitt percek elmúltával, amit 
soha nem szabad siettetni, és egy 
óra is lehet, ki kell zsigerelni a 
szarvast és gondoskodni kell az el
szállításáról. A vendég öröme érde
kében illik a kedvében járni, segít
sünk a fényképezésben, vagy videó
zásban, kérdezzük meg, hogy van-e 
valami különleges kívánsága (mint 
pl. herezacskó dohánytartónak, tőr- 
pengetoknak, az egész bőr, fejbőr a 
preparáláshoz, lábai, golyómara
dék stb.). Ügyeljünk meleg időben 
a hús romlásának veszélyére. Bár
mit is tevékenykedünk, soha ne lép
jük át és ne bánjunk otrombán a 
szarvassal. Beszállítás után kezdő
dik az igazi szakmai bírálat. Soha 
ne tegyünk rosszindulatú, félreért
hető vagy irigykedő megjegyzése
ket. A vadászszerencse forgandó, 
örüljünk mások sikereinek is. A 
kezdeti izgalmak elmúltával a va
dászház előtt, ha erre lehetőség 
van, illik felravatalozni a bikát, 
amit hűtőkamra esetén egy későbbi 
időpontban is lehet. Ilyenkor cser
fagally-, vagy fenyőszőnyegre fek
tetjük a szarvast a terítékhez hason
lóan szájában az utolsó falattal, se
bén a gallyacskával. Szűk, kedves 
vadászbaráti kör társaságban bú
csúzunk a bikától. Emeli az ünnepi 
hangulatot a lobogó tűz, a kürtszó, 
a rendbe tett ruházat, a megmosott 
kéz, a közös siker öröme, a gratulá
ciók és a szabadban megtérített asz
tal. Soha ne csaljunk, vagy ne men
jünk bele sötét dolgokba. Saját lö
vésünk esetén előzőek figyelembe
vételével saját örömünkre cselek
szünk. Az ünneplésben mindent le
het, ami a jó ízlést nem sérti, s a 
törvénnyel sem ellenkezik.

Bán István
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DUNA INTERSERVICE
BUDAPEST III., ZAY U. 24. 
TEL./FAX: 188-9175

MITSUBISHI
MOTORS MICSODA HAJTÁS!

i 1+4 SZEMÉLYES 
RAKODÓtERREL REN

DELKEZŐ ÁRUSZÁLLÍTÓ. 
3  é v  vagy 100 OOO km  garancia .

U 4  SZEMELYES 
PLATÓS TEREP

JÁRÓ  ÁRUSZÁLLÍTÓ. 
3  év vagy 100 OOO km  garancia .

A CÉL VÁLASZTJA AZ ESZKÖZT: MITSUBISHI.

H C
v a S í ^ s

TÉMACSOPORTOK:
Vadászat
Vadászati kultúra, melléktermékek 
Halászat, horgászat 
Természetvédelem, gasztronómia

HELYSZÍN:
BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁRKÖZPONT
JELENTKEZÉS. INFORMÁCIÓ:

HUNOEXPO H-1441 Budapest.

K 14LIT4S O K  A,bertirsai u-10 Pf 44Telefon: 148-Í104
IAGRO  STÚDIÓ Fax: 1475-742

AZ UTAZAS 93 ES A TSH KIÁLLÍTÁSOKKAL 
EGY IDŐBEN



Az Országos Magyar Vadászati Védegylet Sportlövő Bizottságá
nak és a Vadászok és Természetvedök Kozép-magyarországi Szö
vetsége sportlövő tagozatának hirei a nagytétényi vadászlótérról: 
A lótér sörétes fegyverrel való gyakorlás céljaira a fegyvertartási 
engedéllyel rendelkezők számára minden hónap utolsó péntekén
12 órától nyitva áll.

ROTTED ÍJ: 
A  LŐTÉR LŐ SZERÉVEL 1200 Ft 

HOZOTT LŐ SZERREL 600 Ft
Jelentkezés a helyszínen Gál Ferenc lótérparancsnoknál. Csopor
tos jelentkezés esetén (min. 10 fő) eltérő időpont is lehetséges. 
Jelentkezés: 131-4790 telefonon.
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A honosított francia 
vadkárelhárítási technológia 

csaknem százszázalékos védelmet 
nyújt, mégis olcsó! Ahol már 

ismerik, csak ezt a technológiát 
használják. Több mint 50 

referenciaterület!
A francia LACME villanypásztorokat 

Magyarországon a HUBERTUS 
forgalmazza.

Ha mezőgazdasági 
vagy erdei vadkár, 

akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor 

HUBERTUS.

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

mp s-
AZ 0N0IÍ SZOLGALATABAN!

MAGYARORSZÁGON LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK.
A GYÁRTÓNÁL VÁSÁROLHATJA MEG ÖNVÉDELMI 

ÉS VADASZLÓSZEREIT.
önvédelmi lőszereink:

7.65 Browning. 9 Kurz. 9x18 Makarov. 9 Parabollum pisztolylószerek.
Vadászlőszereink:

7 x 64 (11 g). 30-06 (11.7 g. 9.7 g. 9.2 g)
7.62 x 54R (11,7 g. 9.7 g. 9.2 g) változatban.

Sörétes lőszerek:
12/70.16/70 és 20/70 kaliberekben (NIKE-FIOCCHI termékek).

Kis mennyiségben a gyárunk bejáratánál levő mintaboltunkban szolgáljuk ki.
CÍMÜNK: MÁTRAVIDÉKI FÉMMŰVEK. 3332 SÍROK 

Telefon: 36/61-122; MINTABOLT 216-os mellék. Telefax: 36/61 004
NE FELED JE: LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK!

KÜLÖNLEGES PIACBEVEZETÉSI 
ÁRAJÁNLATUNK:

10% Á R EN G ED M ÉN Y
1992. SZEPTEM BER  30-ig.
KERESSE A SZAKKERESKEDŐKNÉL!

KÉPVISELETEK:
Voere, Steyr Mannlicher, 

Kepplinger, Mcrkel, Simpson, Haenel. 
Hirtenberger, Dinamit Nobel, 

Swarovski, Glock.

KM *

A HUNNIA 
A VADÁSZATSZERVEZÉS 

J0KERE!
Mindig előfordulhat, hogy a vendég az utolsó pillanatban lemondja 

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

(HUNNIA)
Vadászati és Kereskedelmi Kft.

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

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



Klasszikusan mai bank
Egy igazi bank legfontosabb szolgáltatása mindig is a számlave
zetés, a jövedelm ező termeléshez szükséges forgótőke hitelezés, 
a fejlesztések hiteligényének kielégítése és az ezekhez szükséges 
források gyűjtése volt. A Kereskedelmi Bank ilyen bank.
K am at és hitel. K & H. K lasszikus pénzügyi fogalm ak. A 
K ereskedelm i B ank m ár nevében is je lz i, hogy rászolgál a 
valódi bank iránt m egnyilvánuló  b izalom ra. Ön itt nem csak

pénzt, hanem  jó  tanácsokat és a  válla lkozás sikeréhez szük
séges széleskörű  szo lgáltatásokat is kap.
A  K ere sk ed e lm i B ank  az o n b a n  n em  p u sz tá n  egy b an k . 
N em zetköz i kap cso la ta iv a l é s  a  tu la jd o n áb an  lévő  p én z in 
téze tekke l (M erk an til B ank , P o rtfo lio  B ank) eg y ü tt o lyan 
k ü lö n leg es b an k cso po rto t a lk o t, am ely  a  h ag y o m án y o s és 
a  speciá lisan  m ai ig én y ek n ek  eg y arán t m egfe le l.

További felvilágosítás a 131 -7 96 0 /  193 budapesti telefonszám on.

KERE^EDOMllkNKtóM
B Á N K



A vadászidény kezdeten Pávó Ár
páddal és Kovács Sándorral beszél
gettünk azokról a tudnivalókról, 
amelyeket érdemes megfontolni. A 
vadászatvezetők, vadászatszerve
zők csak azok jelentkezését fogad
ják cl, akiknek tagdíjtartozásuk 
nincsen. Miután nem kevés azok
nak a száma, akik más elfoglaltsá
guk miatt a vadászatot visszamond
ják, érdemes újból jelentkezni a va
dászatot megelőző napok valame
lyikén. A félreértések elkerülése vé
gett a vadászatokon részt vevők 
számát nem a Vadcoop Vt., hanem 
a fogadó vadásztársasag, vadgazda
ság határozza meg. Sajnos nem ke
vesebb, mint 13 millió Ft a befize
tendő díjhátralék, ezért ha ez az 
összeg bekerül a kasszába, bővül
nek a vadászati lehetőségek is, ame
lyekről lapunk hasábjain adunk 
majd tájékoztatást. Elsősorban fá
cán- és tarvadvadászatokra lesz 
majd lehetőség. Miután a díjhátra
lékok befizetésének határideje júni
us 31. volt, az alapszabály értelmé
ben szeptember végén a mulasztó
kat törlik. A kapott tájékoztatás 
szerint az új jelentkezők száma 350.

HÍRADÓ
Nem kevés tépelődés után végre létrejött a „házasság" 

ós a Vadcoop Bérkilövő Vadásztársaság minden olyan tagja, 
akinek tagdíjtartozása nincsen, szeptembertől kapja 

a M AGYAR VADÁSZLAPOT. Szeretettel köszöntjük új 
Olvasóinkat ós Ígérjük, mindent megteszünk, hogy oz 

a kapcsolat tartós legyen. Úgy gondoljuk, hogy sikerült ezzel 
is egy lépéssel egymáshoz közelebb kerülni, hiszen egymás 

gondjainak, örömeinek, sikereinek megismerése minden 
bizonnyal oldja azokat a feszültségeket, amelyek a terülotos 
ós bérkilövő vadászok között ma még kétségkívül léteznek. 

Szeretnénk, ha ez a kapcsolat élővé válhatna ós az Önök 
rendszeres visszajelzéseivel, szigorú kritikáival, 

hozzászólásaikkal, véleményeikkel segítenék a munkánkat, 
végtére is a VADÁSZLAP Önöknek készül. Várjuk 

javaslataikat, leveleikot!

Új összekötő áll a vadászok rendel
kezésére Somogy megyében. Varga 
Géza személyében. Címe: 8642 Fo
nyód, Ady E. u. 31. Telefon: 85/61- 
419

Az IB  sajnálattal értesíti a tagjait, 
hogy a Vadászati Ütemtervben hi
básan jelent meg a dédestapolcsá- 
nyi fácánvadászatok kezdési idő
pontja: 14 óra helyett a kezdési idő
pont helyesen 8 óra. Kérjük tagja
inkat, hogy az Országos Vadásznap 
lakóhelyükhöz legközelebb eső ren
dezvényein szíveskedjenek részt 
venni és képviselni a vadásztársasá
got.

A Vadcoop Vt. a Vadászlap felhívá
sára, a menekültek segítésére 32 
lőtt vadrécét ajánl föl.

A fővárosban, a X I. kerületben, a 
Búfclejtő vendéglőben havonta egy 
alkalommal szeptembertől klubna
pon találkozhatnak a társaság tag
jai. Cím: 1112 Budapest, Németvöl
gyi út. 136. Telefon: 161-0886.

A Csornád Vadásztársaságnál befe
jeződtek a vadkárelhárító vadásza
tok. A Vadcoop Vt. tagjai 12 vad
disznót ejtettek el. Természetesen 
volt is mesélni való élmény szép
számmal, hiszen a vaddisznóvadá

szat kalandokban, rejtelmekben 
ugyancsak bővelkedik. Akadt olyan 
vadásztárs is, aki nem lőtte meg a 
„nagy kant” , és hagyta elmenni az 
önfeledt gyönyörködés közben. Ez 
sem kisebb élmény, mint amikor a 
durranás töri meg a varázst.

VADDISZNÓ-, GÍMTARVAD-, 
ÖZVADÁSZATOK

VADRÉCEVADÁSZATOK
Péti Nitrogén (Veszprém megye): 
1992. szeptember 26., 27. október
3.. 4., 10.. 11. Találkozás: Palota
szálló parkolója (Várpalota) 9 óra
kor. Jelentkezni lehet: Szijjártó 
László, telefon: 80/27-290.

Kossuth Vt. Biharugra (Békés 
megye) (csak húzáson): 1992. 
szeptember 20.. 21., 22. Találko
zás: Vadászpanzió, Biharugra. 8 
órakor. Jelentkezés: Szegedi Sán
dor, telefon: 66/23-333.

Bugyi (Pest megye): 1992. szep
tember 11.. 16., 17., 18.. 23., 24..
25.. 30.. október 1., 2. Találkozás: 
Bugyi TSZ I. Sz. Sóderbányájánál 
a betonkeverőnél 16 órakor. J e 
lentkezés: a Vt. központi irodájá
ban. telefon: 161-3482.

Dédestapolcsán (B.-A.-Z. me- 
e): 1992. szeptember 12.13., 19., 
.. 26., 27.. október 3.. 4., 10., 11.,

17. Találkozás: Nagyvisnyó és Dé- 
destapolcsán között a „Vadászta- 
nyánál" 14 órakor. Jelentkezés: 
Fráter Imre, telefon: 36/17-061 
kedden és csütörtökön 17-18 óra 
között.

Karasica Völgye Vt. (Baranya 
megye): 1992. október 3.. 10.. 17.,
24.. 31. Találkozás: Gesztenyés ét
terem parkolója, 8 órakor. Jelent
kezés: Kajos Gyula, telefon: 72/41 - 
142.

Jáger Kft. Kunhegyes (Szolnok 
megye): 1992. szeptember 12.. 20., 
26. október 4.. 10.. 18., 24. Találko
zás: a Kunhegyesről Tiszagyenda 
felé vezető köves út melletti .Kun
ság-Népe" MGTSZ III. sz. major 
7.30 órakor. Jelentkezés: Kedei 
Attila, tel.: 56/42-928.

Jáger Kft. Mándok (Szabolcs- 
Szatmár megye): 1992. szeptem
ber 12.. 20.. 26.. október 4., 10.. 18. 
Találkozás: Mezóladány, postahi
vatal elótt 7.30 órakor. Jelentke
zés: Simkó Mihály, tel.: 42/11-992.

Tatai Állami Gazdaság (Komá
rom megye): 1992. szeptember 5..
12.. 13.. 19.. 20., 26.. 27. Találkozás: 
Tata, Vadászház 16 órakor. Je lent
kezés: a Vt. központi irodájában, 
tel.: 161-3482.

GERLEVADÁSZATOK

Szigethalmi Vt. (Pest megye): 
1992. szeptember 12., 13., 19., 20.,
26., 27. Találkozás: Pestvidéki 
Gépgyár (Szigethalom) főbejárata

előtti parkolóban 8 órakor. Jelent
kezés a helyszínen, részvételi díj: 
400 Ft/fő/alkalom, amit a helyszí
nen kell fizetni a résztvevőknek.

Borsodi Bányász Vt. Dédestapol
csán (B.-A.-Z. megye): 1992. szep
tember elejétől. Jelentkezés: Frá
ter Imre, telefon: 36/17-061. Trófe- 
ásvad-vadászatokra jelentkezni le
het: Bárczy László, telefon 36/55- 
177 (hazai árjegyzék szerint).

Jáger Kft. Mándok (Szabolcs- 
Szatmár megye): 1992. augusztus 
1-jótól 1993. január 31-ig vaddisz
nó- ós gimtarvad-vadászatok. óz- 
tarvad-vadászatok 1992. október 
1-jétől 1993. január 31-éig. Talál
kozás: Mándok Zöldért-telep, 15 
órakor, jelentkezés: Simkó Mihály, 
tel.: 42/11-992.

Vértes Vt. Pusztavám (Veszp
rém megye): vaddisznó és gimtar- 
vad, óztarvad lesvadászata: 1992. 
augusztus 1-jétől 1993. február 15- 
óig, jelentkezés: Karsai Imre. tel.: 
22/19-413. csak szerdai napon 10-
13 óráig.

Matyó Vt. Mezőkövesd (B.-A.-Z. 
megye): vaddisznó és gímtarvad 
lesvadászata: 1992. augusztus 1- 
jétól 1992. november 1-jéig. jelent
kezés: Fráter Imre. tel,: 36/17-061, 
kedden és csütörtökön 17-18 óra 
között.

TRÓFEÁSVAD- ÉS APRÓVAD VADÁSZATOK
(A részvételi díjat és a kilövési di

jat a résztvevő vadász fizeti!)
MEZŐGAZDASÁGI KOMBINÁT 
BOLY
Fácán- és fogolyvadászatok 
Jelentkezés: dr. Monostori László, 
telefon: 06-72-24711

NAGYCSERKESZI Ú J  ERDŐ VT 
ózbakvadászat
Jelentkezés: Belfi Pál. telefon: 06- 
42-14685

CEGLÉDI HUBERTUS VT 
ózbakvadászat
Jelentkezés: Németh István, tele
fon: 132-5800

ZRÍNYI M IKLÓS VT (Debrecen) 
ózbakvadászat
Információt ad: Pankotai Tihamér, 
telefon: 06-52-14360

GUTHI ERDÉSZET 
Dámbika-, ózbak, dám tarvad va
dászata

Jelentkezés: Bartucz Péter, tele
fon: Nyiradony 60.

SÁRSZENTÁGOTAI VT 
ózbakvadászatok 
Jelentkezés: Kleizer László, tele
fon: 06-27-73340

MAVAD RT.
Gimbika-. dámbika-, vaddisznóva
dászatok
Jelentkezés: Asztalos Albertné, 
telefon: 175-9611

PEGAZUS VADÁSZATSZERVEZŐ 
IRODA:
Gimbika-, dámbika-, vaddisznóva
dászatok:
Jelentkezés: Tóth István, telefon: 
117-1939,118-7536, 117-6633

KOLTAI PÁL (Baranya megye) 
Fogolyvadászatok 
Jelentkezés: Koltai Pál. telefon: 
06-70-52058
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IPARI É S  SZOLGÁLTATÓ 
V  K I S S Z Ö V E T K E Z E T  J

CSAK NÁLUNK:
Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegyverek új

szerű állapotban, kedvező áron, nagy választékban
•

Gáz- és riasztópisztolyok 

Légfegyverek engedély nélkül 
•

Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a vadászfegyverek szakszerű javítá
sát, belövését. bevizsgáltatását es celtavcsó szerelését.

Fegyverboltunk es műhelyünk címe:
Budapest V I I . W esselényi u 74 Telefon 122 4002 

Nagykereskedők, viszonteladók es egyem vásárlók figvelm ebe a jánljuk 
DISZKONT részlegünket: Budapest X . Szacsvay u 44 Telefon: 147-2516

m  ■
Ö N V É D I I M I  €  S  Í I G Y V I R  

S / A K U Z L l T

ÖNVÉDELMI ÉS FEGYVER S Z A K Ü Z L E T
Értesítjük kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket, hogy:

ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK ÉS FEGYVEREK, GÁZPISZTOLYOK. GÁZSPRAY-K. 
Ú J ÉS HASZNÁLT VADÁSZFEGYVEREK,

OPTIKAI ESZKÖZÖK ÉS SZERELÉKEI, VADÁSZ FELSZERELÉSEK 
új és bizományosi átvételével, forgalmazásával állunk az Önók rendelkezésére 

1056 BUDAPEST V., Szerb u.17. 
___________________________TELEFON: 117-6404__________________________

A LEGOLCSÓBB 
ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉG!

Vadászni, horgászni, pihenni, turisztikára vágyók figyelem!
A gemenci vadasparkhoz közel, a festői szépségű Duna mellett 

gyönyörű környezetben várjuk kedves vendégeinket.

MSV VADÁSZ MOTEL
Fadd-Dombori, Tavasz u. 6. Telefon: 74/40-417
•  főzési lehetőség •  igény szerinti étkeztetés

O programszervezés •  lovaglás •  extra igényeket is kielégítünk

Szobaár: 300 Ft + áfa/ójszaka

STEFÁN ÉS GERD
Kereskedelmi Kft.

VADÁSZBOLT
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. 

Kereskedők Háza I. emelet

vadászfegyverek O vadászati felszerelések
önvédelmi fegyverek •  lőszerek
fegyverek bizományosi árusítása

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

urjlurist

HÍRADÓ
1024 Budapest. Retek u. 34.

Tel.: 115-2403, 135-2313. Fax: 135-2356. Tx.: 22-7800

DÁM

Bikaagancssűly Lelövési díj (DM)
2.00 kg ig 590-
2.00 kg felett 990,-
2.50 kg felett 1190,-+1,00/g
3.00 kg felett 1690,- + 1.80/g
3.50 kg felett 2590,- + 3.60/g
4.00 kg felett 4390,- + 6,50/g
É R M E S  FELÁ R  N IN C S !
Bikasebzós: a becsült súly alapján számított díj 50%-a. 
Bikahibázás: 60- + 25% áfa
Dámtehón, dámborjú lelövési dija: 60,-

h.bázás: 12.-+ 25% áfa
sebzés: a lelövési díj 50%-a

A vadásztársaságnak a fenti márkaárak napi valutavételi szorzó
val kapott Ft-ellenértékét írjuk jóvá. es ebből 17% közvetítői jutalé
kot vonunk le, melyben benne foglaltatik az ügynöki jutalék is.

A HUNTURIST HÍRADÓ a VADASZLAP m.nden száméban ezen 
az oldalon található, hogy a legfontosabb információkat közölhes
sük Önökkel.

MEGALAKULT A

PANNONVAD
VADÁSZATSZERVEZŐ KFT.

Várjuk a vadásztársaságok és az állami területek vadászati felajánlásait. 
A magyar vadászok figyeimebe ajánljuk romániai vadászati 

lehetósegemket: Temesvár Kornyékén szervezünk ózbak-. dám-, 
gímszarvas- és vaddisznóvadaszatokat Különleges lehetőség: 

dámbikavadászat szeptember 1 jétól. 2.5 kgig 200 DM; elhelyezés
vadaszházban.

Érdeklődés esetén árjegyzéket küldünk.
Címünk: 1022 Budapest. Bimbó ut 18 Tel/Fax: 135 6260. Telex: 22-2478

F IG Y ELEM , F IG Y ELEM !
A nagy sikerre tek in te tte l m egism ételjük a 6 napos francia útja inkat 
3 nap Pán** (látogatás a / exkluzív pan /s i vadaszmuzeumba).
1 nap Versailles. RambouUct. kasie 'y U ta m  szeptem ber 26 október 1-jé*g 

Ugyanez a program  a R am boulleti kastély helyett a ChanMty vadas/kastély szop 
tem ber S-10 ig Ufrvó utunkon.
Részvétéit d.j 15 000 F t/fó
Jelentkezes NATOURS TRAVfL. 1123 Budapest X I I . Gyón út 2/B Tel/Fax 175 0019

C O k ( 0 D R D C  TRAVEL

*
a TV 1-en minden hétköznap reggel 5.47-kor, 
illetőleg szombaton 6.17-kor FALUTÉVÉ,

' vasárnap reggelenként 6.45 kor

FALUTÉVE MAGAZIN



Kereskedelmi ártájékoztató
ZSEBKÉS

(Ft)
VADÁSZKÉS

(Ft)
GUMICSIZMA

(Ft)

Kcttner-Nimrőd
Budapest 275-17 500 500-23 800 750-19 800 

(LECHAM EAN)
Aranyfácán
Budapest 210-1800 1100-6500 910

Diána
Budapest 690-6190 2000-16 000 790-1200

Arzenál
Budapest 350-1800 1375-7600 840

Parforce
Budapest 900 4500 2700-5600 -

Vadász
Budapest 450-9530 585-3530 -

Siegcrt-Hubertus 
Győr 270-4900 1900-6800 790-1500

Pallas
Eger 200-2000 600-4000 720-1570

Hubertus
Szombathely 610-970 2700-3300 970-1170

Asztavill
Pécs 850 990-12000 -

Szent Hubertus 
Kaposvár 400-6200 1490-7000 810-980

Kátai
Orosháza 127-530 1990-6500 1200-1750

MAGYAR 
SZÓLÁSMONDÁS

R E C E P T E K
PÁROLT SZARVASCO M B

Hozzávalók: 8 szelet szarvas
comb, 1 dl olaj, 2 gerezd fok
hagyma, 1 fej vöröshagyma, 2 
dl vörösbor, 1 evőkanál liszt, 1 
csésze paradicsomlé, 1 evőka
nál citromlé, só, bors, 3 db 
szekfűbors, 1 babérlevél.

A 8 szelet szarvasfelsált a hár
tyáktól megtisztítjuk, sózzuk, bor- 
sozzuk és kiverjük; majd olajat for- 
rósitunk és mindkét oldalát hirtelen 
kisütjük. Utána vörösborral felönt
jük es lefedve félpuhára pároljuk.

Ekkor tálba szedjük. A pecsenyeló- 
be 1 fej aprított vöröshagymát pirí
tunk halványsárgára. Liszttel meg
hintjük és 1 csésze paradicsomlét 
adunk hozzá. Beletesszük a fűsze
reket: 1 db babérlevél, 3 db törött 
szekfűbors. 2 gerezd fokhagyma. 1 
evőkanál citromlé, ós ha még szük
séges: vörösbor.

Ebben a mártásban a szarvas
húst készre pároljuk. A mártást kü
lön tálkában szűrve tálaljuk. Maka
rónit adunk melléje.

RAKOTT ZÖLDBAB 
SZAR VAS PÖ R KÖLTTE L

RAKOTT ZÖLDBAB. Hozzáva
lók: 2 csomag mirelit vagy GO
TO dkg friss zöldbab, 2 db poha
ras tejföl, 15 dkg reszelt sajt, 
2-3 cikk fokhagyma, só.

Ha friss a zöldbab megtisztítjuk, 
megmossuk, de egészben hagyjuk 
ós sós vízben megfőzzük. (A  vízbe 
2-3 cikk aprított fokhagymát is te
szünk.) Lecsepegtetjük, a bab felét 
jénai tálba tesszük, meglocsoljuk 3 
evőkanál tejföllel, rátesszük a szar- 
vasporköltöt. majd felülre ismét 
zöldbab kerül. A tetejére bőven lo
csoljunk tejfölt, és mielőtt készre 
sütnénk, szórjuk meg reszelt sajt
tal. A  tetejére vajdarabkákat te
szünk. és csak rövid ideig süssük, 
nehogy megkeseredjék.

Mirelit zöldbab esetén az eljárás 
hasonló: hideg vizben tesszük fel 
fóni, s utána az eljárás ugyanaz, 
mint a frissnél.

SZARVASPÖ RKÖ LT . Hozzáva
lók: 50-60 dkg szarvascomb, 2 
db nagyobb vöröshagyma. 3 
evőkanál olaj vagy 10 dka zsír,
1 evőkanál pirospaprika, 2-3 db 
zúzott szekfűbors, 1 nagy zöld
paprika, 1 közepes paradi
csom, só.

Egy lábasba 3-4 evőkanál olajat 
vagy 10 dkg zsirt teszünk, az apróra 
vágott vöröshagymát megpirítjuk 
benne, ráteszünk 1 evőkanál piros- 
paprikát. és rögtön levesszük a 
lángról. Belekeverjük a felkocká
zott szarvascombot, majd 1-2 evő
kanál vizet teszünk alá és vissza
tesszük a lángra. 2 db szekfúborsot 
megtörünk ós beletosszük a pör
költbe, a zöldpaprikával ós paradi
csommal együtt. Szükség szerint 
adunk hozzá vizet, de nem sokat, 
nehogy sok leve legyen. Megsóz
zuk. készre főzzük és a zöldbabra 
rakjuk.
Dr. Nagyné Lendvay Gabriella

V ÍZSZ IN TES : 1. Mohón ivott 6 Ma
gyar szólásmondás elsó része (zárt be
tűk: H. Z. N. A). 11. Júniusban van a 
neve napja. 13 Jellegzetes alakú hegy 
a Zempléni-hegységben, Sátoraljauj- 
helytól Ny-ra. 14. Csak félig dönt. 15. 
Héjas gyümölcs 17. Sir. 18. Esőben le
vő. 20. Jármű 21 Bibliai alak. 22. Van 
ilyen lovaglás is. 24. Von. 25. ... János 
(1708-1758): építőmester volt 26. Ket
tős betű. 27. Tág. 29- Személyes név
más. 30. Csak felig társ. 31. Kosarat. 
32. Pénzt apróz. 34. Nép. 37. Ilyen érték 
is van. 39. Nincs vele több munka 40. 
Húszon aluli szám. 42. Véd. 43. Volt 
mosószer márka. 44 Szárnyas. 45. 
összevissza lát. 46. Titán vegyjele. 48. 
Azonos betűk. 50. Betűt vet. 51. Itt szü
letett Kisfaludy Károly költő (1788— 
1830). 52. Fej dísze 54. Hullajt. 55. Ap
ró állat.
FÜ G G Ő LEG ES: 1. Magyar szólás
mondás második része (zárt betűk: S.

F. R). 2. Ez igen veszélyes jármüvei 3 
Római őtszázegy 4 Rövid férfinév. 5 
Szolmizációs skála. 7. Arzén vegyjele
8. Hóemelkedés. 9. Keresztül. 10 Be 
osztott. 12. Híres lótenyésztő ós jó; 
volt (róm). 15. Pinceszag. 16. Oszkái 
egyik felo 19. Fordított állóvíz. 21. Azo 
nos az 5. függőlegessel. 23. Aineiasz 
egyik társa az Itáliába vezető hajós 
úton. 25. Alsó ellentéte. 28. Négy év 
szak közül az egyik. 29. Mezóföldi köz 
ség. 31. ... János (1914-1973): szooo 
lógus, történész, iró, egyetemi tanái 
volt. 33. Földet müveit. 35 Létezik ilyer 
sas is. 36 Baál lánya volt 38 Leány 
név. 40. Kopasz. 41. Csuk. 47. óv. 49 
Hüvelyes. 51. Tantál vegyjele. 53 Pri 
ma.

Beküldendő sorok: vízszintes 6.. tug 
góleges 1. Beküldési határidó. szep
tember 20.

Mokos István

Belföldi bérvadásztatási árak
Dámbika elejtésének ideje október 1-jótól január 31 -óig tart. A Gyulaji, a Mezó 
földi Állami Erdő- és Vadgazdaság, a Mecseki, a Somogyi Erdő- és Fafeldolgozó 
Gazdaság területón azonos áron kínálják a vadászati lehetőségeket a hazai vadá 
szoknak. A másfél kilós lapátosért 8000. a 3 kilósért 39 700. a 4 kilósért 163 500 fo
rintot kell fizetni.

A Mavad Rt. belföldi árjegyzéke alapján a 1,50 kilós agancsú dámbika elejtése 
10 000. a 3 kilós 59 500, a 4 kilós 163 500 forintba kerül a hazai vadásznak.

Muflonkos elejtésének ideje szeptember 1-jótól január 31-óig tart (bekerített 
területeken egész évben lőhető).

A Mezóföldi Állami Erdó- ós Vadgazdaság. a Balatonfelvidéki, a Mecseki, a 
Vértesi Erdó- ós Fafeldolgozó Gazdaság területein azonos összegért ojthetó el a 
muflonkos Az 50 centiméteres csigájúórt 6000, a 70 centiméteresért 23 800. a 80 
centiméteresért 42 000 forintot kell fizetni.

A  Veszprémi Erdőgazdaság területén egy 50 centis csigájú kos elejtése 15 000. 
a 65 centiméteres 35 000, a 70 centis 50 000. a 80 centis kos 100 000 forintba ke 
rül.

A Mavad Rt. az 50 centis csigájú muflonkos elejtését 15 000, a 70 centist 
57 000. a 80 centist 96 000 forintért kínálja a hazai vadászoknak.

Polster
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HÍ REK
Nyugdíjba vonult Fekete Aladár va
dászmester. Pest megye egykori fóva- 
dásza, akinek ezúton kívánunk kelle
mes pihenést, felojthetetlen vadászél
ményeket Amint lapunknak elmondta, 
a jövőben minden idejét a vadászku
tyák ügyének szenteli. Lesz dolga bő
ven ...

A szeptember 19-ei Országos Vadász
nap egyik főpróbájaként is értékelhet
jük az augusztus 29-30-án megrende
zett Országos Terepijász- és Vadász
napokat. amelyet Szent Jakab-pusz- 
tán - Gödöllő mellett - rendeztek. A 
szinte elviselhetetlon hőség ellenére 
mindkét napon mintegy 5-600 vadász, 
hozzátartozó és vendég érezte jól ma
gát a gazdag programot kínáló rendez
vényen.

Az egykori .nagyvadászok" többsége 
belenyugodott a megváltoztathatat- 
lanba. A fegyvermegszerzési engedé
lyüket az eredményes orvosi és fegy
verismereti vizsga ellenére elutasítot
ták első fokon. Az elutasítási határozat 
indoka a tartási körülmények hiánya 
volt. amely alatt mindenki azt ért, amit 
akar. Tudomásunk szerint egyedül Fej
ti György fellebbezett csupán, aki bi
zonyára úgy gondolta, jó lesz. ha vala
ki a jogállamiság útvesztőinek rébu- 
szait .fejti*.

EGY HIPOTÉZIS VÉGE: 
NEM  „B Ű N Ö S " A  „00" REPCE!

Megdőlt egy feltevés, amely a me
zőgazdaságban széles körben ter
mesztett „00”  repcéhez kapcsoló
dott. Az 1986-87. években az ö/ek 
és mezei nyulak kimagasló számú 
elhullásával kapcsolatban kezdőd

tek vizsgálatok Franciaországban, 
Németországban, Ausztriában és 
Magyarországon is. Ebben az idő
szakban a nagyszámú elhullást és a 
leromlott egészségi állapotot a „00“ 
repce fogyasztásának tulajdonítot
ták. 1989-ben további részletes vizs
gálatokat kezdtek el mezei nyúllal, 
párhuzamosan etetve azonos körül
mények között a „0” és a „00” -ás 
repcefajtákat. A vizsgálatok hosszú 
ideig tartottak, amelynek végén, a 
kiértékeléskor bizonyosodott be, 
hogy a rendkívüli elhullásokat nem 
a „00"-ás repce okozta. Az elhullá
sokat az úgynevezett EBHS-nek el
nevezett, hepatitis (fertőző májgyul
ladás) vírusa okozta.

B. I. M .

Őznász után
A rendkívüli meleg időjárás a meg
figyelések szerint „lustábbá” tette 
az őzeket és az üzekedés ideje szo
katlanul elhúzódott. Több helyütt 
augusztus 15-én még ugrott a bak a 
sípra, és nemcsak a hegyvidéken, 
de még a sik vidéki alföldi területen 
is jellemző volt ez a késedelem. Az 
üzekedés úgynevezett „hevességé
re" is sok volt a panasz, mert a 
mozgás jószerint a kora reggeli és a 
késő esti órákra korlátozódott. A 
pusztító aszály különösen a Duna- 
Tisza közén és a dél-magyarországi 
területeken hozott sajnos olykor 
vészhelyzeteket és a vadászoknak 
gondoskodniuk kellett külön is az 
itatásról.

PRO MEMÓRIÁM
DR. HAVASI ANDRÁS

(1947-1992)

Kiváló kollégánkat váratlanul, tragi
kus autóbaleset vétlen áldozata
ként vesztettük el.

Egyetemi tanulmányait követően 
a Balatonnagybereki ÁG-ban dol
gozott. Ez a munkahely tette lehe
tővé számára, hogy szakmai kap
csolatokat alakíthasson ki a hazai

és külföldi vadgazdálkodás szak
embereivel. A téma iránt érzett 
vonzalmát a GATE Állattani Tan
székére kerülve bontakoztatta ki 
igazán. Vérbeli pedagógusként vett 
részt az állattan és a vadbiológia 
oktatásának szinte valamennyi for
májában. Előadásai, gyakorlatai, 
jegyzetei méltán váltották ki a hall
gatók és a szakmai körök elismeré
sét Mint szaktanácsadó, kutatási
téma -vezetó szoros együttműkö
dést tartott fenn a termelőüzemek
kel.

Anyanyelvi szintű német és an
gol nyelvtudása, a zoológia, ökoló
gia. vadbiológia, földrajz és törté
nelem-tudományok területén meg
mutatkozó átlagon felüli ismeretei 
valódi európai, sokoldalúan müveit 
szakemberré tették.

Akik ismerték következetes, cél
tudatos. de kétes értékú babérokra 
soha nem vágyó jellemét - azok 
egy segitókész, szerény kollégát 
tudhattak maguk mellett.

Halála pótolhatatlan veszteséget 
jelent a GATE Állattani és ökoló
giai Tanszéke és a hazai vadgazdál
kodás számára.

Or. Kiss István
GATE Állattani és ökológiai 

Tanszék

Bertoti
emlékverseny

Az ország csaknem minden tájáról jöt
tek versenyzők az O M W  nagytétényi 
lóterére, a rangos dr. Bertóti István 
emlékversenyre augusztus 8-án.

A lövőknek 100 korongra 4 különbö
ző pályán, nehezített korongirányokkal 
tarkított versenyen kellett lőni.

Az eredmény a következőképpen 
alakult:

A versenyen három külföldi verseny
ző vett részt, közöttük a verseny győz
tese: Johan Schneider 100/79 találat
tal.

- id. Fehér József
- Rónai Rudolf

100/62 találat 
100/53 találat

összesen: 255 találat

II. MAVAD csapata
- Dobos József 100/73 találat
- Szintai Miklós 100/66 találat
- ifi. Palkovics András 100/57 találat
- id. Palkovics György 100/55 találat

összesen: 251 találat

A  hazaiak egyéni
I. Dobos József

II. Szabó Zoltán
III. Nagy Péter
IV. id. Fehér József
V. Szintai Miklós
VI. Hajdú József

győztesei:
100/73 találat 
100/73 találat 
100/67 találat 
100/67 találat 
100/66 találat 
100/65 találat

III. Hunturist csapata
- ifj. Schupkégel Adám
- id. Schupkégel Adám
- Bezzegh József
- Nagy Varga Géza

100/65 találat 
100/63 találat 
100/63 találat 
100/60 találat

összesen: 251 találat

Csapatok eredménye:
I. Pest megye csapata
-Szabó Zoltán 100/73 találat
-Nagy Péter 100/67 találat

A versenyen részt vett a névadó fia: 
Ifj. dr. BERTÓTI István, aki 100/60 talá
latot ért el.

Gál Ferenc
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