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A  SOHOLLÁRI 
HUBERTUS M ISÉRŐ L

Megváltozott a Vadászati Kulturális Egyesület és a Magyar 
VA D Á SZLA P  szerkesztőségének a telefonszáma,

Ú J  S Z Á M U N K :  131-4368.

VALAMI ELINDULT!
Minden túlzás nélkül állíthatjuk, 
hogy az elmúlt 10 évben nem foglal
kozott annyit a sajtó, rádió, televízió 
a vadászattal, mint az Országos Va
dásznap idején. Ha ehhez még azt is 
hozzávesszük, hogy ezúttal nem el
lenségesen. poénkodva. hanem a va
dászok nyitottságát, a vadgazdálko
dás és vadászat szükségességét, ob
jektív nehéz helyzetünket emelték ki 
a tudósítások, interjúk, publiciszti
kák - akkor nyugodtan levonhatjuk 
azt a következtetést: a Vadászati 
Kulturális Egyesület kezdeményezte 
vadásznap elérte célját, megmutat
hattuk gondjainkat és az elmúlt két 
évben végbement..átváltozásunkat

Hogy az egyes helyszíneken, az or
szág 26 vadásznapi rendezvényén 
milyen volt a hangulat, hogyan sike
rült a bizonytalanul, pénz nélkül in
dult szervezés, amelyet később a 
Földművelésügyi Minisztérium a 
Vadgazdálkodási Alapból 4.5 millió 

forinttal megtámogatott... arról a 
következő oldalakon részletesen ol
vashatnak. Már most jelezzük, hogy 
a novemberi számunkban visszaté
rünk az Országos Vadásznap tanul
ságaira és kísérletet leszünk a jövő 
évi elképzelések összegyűjtésére. Re
méljük nemcsak azokhoz a rende
zőkhöz jutunk el. akik már idén vál
lalkoztak a vadásznap gondolatának 
kivitelezésére, hanem azokhoz is. 
akik - nevezzük így - idén ..lemarad
tak’'!

Előző jegyzetemben azt irtam. a 
magát sokezres vadásztársaságnak 
valló Vadcoop Bérkilövő Vadásztár
saságnak csak 1633 rendesen fizető 
tagja van. Tévedtem, és ezért készsé
gesen helyesbitem az adatot: 2104 
vadcoopos vadásztagnak küldtük ki 
a VA DA SZ IA  P  szeptemberi számát. 
Mindez nem változtat azon az elkép
zelésünkön. hogy hasábjainkon 
újabb és újabb cikkekben foglalkoz
zunk azokkal a témákkal, amelyek 
az új vadászok számára - reméljük -

mondanak valamit, találnak benne 
tanulságot.

Október van. ezért hát itt az ideje, 
hogy a VAD ÁSZIAP előfizetési 
kampányát elindítsuk és jövőre is 
megteremtsük azt a biztonságot, 
amit számunkra a lap előfizetése 
nyújt. Ezt soha. senkinek nem tagad
tuk: szponzorainknak, előfizetőink
nek és azoknak a hirdetőknek kö
szönhetjük a VADASZLAP megerő
södését. akik egy évvel ezelőtt és az
óta bizalmat szavaztak nekünk. In
dulásunkhoz viszonyítva megduplá
zódott az előfizetőink száma és meg
háromszorozódott a példányszá
munk ... s talán nem hiú ábránd, ha 
ezt jövőre is szeretnénk elérni. Arat 
nem emelünk, a VADASZLAP előfi
zetése továbbra is kedvezményes, sőt
- azok között az egyéni rag)' csopor
tos (vadásztársasági) előfizetők kö
zött, akik 1992. november régéig befi
zetik a laphoz mellékelt csekket vagy 
a taglétszámnak megfelelő összeget 
(360 Ft/tag) átutalják bankszámlánk
ra (mellékeire kérjük a pontos név- és 
címjegyzéket a VADASZLAP 1245 
Bp., Pf. 1209 címére), egy medrera- 
dászatot, három szarrasbika-radásza- 
tot és 10 nyertes részére egy vaddisz
nóhajtáson raló részrételt sorsolunk 
ki. Vigaszdijként 50 előfizetőnek visz- 
szafizetjük az előfizetési diját, az ad
minisztrációs és postaköltséggel 
csökkentve. A sorsolásra december
ben. a nyertesek listájának közlésére 
januárban kerül sor.

Hiszünk benne, hogy ajánlatunk jj! 
korrekt, az elmúlt hónapok VA- 5 
DASZLAP-jaival igazoltuk az Önök £ 
bizalmát, s továbbra is független, hi- "  
teles, szakmailag a kifogásolhatat- íű 
lanságra törekvő, gyors, informáci- °  
ókban és szolgáltatásokban gazdago 
lapot tudunk szerkeszteni a vadászok 2 
megelégedésére.

Tisztelettel és üdvözlettel: 
Csekő Sándor 

főszerkesztő



SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Reményfy László, Ejicr: .....Manapság 
nem számit ritkaságnak, ha ugyanazt a 
dolgot sokféleképpen értelmezik. A ter
mészetvédelmi területek vadászati jogá
val kapcsolatban akartam óvni a T. Hi
vatal illetékeseit, hogy ne tegyék ki fö
lösleges kísértésnek a munkatársaikat. 
A világtörténelem számtalan példája bi
zonyítja. hogy minél többen, minél na
gyobb kísértésnek vagyunk kitéve, an
nál inkább előfordul, hogy valamelyi
künk nem tud annak ellenállni. Való 
igaz, mindezeket kéretlenül, „illetéktele
nül" terjesztettem elő. Meg is lett az 
eredménye, a hivatal „jog és becsület
sértő korrupció feltételezése”  miatt uta
sította vissza a lap szeptemberi számá
ban. Bocsánatot kérek, ha „intelmeim” 
így is értelmezhetők. A visszautasításon 
túl azonban még mindig nem ismerjük, 
nem ismerhetjük a hivatal véleményét 
és ez nem a mi hibánk. Csak remélni tu
dom, hogy lesz még lehetőség az elgon
dolások nyilvánosság előtti megmérette
tésére, végtére is munkásságukat - gon
dolom - a magyar lakosságért, azok ér
dekében végzik.

Súlyos elmarasztalásban részesültek a 
Vadászlap részéről az államerdészeti 
dolgozók munkahelyi felettesei, akik 
összeférhetetlennek tartják, ha egy erdé
szeti tisztségviselő saját magának, va
dásztársaságának adja bérbe az állami 
vadászterületet. A munkahelyi felettes
nek őrködnie kell, hogy az állami jöve
delemforrás - esetünkben a vadászati 
lehetőség - a lehető legmagasabb áron 
kerüljön értékesítésre, az államkassza a 
lehető legmagasabb bevételhez jusson. 
Súlyosan hibáztak tehát a dolgozók 
„munkahelyi felettesei", amikor a va- 
dászbérlők köréből való kilépésüket su-
f;almazták. Kötelességük ehelyett az ál- 
ásukból való kimozditás lett volna 

mindazoknak, akik nem versenytárgya
láson, hanem a nyilvánosság kizárásá
val, a valós piaci érték ezredrészéért ad
ták, adják bérbe a területeket, vadász
cimboráiknak és saját maguknak...

A levél első részében közöltek a lovagi
asság szabályainak megfelelően bocsá
natkéréssel végződtek, így a magunk ré
széről lezártnak tekintjük. Mivel azonban 
az idézeti válaszban érvként hangzott el 
„ tájékozatlanságunk", úgy gondoljuk ez 
nem a m i hibánk, hiszen soha nem állítot
tuk az ellenkezőjét és több alkalommal is 
kértünk tájékoztatási a természetvédelem 
illetékeseitől, mindeddig eredménytele
nül. Ha megtörtént volna, joggal kérhet
nék számon.

A levél másik részében taglaltak már 
sokkal kevésbé tetszettek, mert ebből -  
félreérthetetlenül - az olvasható ki, hogy 
amelyik erdész szeret vadászni és ezt va
dásztársasági keretek között szeretné 
gyakorolni, azt legjobb volna „B" listázni 
és kirúgni az állásából. Az erdőgazdasá
gok által bérbeadott vadászterületek -  és 
csak azok - mikor voltak _ezredrészei~ a 
valós piaci értéknek? Akkor, amikor még 
a piacgazdaság fogalma helyett az em

berarcú szocializmust kozmetikázták ma
guk a bérbeadók is. Nehezen hihető, hogy 
akkoriban Ön is -  kenyérmajszolgatás 
közben -  annak valós értékén rágódott és 
nem fizette a közértben - akár borravaló
ként -  a mai árakat, annak ellenére, hogy 
piacgazdaság ma sincs, csak lesz. Éppen 
elegen vannak manapság, akik folyvást 
azon „örködnek", hogy világszínvonalú 
áraink legyenek, amelyekkel közép-kelet- 
európai bérekkel, nyugdijakkal és egye
bekkel próbálunk versenyt futni. Akinek 
mindez nem tetszik, azt ki kell rúgni azugni
állásából? Mi letszen rajta? A kjt.-kbe. 
rt.-ékbc valós értéken kerül be az állami 
vagyon ? On kellene jobban őrködni. Úgy 
tűnik, a múltból jó l ismert „túllihegés", 
terviúlteljesiiés. a ló túloldalán való vág- 
tázás ma sem ismeretlen fogalmak. Ránk 
ragadlak, mint kutyára a bogáncs. Euró
pai emberhez méltó módon kell a gondo
kon úrrá lenni és ebbe nem fé r  bele sem
miféle fenyegetés, kirugdalás. sanda gya
nús! Iga lás. meri ez az embereket egymás 
ellen játssza ki a gazdasági „gödörből“ 
való együttes kimászás lehetősége helyett.

Mindezek után csak egyetlen kérdés 
tisztázatlan: vajon miért éppen a Magvar 
VADÁSZLAP-ban . nem szereti* őket* 
Számunkra ugywnis ugyanolyan fontosak 
erdesz-vadás:tártaink, mint bárki más. 
akiknek szakmai tudásuk. rátermettsé
gük, önzetlen és mindenféle díjazás nél
küli segítsége nélkül ma már mindezeken 
vitatkozni sem lehetne. Ismeri egyáltalán 
őket? Tudja kik felett tör pálcát? Mi igen. 
Célunk a vitapartnereink „meg-" és nem 
pedig a Jegyőzésem.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink fi
gyelmét. hogy ® következő, no
vemberi számunktól kezdve apró- 
hirdetéseink előfizetőink részére 
ingyenesek lesznek. Egyfelől - 
hála istennek - ezt a szolgáltatást 
megengedhetjük magunknak, 
másfelől szeretnénk, ha ez a ro
vat olyan szolgáltatásokat is 
nyújthatna, amely soaíti a vadá
szon társasági életét. Ügy gondol
juk nemcsak a ..végtisztességet" 
kellene egymásnak megadnunk 
rövidke halálhír formában, hanem 
minden egyebet ami a közösségi 
élet velejárója, amit meglehet, és 
kell is ünnepelni. Az 50-60 70 80. 
év betöltése mérföldköveket je
lentenek egy ember életében és 
másokkal megosztva nagyobb az 
Öröm. A gyermek, unoka születé
se. kitüntetés vagy éppen tudo
mányos fokozat sikeres megvé
dése éppúgy .ürügy" lehet, mint 
egy sikeres vadászat, lövészver
seny vagy más eredmény közös 
ünneplése. Mindezeknek határt a 
jó Ízlés és a sajtótörvény szab. 
Kérjük Önöket éljenek új szolgál
tatásunk lehetőségeivel!

APRÓI IIRDETKS
Autopom t (vófós pont) irányzék tiádó: 3300.- Ft
T«L: I7S-337S
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M ire szabad vadászni?
O KTÓ BERBEN
gímszarvasbika, -tehén, -ünő, 
•borjú e  szikaszarvasbika, 
-tehén, -ünő, -borjú e  Dybowski 
szarvasbika, -tehén, -ünő, -borjú 
e  dámbika,-tehén, -ünő,
-borjú,e őzsuta, -gida, e  
muflonkos, -jerke, -bárány,e 
vaddisznó, e  mezei nyúl e  
fácánkakas, -tyúk, e  balkáni 
gerle, e  örvösgalamb október 
I5-ig, e  szürke-, vörös-, 
szirtifogoly, e  tőkés-, böjti-, 
csörgő-, barát- és fütyülőréce, 
szárcsa, e  nagylilik, vetési lúd, 
e  amerikai vadpulykakakas, 
-tyúk, e  üregi nyúl, házigörény, 
pézsmapocok, 0  dúvad.

NOVEMBERBEN
gímszarvasbika selejt, -tehén, 
-ünő, -borjú, e  szikaszanas
bika,-tehén,-ünő,-borjú e  
Dybowski szarvasbika, -tehén, 
-ünő, -borjú e  dámbika, 
-tehén, -ünő, -borjú e  őzsuta, 
-gida e  muflonkos, -jerke, 
-bárány e  vaddisznó e  
mezei nyúl e  fácánkakas, 
-tyúk e  balkáni gerle e  
szürke-, vörös-, szirtifogoly, 
e  tőkés-, böjti-, csörgő-, 
barát- és fütyülőréce e  
szárcsa e  nagylilik e  vetési 
lúd e  amerikai vadpulyka
kakas, -tyúk, e  üregi nyúl e  
házigörény e  pézsmapocok 
e  dúvad.

O KTÓ BER
ő szh ó , a v a g y  M in d sze n t hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos 
hőmérséklete 
Celsius-fokban

6 Kedd 550 17.13 14.47 020 17.7
7 Szerda 552 17.11 - 15 09 1.24 17.9
8 Csütörtök 553 17.10 15 29 227 17.7
9 Péntek 554 1708 1548 330 17.4

10 Szombat 556 1706 1608 434 17.1
11 Vasárnup © 19 03 557 1704 1630 539 17.1
12 Hétfő 5 59 17 02 16.56 6.46 16.9
13 Kedd 600 17.00 17.26 7.53 16.7
14 Szerda 601 1658 18.02 9.01 16.4
15 Csütörtök 603 1656 18.47 10.06 16.2
16 Péntek 604 1654 1942 11.05 16.1
17 Szombat 606 16 52 20.46 11.57 15.8
18 Vasárnap 607 16.51 21.58 12.41 15,6
19 Hétfő « 5.12 609 16.49 23.14 13.17 14,9
20 Kedd 610 16.47 — 13 48 14.5
21 Szerda 6.12 16.45 032 1415 14.4
22 Csütörtök 6.13 16.43 1.50 14.40 14.2
23 Péntek 6 15 16.42 3.09 15.05 13.9
24 Szombat 6.16 16.40 4.29 15.31 13.9
25 Vasárnap •  21.34 6.18 16.38 548 16.01 13.9
26 Hétfő 619 16.36 7.06 1635 13.4
27 Kedd 621 16.35 820 17.16 12.8
28 Szerda 622 16.33 9.28 1804 13.0
29 Csütörtök 6.24 1632 10.26 1900 13.0
30 Péntek 6.25 1630 11.13 2001 12.5
31 Szombat 627 16.28 11.52 21 04 12.4

N O V EM BER
ő szu tó , a vagy  Szen t A n d rá s  hava

1 Vasárnap 628 1627 12.23 22 08 11.8
2 Hétfő > 10.11 630 1625 12 49 2312 11.5
3 Kedd 631 1624 13.12 11.5
4 Szerda 633 1622 13 32 0.15 11.6
5 Csütörtök 634 16.21 13 52 1.18 11.5
6 Péntek 6.36 16.19 1412 221 11.3
7 Szombat 637 16.18 1433 326 10.9
8 Vasárnap 639 16.17 1457 432 10.5
9 Hétfő 6.40 16.15 1526 539 10.4

10 Kedd © 10.20 6.42 16.14 1604 648 10.5
11 Szerda 643 16.13 16.44 7.55 9.6
12 Csütörtök 645 16.11 17 37 858 9.5
13 Péntek 6.46 16.10 1839 953 9.3
14 Szombat 648 16 09 19 49 10.40 9.0
15 Vasárnap 649 16.08 21.04 11.18 8.1
16 Hétfő 651 16.07 22.21 11.50 7.9
17 Kedd « 12.39 652 1606 2337 12.18 7.4
18 Szerda 654 16.05 — 12 43 7.2
19 Csütörtök 6.55 16 04 0.54 13.07 7.4
20 Péntek 656 16 03 2.10 13.32 7.1
21 Szombat 658 16 02 327 14 00 7.0
22 Vasárnap 6.59 16.01 444 14.31 6.7

Újhold - e ; Első negyed - > Holdtölte - ©; Utolsó negyed - 2

A nyári időszámítás ideje alatt a közölt időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.
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KORKÉP AZ ORSZÁGOS VADASZNAfROL
Az ötletünk megszületésekor kevesen hittek benne, hogy érdemes lenne megrendezni egy 
napon, viszont szerte az országban egy népünnepély jellegű vadásznapot. Mégis elkezdtük a 
kilincselést, partnert keresvén az ötlet megvalósításához. A Vadászati Kulturális Egyesület ve
zetősége azonnal fölismerte a lehetőséget, a Földművelésügyi Minisztérium önálló vadászati 
és halászati osztálya nemcsak erkölcsileg támogatta az ötletet, hanem még arra is reményt 
látott, hogy a Vadgazdálkodási Alapból anyagilag is támogatni tudja a rendezvényeket. Ami
kor megalakult a vadásznap szervezőbizottsága, amelyre minden vadászszövetséget és érde
keltet meghívtunk, már érezhető volt a „hívők" túlsúlyba kerülése, kezdett elmúlni a görcsös 
félelem, hogy a vadászat, a vadászok szereplését ismét negatívan fogja megítélni a sajtó és a 
közvélemény. És beigazolódott: ha nyíltak és őszinték vagyunk, ha merjük vállalni gondjain
kat és eredményeinket, egyáltalán a „vadászmivoltunkat" - nincs mitől tartanunk!

Egyelőre nem készítettünk statisztikát a résztvevők, látogatók, érdeklődők számáról, nem 
mértük azt sem fel, hogy a rendezők, közreműködők mennyi energiát fektettek a szervezés
be, még nem összegeztük az országos vadásznap igazi eredményét, de az biztos - mint ez a 
tudósításokból kiderül szeptember 19-én figyelt ránk az ország, a vadásznapot érdemes volt

megrendezni!

i i

MEGVENDEGELTUK
i i

A MENEKÜLTEKET!
Mint emlékezetes, lapunk augusz
tusi számában az ország minden va
dászához felhívással fordultunk, 
hogy az Első Országos Vadásznap 
alkalmával segíteni tudjunk a hoz
zánk menekült, szerencsétlen sorsú 
embertársainkon. A sok ezer re
ményvesztett embertársunk ellátása 
iszonyú terheket jelent gazdasági 
gondjaink közepette az országnak, 
és úgy gondoltuk, tennünk kellene 
valamit. Azóta sorra jönnek be a 
felajánlások, amelyeket egy későb
bi számunkban közlünk.

Tisztelettel jelentjük Olvasóink
nak és a vadászok népes táborának, 
hogy szavunk nem kiáltott a pusz
tába, az Országos Vadásznapon si
került megvendégelnünk a mene
külteket. E  helyütt mondunk nyil
vánosan köszönetét dr. Tóth Gézá
nak, a Mavad Rt. vezérigazgatójá
nak, Szentirmayné dr. Nagy Judit 
termelési, műszaki igazgatónak, 
akik „megelőlegezték”  az ebédreva- 
lót, és a vadászok, vadásztársasá
gok, állami területek felajánlásai
nak utólagos kompenzálásával. 
Több mint 60 kiló szarvas apróhús, 
240 kiló vaddisznóragu és hatszáz 
kiló húsos szarvascsont került a 
nagyatádi, lakitelki, bicskei, mohá
csi és kerepestarcsai menekülttábo
rokba, több mint 200 ezer forint ér
tékben. Hatékony segítséget kap
tunk a szervezéshez a BM Mene
kültügyi Hivatalától, dr. Márkus 
István hivatalvezető és Révfalvy 
Csaba szakreferens uraktól, vala
mint Kovács Andrástól és munka
társaitól, a Magyar Vöröskereszt

menekültszolgálatának tisztviselői
től és a táborok vezetőitől.

A vadász-segélyakciót az év végéig 
meghosszabbítjuk, így arra kérjük a 
Tisztelt Vadásztársakat, hogy ado
mányaikkal segítsenek a rászorulta
kon, a hazaiakon éppúgy, mint a 
hozzánk menekülteken.

A Mavad átvevőtelepein közöl
jék az átvevővel, hogy a leadott vad 
a rászorultaké, így azt külön keze
lik, és oda jut, ahová kell, példás 
szervezettséggel.

Lehetőség van azonban pénzado
mányok befizetésére is, akár egyé
ni, akár társasági alapon. A Magyar 
Vöröskereszt segélygyűjtő egyszám
lájának száma: 203-29725-7021, a 
BM Menekültügyi Hivatal pedig az 
508-13016-9 számú számlán várja 
köszönettel adományaikat. Kérjük 
Önöket, a csekk hátoldalára, a fel
adó rendelkezési rovatába minden 
esetben írják be: a Magyar VA
DÁSZLAP segélyakciója, így az 
érintett szervektől visszajelzést ka
punk, és közölhetjük az adományo
zók listáját. Külön felhívjuk min
den kedves adományozó figyelmét 
arra, hogy az A PEH  7120562043 
ügyiratszámú határozata értelmé
ben a menekültek, hátrányos hely
zetűek és a határainkon túli ma
gyarság megsegítési céljaira felaján
lott adományok közérdekű kötele
zettségvállalásnak minősülnek, így 
mind a társasági, mind a személyi 
jövedelemadóból levonhatók.

Ha tudnak, segítsenek!
A szerkesztőség

Dr. Egyed István, a szorvozőbizottság titkára ismertette az Első 
Országos Vadásznap programját

beharangozásról
Négy nappal az Első Országos 
Vadásznapot megelőzően, saj
tótájékoztatót tartott a szerve
zőbizottság a telki arborétum
ban, ahová a sajtó képviselőit 
busz szállította ki. A tv, rádió és 
a napilapok szép számmal 
megjelent képviselőin kívül 
részt vettek az egyes helyszí
nek rendezői is. Haris György, 
a szervezőbizottság elnöke üd
vözölte a megjelenteket, majd 
dr. Egyed István titkár adott 
részletes tájékoztatást a ren
dezvény céljáról és a mai ma
gyar vadászat-vadgazdálkodás 
helyzetéről. Ezután dr. Csőre 
Pál, a Vadászati Kulturális 
Egyesület elnöke ismertette a 
vadásznap célkitűzéseit.

A helyszínek képviselői rész
letezték a gazdag programo
kat, és kendőzetlen őszinteség
gel számoltak be szűkebb pát
riájuk gondjairól is. Dr. Fatalin 
Gyula, a Zala Megyei Vadász
szövetség elnöke beszámolt a

területes és bérkilövó 
vadásztársaságok közötti fe
szültségekről, amelyek - úgy 
tűnik - a valóságosnál lényege
sen eltúlzottabbak. Szólt arról, 
hogy amikor konkrétan felmér
ték, hányán akarnak átkerülni 
területes társaságokba, kide
rült, hogy a több százból mind
össze 17-en vállalták a terüle
tes tagsággal járó költségeket 
és kötelezettségeket. Egyfajta 
nyílt fórummá alakult át a saj
tótájékoztató, az újságírók kér
deztek és a jelenlévők azokra 
legjobb tudásuk szerint vála
szoltak. Nyoma sem volt sem
miféle előítéletnek, tartalmas, 
mindkét fél számára rendkívül 
hasznos párbeszéd alakult ki, 
amely bizonnyal segítette a va
dásznap sajtóvisszhangjának 
kétségtelen sikerét éppúgy, 
mint a vadászatról kialakított 
közvélemény alakulását. (Va
dásznapi sajtófigyelőnk a 11. 
oldalon.)
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HAROMTUSA

ABÁDSZALÓKON
Az Abádszalóki Hubertus Vadász- 
társaság önálló vadásznapi rendez
vényt tartott, trófea-, preparátumki- 
állitással egybekötve.

Ünnepi beszédet dr. Pataky Ti
bor, a vadásztársaság elnöke mon
dott, kétszáz fős érdeklődő előtt. 
Az ünnepi beszédben szó volt a va
dásztársaság és a vadgazdálkodás 
múltjáról napjainkig, a természet és 
ember együttes kapcsolatairól.

Ezt követően a kiállítás termében 
kezdetét vette a kunhegyesi, tisza- 
burai, tiszaderzsi és az abádszalóki 
általános iskola 5-5 tagú csapata ré
szére megrendezett környezet-, ter
mészetvédelmi témájú szellemi ve
télkedő, majd légpuskalövész-ver- 
seny és az erdő aljnövényzetében 
elrejtett vadpreparátumok távcső
vel való megkeresése, illetve felis
merése. így lett a vetélkedőből há
romtusa, amelynek fegyelmezett le
vezetését Répánszky Miklós termé
szetvédelmi és kulturális vezető biz
tosította.

A gyermekek vetélkedőjével pár
huzamosan vadásztársaságunk tag
ságának meghirdetett háromtusa

vetélkedője is megkezdődött. Mint
egy 50 versenyző indult a szellemi, 
toronykakas és kispuska-lövészeti 
vetélkedőn. Az érdeklődő közönség 
számára pedig a kiállítási anyag él- 
ménygyújtése kezdődött, és igazán 
változatos, szórakoztató programok 
között ingázhattak.

A vetélkedők 13 órakor fejeződ
tek be. A felnőttek és fiatalok vetél
kedőjéből valamennyien nyertesen 
kerültek ki, de végül is a vadászta
goknál a legjobb eredményt ifj. 
Eszenyi László érte el. Megnyerte a 
vándorkupát is, az összesített ered
ménye alapján. Ezt a vándorkupát 
vadásztársaságunk nagy barátja, a 
kanadai illetékességű Fülöp Mi
hály, a kitűnő trapplövőbajnok 
ajándékozta.

Az általános iskolások között 
50000 forint volt a tét, a helyezé
süknek megfelelően. A  20 000 fo
rintos első helyezést az abádszalóki 
általános iskola csapata nyerte el. 
Itt sem volt vesztes csapat, mert a 
gyermekek jól felkészültek voltak, s 
élvezték a vetélkedőt.

Az eredményhirdetés után dr. Pa

taky Tibor vt-elnök megköszönte 
mindazok munkáját, akik a szerve
zésben, lebonyolításban, a gyerme
kek felkészítésében részt vettek, és 
a kedves közönségnek a fegyelme
zett és érdeklődő magatartást, és 
hangsúlyozottan kiemelte, hogy a 
„természet alaptörvényeit ismerve, 
az emberi tevékenységnek a termé
szet erőit kell a maga érdekében 
felhasználni ahhoz, hogy az ember 
és az állat számára egyaránt egész
séges világban élhessünk.”

Ezután a versenyzők és vendégek 
közös ebéden vettek részt. A kiváló 
falatok elköltése után a természet 
ajándékául kapott gyönyörű idő
ben a biliárd-, sakk- és kártyapar
tik, a baráti vetélkedők folytatód
tak, a fogyó hold megjelenéséig.

Valamennyi résztvevővel arra á 
meggyőződésre jutottunk, hogy jö
vőre ismét találkozunk, és közkívá
natra a trófeabemutató kiállítást 
még a következő hétre meghosszab
bítják, hogy akik a megnyitón nem 
tudtak részt venni, azok is láthas
sák. Abádszalóki Hubertus

Vadásztársaság Intézőbizottsága

Békésből
fácánnevelési költségek jó részét. 
Idén az 51 társaságot plusz 22 mil
lió forint többletkiadás terhelte...

Dr. Pásztor Gyula arról is be
szélt, hogy lehetőséget kell biztosí
tani a kisebb területi egységek ki
alakítására. Például elképzelhető, 
hogy már 500 hektáros is lehet az 
önálló vadászterület. (Egyesek a jö
vendölés hallatán a fejükhöz kap
tak, majd legyintettek, és megje
gyezték: lehet, persze mindent meg
lehet csinálni..., de mi lesz ebből 
tíz év múlva?)

A módosítások után sem tükrö
ződik a jogszabályban, hogy telje
sen más hozzáállást kíván a vadá
szat az apróvadas és a nagyvadas 
területeken. Az apróvadas társasá
gok mesterséges beavatkozás nélkül 
egyszerűen nem folytathr inak ered
ményes vadgazdálkodást, vadásza
tot. Ha ez így van, márpedig így 
van, akkor a jogi szabályozásnak 
erre ugyancsak tekintettel kellene 
lennie. A képviselő szerint a megyé
ben lévő nyolc bérkilövő vadásztár
saság tagjait az 51 területtel rendel
kező vadásztársaságnak „fel kelle
ne szippantaniuk” . Végül dr. Pász
tor Gyula kérte, hogy a megyei va
dászszövetség szervezzen meg egy 
összejövetelt a vadászatijog-hasz- 
nositók részvételével, hogy tisztáz
hassák a változások után felvetődő 
kérdéseket.

Lovász Sándor

Kisgazdavélemény -
Festői környezetben és szikrázó 
napsütésben találkoztak a Békés 
megyei vadászok és az érdeklődők 
a szombati vadásznapon a dobozi 
erdőben lévő Mavad Rt. vadászhá
zában. (A lóversenyeket máshol bo
nyolították le.) Közel félezer részt
vevő maradéktalanul jól érezhette 
magát a gondos előkészületeknek 
köszönhetően. A  Vadászati Kultú
rál js Egyesület és a Magyar VA
DASZLAP kezdeményezéséhez 
egyébként nemcsak a dobozi, me
gyei vadásznapra benevezett 22 va
dásztársaság csatlakozott. A gyo- 
maendrődi Széchenyi Vt. tagjai és a 
mezőhegyesi vadászok házi ünnep
ség keretében emlékeztek meg a va
dásznapról.

A vadásznapon a szabadidős 
programok mellett több verseny- 
számban mérhették össze felké
szültségüket a vadászok. A vadhús
főző versenyt Szabó Béla (Békés
csaba, Alföld Vt.) nyerte. A hivatá
sos vadászok szellemi vetélkedőjé
ben Komár Mihály (Csorvási Vt.) 
bizonyult a legfelkészültebbnek. A 
sportvadászok szellemi vetélkedőjé
ben az ifjabb és az idősebb Szíjjártó 
István (Körösladány Vt.) családi 
kettőse vitte el a pálmát. A skeet- 
verseny győztese Szírbucz János 
(Eleki Vt.), az egyéni kispuskalövé
szeté pedig Kardos Ferenc (Körös- 
ladányi Vt.) lett. A  vadásztársasá
goknak kiírt összetett verseny győz

tese a mezőberényi, második a 
csorvási, harmadik pedig a gyoma- 
endrődi Béke Vadásztársaság.

A vadásznap fórumán az egyik 
válaszadó dr. Pásztor Gyula, or
szággyűlési képviselő, a kisgazda 
37-ek parlamenti frakcióvezetője 
volt. Kérdésekre adott válaszaiban 
többek között a következőket 
mondta: az új vadászati törvényt 
nem volna célszerű a föld-, az erdő- 
és természetvédelmi törvény megal
kotása előtt létrehozni. Annyi azon
ban ma biztosnak látszik, hogy a 
földtulajdonosokat a vadászati jog 

akorlásából kihagyni nem lehet, 
indenesetre az új vadászati törvé

nyig a meglévőt módosítani kell, hi
szen az élet nem áll meg. A tervezet 
elkészült, immáron tárcaközi egyez
tetésre van kiadva. A módosításon 
már érezhető a leendő törvény szel
leme.

Békés megyét közvetlenül érintő 
változás az is, hogy a biharugrai ha
lastórendszert védett területté nyil
vánítják, ahol semmiféle vadászat 
nem lehetséges. Sokakban persze 
fölvetődött a kérdés: mi lesz a dú- 
vaddal, a vaddisznókkal, ha min
dennemű vadászat tilos...

A Békés megyei vadásztársaságo
kat rendkívül súlyosan érinti a vál
tozás, mert az őzvadásztatásból ere
dő bevételeik 70 százaléka szárma
zik a golyóérett bakoktól. A nyár 
elején kapott pénz eddig fedezte a

Látványos 
kiállítás 

Csongrádon
Élénk érdeklődés mellett nyílt 
meg Csongrádon az I. Országos 
Vadásznap. A Bársony István 
Mezőgazdasági Szakközépisko
la és Szakmunkásképző Intézet 
rendezvényeit az iskola kollégiu
mának vadásztermében Vass Ta
más igazgató nyitotta meg, aki 
behatóan ismertette a vadászat 
múltját és jelenét.

A falakon végig különböző 
nagyvadfajok trófeái díszlenek. 
Alattuk katonás sorrendben va
dászati eszközök, anatómiai ré
szek, kitömött apróvadfajok, éj
jeli és nappali ragadozók, ma
kettek, magaslesek, etetők, só
zok, ijak, nyilak, vadászpuskák, 
lőszerek, vadbefogó hálók, ri
asztó kereplők látványossága fo
gadja a látogatókat. A kiállítás 
külön érdekessége a vadászati 
fegyvertörténeti sorozat volt, 
amely a kőkorszaktól napjainkig 
kalauzolta végig a látogatót, és 
mutatta be technikai fejlődésü
ket. A környezetvédelmi tárlat 
azt a többéves munkát mutatja 
be, látványos tablókon, fotókon, 
szöveggel és képpel. A tárlaton 
látható képek, a tanulók dolgo
zatai, grafikonok azt mutatják, 
hogy a vadász-vadtenyésztő 
szakközépiskolás tanulók széles 
körű és jól megalapozott kör
nyezet- és természetvédelmi is
meretekkel rendelkeznek.

A délután folyamán az érdek
lődőknek lehetőségük nyílt au
tóbusz-kirándulás keretében 
megtekinteni Csongrád város ki- 
lencesi határrészén lévő, arboré
tumszerű környezetben kiépített 
vadászati oktatóhelyet. Cseh Ist
ván kerületvezető vadász el
mondta, hogy a vadásztanulók 
ebben a természetes környezet
ben végzik gyakorlati foglalko
zásukat. A korszerűen kiépített 
skeetpályán egy alacsony és egy 
magas toronyból elektromos ki- 
oldású, kirepített korongra cé
lozva tanulnak lőni.

A kiállításnak városi támoga
tói: a TR IÁSZ Kft. Csongrád. 
Vándortanya Panzió Csongrád, 
Á FÉSZ  Csongrád, valamint 
Szentesről dr. Kádár József 
orvos.

Várkonyi István
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Somogy kitett magáért

A somogyi rendezvényt Ivusza Ta
más a Délsomogyi Mezőgazdasági 
Kombinát vezérigazgatója mint há
zigazda, majd Bánffy György or
szággyűlési képviselő, a Védegylet 
elnöke nyitotta meg. Az osztrák va
dászkürtösök felhangzó dallamai 
után az istentisztelet következett. A 
lábodi és nagyatádi egyházközsé
gek papjai által celebrált ökomeni- 
kus istentiszteletnek külön rangot 
adott, hogy a nyírfából és fenyő
gallyakból összeállított sátor he
lyén, a megszentelt földben elhe
lyezték egy kis kápolna alapkövét, 
amelyet ezen a helyen fognak fel
építeni, s amelynek a makettjét az 
érdeklődök máris megszemlélhet
ték. A rusztikus haranglábat már 
fel is állították, és a kis harang a bi
zonyíték, hogy a kápolna építését a 
helybéliek mennyire komolyan 
gondolják.

Akit nem érdekelt a sportlövészet 
vagy az íjászat, tolonghatott a ku- 
tyabemutató környékén, vásárolha
tott ezt-azt, befizethetett a légpus- 
ka-célbalövésre vagy gyönyörköd
hetett Böhm István és felesége vad- 
és természetfotóiban.

Akit nem érdekelt a vadászfóru
mon elhangzó véleménycsata, az

megtekinthette a lovas-íjász bemu
tatót, a vérebmunka-bemutatót 
vagy szorongathatta a műanyag po
harat az italárus sátrak előtt. A va
dászfórumon - mint már annyiszor
- ismét összecsaptak a különböző 
nézetek, Bánffy György a Védegy
let, Pintér István a Földművelésü
gyi Minisztérium álláspontját kép
viselte, de a vitában elhangzottak 
erdész és környezetvédő észrevéte
lek is a vadászat jövőjét illetően.

Mint egy kisebbfajta zarándok- 
helyre, úgy vándoroltak cl a vadá
szok a kálmáncsai, gyótai, darányi, 
zselici és a nagycsepelyi Balaton 
vadásztársaság extratrófeáiból ösz- 
szeállitott kiállításra, amelynek 
irigylésre méltó gyöngyszeme volt a 
csepelyi vt. hivatásos vadászának, 
Monos Károlynak rendellenes tró- ^ 
feákból álló magángyűjteménye. g

Uj
A röntönzött sajtótájékoztatón a £ 

rendezők részéről egyértelműen < 
hangzott el a bejelentés, a vadász- o 
napot jövőre is megrendezik, bár 5 
azon még gondolkodnak, hogy en-^ 
nek a mindenki számára nyitott £ 
nagysalléri vadászház vagy más va- “■ 
dászterület lesz a színhelye.

-dór-

Szakmunkástanulók
Árpádhalmán

Az ideiglenes szabadtéri kápolna helyAn hamarosan űj kőkápolna ópOl 
Nagysallórban

Rókabőr-bemutató
Az OMVV Országos Ifjúsági Versenyt rendezett 
az Árpádhalmi Vadgazdaságban, az Országos 
Vadásznapon.

A résztvevők azoknak a középiskoláknak 3 
tagú csapatai voltak, ahol vadászképzés folyik. 
A döntőben 3 mezőgazdasági, 3 erdőgazdasági 
szakközépiskola vett részt.

Megnyitóbeszédében dr. Sinkovits Miklós a 
zsűri elnöke elmondta, hogy a versenyt hagyo
mányteremtőnek tekintik, és minden évben 
megrendezik. A verseny kora reggeltől majd
nem estig tartott és az értékes egyéni és csapat
dijakért nagy és nemes harcot vívtak a részt
vevők.

Az iskolai selejtezőkön edződő fiatalok szel
lemi toló, nyom- és röpképfelismerés tesztlapja
inak kitöltése után a vadgazdálkodás, természet
védelem, vadászati állattan, vadászfegyver- és 
lőszerismcret. kinológia tárgyköreiből vetélked
tek. A verseny második felében gyakorlati té
mák gyanánt szarvasbögés, őzhívás, trófeabírá
lat és kispuskalövészet következett.

Késő délután megszületett az eredmény. 
Csapatversenyben:
1. Hermann Ottó Szakközépiskola

Szombathcly-Olad 131.15 pont
2. Bársony István Szakközépiskola

Csongrád 129.8 pont
3. Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskola

Sopron I I  2.00 pont

Valamennyi csapat lelkiismeretesen küzdött, jól 
felkészült és a legnagyobb eredmény az együtt- 
Iét, együttgondolkodás és a barátság.

A győztes csapat elnyerte a Védegylet vándor- 
serlegét (véglegesen az az iskola birtokolja 
majd. amelyik háromszor megnyeri a versenyt).
Egyéni versenyben:
1. Szenek József

Szegedi Erdészeti Szakközépiskola 67.0 pont
2. Zámbó Gábor

Szegedi Erdészeti Szakközépiskola 63.7 pont
3. Mesterházy József 

Szombathely-Oladi 
Szakközépiskola 63.0 pont

4. Borka Róbert
Soproni Erdészeti Szakközépiskola 62,0 pont

5. Gál I. Zoltán
Mátrafüredi Erdészeti
Szakközépiskola 62,0 pont
Az értékes díjakat Nagy Béla az O M W  el

nökségi tagja, Szente László a Csongrád Megyei 
Vadászszövetség elnöke, és dr. Sinkovits Miklós 
az OMVV főtitkára adta át.

Bejelentették, hogy az első öt egyéni helyezett 
az értékes díjakon kívül jutalomkiránduláson is 
részt vesz a Bécs melletti Safari Parkban, még 
ebben az évben.

A sikeres rendezvény végén mindenki úgy bú
csúzott. jövőre ismét találkozunk.

Táborfalván
A Dél-Pest megyei Táborfalván a vadásztársaság 
és a horgászegycsület közösen látta el a házigazdái 
tisztet.Egyre éhesebb közönség legkülönbözőbb 
..szaktanácsaitól”  mit sem zavartatva. Külön egy 
hatalmas katonai sátorban nézhették meg az ér
deklődök a Nimród fotóklub parádés természetfo
tó- kiállítását, amelyet vadgazdálkodási-vadászati 
kiállítás tett teljessé. A látogatók képet kaphattak a 
területen folyó apró- és nagyvadgazdálkodás ered
ményeiről a kiállított trófeák, és állatpreparátu
mok alapján. Különösen a hölgyek körében ara
tott nagy sikert a szebbnél szebb rókabőrök bemu
tatója. A gyerekek részére külön videosátort építet
tek, ahol nonstop műsor, természetfilmek pereg
tek. Közben légpuskával mérte össze tudását va
dász és nem vadász, felnőtt és gyermek. Lehetőség 
nyílt egymás közötti „sörmeccsekre" is, amely be
melegítésül szolgált a nyilvános, nehezített lövész- 
versenyre. Közben a tóparton horgászversenyen 
szurkolhattak a résztvevők, bár a verőfényes me
legben a halak közül csak a kisebbek akadtak a ho
rogra. Szép számmal érkeztek a környező vadász- 
társaságok tagjai is, így sor kerülhetett a vadászta
pasztalatok cseréjére is. A szakácsok tudományát 
bizonyítja az ebédlősátor sikere. Délután kezdő
dött a lövészverseny, amelynek eredményét a kü
lönböző testhelyzetekből lőlapokra leadott kö- 
regységeken kívül egy cérnaszálon lógó almával is 
..nehezítettek". Volt is tréfás bekiabálás, szurkolás 
bőven, hiszen a családtagok, hozzátartozók nem 
hagyták cserben a versenyzőket. Nagy siker és iz
galom mellett húzták végül a tombolát. Ezt kővető
en rendezkedett be a zenekar, és húzta a talpaláva- 
lót egészen az éjszakai órákig. Több mint három
százan érezték jól magukat a természetszeretök és 
vadászok ünnepén, ebben a kis faluban.
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OTP BANK LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA
A MINDENKORI KÉNYELEM

i A
l u a  lenne egy olyan folyószámla, am elynek évi nettó 

kamata 10%...

i n
lenne egy olyan folyószámla, amelyen hóvégi meg

takarításait. vagy azok egy részét kedvező kamatozással le

köthetné...

i i i
I V a  lenne egy olyan folyószámla, amelyre átutalhatná munka

bérét. vagy nyugdíját...

i n
■  I MWa lenne egy olyan folyószámla, amelyről teljesíthetné átuta

lásait...

i f i
U M W a  lenne egy olyan ügyfélkártya, amellyel napi 24 órában 

vehetné fel pénzét...

i f i
■  ■ ^ a  lenne egy olyan takarékcsekk, amellyel készpénz nélkül 

vásárolhatna...

í « i
■ J j j ^ a  lenne egy olyan folyószámla, amelynek terhére még 

hitelt is kaphatna...

• •

...akkor On igénybe venné?

O T P  B A N K , M IN T  M IN D IG



KÖRKÉP AZ ORSZÁGOS VADÁSZNAPRÓL
Széchenyi-emléktáblaavatás 

Sárpentelén
Az Országos Vadásznap Fcjcr me
gyei rendezvényeit a Csákvári Esz- 
terházy park festői környezetében a 
megyei vadászszövetség elnöke nyi
totta meg.

A park ősi fái közötti tisztáson, 
több mint ezer érdeklődő tekintete 
kisérte figyelemmel Ugrics Tamás 
helyi születésű lelkész által celeb
rált Hubertusz misét, amely méltó 
volt a természetet, vadat és vadá
szatot szerető emberekhez. A szív
hez szóló, rendkívül tartalmas pré
dikáció mélyen meghatotta a jelen
lévőket.

A misét követően íjászok mutat
ták be az érdeklődőknek, hogy őse
ink hogyan vadásztak és miként 
űzik egyre többen napjainkban is c 
nemes sportot. A gyerekek számára 
az élővad-bemutató jelentette a leg
nagyobb élményt. Sok-sok külföldi 
és belföldi vadász kereste fel és te
kintette meg a csákvári kultúrház- 
ban megrendezett rendellenestró- 
fca-kiállitást. melyet Gáspár Attila 
természetfotói színesítettek.

A program délután Sárpentelén 
folytatódott, ahol felavatták gróf 
Széchenyi Zsigmond emléktábláját. 
A nagy vadász személyiségét, mun

káját, barátja és kortársa dr. Nagy g 
Endre méltatta, majd az cmléktáb- < 
lát, Széchenyi özvegye, Mangi asz- a 
szony leplezte le és Eszterházy püs- £ 
pök áldotta meg. j

Széchenyi Zsigmond Fejér me- a. 
gyében végzett szakmai munkájáról ö  
Markovits László a mezőföldi cr- o 
dő- és vadgazdaság nyugalmazott 
igazgatója ismertette és emlékére a 
hajdani háznál emlékfát ültettek.

A mindenkit megható ünnepsé
get felszabadultabb hangulatú ko- 
ronglövészet követte.

A vadásznap a seregélyest Ha
dik- kastélyban vadászkutya- és va
dászlovas bemutatóval folytató
dott, ahol az érdeklődőknek szemet 
gyönyörködtető látványban volt ré
szük. «

Mindhárom helyszínen a rendez
vények esti fogadással zárultak, 
ahol a meghívottak még egyszer ér
tékelhették a vadásznap eseménye
it, a vadászok helyét és szerepét a 
mai társadalmi környezetben.

A nem szokványos vadásznapi 
rendezvényt hagyományőrző ün
nepségként szeretné viszontlátni 
Fejér megye közönsége.

196. al. Győri Erdész.
81. el. Gyulaji Evag 
14. al. Szigetközi Vt.
87. el. Győri Erdész VLK

A fő esemény a fórum volt 
Szombathelyen

Erdész-vadász 
lövészverseny Győrött

A győri Erdész Vadász Lövészklub lőterén 19-én reggel az összegyűlt ver
senyzőket dr. Varga József, a megyei köztársasági megbízott helyettese és 
dr. Porubszky János, a Kisalföldi Vadászszövetség titkára köszöntötte, jó 
versenyzést kívánva Laczik László ügyvezető elnök megnyitotta a ver
senyt, ahol az alábbi eredmények születtek.
Egyéni számokban:
Állóvad (róka-őz) I . Wisztricz Ottó 
Futóvad (10. lassú) I. Pétervári Gábor 
Skeet (14 korong) I. Takács Gábor 
Pisztoly (20 löv.) 1. Gecsényi Béla 
összetett: Pétervári Gábor Gyulaji Erdő- és Vadgazdaság.
Csapatverseny:
1. Gyulaji Erdő- és Vadgazdaság csapata: Pétervári Gábor, Krizsán Ká
roly, Fehér László.
2. Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem: Macsek Lajos, Szilágyi Sándor, 
Jancsó András.
3. Győri Erdész Vadász LK csapata: Wisztricz Ottó, Komjáthy Csaba. Jó
zsi Géza.
Pisztoly:
1. Győri Erdész Vadász LK. csapata: Gecsényi Béla. Imre Sándor, dr. Léé 
János
2. Gyulaji Evag: Pétervári Gábor, Krizsán Károly, Fehér László
3. Szigetközi Vt.: Rigó Gyula. Glázer Antal, Takács Gábor.

A győztesek a Köztársasági Megbízotti Hivatal, a Kisalföldi Vadászszö
vetség, a KF.FAG, a Győri M. S. Mi. Sportigazgatóság, a Ciklámen Tou- 
rist, a Hunnia Vadászati és Kereskedelmi Kft., a Szigetközi Vt. különdijait 
és egyéb emléktárgyakat nyertek.

Sajnálatos, hogy a vadásztársaságok nem képviseltették magukat. A Kis
faludy örökös serleget véglegesen a Gyulaji Erdő- és Vadgazdaság csapata 
nyerte. A kétnapos nyílt verseny sportszerű légkörben kimagasló eredmé
nyekkel zajlott le. melyet mindkét napon meglátogatott Georg Hoffman 
úr, az osztrák koronglövők felügyelője.

Teljes körű tájékoztatást kaptak az 
érdeklődők a Szombathely-Óladon 
megrendezett vadásznapi fórumon. 
Dr. Héjj Attila a Vadászok Vas Me
gyei Szövetségének elnöke vitaindí
tó előadásában nyíltan beszélt a va
dászat múltjáról, jelenéről, a vadá
szatot érintő valamennyi kérdésről, 
problémáról.

Két hozzászólás: a vadászati tör
vény kapcsán Mészáros Béla or
szággyűlési képviselő (SZDSZ), er
désztechnikus elmondta, hogy a tu
lajdonviszonyok rendezése, a társa
dalmi érdekek egyeztetése, és legfő
képpen az érintettek megkérdezése 
nélkül óriási hiba volt és lenne bár
milyen vadászatitörvény-tervezetet 
a Parlament elé erőltetni.

Bogács László Vas megye vadá
szati felügyelője szerint célszerű át
gondolni a vadásztársaságok szer
vezeti felépítését, hiszen ugyan

olyan szabályokkal működnek, 
mint pl. a bélyeggyűjtők egyesüle
te... Éppen ezért egy jelentős szak
mai irányítással és komolyabb mű
ködési szabályzattal rendelkező Va
dászkamara létrehozását javasolta.

A kötetlen beszélgetés ünnepé
lyes pillanattal fejeződött be. öhm 
László az Aranypatak Vt. elnöke 
sok évtizedes munkájának elismeré
seként Nimród Emlékérmet vett át.

Mialatt a vadászok gondolatokat 
cseréltek, addig a terrierek és a 
tacskók váltották egymást a koto
rékpályán, bemutatva rátermettsé
güket a közönségnek. Ezután kö
vetkezett az izgalmakban bővelke
dő vaddisznóhajtó kutyaverseny, 
ahol a vaddisznónak sok pihenésre 
nem hagytak időt a négylábú vadá
szok.

P. G.

Óriási siker Tardosbányán
A tardos bérkilövö vadásztársaság 
rendezvénye nem kevesebb mint 
három napig tartott, igy már pénte
ken megnyitották. Az országos va
dásznapi program délelőtt 10 óra
kor kezdődött, amikor az érkezők 
megtekinthették a „Vadászat a mű
vészetben" című fotó- és képzőmű
vészeti kiállítást. Nagy sikere volt a 
Nimród fotóklub és Meszlényi Atti
la képeinek. Közben a nyergesújfa
lui íjászok tartottak bemutatót, és 
mind a felnőttek, mind a gyerekek 
ki is próbálhatták a különböző íja
kat.

14 órakor kezdődött az Árendás 
Mihály elnök vezette vadászfórum, 
amelyen dr. Schamschula György 
államtitkár, az OMVV elnökségi 
tagja. dr. Kálmán Attila államtit
kár, Tóth Kurucz János országgyű
lési képviselő és Moravcsik Mária 
polgármester vettek részt. Termé
szetesen a bérkilövö vadászok 
gondja, baja volt a téma. Bejelen
tették a Független Vadászszövetség

megalakulását a megyében, amely
hez dr. Schamschula György sok si
kert kívánt és javasolta annak me
gyén kívüli kiterjesztését. Részt vet
tek a fórumon a megye területén 
működő három erdőgazdaság igaz
gatója: Lukács Sándor MH Buda
pesti Erdőgazdaság, Dobroszláv 
Lajos, a VEFAG és Mizik András a 
PEG mb. igazgatója. A Komárom 
Megyei Vadászszövetség ugyan hi
vatalosan nem képviseltette magát, 
de a megye vadásztársaságaitól 
szép számmal érkeztek érdeklődők.

A tatabányai vadászkürtkórus 
hangulatos zenei bevezetője után 
kezdődött a Hubertusz mise, ame
lyet dr. Kalocsai József plébános 
celebrált. Ezt követően kezdődött a 
vacsora, amelyet kitűnő hangulatú 
vadászbál tett teljessé, kivilágos-ki- 
virradatig. Nagy sikert aratott a 
tombola, a Miss Diana választás, és 
a tököli. Halász-féle rácz tambura- 
zenekar.
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KORKÉP AZ ORSZÁGOS VADASZNAPROL
Várakozáson felüli nézőszám 

Szolnok megyében
A FERTŐI NEMZETI PARK 

SOPRONBAN
Jász-Nagykun-Szolnok megye 74 
terepülésen plakátok tájékoztattak 
mindenkit a szeptember 19-én meg
rendezendő karcagi, jászberényi, 
mezőtúri vadásznapi programok
ról.

18-án délután Karcagon került 
sor a megyei megnyitóra. A Déryné 
Művelődési Központ széksoraiban 
ünneplőbe öltözött vadászok és 
meghívottak foglaltak helyet, akik
et dr. Fazekas Sándor karcagi pol
gármester köszöntött, majd Smot- 
zer András, az Erdészeti Egyesület 
elnöke tartott előadást arról, hogy 
miként lehet a természetvédelmet 
és a vadászatot összeegyeztetni. 
Szemléletesen, és éppen ezért meg
döbbentő képpel illusztrálta, mi
ként pusztul az erdő. Beszélt a har
madik erdősítési programról, 
amelytől az Alföld sokat remélhet.

Az előadás után a karcagi zeneis
kola fúvóskvartettje hangulatos er
dei vadászmuzsikával szórakoztatta 
a vendégeket, majd megnyitották 
azt a kiállítást, amely a Nagykun
ság vadállományát és vadászati esz
közeit reprezentálja. Szombaton 
Mezőtúron a város polgármestere, 
Jászberényben dr. Kiss Zoltán or
szággyűlési képviselő nyitotta meg 
az Országos Vadásznapi Vadászati 
Játékok térségi rendezvényét.

A helyszíneken a solymászok 
mutatták be madaraik tudományát, 
ismertették a látottakat, és minden 
kérdezőnek igyekeztek választ adni. 
A vadászkutyafajta-bemutatót rö
vid terepmunka követte. A jó és 
szép kutya a szakembert és a kívül
állót is ..megfogja” , most is ez tör
tént. A több kilométeres terepbe
mutatón szinte tömeg követte a ku
tyavezetőket. Ezzel párhuzamosan

ifjúsági légfegyverlövészet és terep
íjászok bemutatója is folyt. A be
mutatót rögtönzött íjászoktatás kö
vette, és mindenki, aki megfelelő 
erőt érzett magában, kézbe vehette 
az íjakat, és leadhatta élete első lö
véseit. Az igazi vadászoknak reggel
től kezdve folytak a koronglövő 
versenyek. A profik részére a Feke
te István-emlékverseny teremtett iz
galmat, szórakozást, a sportvadá
szok más feltételek között mérték 
össze lökészségüket. Jászberényben 
a Jagdparcours biztosította a vadá
szatot leginkább imitáló koronglö
vészet lehetőségét késő délutánig.

A szabadban való tartózkodás 
növeli az étvágyat, és az az illat, 
ami a fözöversenyek körül kerin
gett dél körül egyre inkább vonzott 
mindenkit. Ennek a versenynek 
minden helyszínen csak nyertesei 
voltak. Az ez alkalomra felkért bí
rálóbizottságnak nem volt könnyű 
dolga kiválasztani a számukra leg
jobbakat. A főzőversenyt ebéd, és a 
befejezett lövészeti versenyek ered
ményhirdetése követte, és folytató
dott a program mindenhol tovább.

Ha napközben nem volt rá idő, 
még e^y hétig meg lehet tekinteni 
mindhárom helyszínen a vadászati 
kiállításokat, amelyek szakmai és 
esztétikai élményt egyaránt jelente
nek. Az emlékkönyvek első napi 
bejegyzései méltatják a kiállítások 
összeállítóinak munkáját. Leha
nyatlott a nap, mire véget ért mind
három helyszínen a vadászat ünne
pe. Nagy élmény volt vadásznak, 
családnak, mindenkinek, aki itt töl
tötte idejét, amely az erdészetet, ter
mészetet szerető vadászok körében 
telt cl.

Jakó Tibor

Három helyszín H éra megyében
A Heves Megyei Vadászkamara az Eger 
melletti Les-réten rendezte meg az egész 
napos „Divéki Sándor" skeetlövő em
lékversenyt. Ezzel párhuzamosan az or
szág legmagasabban fekvő községében, 
Mátraszentimrén ünnepeltek a hevesi 
vadászok.

Dr. Köházi István, a Vadászkamara 
elnöke mondott megnyitót, majd a fes
tői környezetben fekvő „három falu" 
templománál volt a Szent Hubertusz- 
mise. A misét Kacsik Árpád plébános 
két nyelven, németül és magyarul celeb
rálta. a megjelent külföldi vendégvadá
szok nagy örömére. A későbbiekben va
dászkürtösök. vadászkutya- és ijászbe- 
mutató szórakoztatta a közönséget.

Délután a meghivott közéleti szemé
lyiségek és a sajtó képviselői hangulatos 
fogadáson ismerkedhettek a vadászat 
örömeivel és problémáival.

Gyöngyösön a Nadler Kör és a Mát
ra Múzeum szervezésében zajlott az ün
nepség. A múzeum belső udvarán Szent 
Hubertusz-misét celebrált P. Posta Bcn-

Bécsi-domb, ragyogó napsütés, igazi 
meleg: idő és nyüzsgő tömeg fogadta az 
érkezőket.

A Soproni Tájegységi Szövetség ot te- 
rületes és három bérkilövő társasága 
mellé e rendezvény idejére csatlakozott 
a Fertőmenti Tsz-ek Vt. is. A kilenc vad
gazdálkodó a határőrség által felállított 
sátor egy-egy elkülönített részén bemu
tatta vadgazdálkodási munkájának főbb 
jellemzőit és jelesebb vadászati eredmé
nyeit. Ugyanitt mutatkozott be a ren
dezvény egyik szponzora, a Fertötavi 
Nemzeti Park is.

A szép fekvésű füves térség másik ol
dalán volt a két soproni vadászbolt sát
ra és eszem-iszomról gondoskodó ven
déglátó sor. de itt lehetett vásárolni kü
lönleges hálózsákot, vagy határőrségi 
„gulyáságyúbóP vadpörköltet. Utóbbi
val konkurált még két vt. főztje, a saját 
bográcsokból.

Tíz órakor a Himnusz hangjaival kez
dődött a program, majd dr. Kedvesi 
Alajos szövetségi elnök rövid bevezető 
mondatai után dr. Czike Albert alpol
gármesternek a rendezvény céljával, 
szellemével és a szakterület időszerű 
gondjaival foglalkozó ünnepi beszéde 
következett. Dr. Kőhalmi Tamás a sop
roni egyetem vadgazdálkodási tanszék
vezetője ismertette a Hubertusz-legen- 
dát. majd Koloszár György eszterházi 
lelkész celebrálta a Hubertusz-misét. A 
liturgia által megszabott helyen elhang
zó beszédét olyan mértékben sikeresnek 
és teljesnek ítélték a nap-jfwébbi beszé
deinek várományosai - dr. Bencze La
jos ny. professzor, a szövetség tb. elnö

ke. dr. Kárpáti László a nemzeti park 
igazgatója is  Ormos Balázs erdőgazda
sági igazgató hogy eg>hangúan le
mondtak beszédeik mise utánra terve
zett megtartásáról.

Bár egyes becslések számai ennél ma
gasabbak, mintegy 800-1000 fő fordult 
meg a rendezvényen. Népes csapattal 
vett részt a Burgenlandi Szövetség elnö
kének vezetésével, és megtiszteltek ben
nünket szlovák barátaink is.

A misét a Fertőtáj Vadásztársaság ké
szítette elő, a díszleteket az Erdőgazda
ság és az egyetem biztosította, a Hubcr- 
tusz-fcstményt - mely oltárképként sze
repelt - magántulajdonból kölcsönöz
ték a rendezők. Terep-előkészítésben, 
lőpálya kialakításában és a szerteágazó 
egyéb szervezésben igazi csapatmunkát 
végzett a szövetség és az Erdőgazdaság, 
a társaságok elnökeiből álló vezérkar és 
annak karmestere Kovács Ferenc titkár 
a már korábban említett elnökkel egye
temben.

Több számban volt felnőtt és ifjúsági 
lövészverveny légpuskával. A stilszerű 
ajándékokat ill. dijakat dr. Tóth József 
és Vönöc/ki l á̂szló vt.-elnökök adták át 
a nyerteseknek. Az itt alapított vándor- 
serleget ez évben a Sopronhorpácsi 
Nimród Vt. csapata vitte haza, a felnőtt 
egyéni győztes Varga Tamás a Huber- 
tusz Vt. színeiben.

Annak ellenére, hogy a szarvasbőgés 
sok vadászterületen a kemény munka 
időszaka, hogy a városban ugyanekkor 
két másik rendezvény is volt, és hogy a 
borvidéken ilyenkor már szüret van... 
mégis azt mondhatjuk, hogy az első 
soproni vadásznap jól sikerült.

f  i fB0BW I Kupa Nagytétényben

jámin ferences házfőnök. A vadás/mise 
hagyományos zenéjét a zeneiskola réz
fúvós kamaraegyüttese szolgáltatta.

Az emeleten Adamik Miklós fotóki
állításában. néhány érdekes mátrai tró
feában és a Varga Ervin emlékszoba va
dászati relikviáiban gyönyörködhettek a 
vendégek. A múzeum természettudomá
nyi állandó kiállítására is szabad belé
pőt kaptak a vadászok.

A gyöngyösi rendezvény néhány fia
tal vadász és a múzeum vadászati osztá
lyának vezetője, dr. Pálosné Nagy Ró
zsa lelkesedésének eredményeképpen 
jött létre, mindenféle anyagi támogatás 
nélkül. Sajnos, ez a „spontán" szervezés 
sokakban értetlenséget szült: személyes 
érdeket, kihívást sejtenek a tiszta szán
dék mögött. Pedig a cél csak egy: a va
dászat népszerűsítése, a vadászati kultú
ra felélesztése Csipkerózsika-álmából.

Nem valaki ellen, hanem valamiért 
van az egész, ami talán szokatlan, de 
amihez előbb-utóbb hozzá lehet szokni.

F. I.

Gyönyörű időben, szép számmal 
összegyülekezett vadászok, hozzá
tartozók és érdeklődök előtt Kcme- 
nes Miklós, a megyei szövetség el
nökségi tagja nyitotta meg a Pest 
megyei és fővárosi vadászok ün
nepségét a nagytétényi lőtéren. Ezt 
követően került sor a Magyar VA
DÁSZLAP irodalmi és jelmondat
pályázatának díjkiosztására. Dr. 
Csőre Pál, a Vadászati Kulturális 
Egyesület elnöke keresetlen szavak
kal méltatta a megjelent díjazottak 
munkáját és szólt a vadászati kultú
ra ápolásának jelenkori kiemelt 
szükségességéről, amelyhez minden 
vadász a maga területen hozzá tud 
tenni valamit. Földes Gábor, a 
BOBW I Kft. ügyvezetője a lövész
verseny szponzora külön is kiemel
te a lövészversenyek, versenyszel
lem fontosságát és miután erre a 
napra dijak során kívül felajánlot
ták az igen értékes BOBW I Kupát, 
megkezdődött az izgalmas kieséses 
korongvadászverseny. A szoros 
küzdelem végén Nagy Péter állha
tott a dobogó legfelső fokára és vált 
egy évig őrzőjévé az értékes BOB- 
Wl-trófeának. Szabó Zoltán, Cson
ka Tibor, Vigh László követték sor
rendben, átvéve az értékes dijakat. 
Sok érdeklődő szurkolhatta végig a 
Bertóti István Bérkilövő Vadásztár
saság által rendezett vadásztotót.

amelynek első három helyezettjét a 
megyei szövetség díjazta. Igencsak 
népszerű volt a bárki által benevez
hető légpuskás lövészverseny, 
amelyre szép számmal gyermekek 
és a gyengébb nem képviselői is ne
veztek. az első három helyezett egy- 
egy légpuskát nyert, amellyel to
vább gyarapíthatja tudását.

Sikeres volt a vadászkutya-bemu- 
tató, hiszen a résztvevők közül so
kan először láttak hannoveri vér
ebet, foxterriert, erdélyi kopót, 
tacskót igazi elemében, ősi mester
ségében a vadászatban.

Ezután került sor a Bertóti István 
Bérkilövő Vadásztársaság házi ko
ronglövő versenyére. A technika 
iránt érdeklődők terepjáró-bemuta- 
tót nézhettek meg, Fülöp Imre „is
tállójának”  acélparipáit. Sokan is
merkedtek őseink egykor félelme
tes ügyességgel kezelt fegyverével, 
az íjjal. Parádés bemutató után 
mindenki kipróbálhatta mit tudnak 
ezek az ősi vadászfelszerelések.

A versenyek kiértékelése után va
lamennyi versenyszámban kiosztot
ták a díjakat, amelyeket Nagy Ist
ván megyei vadászmester. Nagy 
Gábor a BOBW I Kft. képviselője, 
Mati Ferenc, a Hubetiusz Bt. ügy
vezetője, és Pomázi Ágoston, me
gyei fővadász adott át a boldog tu
lajdonosoknak.

8



■

M

KORKÉP AZ ORSZÁGOS VADASZNAPROL
hívott vendégeknek (polgármesteri 
hivatal, körzeti orvos, gazdálkodók, 
iskolák stb.). Kellett ez és a jövő
ben is szükség van az ilyen találko
zásokra.

A központi rendezvények a lilla
füredi Palota Szálló adott otthont, 
azzal a lenyűgöző környezetével és 
rangjával, amely külön emelte e 
nap, a rendezvény színvonalát.

A 10 órakor sorra kerülő megnyi
tóra megtelt a nagy társalgó és a 
felhangzó vadászkürtök megadták 
a vadásznap alaphangulatát. 
Szendrei Mihály ügyvezető titkár 
köszöntötte a résztvevőket, majd 
dr. Székely László a vadászszövet
ség elnöke méltatta a vadásznap je
lentőségét, ismertette célkitűzéseit.

kihangsúlyozva hagyományteremtő

Ezt követően került sor az egész 
napos folyamatosan zajló rendez
vénysorozatra, mely a kiállítás meg
tekintése, előadások, nonstop 
videovetités, vadászkutya-bemuta
tó, vadászkürtös zenei koncertprog
ramokból stb. állt.

Az érdeklődök - a vártnál jóval 
nagyobb számban - folyamatosan 
érkeztek és szerénytelenség nélkül 
olyan benyomással, élménnyel tá
voztak, hogy szép és hasznos volt e 
nap, melyet a vadászok joggal kisa
játítottak maguknak - mindannyi
unk érdekében - vadásznapnak.

Vadászok és Vadgazdálkodók 
Észak-Magyarországi Szövetsége

Asszonykórus és színjátszó 
„vetélkedő” Ikerváron

Ikerváron a Batthyány-kastély 
parkjában hosszú idő óta most elő
ször tartottak Hubertusz szentmi
sét, amit a gyerekek tágra nyílt 
szemmel, izgatott figyelemmel, az 
öregek csöndes áhítattal hallgattak 
végig. Az ikervári és a németországi 
asszonykórusok remek előadása 
közben a gyerekek közelebbről is 
szemügyre vették az oltár előtt fel- 
ravatalozott csodálatos szarvasbi
kákat. A dalok után a helyi általá
nos iskola színjátszó csoportja ne
vettette meg a több száz egybegyűl- 
tet. Ezután egy vizsla mutatta be.

mit is jelent vadászkutyának lenni. 
Tapssal és sok-sok simogatással is
merték el tudását.

Végül kötetlen program követke
zett: gyermekrajz-kiállítás és termé- 
szctfilm megtekintése, íjászbemuta
tó, vadpörkőlt melletti beszélgetés, 
sörözgetés.

Legjobban a gyerekek élvezték 
ennek a pompás vadásznapnak a 
perceit, de minden résztvevőn lát
szott, és sokan cl is mondták, hogy 
örültek ennek a vadásznapnak.

P. G.

LAPZÁRTA UTÁN.. .
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a 
kékesei Hubertusz Vadásztársaság 
vállalkozott az Első Országos Vadász
nap helyi megrendezésére, amelyre hi
vatalos volt minden szórakozni vágyó 
természetszeretó ember. Az ünnepsé
get Tömösváry Károly megyei vadá
szati felügyelő nyitotta meg. beszédé
ben szólt a vadásztársaság hagyo
mányteremtő szerepéről, akik eddig is 
sokat tettek azért, hogy a lakosság 
minden rétege megismorkedhossen 
munkájukkal, tevékenységükkel.

Nagy érdeklődéssel fogadták a nyir- 
tassi Friss Gyümölcs kft. lovasiskolájá
nak bemutatóját. Volt székfoglaló ver
seny, majd a kisvárdai 2. sz. Általános 
Iskola tanulót látványos bemutatón 
szórakoztatták a közönséget. Szin- 
pompás majorett bemutató, kán-kán, 
dzsesszbalett. tátika műsorok, vala

mint a népdal és klarinét szólisták szó
rakoztatták a közönséget, majd meg
kezdődött a légpuskás lovészverseny. 
A társaság értékes dijait a tagság adta 
át a nyerteseknek.

Ezután autóbuszra szálltak a látoga
tók és megtekintették a társaság dám- 
és vaddisznóskortjét. Nagy sikere volt 
az ózpörköltnek, és a vadászkutyabe
mutatónak is. Vásárjaként Irányi J á 
nos népi fafaragó munkáiból válogat
hattak. aki igencsak szemrevaló tró
fea-alátéteket is kínált. Akit érdekelt 
az ósi szakma, azok a Papp Ker. kft. lo- 
vasiskolájának kovácsmúhelyében a 
lópatkókészités fortélyaival is megis
merkedhettek. így több száz vadász
nak és természotszeretónek tudtak 
tartalmas, egésznapos programot 
nyújtani, új ismereteket, barátokat szo
rozni.

A rendezők, a közreműködők - a magyar vadászok nevében - köszönetét mon
dunk mindazoknak az önkormányzatoknak, honvédségnek, rendőrségnek, cé
geknek és vállalkozóknak, akik anyagilag és erkölcsileg, közvetve vagy közvet
lenül támogatást nyújtottak az egyes rendezvények sikeréhez - az Országos 
Vadásznap megrendezéséhez.

(Következő lapszámunkban beszámolunk arról a megbeszélésről, amelyet 
október 15 én 10 órakor az FM-ben tartunk, s amelyen a rendezők vélemé
nyét kívánjuk összegyűjteni az idei vadásznapi események tanulságairól, a 
jövó évi vadásznap elképzeléseiről. Szívesen látjuk azokat is. akik idén 
nem vállalkoztak a vadásznap megrendezésére.)

Zászlóavatás -  Zalában
A tavacskával, tisztásokkal tarkí
tott, erdővel körülölelt, gyönyörű 
Sohollári-völgyben az idén is va
dászkürtösök zenéje jelezte a va
dásznap kezdetét. Tizenegy órára 
közel ötezer ember foglalta el he
lyét a Hubertusz szentmise oltára 
előtt. A szertartás nem mindennapi, 
nemes eseménnyel zárult. Horváth 
Albin plébános megáldotta a Zala 
megyei vadászok zászlaját, amely a 
megye valamennyi vadászának, er
dészének, és polgárának összefogá
sát jelképezi az erdőért, a vadért, a 
természetért. Avatószalagját helyez
te el a zászlón dr. Hóbor Erzsébet a 
köztársasági megbízott Zala megye 
hivatalának, Bánffy György az Or
szágos Magyar Vadászati Védegy
let, Zsupánok Péter a Zala Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének, 
Iványi Miklós a Zalai Erdő- és Fa- 
feldolgozó Gazdaság nevében, és 
végezetül Varga Ernő felszögeltc a

zászlórúdra Zala megye összes va
dásztársaságát jelképező plakettet. 
A jelenlévők vastapssal pecsételték 
meg ezt a nagyszerű gesztust. A 
Himnusz eléneklése után látványos 
vadászbemutatók következtek. Elő
ször a rádiházi lovascsapat Huber- 
túsz-lovaglásában gyönyörködhet
tünk. Vidám perceket okoztak a 
vizslák, a labradorok vízivadász be
mutatója. Egyaránt akadt szurkoló
ja a vadkacsáknak és a négylábúak- 
nak is. Délután az íjászok tanitgat- 
ták az érdeklődőket az íjjal való 
célzás „fortélyaira” ; akinek kedve 
volt légpuskával is kipróbálhatta, 
hogyan tud célozni.

Az 1990 óta minden évben a So
hollári-völgyben megrendezett va
dászünnepélyre ellátogatok ezrei 
bizonyítják, hogy érdemes és kell 
Országos Vadásznapot tartani.

P. G.

Lillafüreden volt 
a fő rendezvény Borsodban

A Vadászati Kulturális Egyesület 
által meghirdetett hagyományte
remtő Országos Vadásznap kedve
ző fogadtatásra talált a Borsod- 
Abaúj-Zemplén megyei vadászok 
körében is.

A megyei vadászszövetség vállal
ta a szervezést és a kapott támoga
tás felhasználásával olyan jellegű 
és színvonalú vadásznapi rendez
vényre került sor 1992. szeptember

19-én. mely teljesítette azt a külde
tést, amelyért létrehozták. Olyan 
nyitást, üzenetet közvetített, amely 
oldotta a fennálló ellentéteket, fe
szültségeket, amelyek vélt. vagy 
valós tartalommal a vadászok és 
nem vadászok között sajnos, fenn
áll.

Megyénkben több társaság ren
dezett' helyileg vadásznapot, ahol 
bemutatták tevékenységüket a meg
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VADASZOK A  SAJTÓBAN
Vadászok ezrei, az érdeklődők tízezrei részvételével rendezték meg 

országszerte az első Országos Vadósznapot. Több mint harminc 
településen adtak randevút egymásnak a vadászok, hogy 

áttekintsék a vadászat helyzetét, s felidézzék a nemzet vadászati 
hagyományait, kultúráját. A  programokról több ízben tudósított 

a rádió és a televízió; a lapok ugyanakkor beszámoltak 
a rendezvények előkészületeiről is. s korképet adtak 

a vadgazdálkodásról, a szeptember 1-jével feloldott vadászati tilalom 
utáni szezonkezdésről, a menetrendszerű szarvasbógésről.

A hónap fölvétele. Nagygyörgy Sándornak sikerült megörökítenie a termé
szetben igencsak ritkán látható „eseményt**. Itt az .indián nyár", a színpom- 
pás októberi erdő csodálatos ajándéka, a dámbarcogós kezdete

Szombaton Országos Vadásznap
cimú cikkében az Ú J  M A G YA R O R 
SZÁ G  idézi dr. Csőre Pálnak, a Va
dászati Kulturális Egyesület elnökének 
a Vadászlapban megjelent gondola
tait a vadásznap céljáról, majd kifejti: 
.A vadászok meg akarnak mutatkozni 
a >nem puskások* előtt; be akarnak 
számolni arról, hogy nemcsak szórako
zásuknak, szenvedélyüknek élnek, ha
nem rendkívül fontos gazdasági tevé
kenységet is folytatnak, hiszen a va
dállomány nemzeti kincs. Mi tagadás, 
szükség van erre a láttatásra. ugyanis 
a vadászat imázsa - nem kis részben 
az olmúlt negyven év hirhedt telvtársi 
vadászatai* miatt - meglehetősen 
rossz."

.Ma még állami tulajdonban vannak 
erdeink. De mi lesz holnap? Egyáltalán 
hogyan rendelkezik majd a megszüle
tő erdőtörvény? És megalkotói 
valóban ismerik-e a vadgazdálkodás, a 
vadászat gondjait? Ma, amikor min
dent privatizálnak, kié lesz majd az er
dő, és benne a vadászat joga?" - teszi 
fel a kérdést Vadásznap Óladon ci
mú írásában a V A S  N ÉPE. majd így 
folytatja: .Mert a privatizáció, de ma
ga a demokratizálódás is számtalan 
veszélyt rejt magában. Még se erdő
törvény. se privatizáció, erdőinkben 
mégis kezd eluralkodni a csáki szalmá
ja szemlélet. Soha ennyi vadorzó nem 
fordult meg az erdőben, mint napja
inkban. Ezért az erdő jövője nem lehet 
közömbös számunkra. Ha mindenki jo
got formál majd a természet temp
lomára, úgy unokáinknak félő, nem 
lesz miben gyönyörködniük. És ezt a 
fenyegető jövót jó lenne elkerülni.'

Szom jas bika halkan bőg címmel 
az Országos Vadásznap apropójából 
elemzi a helyzetet a PEST I RIPORT. 
.Az idei szarvasbógést országos va
dásznapokkal köszöntötték a hét vé
gén a magyar vadászok, akik úgy véle
kednek, a bőgős csendesebbre sikere
dik majd. Ennek okát az FM vadászati 
és halászati önálló osztályán tudtuk 
meg: országszerte szinte szomjaznak 
a vadak. A hosszú aszály miatt sok he
lyütt elapadtak az itatóhelyeket tápláló 
források, ezért naponta több száz hek
toliter vizet visznek ki az erdőkbe. Sze
rencsére eddig nagyobb vadpusztulás 
nem volt, ami annak köszönhető, hogy 
a szintén kevés takarmányt lédüs zöld
félével. tökkel, dinnyével pótolják. (...) 
Nem igazolódtak be a két évvel ezelőt
ti félelmek. Nyugati bérvadászvendé- 
geink nem lettek hűtlenek Magyaror
szághoz annak ellenére, hogy a koráb
ban elzárt kelet-európai vadászterüle- 
tok Romániában. Szibériában és a volt 
NDK-ban már szintén fogadják a sport 
barátait A szerencsés vadász egyéb
ként nálunk is lóhet olyan vadat, 
amelynek trófeája egy Mercedes árá
val ér fel."

Somogybán a megyei ünnepséget a 
Dél-somogyi Mezőgazdasági Kombi
nát nagysalléri vadászterületén tartot
ták. A rendezvényről Vadásznap 
Nagysallérban cimmel számol be a 
SO M O G Y I H ÍRLA P. .Hogy a vadá
szat nem »úri passzió* többé, azt mi 
sem mutatja jobban, mint hogy a Lá- 
bod melletti gyonyörú erdőbe több 
ezer kíváncsiskodó zarándokolt el. A 
vadászok célja az volt. hogy az érdek
lődőket megismertessék a nomes 
sport szépségével, a hazai vadállo
mány védelmére hozott intézkedések
kel és mindazzal, amit az erdő szerel
mesei a természeti kincsek megőrzé
séért eddig tettek. Az erdő csendjébe 
villámként nyilallt a vadászkürtok har
sány hangja, amely a programok kez
detét jelezte. Bánffy György ország
gyűlési képviselő, a Vadászati Védegy
let elnökének köszöntője után ökume
nikus istentiszteletet tartottak a nagy

salléri tisztáson, és letették az alapkö
vét a majdan épülő Hubertus-kápolná* 
nak is."

A NÓGRÁD M EG Y E I H ÍRLA P  
M egyei vadásznap Dejtáron cimú 
cikkében a főszervező Szilágyi István 
vall a rendezvény céljáról. .Szeret
nénk, ha a vadászok és a kívülállók mi
nél jobban megismernék egymást. Az 
utóbbi időben elharapództak a vadá
szatot elítélő vélemények és állásfog
lalások, amelyek a régi rendszer túlka
pásai alapján elitétik az egész magyar 
vadásztársadalmat. Ezen szeretnénk 
változtatni, és bebizonyítani, hogy 
szakszerűen végezzük feladatainkat."

Az elvtársi szórakozás a múlté 
cimmel tudósit a K ISA LFÖ LD  a jól si
került soproni vadásznapról. Amint az 
a különböző fórumokon is elhangzott: 
.A mostani vadásznapot tulajdonkép
pen a világkiállításra való felkészülés 
jegyében rendezték meg. A kezdeti 
eredményekkel elégedettek. Ennél is 
örvendetesebb hír. hogy az elvtársi va
dászat a múlté: kezd helyreállni a vad- 
gazdálkodás egyensúlya. Az erdő és a 
benne élő vadállomány fontos nemzeti 
kincsünk. A vadászat a vadgazdálko
dás része, amely jelentős valutabevé
telhez juttatja az erdőgazdaságokat, 
akik felelősek az ágazat fejlődéséért. 
A vadgazdálkodás igazi újjászületését 
és jövőjét azonban a remélhetőleg mi
hamarabb megjelenő vadászati tör
vény jelenti majd."

.A  vadászat a legősibb mesterségek 
közé tartozik - emlékeztet a 24 ÓRA A  
vadászati kultúráért cimú írása. - A 
mai vadászok közül a legtöbben már 
nem kenyérkeresetként úzik, hanem 
sportból, szenvedélyből, a vadászat 
ősi varázsáért tartanak puskát. A hiva
tásosok mellett ók az igazi vadászok 
Merthogy akadnak kevésbé igaziak ma 
is. ókét nevozzük urabsicoknak*. akik 
engedély nélkúl, netán éppen a meg

szerzett engedéllyel, kiváltságokkal 
visszaélve, a vadtenyésztés, állomány
gondozás szempontjait, a vadászati 
etikát figyelmen kívül hagyva, a vad
ban csupán könnyű »húsforrást« lát
nak. Az önzés, harácsolás o gyakran 
tapasztalható, de ritkán tetten érhető 
és bizonyítható megnyilvánulásai ellen 
is célszerű olykor a - szakmaiságot, de 
az etikát, emberi magatartást is magá
ban foglaló - vadászati kultúrát felmu
tatni."

A Csongrád megyei rendezvények
ről Nincs vadászat természet nél
kül cimmel ad képet a D ÉLV ILÁG . A
programok lehetőséget kínáltak a múlt 
felidézésére is. .Korunkban már nem 
lehet különválasztani egymástól a va
dászatot. illetve a természet- és kör
nyezetvédelmet - hangzott el. Ezt jól 
példázta a vadásznap is. A szakmai ki
állítás után - amely többek között 
számtalan trófeát, ősrégi, századfor
dulós és modern vadászfegyvert és 
töltényt, kitömött állatot, szakfolyóira
tot és -könyvet mutatott be - termé
szet- és környezetvédelmi kiállítást is 
megtekinthettünk."

A ZALA I H ÍRLA P  Hubertusz-ün- 
nep cimú tudósításában a fóvadász. 
Varga Ernő elmondta: .Majd minden 
vadásztársaság képviselteti magát a 
lassanként hagyományossá váló so- 
hollári rendezvényen, s itt vannak kül
földi partnereink is. Hogy milyen sze
zon várható? Erre nagyon röviden tu
dok válaszolni: jó. Mert az elózó évek
hez hasonlóképpen alakult a szarvas
bika-állomány. jó az agancssúly, s a 
vendégek is elégedettek Bevételre is 
az eddigiekhez hasonlóan számíthat
nak..."

A fiatal demokraták vadászatról es 
vadgazdálkodásról vallott álláspontjá 
val ismerteti meg olvasóit a M A I NAP  
Azé legyen a vad, aki etoti cimú tu
dósításában. .Kárhoztatták azt a több

mint húszesztendős rondeletet, amely 
alapján a földművelési tárca, illetve az 
általa kijelölt szorv rendelkezik a ha
szonbérlettel. A vadásztársaságoknak 
így ma a megyei földművelésügyi hi
vatalok. valamint az erdőgazdaságok 
adják haszonbérletbe a vadaszati jo
got. Ezzel szemben a Fidesz szakem
berei azt szeretnék, ha a jövőben a va
dászati jog a földtulajdonhoz kötődne, 
s ezzel megvalósulhatna az egységes 
élőhely-gazdálkodás. A tulajdonos ér
dekeltté válna a vadkár megelőzésé
nek elhárításában és a vadállomány 
fenntartásában is. Fontosnak tartják 
hangsúlyozni, hogy a vadgazdálkodás 
szakma, míg a vadászat sport, hobbi. 
Javasolják ezért, hogy a vadásztársa
ságok a jövőben ne folytathassanak 
vadgazdálkodást, hiszen nem ahhoz 
értenek. Ugyanakkor a hazai vadászok
nak is meg kell fizetniük az általuk ej
tett vadak valós piaci árát."

.A vadászat nemcsak úri passzió, 
hanem előírásokkal szabályozott gaz
dálkodási forma, amely tavaly 4.1 milli
árd forint árbevétolt hozott' - mutat rá 
a FIGYELŐ  Vadgazdálkodás cimú 
cikke, képet adva a hazai vadászterüle
ten folyó vadgazdálkodásról. .Még né
hány évvel ezelőtt is rendkívül nagy 
nehézséget okozott egy-egy vadász- 
társaságba bejutni. Mára a helyzet 
annyiban változott, hogy az egyesülés
hez való jog az állampolgárok alapvető 
jogává vált. Ennek eredményeként fe l
szaporodtak* a vadásztársaságok, és 
igy a vadászok száma is nőtt. Addig, 
amíg az úgynevezett területes vadá
szok létszáma 1969-ben 29 500, 1989- 
ben 32 000, 1991-ben ped.g 33 000 fő 
volt, addig néhány év alatt a bérkilövó 
vadásztársaságok száma elérte a 200- 
at, létszámuk pedig meghaladta a
15 000 főt. A bérkilövö vadásztársasá
gok tagjai nem rendelkeznek terület
tel. Meghívásra vagy pénzfizetés elle
nében vadászhatnak. (. . . )  A vadgaz
dálkodás számtalan gondja mellett 
büszkék lehetünk a magyarországi 
vadállomány minőségére, hiszen 1981 - 
ben és 1986-ban világrekord gímszar
vas, 1991-ben pedig világrekord dám
bika került terítékre. Az export liberali
zációja következtében ma mintegy 80 
vadászatszervező és -értékesítő iroda 
foglalkozik a külföldiek bérvadászatá
val, a vadhús és egyéb szolgáltatások 
értékesítésével. A nagyvadhús tömege 
évente 5-6.5 ezer tonna, amelynek 70- 
75 százalékát exportáljuk.'

Az országos hirú szarvaslelóhelyei- 
ról ismert megye tapasztalatairól ad 
összefoglalót a V A S  N ÉPE Késik a 
szarvasbőgés cimmel. .A  vadászati 
tilalom feloldásával elkezdődik a 
szarvasbőgés is. Az idei évben azon
ban felbolydult a természet rendje a 
szaharai kánikula miatt. A szarvasok 
csak hosszas vándorlással találták 
meg mind az ivóvizet, mind a táplálé
kot. S  késik a szeptember elején oly 
megszokott szarvasbőgés is. Augusz
tusban. az elóbógés idején sokkal aktí
vabbak voltak az állatok, mint most, a 
főszezonban. Nem elképzelhetetlen, 
hogy emiatt a bógési idény október 
elejéig elhúzódik. Mivel a vad csak éj
jel hagyja cl rejtekhelyét, ezért annak 
mogitélése. hogy kilövésre érett-e a 
példány, nagyon nehéz. Az elmúlt év
ben húsz aranyérmes, hetvenkettő 
ezúst- és szaztizenhét bronzérmes bi
ka korült puskavégre. A trófeákat bírá
ló bizottságnak ebben az évben való
színű sokkal kevesebb munkája lesz a 
megváltozott vadmozgás miatt. A tila
lom feloldását kővető héten olyan va
dász is akadt, aki bár szórványbógést 
hallott, de szarvasbikát nem tudott ki
lőni, mert az állat nem hagyt8 el rej
tekhelyét." összeállította: K. E



KI LEGYEN A FELÜGYELŐ 
ÉS KELL-E EGYÁLTALÁN?

Szakmai vitát rendezett a Fidesz 
Zöld Frakciója a párt Lcndvay ut
cai székházában szeptember 12-én. 
A meghívóban szó szerint ez állt: 
„ . . .A  szakemberek egy része erdé
szeti hatáskörben látná szívesen az 
említett jogosítványokat, mások 
szerint az ütközne az egységes álla
mi vadászati felügyelői rendszerrel, 
csorbítva annak hatáskörét. Ren
dezvényünkön a következőkre sze
retnénk választ kapni: Milyen meg
oldási lehetőségek, alternatívák le
hetségesek az említett problémák 
megoldására? Valós-e az az állítás, 
hogy az erdészeti ellenőrzés, fel
ügyelet megvalósulása monopol- 
helyzetet teremtene az erdőgazda
ságok számára? Másfelől az állami 
vadászati felügyelői rendszer mi
ként tudná hatékonyabban ellátni a 
feladatát? Egyáltalán szükséges-e 
az állami vadászati felügyelet?”

Ha azon túltesszük magunkat - 
és ez a szép számmal megjelentek
nek sikerült is - hogy vajon miért 
éppen a Fidesznek kellene ebben 
döntenie, pezsgő vita alakult ki. 
Mindenki újra elmondta a magáét, 
ahogy történt eddig is, anélkül, 
hogy a megegyezés leghalványabb 
jelei is látszottak volna. Végtére is a 
vita előtt a Fidesz Zöld Frakciója 
írásban kiadta véleményét előre, 
egy sajátos helyzetértékeléssel és a 
javasolt változtatásokkal. Ezek 
után a vita, és a feltett kérdésekre

adott válasz bizonyára sokkal in
kább a résztvevőket, mint a meghí
vókat érdekelte. Varga Béla később 
ki is emelte, reméli, hogy a Fidesz 
nem változtat az álláspontján. A 
hozzászólók nagyobb része, akik a 
vadászati felügyelői rendszer meg
erősítése mellett törtek lándzsát, 
minden bizonnyal a változásokban 
reménykednek. A  „szakemberek 
egy része" ugyanis, akik az erdésze
ti felügyelet mellett kardoskodnak, 
egytől egyig erdészek.

A másik oldal, a vadászok, füg
getlen, szektorsemleges felügyeletet 
tudnak elképzelni. Akadt olyan 
hozzászóló is, aki az egész vadásza
ti rendszert Rákosi pajtás agyszüle
ményének nevezte, holott történel
mi tények igazolják, hogy még a 
kommunistáknak is volt annyi 
eszük, hogy hozzáértő szakembe
rekre bízták az egészet, ha vadászni 
akartak. Szederjei Ákos, Holdampf 
Gyula, Fónagy István, Bcrtóti Ist
ván, Nagy Endre, Zsámbor Ernő és 
még sokan mások, akiknek szakmai 
tudását, elhivatottságát, politikai 
hovatartozását ma sem lehet meg
kérdőjelezni.

De mi is a Fidesz javaslatának lé
nyege? Szerintük - ki tudja honnan 
vették - ha a földtulajdonhoz lesz 
kötve a vadászati jog, ezzel megva
lósulhat az egységes élőhely-gaz
dálkodás, a tulajdonos érdekeltté 
válik a vadkár elhárításában, és

nem utolsósorban a vadállomány 
fennmaradásában is. De hogy ez 
mennyire nem igy van, ahhoz ki 
kell menni Németországba, vagy 
Ausztriába. Semmi nem oldódott 
meg, de ugyanilyen gond volt ez a 
háború előtt itt is, ehhez viszont 
elegendő volna a két háború közöt
ti szaksajtót szorgosan átböngészni.

Továbbá: „ . . .a  vadgazdálkodás 
az erdőgazdálkodás és mezőgazdál
kodás szerves része, attól térben, 
időben elválaszthatatlan. Fontos 
annak tudomásulvétele, hogy a 
vadgazdálkodás szakma, míg a va
dászat sport, hobbi. A vadásztársa
ságok, amelyek igencsak híján van
nak a szakértelemnek, a jövőben 
nem folytathatnak vadgazdálko
dást, hiszen az nem az ő dolguk, 
ugyanakkor a hazai vadászoknak is 
meg kell fizetniük az általuk elejtett 
vadak (sic!) valós piaci árát... 
nemzeti parkok területén, a »ram- 
sari« területeken és valamennyi 
bioszféra-rezervátumban a vadgaz
dálkodás joga a természetvédelemé 
kell legyen, itt sportvadászat nem 
folytatható, a vadásztársaságokat 
fel kell oszlatni..."

Lehet-e mindezek után vitatkoz
ni? Aki csak ebbe egyszer is bele
kóstolt, az tudja, hogy vádgazdál
kodás nélkül vadászni csak ideig- 
óráig lehet. Olyan ez, mintha valaki 
le szeretné választani a szőlőműve

lést a szürettől, vagy a vetést az ara
tástól. Valós piaci árak helyett pe
dig egy politikai pártnak sokkal in
kább a valós piaci bérekért kellene 
csatába szállnia, hiszen az előbbiek 
majd maguktól alakulnak a keres
let, kínálat törvényei szerint. Ami 
pedig a szakértelmet illeti, az ered
ményes vadásztársaságok bebizo
nyították az egész világnak a hozzá
értésüket. Ahol jól működik, ott 
nem hiányzik a szakember sem. A 
vad itt Közép-F.urópában nem a 
természet ajándéka, mint a szűzföl
deken. Természetesen akad olyan - 
és ez a kisebbség - ahol gondok 
vannak, de közel sem akkorák, 
mint ma a mező- és erdőgazdálko
dásban. Egy 18 százalékos erdősült- 
ségű országban a gomb és a kabát 
kérdése egyértelmű. Ne hagyják 
magukat besétáltatni abba a csap
dába, hogy a szarvas itt az első szá
mú közellenség! Egy a vadászható 
vadfajok között. A rendszerválto
zás átmeneti időszakában mindig is 
az állami vadászati felügyelet szigo
rúságán, intézkedési biztonságán, 
biztos jövőképén múlott, hogy gya
rapodtunk és ma még van min vi
tatkozni. Ezek az eddigi rendszer- 
váltások tapasztalatai és ezek tanul
ságait hozzáértéssel le kell szűrni. 
A hályogkovácsok biztonságával is 
lehet operálni, de minek, ha van
nak szakképzett szemészek is?

- H -

A Francia Vadászati Hivatal
terveiről

Alighanem a vadászatban sincs 
új a nap alatt, vadászati jog ide 
vagy oda, a vadászokat és a vad- 
gazdálkodást érintő gondok más 
országokban is hasonlóak. A 
Francia Vadászati Hivatal idei 
legnagyobb gondját a rendkívüli 
módon megnövekedett vadká
rok okozzák. A becslés szerint 
1990-ben 85 millió Ffr nagyvad
kárt becsültek. A múlt évben a 
kár már elérte a 130 millió Ffr-ot. 
A megoldást abban látják, hogy 
akik úgymond a környezetet 
„szennyezik", vagyis a szórako
zásuk miatt a nagyvadat létszá
mában túltartják, fizessék meg 
az általuk okozott kárt, de csakis 
a nagyvadvadászok. Azt tervezik, 
hogy bélyeget adnak ki, amelyet 
kizárólag a nagyvadat elejtő va
dászok vásárolnak meg. így az 
apróvadasokat nem terheli a kár

viselés és ha nem is oldhatók 
meg teljes mértékben a vadkár 
kérdései, de a károsultakat kár
talanítani lehet.

Tervezik az állami vadászvizs
ga reformját is. A vizsgákat or
szágosan három hónaponként 
tervezik megtartani úgy, hogy 
akinek nem sikerült a szintet el
érni, az csak újabb három hónap 
múlva próbálkozhat. Minden me
gyében van vizsgabizottság, 
ahol szeretnék a technikai felté
teleket javítani, igy például a kér
déseket videokészüléken, illuszt
rálva tehetik föl. Azokban a me
gyékben, ahol a vizsgákra jelent
kezők száma meghaladja az ez
ret, két bizottságot is alakítottak.

1992. év kiemelt kutatási prog
ramjában első helyen áll a vonu
ló vizivad élőhelyeinek vizsgála
ta. A ragadozó-zsákmányállat vi

szonylatban ennek hatásait mér
ték föl az egyes állatpopulációk
ra, mérleget készítenek a mezei 
nyúl és az üregi nyúl állományá
ról, de nem kisebb kutatási téma 
a szarvasfélék és a vaddisznó ál
tal okozott károk megelőzése és 
csökkentése, valamint a védett 
állatfajokkal - medve, farkas, hi- 
úz - folytatott vizsgálatok.

Vadgazdálkodást segítő aján
lásokat adnak ki az élőhely-gaz
dálkodással kapcsolatban, to
vábbá felhívják a figyelmet a 
mezőgazdálkodókkal kialakított 
jó kapcsolat fontosságára. Ter
vezik az úgynevezett „zöld kato
nai szolgálat", valamint a.hivatá
sos vadászok-vadőrök szerveze
tének erősítését is.

Benéné Ignácz Magdolna

VIZSLA-
VERSENY
KECELEN

A rövid- és drótszórú magyar 
vizsla klubok közös szervezé
sében, a Béke Vadásztár
saság területén ószi tenyész- 
és derbyversenyt rendeztek 
szeptember 5-én. Hideg eső
ben és erős szélben mérték 
össze tudásukat a résztvevők. 
Több vizsla is egészen kiváló 
teljesítményt mutatott és szá
mos új versenyző is részt vett.

Derbygyőztes CACT: Mátai 
Csárdás, rövidszórú magyar 
vizsla. Vezetője: Font János.

Nagyerdei Nimród, drót- 
szórü német vizsla. Vezetője: 
Konecsnyik Károly.

Vadászfai Kontár Aszú, rö
vidszórú magyar vizsla. Veze
tője: Péter Attila.

Pitypang Zengő Blanka, rö
vidszórú magyar vizsla. Veze
tője: Kertész Gabi.

Pomázi Ágoston
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EXKLU ZÍV

Zárolják a vadásztársasági vagyont?
Úgy tűnik, egyfajta divat manap
ság, hogy a közélet állóvizeit fené
kig föl-fölkavarja egy-egy tanul
mány. Jobb esetben valaki, vagy va
lakik .jegyzik*’, igy a szakterület 
képes betájolni legalább a szándé
kot és azt, ami mögötte van. Ami
kor a kezünkbe került a 25 oldalas, 
mellékletekkel ellátott tanulmány, 
rögvest feltűnt az aláírások hiánya, 
hiszen a készítőket „fémjelző" 
M DF Erdészeti és Vadgazdálkodá
si Szakértői Kollégiuma elnevezés 
túl sokat nem mond. Az előterjesz
tés az M D F elnöksége részére ké
szült, címe: „A vadgazdálkodás, va
dászat struktúraváltozása során kö
vetendő szakági politika főbb szem
pontjairól”.

Terjedelmi okokból - természete
sen - nem áll módunkban az egész 
tanulmányt közkinccsé tenni, így a 
lehetőségeink csak arra korlátozód
nak, hogy fontosabb tételeit, ha úgy 
tetszik, sarokpontjait ismertessük. 
Miután teljesen egyoldalú szemlé
letet tükröz, a fair play tisztasága is 
megkívánja, hogy más vélemény is 
kerülhessen a kormányzópárt aszta
lára, hiszen kimondatlanul is min
denki tudja, hogy végső soron ha
talmi harc ez, és a bozótháborúban 
mások a szabályok. Mindenesetre 
szabálytalan előzésnek minősülhet, 
ha csupán egy vélemény kerül az 
asztalra, és csak azt ismerik meg. 
És hogy ez demokratikus vagy sem, 
azt döntse cl mindenki saját lelkiis
merete szerint.

A legfőbb gond. hogy az anyag 
helyzetértékelő részében csak a 
pártállami idők sommás megállapí
tásait lehet megtalálni, mintha két 
év alatt itt nem történt volna sem
mi. így az ebből levont következte
tések sem állnak meg a lábukon, 
legfőképpen nem az 1992. év máso
dik félévében. Szerintünk egy szak
értői csoportnak naprakész infor
mációk alapján kellene dolgoznia. 
Szeretnénk emlékeztetni mindazo
kat, akik most fordítottak egyel a 
„védőfelszerelésen", hogy a hiba
forrásként olyan sokat emlegetett 
úgynevezett „etetésre vállalt”  nagy
vadállomány fogalmát nem a vadá
szok, hanem a haszonbérleti szerző
dési feltételekként kiadott, egykori 
üzemtervek szakképzett kiötlői ta
lálták ki, és hagyták jóvá. Ha mind
ezekkel valakinek gondja van, akár 
név szerint visszakereshetők.

A tanulmány szerint a vadász
egyesületi. azaz vadásztársasági 
hasznosítási rendszer alkotmányelle
nes. a haszonbérbeadás a megyei 
FM  hivatalokon keresztül paternalis
ta jellegű és hatásköri keveredést 
okoz. (sic!) Ez - állítják a szerzők -

egy demokratikus jogállamban el
képzelhetetlen. Annak ellenére, 
hogy tudomásunk szerint az FM 
eddig - bármennyiszer is rákérdez
tünk - őrizkedett hivatalos állásfog
lalást kiadni, ehelyütt kész tényként 
és egyfajta alapkérdésként szerepel, 
hogy a földtulajdonhoz kötött va
dászati jogot támogatja. így ezek 
után valódi huszárvágásnak tűnik, 
hogy a vad az emberiség megőrzen
dő tulajdona, nem lehet „rés nul- 
lius” , azaz gazdátlan jószág, hanem 
az állam tulajdonában kell tartani, 
és markáns szakhatósági kontroll
nak kell érvényesülni. A vadgazdál
kodás regionális terveken és ötéves 
üzemeltetési terveken alapul. Ezzel 
csupán egyetlen gond van, hogy ná
lunk egyetlen nagyvadfaj sem él, 
amelynek állományforgója öt év 
lenne, bár éppen a „markáns kont
roll”  hiánya miatt sajnos egyre 
több helyütt sikerült már elérni. Az 
újfajta ellenőrzést az alábbiak sze
rint képzelik: ..A tervlebontás és a 
szakhatósági ellenőrzés a regionális 
terv előírásainak figyelembevételével 
történik. Az elsőfokú szakigazgatási 
szinten a természetvédelmi igazgató
ság (Tv. lg.), az erdőfelügyelőség 
(E f) és a megyei földművelésügyi hi
vatal (M FH ) egyetértése szükséges. 
Az intézkedések adminisztratív bo
nyolítója az MFH. másodfokon az 
FM. a természetvédelmi jellegű 
ügyekben a KTM-mel egyetértésben, 
az illetékes..." (Ebben a nyakate- 
kert magyar körmondatban, aki 
megtalálja az illetékest, netán a fe
lelőst, azok között ajándékokat sor
solunk ki.) Hasonlókat olvashat
tunk ezelőtt is. hiszen illetékes min
dig volt, csak éppen a felelősöket 
nem lehetett soha megtalálni, ép
pen a megosztottság miatt. A java
solt rendező elvek szerint a vadász- 
területek 3-6 ezer hektárosok lehet
nek. de kivételes, egyedi esetben a 
másodfokú hatóság engedélyezheti 
az eltérést. A vadászterületeket - a 
földtulajdonosok meghallgatása 
mellett - a vadászterület fekvése 
szerinti elsőfokú szakhatóság jelöli 
ki. A vadászterület erdő vagy mező- 
gazdasági területekből álljon, apró- 
és nagyvadas jellegű legyen. A 
nagyvadas jellegű területekhez csat
lakozva legyen „kifutó terület, vé
delmi sáv...”  (Ez az elképzelés már 
régen megbukott.)

A vadászati jogot „liciten”  lehet 
elnyerni, amely árverését a „köz
ponti fekvésű, vagy a legnagyobb 
területű önkormányzat hivatala bo
nyolítja le. Az árverés után a három 
legkedvezőbb pénzügyi ajánlatot 
tevő közül - előnyt kaphat az a va
dásztársaság, amely a szóban forgó 
területhez viszonyítva a legnagyobb

taglétszámmal rendelkezik. (150 
hektáronként egy vadász fölött nem 
szabad elfogadni pályázatot.) Szék
helye a vadászterülethez a legköze
lebb fekszik és korábban is ezen a 
területen vadászott (területismeret). 
A tervezet szerint legalább három
ezer hektáronként egy hivatásos va
dász alkalmazása kötelező. Javasol
nak továbbá két új „szervezetet” . 
Az egyik a szolgáltatási jelleggel 
működő szaktanácsadással - a má
sik a kormány által kinevezve „Er- 
dő-vadvagyon Felügyeleti Kollégi
um” elnevezéssel működne. Az át
meneti időszakra is akad javaslat: 
„a  vadászterületek demokratikus 
szempontok alapján, részben piaci vi
szonyok mellett újraelosztásra kerül
nek. Ezért a vonatkozó törvényben 
utalás lesz arra nézve is. hogy a je 
lenlegi haszonbérleti szerződések mi
lyen határidővel veszítik érvényüket. 
A zavartalan átmenet biztosítása ér
dekében rendelkezni szükséges a je 
lenlegi területes társaságok vagyoná
ról. az átmeneti időszakra a vadász- 
területek védelméről. . . "

Az anyagban annyi áll, hogy a 
nevesített vadásztársasági vagyon
nak csak elenyésző hányada áll a 
tagdíjakból és az úgynevezett társa
dalmi munka értékéből. Ezzel 
egyértelműen az egyesület rendel
kezik. A  vagyon döntő hányada a 
vadgazdálkodásból - amit más he
lyütt szakszerűtlennek minősítettek
- származik. A vagyonfelhalmozó- 
dást nagyon kedvezően befolyásol
ták, hogy a területbérek csak névle
gesek voltak (1-1,5 Ft/ha). Az erdei 
vadkárt nem térítették, a mezőgaz
dasági károknak is csak egy részét 
fizették ki. Egyes társaságok állami, 
szövetkezeti és egyéb „sporttámo
gatásban”  részesültek. Példaként 
Abádszalókot hozzák fel, ahol állí
tólag a vagyonnevesítés összege ta
gonként 700 ezer forint. Mindezek
ből számukra „kézenfekvő” , hogy a 
vadásztársasági vagyon felhalmo
zódása tulajdonképpen a földtulaj
donosok, használók anyagi megrö
vidítésével, azok terhére, részben 
különböző támogatás segítsége 
mellett történt.

Kimondatlanul tehát tisztességte
len úton jutottak - jutottunk - hoz
zá, magyarán: eltulajdonítottuk, és 
ezt ehelyütt a leghatározottabban 
utasítjuk vissza, újfent hivatkozva a 
Magyar VAD ÁSZLAP szakmai és 
nem politikai elkötelezettségére.

Az átalakulási folyamat - szerin
tük - maximálisan egy évet igényel. 
Addig is biztosítani kell az objektu
mok védelmét, erre három javasla
tuk van: a jelenlegi vadászatra jogo
sulttal ideiglenes haszonbérleti szer

ződést kötnek, a haszonbérbeadó sa
já t maga biztosítja az átmenetet (er
dőgazdaságok). valamint a haszon- 
bérbeadó a hivatásos vadászok ha
táskörébe vonásával az MFH-kon 
keresztül.

.....A kedvezőtlen folyamatok me
gállítása érdekében szükségesnek 
látszik a vadásztársasági vagyon mi
előbbi zárolása. A vadásztársaságok 
és szövetségeseik megszűnése eseté
ben pedig a vagyon csak vadgazdál
kodási célokra fordítható. Politikai
lag minősíthetetlen és felmérhetetlen 
erkölcsi következményekkel járna, 
ha a múltban a köznek súlyos káro
kat okozó vadásztársasági kiváltsá
goknak haszonélvezőit esetenként 
százezrekkel kárpótolnánk az eddig 
élvezett jogaik' elvesztéséért. ” 

önálló vadászati törvényre pedig
- az anyag összeállítói szerint - 
nincs szükség, továbbra is az erdő
törvény külön fejezetét kell képez
nie, összevonva a jelenlegi erdőtör
vény-tervezetet a vadgazdálkodási 
paragrafusokkal. A törvénytervezet 
fejezet - írják továbbá - csak egy 
variációban készüljön el, amelynek 
mottója, hogy a vadászati jog föld- 
tulajdonhoz kötött, a vad az állam 
tulajdona. Mindezek után akár 
„slusszpoén”  is lehetne a befejező 
mondat: „ . . .A  szakági politika 
anyagát a teljesség igénye nélkül ál
lítottuk össze. Az eddig sem vitás, 
egyértelmű, főleg vadászati részeket 
érintő témákat nem tárgyaltuk...” 
Tegyük hozzá, szerencsére! Mi lett 
volna még, ha a teljesség igényével 
„daráltak”  volna össze? Ez volt - és 
a múlt idő nem véletlen - az ország
ban az egyetlen olyan szakterület, 
ahol a világon mindenütt elismert 
szaktekintélyt vívtunk ki, eredmé
nyeinket nyugodtan lehetett euró
pai mértékegységekkel mérni. Csak 
aki benne él, az tudja, mi minden 
történt itt már az elmúlt két év alatt 
is, amelyet elsősorban a jövőkép hi
ánya és a létbizonytalanság oko
zott, pedig a „világmegváltó”  el
képzelések csak éppen kiszivárog
tak. Vagy talán az egész alulról 
építkezés, önszerveződés szövege 
csak választási blöff volt? A vadá
szok bele sem szólhatnak saját sor
suk alakulásába? Továbbra is ott 
„fent”  döntik el, ki, hogyan lőhet 
nyulat? Ez sehol a világon, ahol az 
adófizető állampolgár fogalma je
lent is valamit, nem igy van, és nem 
is erre szavaztunk. Minden megál
lapításra legalább ugyanannyi el
lenpéldát is fel lehet sorolni, persze 
csak akkor, ha valaki megkérdezi. 
Elfogultsággal, gyűlölettel, hatalmi 
harcokkal semmire nem megyünk.

Homonnay Zsombor
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FÁCÁN- ÉS NYŰLVADÁSZ ETIKETT
Az őszi hideg éjszakák nemcsak a 
leveleket pergetik le, de meghozzák 
az igazi fácánozás és nyulászat ide
jét is. A sok ugaron maradt föld és 
a száraz időjárás kedvezett a termé
szetes szaporulatnak, jó kilátások
kal indulhatnak a vadászatnak. Ide
jében gondoskodjunk vadászhol
minkról, tökéletes műszaki állapotú 
felszereléssel illik csak vadászni. A 
fegyvert egész évben illik ápolni, de 
vadászat előtt különösen át kell 
nézni. A lőszer megválasztásánál 
vegyük figyelembe, hogy fácánra a 
10-eshez közel eső, mig nyúlra 8-as 
söréttel illik lőni, ennél durvábbal 
megszaggatjuk, mig finomabb sö
réttel csak megpiszkitjuk a vadat. 
Gondoskodjunk aggatékunk rend
behozásáról, mert az elejtett vadat 
nem illik majd a földön vonszolni. 
Nyáron kissé elkanászodott és meg- 
testesedett kutyánkat vegyük keze
lésbe, nehogy a vadászaton süljünk 
fel vele. Vadászatra csak jól dolgo
zó kutyát illik vinni, azt is akkor, ha 
azt a helyi szokások lehetővé teszik. 
Ugyanígy kísérőt is csak olyat hív
junk, aki be tud illeszkedni, segítő
kész és igyekvő.

A vadászati meghívásokat az évi 
vadászterv kézhez vételekor illik 
szétküldeni, hogy mindenkinek le
gyen ideje az egyeztetésre, s ne az 
utolsó pillanatban kelljen kapkod
ni. Mind a meghívás elfogadását 
mind a lemondását köszönettel 
vissza kell jelezni. Közvetlenül a 
vadászat előtt a találkozás helyét, 
időpontját pontosítani kell. Soha 
ne késsünk el, de udvarias negyed
órát mégis várjunk a kezdéssel. 
Gyógyszer vagy alkohol hatása 
alatt vagy betegségtől korlátozva 
szigorúan tilos vadászaton megje
lenni. Találkozáskor a később érke
zőnek illik mindenkinek köszönni. 
A vendég bemutatását a vendéglátó 
soha ne mulassza el, miközben kér
je a helybéli társainak segítőkészsé- 
gét. A vendég soha ne akarjon a

vendéglátóknál okosabb lenni. A 
vadászatvezetönek kötelessége 
meggyőződni arról, hogy a vadá
szat feltételei adottak-e. Felszólítás
ra, amely udvarias határozott kérés 
lehet, mindenki köteles sértődés 
nélkül engedelmeskedni, akár fegy- 
vervizsgálatról, igazolvány vagy el
sősegélycsomag felmutatásáról is 
legyen szó. A hajtókkal legyünk ud
variasak, tiszteljük a kísérőket és 
becézzük a kutyákat. Soha ne felejt
sük el, hogy a vadászat sikere vala
mennyiünktől függ! A vadászatve- 
zetö köteles eligazítást tartani, 
amelyben a köszöntés és a vendé
gek bemutatása után a balesetelhá
rítási és a vadászati tudnivalókat 
kell világosan, félre nem érthetően 
elmondania. Különösen ki kell 
hangsúlyoznia az elejthető vadfa
jok pontos kritériumait (kakas-, 
tyúklövés, királyfácán, süldőnyúl 
kímélet stb.).

Hívjuk fel a figyelmet azokra a 
helyi szokásokra, amelyekkel az 
összelövéseket cl lehet kerülni. így 
például fácánnál két, nagy általá
nosságban használt szokás van. az 
egyik szerint a bal oldalunk felöli 
és a fejünk fölötti fácánra lőhetünk, 
a másik szerint balra, jobbra a 
szomszéd távolságának feléig lőhe
tünk. Nyúlnál általában a kétoldali 
szomszéd féltávolságán belül hala
dó nyúlra lőhetünk. Akármelyik 
megoldást is választja a vadászatve- 
zetö, azt még az eligazításon közöl
je, és a vadászok ehhez tartsák ma
gukat.

A helyek szétosztásánál célszerű 
a sorszámhúzás, de a közeli könnyű 
helyeket ne húzással döntsük el, 
hanem idősebb és nehezen mozgó 
vadásztársainknak tartsuk fent.

Induláskor akár szállítóeszköz
zel, akár gyalogosan megyünk a 
helyszínre, a vadászatvezető utasí
tásának megfelelően rendben, gyor
san és csendesen cselekedjünk. A 
fegyvereket megtört állapotban, a

félautomata fegyverek töltényűrbe 
keresztbe tett töltényhüvellycl, ég
nek irányított csővel legyenek bal 
váltunkon elöl függesztve. A vadá
szat színhelyén a vadászok és haj
lók felvonulása a vadászatvezető 
utasítása szerint történhet csak. 
Más véleménynek vagy egyéb meg
jegyzésnek nincs helye! A  vadászat- 
vezető irányítását csak az általa 
megnevezett segítők továbbíthatják 
a vadászok felé. Felvonuláskor, el
helyezkedéskor, leálláskor szigorú
an tilos ügyeskedve mások kárára 
előnyökhöz jutni. (Gazos bokros 
felé húzódni, leállni, csupasz lapo
sokat, nehéz tereprészeket kikerülni 
stb.) Betölteni csak a lőállások el
foglalásakor a körből vagy hajtás
ból kifordulva lehet a vadászat kez
detét jelző kürtszóra. Kör- és stráf- 
vadászaton ne rohanjunk, ne csi
náljunk kaput azzal, hogy szomszé
dainkat arrébb küldjük, valamint 
lemaradva ne zsákoljunk. Ne léni- 
ázzunk, azaz fegyverrel kísérve a 
nyulat ne húzzuk keresztül a cél
gömböt a puskássoron, hanem még 
előtte 45 fokkal emeljük föl a fegy
vert és utána 45 fokkal leeresztve 
célozhatunk tovább. A repülő fá
cánnál 45° alatt ne tegyünk lövést. 
Örüljünk egymás szép lövésének, s 
kalapemeléssel vagy „bravó”  kiál
tással adjuk szomszédunk tudomá
sára elismerésünket. Puskánk lőké- 
pének isn%eretében soha ne tegyünk 
túl közeli „fasírozó”  vagy túl távoli 
csak „megpiszkító”  lövéseket. Ke
rüljük cl az összelövéseket, s ha vé
letlenül mégis egyszerre lőttünk 
ugyanarra a vadra, jó szívvel és 
nem bántó megjegyzéssel engedjük 
át társunknak, különösképpen, ha 
idősebb vagy vendég vadásztárs, il
letve ha kevesebb vadat lőtt mint 
mi. Az ilyen átengedett előnyt egy 
esetleges újabb összelövésnél illik 
visszaadni akár egy „Te lőtted, ott a 
találat stb.”  közléssel. Soha ne le
gyünk kapzsiak, ne előzzük meg

szomszédainkat, s legfőképpen so
ha ne lőjünk az ő lőterülctükbe! A 
lőtt vadat mindig vegyük fel vagy a 
hajtóval vetessük fel. A felvett nyu
lat mindig vizeltessük meg hátával 
összetett lábunkhoz szorítva a ha
salját felülről lefelé jobb tenyerünk
kel többször erőteljesen lesimítva. 
A nyulat fejjel lefelé, a fácánt fejé
nél fogva fűzzük aggatóra. A seb
zett vadat soha ne mulasszuk el 
megkeresni és tarkózással kínjaitól 
megváltani. (A nyulat bal kézzel 
hátsó lábainál fogva lógatva jobb 
kéz tenyerének élével erősen tarkón 
vágjuk, a fácánt evezötollával vagy 
tarkozókéssel tarkón szúrjuk.) A 
lőtt vaddal tisztelettel és gondosan 
bánjunk. A figyelmeztető kürtszó 
vagv egyéb jelzés után soha ne lő
jünk beleié, és a legnagyobb vadsü- 
rüségben is őrizzük meg nyugal
munkat, s legyünk udvariasak.

A vadászat lefúvása után lövést 
tenni szigorúan tilos! A lőtt vad be
jelentésénél legyünk pontosak. Me
leg időben mihamarabb belezzük ki 
a vadat, és vadászat közben is szel- 
lősen felfüggesztve szállítsuk. Hosz- 
szabb útra csak a már kihűlt vad 
szállítható. Az egész napos vadá
szat végeztével illik terítéket készí
teni, ahol téglalap vagy kör alakzat
ban rendezzük el a vadat lombbal 
díszítve. Máglyákat gyújtunk, a 
puskások, hajlók fegyelmezetten 
tőrt fegyverrel rendezetten állva, le
vett kalappal meghallgatják a vadá
szati elöljárónak adott jelentést, a 
köszönő szavakat, és rövid csend
del vagy kürtszóval végső tiszteletet 
adnak a vadnak. Az ezt követő va
dászrész kiadásnál mindenféle 
nemtetszés vagy megjegyzés mellő
zendő, és a kapott vad levett kalap
pal veendő át és köszönendő meg. 
A vadászat végeztével ne rohan
junk azonnal el, hanem kis társasá
gokba verődve a közös élmények 
megbeszélésével erősítsük a vadász- 
barátságot. Bán István
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MERRE TARTAVADASZAT?
(HOZZÁSZÓLÁSOK A „TEGYEN HOZZÁ EGY GONDOLATOT” CÍMŰ VITAINDÍTÓ CIKKHEZ, I. RÉSZ)

A JELEN  SZÁMOKBAN A vadgazdálkodás, a vadászai a társadalom és a gazdaság
annyi más területéhez hasonlóan, fordulóponthoz érkezett.
Szükségessé vált az eddigi álláspontok, nézetek áttekintése, 
a kialakult helyzet értékelése, a célok és feladatok kijelölése, 

az ezek megvalósításához szükséges jogszabályi keretek 
megteremtése, a szervezeti és intézményi módosítás.

Mindezeknek úgy kell megtörténnie, hogy közben oldódjanak 
a vadgazdálkodásban keletkezett feszültségek, de lehetőleg 

minden értéket megőrizzünk, amelynek hazánk 
vadgazdálkodása ma is a hordozója.

A fentiek megvalósításához szükséges irányelveket úgy kell 
meghatározni, hogy azok összhangban legyenek a társadalm i 

érdekekkel és következményekkel, feleljenek meg 
a folyam atban lévő tulajdoni és gazdasági változásoknak, 

illeszkedjenek Európa vadászati rendjének szabályozásához 
és történelmi hagyományainkhoz

1991-ben a vadgazdálkodásból, va
dászatból származó bevétel 4,1 mil
liárd forint volt és ebből az ered
mény 611 millió forint.

A külföldiek bérvadásztatásából 
2,5 milliárd forinthoz jutottak a 
vadgazdálkodók és ehhez járult 
még az élővad-, valamint a vadhús
eladásból származó 0,8 milliárd fo
rint. Ugyanakkor jelentősen nőttek 
a kifizetett vadkárok is. A mezőgaz
dasági vadkárért 354 millió, erdei 
vadkárért 96 millió forintot fizettek 
a vadászatra jogosultak.

Terítékre került: 36 749 szarvas 
(9477 bika), 6205 dám (1335 bika), 
44 005 őz (19 720 bak), 2812 muf
lon (1081 kos) és 43 768 vaddisznó. 
A szarvasbikáknak 55 százalékát, a 
dámbikúknak 72 százalékát, az őz
bakoknak 78 százalékát, a vaddisz
nónak 24 százalékát külföldiek lőt
ték. Ugyancsak külföldi bérvadá
szok lőtték a mintegy 140 ezer terí
tékre került mezei nyúlnak és a 670 
ezer fácánnak a felét.

A bérvadásztalásból és a hozzá 
kapcsolódó szolgáltatásokból jelen
tős bevétele származott valamennyi 
vadea/dának. A vadászati turiz
musban és vadkereskedelcmbcn 
egyaránt erősödött a verseny. A ha
zai árualapért már közel 150 iroda 
verseng, de ezek közül mindössze 
4-5 irodának volt jelentősnek 
mondhiió forgalma.

Az ágazaton belüli feszültségek 
kialakulásának egyik oka. hogy a

vadászat funkciói közül egyre in
kább a gazdálkodási funkció került 
előtérbe, amely elsősorban a jöve
delemszerzésre irányult. Az állami 
szektorban a nyereségérdekeltség, a 
társaságoknál a kiadások finanszí
rozási kényszere váltotta ezt ki. A 
kialakult politikai viszonyok segí
tették a folyamatot és maguk a vad
gazdálkodók (állami és társasági 
szektor egyaránt) keresték a hatal
mi gócpontokhoz való kapcsolódás 
lehetőségét és ezzel biztosították a 
vadászat és vadgazdálkodás érde
keinek előtérbe helyezését az erdő- 
és mezőgazdálkodás érdekeivel 
szemben. A mezőgazdálkodásban 
okozott károk azonban egyszerűsí
tett formában az úgynevezett „ob
jektív felelősség elve" alapján meg
térülnek, míg az erdőben okozott

károk csak polgári peres úton érvé
nyesíthetők.

Mivel alig kezdeményezett erdő
gazdálkodó bírósági úton erdei kár
térítési eljárást, a vadásztársaságok
nak lehetőségük nyílt a valóságos
nál nagyobb gazdasági eredmény 
elérésére a vadászati jog bérlete se
gítségével. Ugyanakkor meg kell 
említeni, hogy az intenzív erdőgaz
dálkodás, a nagv területű tarvágá
sok, valamint a fenyő- és nyárprog
ram is elősegítette az erdei vadká
rok megjelenését, mivel csökkent az 
erdők vadeltartó képessége és a fe
nyőféléket idősebb korban is elő
szeretettel károsítja a szarvas. Az 
eredményes erdősítések érdekében 
egyre több fiatalost kellett bekeríte
ni, az erdő egyre nagyobb hányadá
ból zártuk ki a nagyvadat, és a sza

badon maradt erdők még nagyobb 
károsításnak lettek kitéve.

A vadállományt az üzemtervek
nek kellett volna szabályoznia, de 
annak vadlelövésre vonatkozó ren
delkezései már évekkel ezelőtt el
váltak a valóságtól. Az állomány
becslések jelentős mértékű hibát 
tartalmaznak.

Az apróvadállomány alakulása 
ellentétes tendenciájú a nagyvadé
val. Az élőhely romlását, beszűkü
lését az intenzív mezőgazdálkodás 
kialakulása okozta. Annak eredmé
nyeként a természetes populációk 
szinte teljesen visszaszorultak, ami 
különösen a fácánra és fogolyra jel
lemző. Helyüket átvették a mester
séges tenyésztés révén elterjesztett, 
gyakran meghatározhatatlan erede
tű alfajok keresztezései.

Jelentős társadalmi feszültség 
forrása, hogy rendszeresnek mond
ható vadászati lehetőségük nagy
részt csak a területtel rendelkező 
vadásztársasági tagoknak van. Szá
muk az utóbbi két évtizedben 
ugyan megduplázódott, de még
sem nőtt kellően. A vadásztársasá
gokon kívül rekedtek részben bér
kilövö vadásztársaságot alakítot
tak, részben várakoznak a felvétel
re, kevés lehetőségük adódik a va
dászatra. E feszültség feloldása az 
érdekképviseleti szervek feladata 
volna, de ez idáig nem tudlak ér
demi változásokat elérni. Remél
hető azonban, hogy a demokrati
kus átalakulások eredményeként 
erre is sor kerülhet.

Pintér István

PROFIT VAGY IMOIMPROFIT?
Véleményem szerint az nem valós 
kérdés, hogy létezik-e, létezhet-e a 
természeti környezet a Kárpát-me
dencében emberi beavatkozás nél
kül. Szerintem sem itt, sem másutt 
nem létezhet ma már. Gyakran 
mondjuk, az ember része a természet
nek, de nem ura, zsarnoka. Amennyi
re igaz c megállapítás második fele, 
annyira igaz az első fele is.

Való igaz, a vadászható és nem 
vadászható fajokra történő csopor
tosítás mesterséges és idegen az 
ökológiai szemlélettől. Ugyanúgy 
egyre eröltetettebbe válik az a pár
huzamosítás is, hogy az ..ehető”  és 
„nem ehető” vadfajok szerint ala
kult ki az említett kategorizálás. 
Úgy gondolom, valamikor ez száz
százalékosan igaz volt, de egyre ke
vésbé lesz igaz, ahogy megvalósul 
(reményeim szerint is) az az elkép
zelés, hogy a szabályozott vadászat 
a ten.uszetvédelem része, egyik 
eszköze

Nem vitatható, a növényevő 
nagyvadfajok szabályozása régi
ónkban jelenleg is és belátható ide
ig, továbbra is elképzelhetetlen em
beri közreműködés nélkül. Inkább 
az a nagy szakmai kérdés: van-e 
Európában, és ezen belül szükebb 
régiónkban realitása annak a célki
tűzésnek, hogy önszabályozó öko

lógiai rendszereket hozzunk létre? 
(Pl. az élöhelyi feltételek megterem
tésével párhuzamosan csúcsragado
zók visszatelepítése.) Megmondom 
őszintén, e tekintetben nekem ko
moly aggályaim vannak. Nem vo
nom kétségbe a megvalósítás lehe
tőségét, de nem vagyok biztos an
nak ésszerűségében. Ugyanennek a 
problémakörnek egy másik része: 
nem léteznek „nagyon önszabályo
zó” és „kicsit vagy részben önsza
bályozó” ökológiai rendszerek. Az 
önszabályozás egy minőségi ugrás, 
ha már bármilyen kis mértékben, 
de mesterségesen beavatkozunk, 
vagy be kell avatkoznunk az ökoló
giai rendszer működésébe, máris 
szembetalálkozunk „az emberi bea
vatkozás, antropogén hatás”  teljes 
problémarcndszcrévcl. így vélemé
nyem szerint illuzórikus elképzelés 
az önszabályozó ökológiai rendsze
rek elérésének megcélzása.

Mind a nagy-, mind az apróvad
gazdálkodás esetében határozottan 
el kell váljon a természetes állatpo
pulációk kezelése (vadgazdálko
dás) a mesterséges vadtenyésztésen 
alapuló (intenzív vadgazdálkodás) 
egymástól mind az alkalmazott 
technológia, mind a gazdálkodás 
ökonómiai szabályozó rendszeré
nek tekintetében.

A vadon élő állatpopulációk ese
tében indokolt a klasszikus vadgaz
dálkodási és vadászati módszereket 
fenntartani a nonprofit érdekeltségi 
keretek között. E gazdálkodás szín
tere a természetszerű erdő-, vala
mint a környezetkímélő mezőgaz
dálkodás.

Az intenzív vadgazdálkodás szín
tere a vadászerdő, valamint az in
tenzív apróvad-gazdálkodásra kije
lölt csenderes mezei terület. Az al
kalmazott technológia az intenzív 
vadtenyésztés, mindez profit-előál
lítási érdekeltségi rendszer keretei 
között. A két tevékenységtípus tér- 
belilcg is, idöbelileg is egyértelmű
en elhatárolt kell legyen egymástól. 
Az első tevékenységtípus speciális 
társadalmi igényeket volna hivatott 
kielégíteni a „luxusigény-kielégí- 
tés” mindenkor adott társadalmi 
szabályai között. Az utóbbi a tö
megigényeket volna hivatott kielé
gíteni, ennek megfelelő feltétel
rendszer keretei között. Még vala
mit e témához: az az erdő, ahol az 
erdei vad. az a mező, ahol a mezei 
vad nem képes önmagát fenntarta
ni. az ember fennmaradását sem 
képes tartamosan és hosszú távon 
biztosítani. Tehát a populációdina
mikai változások nemcsak a vadá
szoknak, nemcsak a természetvé

dőknek, hanem az egész társada
lomnak: jelzések! Sajnos a tapasz
talatok szerint a ma társadalmának 
„receptorai”  ezeket a jelzéseket 
még nem érzékelik kellően.

Jogos az az aggály a társadalmi 
trendek tükrében, hogy a vadgaz
dálkodás is profitszerző tevékeny
séggé válik. Amennyiben ez be is 
következik, eleve kizárt az a lehető
ség, hogy a vadgazdálkodás és a va
dászat a természetvédelmi tevé
kenység részeként valósulhat meg. 
Mindenütt a világon a természetvé
delem nonprofit tevékenység, sőt 
igen sok helyen már az erdőgazdál
kodás is az! Magántőkeként csak a 
profittermelésnek van értelme, ép
pen ezért minden nonprofit, de tár
sadalmilag szükséges tevékenységet 
általában az állam vállal magára 
költségvetési működtetéssel.

Meggyőződésem, hogy többek 
között ennek az összefüggésnek a 
nem időben történő felismerése az 
egyik oka annak, hogy a hagyomá
nyosan piacgazdálkodást folytató 
régiók vadgazdálkodása, valamint 
az állam által központilag szabályo
zott és közvetlenül irányított vad- 
gazdálkodást folytató régiók vadál
lománya között ma még ilyen nagy 
a különbség.

Dr. Porubszky János 

— — — — —
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A VESZETTSÉG ELLEN

Ismét a trófeabírálatról
Az augusztusi számban megjelent 
.Új utakon a trófeabírálat cimú 
irás nagy visszhangot váltott ki a 
vadászok körében. A hozzánk ér
kező kérdések és közvetett infor
mációk alapján úgy tapasztaljuk, 
hogy többféleképpen értelmezik a 
cikkben megfogalmazott elképze
léseket.

Mindenekelőtt le kell szögezni, 
hogy a cikk a jövőbeni elképzelé
seket. illetve tervezett új rendelet
módosítás trófeabírálatra vonat
kozó részét ismerteti, de az egysé
ges rendelet megjelenéséig nincs 
változás a jelenleg kialakult - so
kak által kifogásolt - bírálati rend
szerben. Ugyanígy a rendelet 
megjelenéséig a bírálati dijak sem 
változnak.

Téves értelmezés, hogy a me
gyében zsákmányolt trófeát kizá
rólag az illetékes megyében mű
ködő bizottság bírálhatja el. A ter
vezet szerint minden megyében 
egy trófeabíráló bizottság fog mű
ködni közvetlenül a megyei vadá
szati felügyelő irányítása, ellenőr
zése mellett. Ez nem azt jelenti, 
hogy kizárólag a megyei Földmű
velésügyi Hivatal helyiségében 
lesz a bizottság elhelyezve, ha
nem az eddigi működési területen
- szükség szerint - a megyén be
lül több helyen is lesz bírálat, de 
az egységes tevékenységért a me
gyei felügyelő felel.

A jövőben sem kötelezhető a 
külföldi vadászvendég, hogy meg
határozott bizottságnál mutassa

be a trófeáit, már csak azért sem, 
mert gyakori, hogy egy magyaror
szági útja alkalmával több megyé
ben vadászik, és útja végeztével 
az éppen útba eső helyen működó 
bizottságot választja.

A hazai vadászok részére cél
szerű lenne az eddig bevált idő
szakos bírálati rendet fenntartani, 
azzal a módosítással, hogy évente 
több alkalommal, körzetenként 
kellene a trófeákat összegyűjteni, 
és kihelyezett bírálatot elvégezni. 
Ez nem új dolog, eddig is sok me
gyében így volt.

Reméljük, hogy a terveink már 
jövőre valóra válhatnak.

Szidnai László,
az OTB elnöke

Ez is 
vadkár- 
elhárítás

Augusztus végén Németor 
szágban. egy main-spessarti 
kis faluban tartózkodtam. Bará
tomhoz szombaton délután, a 
helyi borfesztivál megnyitása 
után telefonüzenet érkezett 
egy közeli falu mellett vadász- 
területet bérlő ismerősétől Lé
nyege, hogy egy parasztgazda 
jelezte, a kukoricatáblájában 
vaddisznók tartózkodnak, meg
hajtják a kukoricát, jöjjön segi 
teni. Megfigyelőként vele tar
tottam. Egy óra múlva a meg 
adott helyen, a fogadó előtt 
sorra álltak meg a szintén alar- 
mirozott vadászcimborák autói. 
Becslésem szerint harminc 
puskás, húsz hajtó és jagdterri- 
erek, vizslák gyűltek össze. Rö
vid felvonulás után a terület 
bérlője két-három mondatos 
eligazítást tartott, s már olajo
zott gépezetként megindult a 
vadászat. A puskások három 
oldalról körülállták a kukoricát, 
a negyedik oldal felől megin
dult a hajtás Mindenkinek min 
den mozdulatából sütött a be 
gyakorlottság. A hajtás viszont 
üresnek bizonyult. A vaklármát 
a résztvevők mosolyogva, zú
golódás nélkül tudomásul vet
ték és magától értetődő termé
szetességgel betértek a foga
dóba. A társaság az asztalokat 
egybetolta és ki-ki alapon ren 
delt káposztás kolbászt, sört. 
bort, limonádés kólát. Megje
lent a kukoricatulajdonos pa
rasztgazda is. A pincérrel asz
talonként két, literes rozssörös 
korsót tetetett le, köszönve a 
vadászok megértését. Látszott, 
hogy ez szokásos dolog, mint 
ahogy szokás szerint ezekbe a 
többletitalokba a vadászok be
leittak, és továbbadták a kupát. 
Az asztalfón a terület bérlője 
foglalt helyet, aki figyelmet 
kért. megköszönte társainak, 
hogy első hívó szavára ilyen 
szép számban segítségül meg
jelentek, majd belefogott egy 
vadászdalba, és a többiek is 
belekapcsolódtak. A strófa vé
gén a szép dalt már sok szó
lamban fújták. A dal elülte egy
ben jel volt arra is. hogy a vad
kárelhárító vadászat véget ért, 
sorra kerekedett fel egy egy 
autós-társaság. Nem paroláz- 
tak a távozók senkivel, az ott- 
maradóktól minden asztal 
megkopogtatásával búcsúztak 
azzal a biztos tudattal, ha hol
nap az ó területükön kell, a se
gítség rendre megérkezik.

dr. Kerényi Mihály

Magyarországon 1954-ig kizárólag 
az ebek terjesztette, úgynevezett te
lepülési (urbánus) veszettség for
dult elő. A kutyák évenkénti kötele
ző védőoltásával és a szigorú eb- 
rendtartási szabályok bevezetésével 
eredményesen lehetett védekezni és 
csakhamar mutatkoztak az eredmé
nyek, a világon elsőként megszaba
dultunk a veszettségtől.

A II. világháború idején a Keleti
tenger partvidékén a vadon élő 
állatokon erdei (sylvaticus) veszett
ségjárvány alakult ki. Ennek fő ter
jesztője a vörös róka volt. A jár
ványvonulat 1954-ben érte cl ha
zánk Szlovákiával határos északi 
hegyvidékét, és 1970-re már az 
egész országra kiterjedt. 1978 óta a 
megállapított esetek évenkénti szá
ma ezer körül mozgott, a legtöbbet 
(1465-öt) 1987-ben jegyezték fel. Az 
esetek 70 százalékát rókában állapí
tották meg, és a háziállatokban elő
fordult megbetegedést is minden 
esetben rókaval történt érintkezésre 
lehetett visszavezetni.

Az erdei veszettség megfékezése 
vagy felszámolása érdekében tett 
korábbi védekezési intézkedések 
(vadászat, mérgezés, csapdázás, a 
kotorékok elgázositása) világszerte 
kevés változást hoztak és kegyetlen
ségükkel mindenütt az állatvédők 
heves tiltakozását váltották ki. Ahol 
pedig sikerült csökkenteni a rókák 
számát, egyéb vadon élő állatfajok 
vették át szerepüket a veszettség 
fenntartásában és terjesztésében.

A szájon át alkalmazható vakci- 
názás kidolgozása forradalmasítot
ta az erdei veszettség elleni védeke
zést. Az oltóanyagot tartalmazó 
kapszulát kezdetben csirkefejbe, 
később a rókák számára kedvelt íz- 
és szaganyagot tartalmazó mester
séges csalétekbe rejtették. A csal
étekbe rejtett vakcinavírus emberre 
és állatra egyaránt veszélytelen. Az 
ember védőoltását kizárólag a vak- 
cinavirus szembe, az orr és a száj 
nyálkahártyájára, vagy nyílt sebbe 
jutása indokolja. Erre az elmúlt 15 
év során egyetlen esetben került sor 
Európában. A csalétek kihelyezése 
a rókakotorékok számától és helyé
től függetlenül, egyenletes rácshá
lózat formájában történik. A négy
zetkilométerenként kihelyezett csal

étkek számát (15-20) a területen 
előforduló veszett rókák száma ha
tározza meg. A kihelyezés kézzel 
vagy légi úton történhet. Lakott te
rületekre, közutakra, élő vizekbe 
csalétek nem kerülhet. A kezelést 
hat hónapos időközzel, 2-3 alka
lommal kell megismételni. Ennek 
eredményeként akár 5 éves időtar
tamra is elérhető a fertözésmentes- 
ség. Újrafertőződés esetén gócoltás
sal a mentesség visszaállítható.

Európában 1978 óta alkalmazzák 
a rókák szájon át történő védelmét. 
Napjainkban Románia és Magyar- 
ország kivételével valamennyi fer
tőzött európai országban folyik a 
vakcinás védekezés. A vakcinázott 
területeken a veszettség mindenütt 
jelentősen visszaszorult, egyes or
szágokban (pl. Svájcban, Finnor
szágban, Olaszországban) pedig a 
korábbi mentesség is visszaállt. A 
veszettség azonban nem tartja tisz
teletben az országhatárokat, ezért a 
szomszédos országok közös érdeke, 
hogy összehangoltan, egymást véd
ve végezzék cl a vakcinázást. A Vi
lágegészségügyi Szervezet és az Eu
rópai Gazdasági Közösség kezde
ményezésére az európai országok 
között már 1986 óta ebben a témá
ban eredményes együttműködés fo
lyik. Magyarország kezdettől fogva 
részt vett az évenkénti megbeszélé
seken, és feltétlenül szükségesnek

tartotta a módszer hazai bevezeté
sét. A vakcinázás elkezdéséhez 
azonban csak 1992-ben sikerült elő
teremteni a pénzügyi fedezetet. Az 
első hazai vakcinázásra október 
második felében kerül sor Györ- 
Moson-Sopron, Vas és Zala me
gyékben. Az évek óta a szomszédos 
területet használó módon vakciná- 
zó Ausztria határától számított 20- 
25 kilométeres sávban. A veszett- 
ségmentesitendö terület fokozato
san terjed ki a Dunántúl egészére. 
A védekezés hatékonyságának el
lenőrzése céljából meghatározott 
számú elejtett, továbbá valamennyi 
elhullott róka tetemét a hatósági 
állatorvosok közreműködésével a 
kijelölt állategészségügyi intézetek
be kell eljuttatni. Ebben a munká
ban számítunk a vadászok segítő 
közreműködésére.

Az eddigi tapasztalatok azt bizo
nyítják, hogy vakcinával töltött 
csalétkek kiszórásával az erdei ve
szettség leküzdhető az állatállo
mány megtizedelése nélkül is. Ha 
az országok kellő körültekintéssel 
és hatékonysággal végzik a vakci
názást, remény van arra is, hogy ez 
a betegség rövid időn belül teljesen 
eltűnik Európából.

dr. Mocsári Endre 
igazgató

Országos Állategészségügyi
Intézet
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EMBERNEK FARKASA
Szabó Ferenc, sümegi erdész-va
dász, úgy megbánta, hogy farkast 
lőtt, mint kutya, amelyik hetet köl- 
kedzett. A meglehetősen közismert 
toportyán-történet a múlt év de
cemberében kezdődött. Alkonyat* 
kor magaslesen ülve egyszer csak 
arra lett figyelmes, hogy egy farkas- 
kutyaszeru jószág cserkel egy őzgi
dára. Meglőtte annak rendje-módja 
szerint, de amikor kézbe került, fel
vetődött: nem valóban farkas fek
szik-e a terítéken? Legott kocsiba 
tette és dr. Nagy Endre edericsi 
múzeumába vitte, ahol a gyanú to
vább erősödött. Másnap felvitték 
Budapestre, a Természettudományi 
Múzeumba, ahol is a zoológusok 
megállapították, hogy az elejtett 
példány farkas. (A  nyolcvanas évek 
elején ennek pont a fordítottja tör
tént, minden lap megírta, hogy far
kas esett a Bakonyban, de később, 
a tüzetes vizsgálat után helyesbíteni 
kellett, mert az anatómiai jelek j  
alapján kiderült, hogy elcsatangolt ^ 
német juhászkutya okozta a vaklár- o 
mát, amelyekből jócskán akad el- o 
kóborolt, elvadult példány.) £

Ez azonban tényleg „farkassá & 
vált", s így igazoló jelentést kértek o 
az clcjtőtől, részletesen kivizsgálva „ 
a körülményeket. Az edericsi múze- £ 
um számára megrendelték az állat 2 
kitőmését, kiállították a FeHoVá-n 
és a megyei lapok is - jócskán kiszí
nezve - tálalták a szenzációt az arra 
éhes olvasóknak. A dolog akkor 
kezdett meglehetősen furcsa irányt 
venni, amikor Szabó Ferenc a Ter
mészettudományi Múzeumtól kérte 
vissza a farkas koponyáját, amelyet 
szintén az edericsi múzeumban sze
retett volna elhelyezni. A jelenlegi 
jogszabályok szerint a farkas nem 
védeti állat, elejtését azonban a 
3/91 FM rendelet előzetesen egyez
tetett engedélyhez köti. A kóbor 
ebeket azonban a vadászatra jogo
sult megbízottja szabadon elejtheti, 
sőt az állategészségügyi szervek a 
legtöbb helyen erre kifejezetten. 
Írásban is felhívják a figyelmet, a 
veszettség terjedésének megakadá
lyozására. Miután az esetet kivizs
gálták és szabálysértést nem állapí
tottak meg. Szabó Ferenc úgy gon
dolta, hogy ha már így esett, a ko
ponyára jogos az igénye, hiszen a 
trófea - a szabályok és hagyomá
nyok szerint - az elejtőt illeti meg, 
így annak sorsáról egyes-egyedül ő 
rendelkezik.

A koponya helyett azonban a 
múzeum főigazgatójától, dr. Mats- 
kási Istvántól az alábbi levelet kap
ta:

«... Értesítjük önt. hogy az ön ál
tal 1991 decemberében lőtt farkas 
koponyáját 11 286-os szám alatt lel
tárba vettük. Egyben felhívjuk szí
ves figyelmét, hogy a jelenleg érvé
nyes jogszabályok alapján, a farkas 
hazánkban csak engedéllyel lőhető.
A kialakult gyakorlat szerint azon
ban, amennyiben az elejtő az álla
tot, illetve annak koponyáját tudo
mányos célokra a Magyar Termé
szettudományi Múzeumnak fel
ajánlja, a hivatalos szervek eltekin
tenek az engedély nélküli vadászat 
jogi következményeinek érvényesí
tésétől. Mivel a koponya a Múze
um Emlösgyüjteményének tulajdo
nába került, a Múzeum lemond a

bőrről, amelynek további sorsáról 
ön dönt."

Szabó - természetesen - ebbe 
nem nyugodott bele. Ideges lett, 
hozzánk fordult. Ahol vagy száz 
éve nem lőttek farkast, ott „kiala
kult gyakorlat”  sem igen lehet, és a 
múzeum nem hatóság, amely elko
bozhat valamit. Furcsa továbbá eb
ben az esetben az úgynevezett

„vádalku" is, hiszen semmiféle sza
bálysértést nem állapítottak meg. 
Ha ezt Szabó elfogadná, akkor „bű
nössé" válna, azaz engedély nélküli 
vadászatot folytatott volna, amely 
társasági fegyelmivel, sőt a vadász-

{'cgy bevonásával is járhat. Egyéb- 
;ént is, a lakóhelyéhez legközeleb

bi, Nagy Endre edericsi múzeumá
ba szánta, levélben ezért is tiltako
zott az eljárás ellen. Közben a ko
ponyát - leltári számmal - az OTB- 
nél lebíráltatták, 42,8 pontot ka
pott, azaz aranyérmes lett. A nem
zetközi képlet szerint ugyanis 37- 
38,9 pontig bronz-, 39-40,99-ig 
ezüst-, 41 felett aranyérmes a far
kaskoponya. Szabó Ferencnek sok 
évtizedes vadászmúltja után ez lett 
volna az egyetlen aranyérme, per
sze ha megkaphatta volna.

Telefonon érdeklődtünk a fő
igazgató úrnál, mi a helyzet a kopo
nyával és ki van-e állítva valahol?

- Kiállítva nincsen - mondotta -, 
de miután az elejtő szerintem jogta
lanul jutott hozzá, nem mondunk le 
róla. A hivatalos természetvédelmi 
szervek szakvéleményét kértem, en
nek ismeretében döntünk véglege
sen...

A joghézag ténye kétségtelen, de 
mindezek ellenére vannak érvényes 
szabályok, rendeletek. Amíg újabb

jogszabályok mindezekről nem ren
delkeznek másképp, addig az érvé
nyeseket kell alkalmazni, legalább
is akkor, ha valamiféle jogállami
ságra törekszünk. Az FM illetékes
sége pedig egyértelmű... volna. Az 
igazgató úr olyan irányú kérdésére 
pedig, hogy mióta trófeás vad a far
kas, nehéz egy szóval reagálni, mert 
nem itt találták ki, hanem tőlünk

sokkal nyugatabbra, lévén a képlet 
nemzetközi, amely szerint ők a tró
feát lebíráltatták, bár annak dijával
- ahogy hallottuk - adósai marad
tak az OTB-nek. Mielőtt bárki meg
sértődik, „farkast kiállt” , bűnbakot 
keres, szeretnénk kijelenteni, hogy 
semmi más célunk nincsen, mint az 
emberséges megoldás megkeresése. 
Ma, amikor az orvvadászok serege 
röhög a markába, példás büntetés
ről lehetetlen írni, nem azon kelle
ne elhúzni a port, aki jóhiszeműen 
járt el. Eleve rosszindulatúnak bé
lyegezni, gyanúsitgatni, példát sta
tuálni, egyetlen tévedéséért olyan 
országban, ahol az elmúlt negyven 
év egyetlen nagy tévedés volt. Az 
összes ellentmondásaival együtt a 
(játékszabályokat - egyelőre - ő 
tartotta be, vesztére.

A szerencsétlen elejtőnek - aki 
részletes kimutatást készített - az 
„ügy" a kitömetéssel, utazgatások
kal, egyebekkel együtt, eddig több 
mint százezer forintjában van. Itt 
ugyan nincs mese, manapság Piros
ka és a kedves nagymamája minden 
bizonnyal a család vadászát hajíta
ná a kútba és inkább a farkassal él
nének együtt, mert az lényegesen 
olcsóbb, még akkor is, ha árt az 
egészségnek.

H. Zs.

a megegyezesre
A FÜGGETLEN VADÁSZ 

FÓRUM JAVASLATA
A rendszerváltozás során kimondva 
vagy kimondatlanul vérre menö ha
talmi harc, egymás sárbatiprására tö
rekvő személyeskedő viták dúlnak 
arról, hogy kit illessen meg a vadá
szati jog. Sikerült azonban már ab
ban megegyezni, hogy a vad. a nem
zeti kincs részeként, továbbra is álla
mi tulajdon maradjon, és éppen ezért 
a vadgazdálkodás szigorú szakmai 
felügyeletére szükség van, amely az 
állam tulajdonost felelősségéből adó
dik. Vitatott azonban, hogy a szak
mai felügyeletet ellátó szakemberek 
melyik szervezetnek legyenek az al
kalmazottai, és a vadászati jog kit il
lessen? A körvonalazódott három ál
láspont a vadászati jogot az állam
nak, a földtulajdonosoknak, vala
mint az ónkormányzatoknak adná. 
Valamennyi előnyének és hátrányá
nak mérlegelésével a mindenki szá
mára elfogadható megoldást az je
lentené, ha abban egyetértenénk, 
hogy az állami tulajdonú vaddal 
folytatott hosszú távú garanciákat 
nyújtó ok és ésszerű vadgazdálkodás 
az össznemzeti érdeket szolgálja. Ezt 
az érdeket pedig az állam vala
mennyi tartósan állami tulajdonú, 
nemzeti kincs jellegű, természeti erő
forrásokkal gazdálkodó és azéri fele
lős szerv tudja csak pártatlanul és va
lamennyi magyar állampolgár javára 
együttesen érvényesíteni, fcz, a már 
szervezés alatt álló „állami vagyon
kezelő szerv" legjobb tudása szerint, 
felelősséggel döntse el, hogy kinek 
adja oda a helyi adottságok figye
lembevételével (erdősültség, mező- 
gazdaság, természetvédelem, szociá
lis célok stb.) hosszú lejáratú haszon
bérletbe a vadászati jogot. Ott, ahol 
az erdőgazdálkodás jelentősebb (üze
mi vadászterületek), ott az állami tu
lajdonú erdőt kezelőnek (és nem a 
tulajdonosnak, hiszen az maga az ál
lam) adja bérbe. Ott pedig, ahol sok 
apró magántulajdonos a föld gazdá
ja, ott a tulajdonosi közösség, vagy 
az önkormányzat rendelkezik a ha
szonbérleti díj felett. Ha a terület
nagyság eléri a jogszabályba foglalt 
vadászterületek alsó határát, akkor 
dönthet afelett: él-e jogaival, vagy ki
adja erre a célra alakult hazai társa
ságnak. A jogok mellé azonban szi
gorúan számon kérhető kötelezettsé
geket is elő kell írni, hiszen csak 
ilyen módon garantálható az ország 
vadállományának védelme, amelye
ket különböző nemzetközi egyezmé
nyek is előírnak, a helyieknél jóval 
magasabb nemzeti célok megvalósí
tása érdekében.

Javaslatunk valamennyi érdekcso
portosulást figyelembe veszi, viszont 
a mindenekfelett álló össznemzeti ér
deket is képviseli, gondoskodik a ter
mészeti örökség garantált fennmara
dásáról.

A világkiállítást megelőző években 
különösen lényegesnek tartjuk, hogy 
magyar sajátosságként be tudjuk-e 
mutatni páratlan természeti kincsein
ket. vagy azok maradványai felett si
ránkozunk. Az elmúlt két év tapasz
talatai azt bizonyítják, hogy nehány 
év elegendő a folvamatok visszafor
díthatatlanná válásához, ha a hozzá
értő. majiasfokú hivatástudattal ren
delkező, jó értelemben „megszállott** 
emberek előtt nincs biztos jövőkép. 
Enélkül ugyanis sem a vaddal, sem 
mással eredményesen és sikeresen 
gazdálkodni nem lehet.

Dr. Bán István 
A Független Vadász Fórum 

főtitkára

BELFÖLDI BERVADASZTATASI ARAK
Néhány erdő- és fafeldolgozó gazdaságnál érvényben lévó belföldi bér
vadászati árjegyzék szerint az apróvadvadászat a következő: fácán 600 
Ft/db, mezei nyúl 1000 Ft/db, róka 600 Ft/db, röptetett vadréce 300 Ft/ 
db, vizivadvadászat húzásonként 500 Ft/fő. A Mavad Rt. belföldi bérva
dászati árjegyzékében hasonló árak találhatóak: fácán: 600 Ft/db. de el
vitel esetén +100 Ft/db, mezei nyúl 1000 Ft/db. ha haza is akarja vinni a 
vadász, akkor 1200 Ft-ot kell fizetnie. Egy róka elejtése 500 forintba, egy 
röptetett vadréce lelövése 300 forintba, egy vadkacsa elejtése 50 forint
ba kerül. Vízivadvadászatórt húzásonként a hazai vadásznak 500 forintot 
kell kifizetnie.

%
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Újabb apró- és nagyvadvadaszati lehetősé
gekre kötött szerzödest a vadásztarviság inté
zőbizottsága. A tagság részletesebben a me- 
gyei összekötőtől. a vadáNzkluboktol és a kóz- 
ponti irodától kaphat tajékoztatast.

Szeptember 20-án megszűnt Dédestapol- 
Csányban a vad réce-vadászati lehetőség, a tar
kaság a szerződött \adkacsamenn>iseget sike
resen terítékre hozta.

Ú j megvei. összekötők kezdték meg működé
sűket. Komárom megyében Banyai István 
(Tata. Arany János u. 3/A ) a 34-es körzetszá
mon. a 80-XS6-OS telefonszamon várja a je
lentkezéseket. minden hétfőn 18-tól 20 óráig.

Tolna megyében. Bölcskén Horváth István 
áll a Vadcoop-tagság rendelkezésére, telefon 
nincs, igv levélben vehetik fel a kapcsolatot. 
C ím: 7025 Bölcske. Kézerdő u. I I .

A budapesti Vadcoop VacSászklub október 
28-án tart>a klubestjét. 17 órakor a Búfelejto 
vendéglőben. Címe: X I.  kerület. Németvölgyi 
út 136.

5-X százalékos fizetési kedvezményt ajánl föl 
Vadcoop-igazolvany felmutatásává! Eszter
gom • Búbánatvölgyhen. a Dunavölgye-pan- 
zió.

Szeptember 16-án. este kilenc órakor az M(K 
a* körgyűrű elágazásánál elveszett egy Frakk 
ne\re hallgató, s/álkávszőrű ncmeluzsla kan. 
Nyakörvén a gazdája g>óri telefonszáma ol- 
v adható, aki a megtalálónak jutalmat ígéri.

HÍRADÓ
A Pest Megyei Vadászklub október 27-én. 17 
órakor tartja a találkozót Tápióbicskén. a 
presszóban.

Vadászati lehetőségek csak Vadcoop tagok számára

VADRÉCE-VADÁSZATOK
Homokmégy. Jelentkezés Ott József. 
64/62 706. (vt. térítéssel).
Biharugra. Kossuth Vt., Békés megye. 
Október 30., 31., november 13 Jelent
kezés: Szegedi Sándor, 66/23-333 
Biharugra. Agroproduckt Kft. Október
16.. 17.. 18 . 23 . 24 . 25.. november 7.,
8.. 14,, 15. Jelentkezés: Szegedi Sán
dornál. Karasica Völgye Vt.. Baranya 
megye. Október 3., 10., 17., 24., 31., no-

VADDISZNÓ , ŐZ ÉS G ÍM SZARVAS TARVAD
Borsodi Bányász Vt.. Borsod-Abaúj- 
Zemplén megye. Október 30-ig vad
disznóvadászat. Jelentkezés: Fráter 
Imrénél, 36/17-061. kedden és csütör

tökön 17-tól 18 óráig. Jáger Kft Mán- 
dok. Szabolcs megye Jelentkezés: 
Simkó Mihály. 42/11-992. Somogyi 
EFAG. Somogy megye.

FÁCÁNVADÁSZATOK
Biharugra. Kossuth Vt. Békés megye. 
Október 30.. november 13. {A fácánva
dászatokon mezei nyúl is lóhetó. 
ugyanitt óz- és gimtarvad-. vaddisz
nóvadászatokra is lehet jelentkezni 
Szegedi Sándornál.) Bocskai Vt., Deb
recen. Hajdú-Bihar megye. Fácánra: 
november 8., 15. Mezei nyúlra: no
vember 6-án. Jelentkezés: Pankotai Ti
hamér, 52/14 360. Dédestapolcsány, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye. Októ
ber 17., 18 . 24., 25 . 31.. november 1., 
7.. 8.. 14.. 15. Jelentkezés Fráter Imré
nél, 36/17-061 kedden és csütörtökön 
17-tól 18 óráig. Kiskunsági Vt., Pest 
megye. November 14. Jelentkezés a 
vt. központi irodájában, a 161-3482-es 
telefonszámon. Kompolti Vt., Heves

megye. Mezeinyúl-vadászat novem
ber 14., 19. Jelentkezés: Veres Kálmán, 
39/41-372 DÉÁG Ásotthalom, Csong- 
rád megye. November 14-tól hat alka
lommal. jelentkezés: Fackelmann Ist
ván 62/27 865. Jager Kft., Kunhegyes, 
Szolnok megye. Október 25 , 31.. no
vember 8.. 14. Jelentkezés: Kedei Atti
la, 56/42-928 Jáger Kft. Mándok, Sza
bolcs megye. Október 25., 31.. novem
ber 8, 14. Jelentkezés: Simkó Mihály. 
42/11 -992 Baranya megye. Október 
25.. november 1. Jelentkezés: Kajos 
Gyula. 72/41-142. Soonogy megye: Ok
tóber 24.. jelentkezés Koltai Pál. 70/52- 
058. Zala megye: Október 23., 31. J e 
lentkezés: F*udner László, 92/11-391.

TRÓFEÁS VAD ÉS APRÓVADVADÁSZATOK
A részvételi dijat és a lelovési dijat a résztvevő vadász fizetil

M EZŐ GAZD ASÁG I 
KO M BIN ÁT BOLY
Fácán - és fogolyvadászatok 
Jelentkezés: dr. Monostori László, 
telefon: 06-72-24711

N A G Y C SER K ESZ I 
Ú J  ERDŐ VT.
ózbakvadászat
Jelentkezés: Belfi Pél, telefon: 
06-42-14685

CEGLÉD I H U BERTU S VT.
ózbakvadászat
Jelentkezés: Németh István, 
telefon: 132-5800

ZR ÍN Y I M IKLÓ S VT.
(Debrecen)
ózbakvadászat
Információt ad: Pankotai Tihamér, 
telefon: 06-52-14360

G U T H IER D ÉSZ ET
Dámbika-ózbak. damtarvad vadászata

Jelentkezés: Bartucz Péter, telefon: 
Nyíradony 60

SÁRSZEN TÁG O TA I VT.
ózbakvadászatok 
Jelentkezés: Kleizer László, 
telefon: 06-27-73340

M AVAD  RT.
Gimbika-. dámbika-. 
vaddisznóvadászatok 
Jelentkezés: Asztalos Albertné, 
telefon: 175-9611

PEG A ZU S VA D Á SZA T 
SZERVEZŐ  IRODA:
Gimbika-. dámbika-. 
vaddisznóvadászatok:
Jelentkezés: Tóth István, tolefon: 
117-1939.118-7536,117-6633

KOLTAI PÁ L (Baranya megye)
Fogolyvadászatok
Jelentkezés: Koltai Pál, telefon:
06-70-52058

A tatai vadávzklub működéséről az érintettek 
az október 17-én rendezett meg>ei részköz
gyűlésén kapnak tájékoztatót. Vada\zviz*ga 
és fegyverjánassági vizsga-előkészítő tanfo- 
l>.iinot szervez a Vadcoop Bérk. Vt.. amel>re 
jelentkezni a központi irodaban lehet. A tan
folyam elvégzése után október 24-én vizsgáz
hatnak a jelöltek. C ím : 1117 Budapest. Fehér
vári u. 27.

H e ly re iga z ítá s i k é rd ő m m e l fo r 
d u lt sz e rk e sz tő sé g ü n k h ö z  dr B a 
láz s István , a V a d c o o p  B é rk ilö v ő  
V a d á sz tá r sa sá g  tisz te le tbe li e ln ö 
ke. A  le vé lben  -  e g y e b e k  k ö z ö tt -  
közö lte , h o g y  „a  je le n le g i ta g s á g  
sz á m a  47*9 16 (e fe le tt tö rö lve  2344 
fő )  é s  eb b o n  az é vb e n  fö lve tte k  
4S6 ta g o t  é s  tagje lö lte t. A  lap  29. 
o ld a lá n  m o g jo le n to k k e l k a p c s o 
la tb an  közö lte , h o g y  n em  13 m illió  
fo r in t a  b e fizo to n d ö  hátra lék, h a 
n e m  3 m illió  (ez is  te k in té lye s  
ö ssz e g ).  A  k ö z ö lt  13 m illió  fo rin t a  
tagd fja rán yo s, v a d á sza tra  fo rd ít 
h a tó  ö ssz o g .  N e m  » té p e lö d é s«  
után  jö tt létre  »a h á z a ssá g« ,  h a 
n em  tá rg y a lá s so ro z a to k  v é g e re d 
m ényeként.**

vember 7. Jelentkezés: Kajos Gyula, 
72/41-142.
Jager Kft., Kunhegyes, Szolnok me-
?ye Október 10.. 18.. 24.. november 1.. 

15. Jelentkezés: Kedei Attila. 56/42- 
928
Jáger Kft., Mándok, Szabolcs megye. 
Október 10.. 18.. 24.. november 1., 7., 
15. Jelentkezés: Simkó Mihály. 42/11- 
992.

VADDISZNÓ  ÉS G ÍM  TARVAD
Kaposvár - Vörosalma. október 23.. 
24., 25., november 20., 21., 22. So- 
mogyvár-Karád. október 6.. 7., 8., no
vember 27., 28., 29. Nagy-
atád-Zsitvapuszta, október 9.. 10.. 11.. 
november 13.. 14.. 15.. Jelentkezés a 
vt. központi irodájában. Vértes Vt. 
Pusztavám. Veszprém megye. Jelent
kezés folyamatosan, Karsai Imrénél, 
22/19-413 telefonszámon, szerdánként

10-tól 13 óráig. Veszprémi erdészet. 
Zirc. Jelentkezés: Szijjártó László. 
80/27-290 es telefonszámon, délután 
17 órától Matyó Vt. Mezőkövesd, Bor
sod-Abaúj-Zemplén megye. Jelentke
zés folyamatosan. Fráter Imrénél (I. 
feljebb). Sajószentpéteri Üveggyár 
Vt., Borsod-Abaúj-Zemplén megye. 
Október 15-tól, november 15-ig. J e 
lentkezés: Fráter Imrénél (I. feljebb).

Megjelenik októberben!
Az évszázad első, összefoglaló jellegű, 

nemzetközi vadászkönyve.
NAGY VADASZKONYV

A kötet mérete: 26x29 cm. 316 oldal

A NAGY VADÁSZKÖNYV színes. az illuszt
rációkat kifejezetten e kötet száméra rajzolták 
és lestették A fotókat a nemzetközi természet
fotósok legiobbjai készítették, a könyvet avatott 
és tapasztalt vadászok írták és fordították ma
gyarra A magyarországi vadászattal a NAGY 
VADÁSZKÖNYV hazai kiadásában egy kilón fe
lezel foglalkozik.

A NAGY VADÁSZKÖNYV-et kedvezményesen, a 
kiadó költségére postázuk az alábbi megren
delőlapot közvetlenül a kiadónak beküldő ol
vasóknak. A NAGY VADÁSZKÖNYV ára köny
vesboltokban 2990 R. a kiadótól megrendel* 
most csak 2500 R.

T a rt * lo « ije g y ré k

I. Ré«r ATlBHlSZn
1. Ai  < ( * » .  (M it  u fá t o u n  n p ű o r i  
2 A * u u  v»nc*  * vafliUX*

rr*gófrtséfcen
H RétT A VADÁSZHATÓ VA0F/UTÁK

1 Aj európa ts az é v a k * r*n U i voóáwftató
2. A fott«Jk*2lraztótti vftttu fttó  vadmaúarak
3.A*z<szam«sok
4 Alóla vwJÍwhjfó5 Arta vaOKmjöó vodtî ü*
6 Dél Am érti *a*szn*>6 vedül

III. R é st A VADÁSZAT TORTtMfTE
1 .A icfcdieortadáuofc
2 V *ttsz* a történetem e*5m kort! a kórtpkooQ
3 A tijfeg/w tfc korszaka
4  Az aorr^ortól a pfeag

IV. Rész A VADÁSZFEGYVEREK
1 A sM tw puskak  
2 .  Az eurűoa
3 fo to s  t4W *r«* u  am *r*» trtJsza^cz
4  Kézi ló1f»j)S*rt*
5 líft*w *ftk  u  afnkji és 4zs*
6 Karbantart**. a tey/vtr beiSésa A t iu tr

V .R é tt A VADÁSZATI MÓDSZEREK
1 A vottuat Európában és £szafcAr*r*Jban 
2. A szárnya*vadászata sarazlóttón és w tn  
3 Azacxfeedttőaszata .
4. A válaszai AfnfciMn. Antiban és OéfAmenfciban

VI. Ré lZ  A VADÁSZ SZÖVETSÉGESEI
i A>*dasj*uí,9
2. A vttasz*tf/a ta tása  és te^ U x ttsa
3. A ló hasznatou hwaóéto sedfczaiokon

VII. R é tz  VADVÉDELEM. VÜOGAZOÁUCOOÁS
1 Kcrwtrii n rya to k  a ttJoarttfcodasw M öelem  

M rtiM a
2 . A VO0 és a *óaszat ttot#

Vili. Rész MAGYAR VADÁSZAT
1 Hagyományok és szc*isc*
2 Vaüszadi móőok

IX. Rétz; TÁJÉKOZTATÓ 
vattuteofcon 
M H o g it f li 
laonnrvf*

MEGRENDELÉS
Megrendelem a NAGY VADÁSZKÖNYV-et......... példányban utánvétellel 2500 R -os áron.
A postaköltség a kiadót terheli!

NÉV:............................................................................................... ...........

LAKCÍM :................................................................... IRÁNYÍTÓSZÁM:.............

A megrendelést ene a dmre kérjök küldeni: GE0H0LDING RT. 1399 Budapest, Pf.: 703.
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Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen
Zentrale: H-1014 Budapest, Úri u. 35 Burgviertel,

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

&  + FAX: (36-67) 13 301

V A D D ISZN Ó  TERELÖ V A D Á SZA T K ER ESŐ V A D Á SZ A T
Felár/fó/nap DM200 Lelövés Elvitel
Vadkanlelövós DM/db DM/db

agyarhossz DM Fácán 16 10
12-18 cm 700 Fácán (januárban) 18 10
18- 900 Fogoly 40 6
Koca 500 Vadkacsa 20 10
Süldő 200 Félvad kacsa 14 5
Malac 200 Röptetett kacsa 10 5

Sebzés és hibázás nincs! Szárcsa 8 2

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

Vadászható állatok kitömését vállalom
Vásárolok-

Szajkót
(mátyásmadarat)
Erdei szalonkát 
Vadászható récéket 
Szarkát

220 Ft/db 
220 Ft/db 
260 Ft/db 
200 Ft/db

Fagyasztott expressz csomagot 
veszek át!
Fizetés utólag, postai utalványon! 
Szabó Dezsóné preparátor 
8800 Nagykanizsa. Levente u. 7.

s o m
Budapest V., Semmelweis I. u. 15. 

Nyitva: hétfőtől péntekig 9-17 óráig 
Tel.: 117-6250 

Browning, Winchester fegyverek 
York és Browning íjak, számszeríjak

KÁDÁR UTCAI VADÁSZBOLTUNK 
OKTÓBERI AJÁNLATAI

7,62 x 54R hadi átalakított golyós vadászfegyver
bükktussal 28 800 Ft
diótussal 31 800 Ft
távcsővel szerelve 54 800 Ft
lőszer: 25 Ft/db
VOERE 8 x 57 JS 42 000 Ft
BERGERUND 30.06 45 600 Ft
KEPPLINGER-TISZA 62 000 Ft

(243 Win., 308 Win.. 30.06., 7 x 64 típusokban)
VOERE 2165 mód. 88 000 Ft

(7x64., 30.06., típusokban) 
STEYR-MANNLICHER 125 000 Ft-tól 183 000 Ft-ig 

különböző kaliberekben és típusokban

SÖRÉTES VADÁSZFEGYVEREK
12/70 Bock 30 000 Ft-tól 42 000 Ft-ig

a r t

<
*<

*  <  ui < co oc2  O ̂«/>l í '< *Ui

1 1 1  -j  n

'< M Q<2 5> z  '< 111 ></>£ in
co Z  ^  

^  í '<

VADÁSZTÁRSASÁGOK 
FIGYELEM!

GYŐR-SOPRON megyében 
a S IEG ERT-H U BERTUS 

vadászboltban a magyar sörétes lőszer 
1000 darab feletti 

vásárlás esetén 17 forint!!! 
Címünk: 9022 Győr, Széchenyi tér 3. 

Telefon: 96/13 870



A CÉL VÁLASZTJA AZ ESZKÖZT: MITSUBISHI.

'

DUNA INTERSERVICE
BU DAPEST  III., ZAY U. 24.
TEL./FAX: 188-9175

MITSUBISHI
MOTORS MICSODA HAJTÁS!

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
MAGYARORSZÁGON LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK.

A GYÁRTÓNÁL VÁSÁROLHATJA MEG ÖNVÉDELMI 
ÉS VADÁSZLŐSZEREIT.
önvédelm i lőszereink:

7,65 Browning. 9 Kurz, 9x18 Makarov. 9 Parabellum pisztolylószorok.
Vadászlőszereink:

7 x 64 (1 lg ). 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 termékok).

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

Telefon: 36/61-122; MINTABOLT 216-os mellék. Telefax: 36/61-004
NE FELED JE : LEG O LCSÓ BBAN  NÁLUN K!

A HUNNIA 
A VADÁSZATSZERVEZÉS 

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

a vadászatot... ilyenkor is forduljon hozzánk, segítünk, hogy ne 
maradjon el az árbevételi

8640 Fonyód, Vitorlás út 34. 
Telefon: 85/60-161, 62-222, 62-066 

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

VADÁSZ

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.30- 17.30-ig.

VAD ÁSZFEG YVEREK  •  Ö N V ÉD ELM I ÉS 
SPO RTFEG YV EREK  •  LŐ SZEREK  •  VADÁSZATI 

K IEG ÉSZ ÍT Ő K  •  VADÁSZRUHÁZAT 
kis- és mgykereskedelmi forgalmazása.

U 4  SZEMÉLYES 
RAKODÓÍÉRREL REN- 

IDELKEZO ÁRUSZÁLLÍTÓ, 
3 é v  vagy 100 OOO km  g aran cia .

1*4 S Z E M É L Y E S  
PLA T Ó S T E R E P 

JÁ R Ó  Á R U SZ Á LLÍT Ó . 
3 é v  vag y 100 OOO km  garancia .



Kettnec
NIM RÓD

KERESKEDELMI Kft 
KERESSE AZ 1992/93. ÉVI ÚJ, NAGY KETTNER-KATALÓGUST 
ÉS AZ ABBAN SZEREPLŐ ÁRUKAT A SZAKŰZLETEINKBEN!

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

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

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

Miskolc, Ady E. u. 5. Telefon: 46-343-701 
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Telofon: 72-13-904 

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

Ha mezőgazdasági 
vagy erdei vadkár, 

akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor 

HUBERTUS.

A honosított francia 
vadkárelháritási technológia 

csaknem százszázalékos védelmet 
nyújt, mégis olcsói Ahol már 

ismerik, csak ezt a technológiát 
használják. Több mint 50 

referenciaterületi 
A francia LACME villanypásztorokat 

Magyarországon a HUBERTUS 
forgalmazza.

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

A  DEBRECEN I 
TRÓFEA IMAGYKER 

AJÁNLATAI:
•  sörétes és golyósfegyverck RÉSZLETREI

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

különleges vadászlámpák

M IN D KÉT ÜZLETÜNKBEN:
4033 Dobrecon, Budai N ag y  A n ta l u. 175.Tel./FAX: 52/16-916 

4400 N yíregyháza, Szó ch en y i u. 1.Tol.: 42/11 -024

A B U N K E R
Európai horgászmagazinja 
kapható az újságárusoknál

urjturist

H ÍR A D Ó
1024 Budapest, Retek u. 34.

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

DÁM

Bikaagancssúly
2.00 kg-ig
2.00 kg felett
2.50 kg felett
3.00 kg felett
3.50 kg felett
4.00 kg felett

Lelővési díj (DM )
590,-
990,-

1190,—H.OO/g 
1690,-+ 1,80/g 
2590,—h 3.60/g 
4390,- + 6,50/g

ÉR M E S  FELÁR  N IN C SI
B ikaseb zés : a becsült súly alapján számított díj 50%-a. 
B ikah ib ázás : 60.-+ 25% áfa
Dámtehén, dámborjú lelövési dija: 60,-

hibázás: 12,- +25% áfa
sebzés: a lelövési díj 50%-a

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

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

4 WD i « mT«I CENTER
Mint már hírül adtuk: Budapesten, a Liget fasor (Gorkij fasor) 
40-48-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.
M IT SU B ISH I AUTÓK ÉR T ÉK ES ÍT ÉSE  

ÉS  SZ ER V IZ ELÉSE  
LADA N IVÁ K  T E U E S  FELK ÉSZ ÍT ÉSE  A TER EPR E

NINCS AKADÁLY, 
HA NÁLUNK JAVÍTTAT!

Ú J TEVÉKENYSÉGÜNK:

BOLÍVIAI, KANADAI 
ÉS MONGÓLIÁI 

VADÁSZATOK SZERVEZÉSE!
SZERETETTEL VÁRJUK A

14 WD I rr, I (EKJEI -ben
Címünk: 1068 Budapest, Liget fasor 46-48. 

Telefon és fax: 122-8872



Kereskedelmi ártájékoztató
Sörétes lőszer 

12 0,16 0,20 0  (Ft)
Aggaték

(Ft)
Eső-, viharkabát 

(FI)
Kettner-Nimród
Budapest 20 380 350
Aranyfácán
Budapest 18,50 500-3000
Diana
Budapest 22 350
Arzenál
Budapest 22 300-330 6700
Reflex
Budapest 19 150
B O B. WI 
Budapest 20-21 363 5270-12 423
Vadász
Budapest 17 _

Parforce
Budapest 19
Stefan
Szekszárd 19-22 348-578 420-2160
Siegert-Hubertus 
Győr 20 280-370 280-550
Pallas
Eger 14-19 380 350
Szent-Hubertus
Kaposvár 17 368 450-4700
Kátai
Orosháza 17 298 1500

PASCAL-IDÉZET
V ÍZ SZ IN T ES : 1. Szülő. 3. Van ilyen 
veszély is. 6. A Pascal-idézet második 
része. 7. Tör. 9. Oxidáló savakban ol
dódik. 11. Idegen kötőszó. 13. Halfajta. 
15. Malaclak. 16. Volt nép. 17. Lopott. 
18. Becézett leánynév. 19. Bróm vegy- 
jele. 21. Halfajta, egy másik. 23. Lu
xemburgi és thaiföldi gépkocsik jelzé
sei. 24. Szent város Sumér legdélibb 
részén. 27. Cipó része. 29. Kedves kis 
madár. 30. Fűszer. 31. Azonos a l l .  víz
szintessel. 33. Egyforma magánhang
zók. 35. Kétté (I). 36. Törökországi gép
kocsik jelzései. 37. Egyik miniszterünk 
neve. 39. Sereg. 41. Sok betegség elő
idézője. 43. Menyasszony. 44. Holt 
nyelv. 45. Komárom megyei helység. 
46. Szolmizációs skála. 48. Fejér me
gyei helység. 50. Alacsony számnév. 
51. Nói nevek. 55. Elmesport játékok. 
FÜ G G Ő LEG ES: 1. A királyok is ezzel 
szórakoznak, a Pascal-idézet első ré
sze. 2. Névelő. 3. Kettős betű. 4. Város

Jeruzsálemtől északnyugatra. 5. Egy
forma betűk. 6. Azonos a 2. függőle
gessel. 8. Város Mezopotámia déli ré
szén. 10. Lángol. 12. A légnyomás egy
sége. 13. Van ilyen ebéd is. 14. A Fel- 
só-Duna jobb oldali mellékfolyója. 15. 
Szerszám. 20. ókeanosz és Téthüsz lá
nya volt. 22. Van ilyen fecske is. 25. 
Monté Cristo várbörtöne volt. 26. Sváj
ci kanton. 27. Ételízesítőt. 28 Eres (!). 
32. Község Pest megyében. 34. Latinul 
keltez. 36. Házat fedi. 38. Panamai gép
kocsik jelzései. 39. Létezik télen ilyen 
esó is. 40. Kicsit bolondos. 42. Délelőtt 
rövidítése. 47. Eggyel több, mint az 50. 
vízszintes. 49. Széptevés. 51. A szó 
életerőt jelent (egyiptomi). 52. Kimon
dott betű. 53. Nátrium vegyjele. 54. 
Egyforma betűk.

Beküldendő a Pascal idézet. Beküldési 
határidő: október 10.

M okos István

Európa ismeretlen tájain
Az átlagos magyar vadászolvasó 
jobban ismeri az afrikai vadászati 
lehetőségeket és módokat, mint 
mondjuk az észak-európaiakat. 
Igaz, az utóbbi évtizedekben nem is 
volt „publikus”  erről Írni. De a régi 
hazai vadászirodalomban is mind
össze Nemeskéri-Kiss Sándor né
hány beszámolója szól svédországi 
és finnországi vadászatokról.

Satzger Lászlót, az egykori somo
gyi birtokost és keszthelyi gazdászt 
a történelem vihara Svédországba 
vetette, és megadatott neki a lehető
ség, hogy ott is vadásszon. Amikor 
pedig „a szélirány megfordult” , az 
élmények hazatértek. Ugyanis Satz
ger még Kittenberger egykori felfe
dezettjei közé tartozott, magyar va
dásziéként indult.

Könyve első részében a gyerek
kori emlékeket idézi fel. Történe
lem ez már, s nélkülözhetetlen a 
szerző megismeréséhez, de ma már 
nincs olyan politikai jelentősége, 
mint annak idején (30 éve) Széche

nyi Zsigmond könyveinek volt. 
(Szerencsére.)

A nagyobbik rész azonban svéd
országi vadászatairól szól. Elsősor
ban őzbak- és jávorvadászatokról, s 
elismeréssel adózunk a szerzőnek, 
ahogyan a számunkra rokonszenve
sebb, etikusabb közép-európai va
dászati szokásokat - nem is teljesen 
eredménytelenül - megpróbálta be
lecsempészni új hazája vadászati 
szokásrendszerébe.

Ezenkívül ír néhány emlékezetes 
(nyugat-) németországi vadászatá
ról, s vissza-visszatémek fiatal fel
nőtt korának hazai vadászcmlékci 
is.

A könyv kiállítása európai szín
vonallal mérve is kiváló, különösen 
a fotók. Érdekesség, hogy a rajzo
kat is a szerző készítette. Jó könyv, 
sok ilyen kellene!

(Satzger László: Nyugat-Európa 
utolsó ősvadonában. Bp. Mezőgaz
dasági Kiadó, 1990. 128 old. +8 
old. fénykép.)

dr. Nagy Domokos Imre

■i I I

ÜDÜLJÖN OLCSON 
AZ ALACSONY TÁTRÁBAN!

BUDAPESTTŐL MINDÖSSZE 200 KILOMÉTERRE VÁRJA  
VENDÉGEIT ÁCS ŐTEFAN 10 SZOBÁS MAGÁNPANZIÓJA. 

HÁROMSZORI BŐSÉGES VÁLASZTÉKÚ ÉTKEZÉSSEL EGYÜTT 
SZEMÉLYENKÉNT 200 KORONA, GYERMEKEKNEK 
KEDVEZMÉNY. SZABADIDŐS PROGRAMOK, Sl- 

ÉS GYALOGTÚRÁK, TERMÉSZETFOTÓZÁS, VADÁSZATI 
LEHETŐSÉGEK, SZLOVÁKIÁBAN, RIMASZOMBATTÓL 

50 KILOMÉTERRE ZBO JSKA  FALU MELLETT.

LEVELEZÉSI C ÍM : ZB O JSK A  976 56 P O H RO N SKÁ  
POLHORA. TELEFON: 0042-867-99283

LAKCÍM: 97901 RIMAVSKÁ SOBOTA. PIONERKA25. 
TELEFON: 0042-866-3255. AZ ÜDÜLÉSI IDŐPONTOT LEVÉLBEN 

ÉS TELEFONON IS EGYEZTETHETJÜK. 
SZERETETTEL VÁ R JU K  VENDÉGEINKET!
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EZT AZ ÜRES HELYET 
A HÍRLAP ÉS POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE HAGYTUK.
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE RAGASZTHASSÁK 
A CÍMZÉST TARTALMAZÓ 

ETIKETTET.

Vadászcentrum Szekszárdon
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A hazai és a külföldi vadászok szá
mára széles körű szolgáltatást nyújt 
ez a vadászcentrum. A Stefán Ke
reskedelmi Kft. vadászboltja min
den igényt kielégítő áruválasztékkal 
várja a vadászokat. Szabadi István, 
a kft. vezetője arra törekszik, hogy 
a boltban a nincs szó ismeretlen fo
galom legyen. A szolgáltatás teljes
ségének érdekében Pusztai István 
gondoskodik a fegyverek javításá
ról. Ugyanitt működik ezentúl az

OTB 9. számú trófeabíráló bizottsá
ga. Farkas Dénes szerint célszerű 
lenne az elszámolóhelyet is itt biz
tosítani, de ez elsősorban a kereske
delmi irodák hozzáállásától függ. 
Távlati célok között szerepel egy 
föld alatti lőpálya építése.
Cím: Szekszárd, Kossuth Lajos u. 
32.

Kép és szöveg: 
Polster Gabriella

BŐGÉSI HÍREK
A szokatlanul meleg szeptember első fele jószerint csendesen telt, az erdei 
hangverseny jócskán megkésett. így a szokottnál több külföldi vadász utazott 
haza élmények nélkül- A lehűlés azután meghozta a várva várt eredményt és a 
hónap második feleben már a legtöbb helyről igen jó bógésról kaptunk híreket. 
Részletes osszefoglalót éppen ezért csak a következő számunkban tudunk közöl
ni, néhány igazi különlegesség is terítékre került.

Lapzárta után kaptuk a hirt, hogy Vajai Lászlót kinevezték az FM Vadásza
ti és Halászati Önálló Osztályának vezetőjévé. Kinevezéséhez gratulálunk 
és novemberi számunkban T. Olvasóink interjúban ismerkedhetnek meg 
„közelebbről" szakterületünk új vezetőjével.

Lapzartaig, 
szeptember 25- 
terítékre k 
legerőseb 
gímszarvas 
agancs

Elejtési hely: Szentpéterfölde, Zalai EFAG 
Ideje: 1992. szeptember 8.
Elejtő: Dietrich von Boetticher

t f J .-Af j í

Bírálati adatok:
jobb bal pontszám

Szárak hossza 101,0 100,5 52,88
Szemág hossza 55,0 50,2 13,15
Középág hossza 61,0 59.2 15,06
Rózsa körméret 32,7 32,5 32,60
Szár, alsó körméret 22,0 18,7 40,70
Szár, felső körméret 18,5 18,0 36,50
Agancs súlya, kg-ban 13,70 27,40
Ágak tényleges száma 15 8 23,00
Jágág 2,00
Szin 2,00
Gyöngyözés 2,00
Terpesztés (9.0 cm, 92%) 3.00
Korona 9.17
Ágvégek 2,00
Igazítás -2,00
Levonás éremre (beszáradásra) -3,00
Nadler-pontszám: 235,73. Kora: 12 év Összesen: 256,46

KORONGVADÁSZ-TANFOLYAM
Az utóbbi években szép számban ala
kultak bérkilövö vadásztársaságok, 
akiknek tagjai csupán annyi fogyveris- 
merettel és gyakorlati tapasztalatokkal 
rendelkeznek, amennyi vadászvizsgá
hoz szükséges volt.

így kevés a lehetőségük arra. hogy 
megfelelő oktatás mellett sajátítsák el 
a lövészet tudományát, amelyhez 
mindjárt szeretném hozzátenni, hogy 
nagy baj, ha élő-érző állatokon próbál
juk a lótudást elsajátítani. Ez a nem
zetgazdaság szempontjából is káros, 
mert sok sebzett vad pusztul el. és a 
vadászat élménye sem nyújt sokat.

Rossz fényt vet ez a meghívott ven
dégvadászra is, amikor figyelmeztetik 
a fegyver szabálytalan kezelésére, 
esetleg gúnyosan meg is jegyzik az 
eredménytelenséget.

Segíteni szerotnénk az új vadászok
nak és a vadászlövészetet kedvelők

nek; személyhez, igényekhez alkal
mazkodó módon tanfolyami oktatási 
rendszerben megtanítjuk az érdeklő
dőket a vadászlövészet alapvető tudni
valóira. A tapasztalatok azt mutatják, 
hogy ráfér ez a többiekre is, ezért szí
vesen látunk gvakorló vadászokat, akik 
javítani szeretnék lötudásukat.

A tanfolyamot minden hónap 3. és 
4. péntekjén 12 órától tartjuk az OMVV 
nagytétényi lóterén (70-es út, 13. km- 
nél).

A tanfolyam költsége egy egy alka
lommal 1200 forint, amelybe beletarto
zik 25 korong, 25 töltény, valamint a 
szakoktató tiszteletdija.

Jelentkezni a Vadászok és Termé
szetvédők Kózép-magyarországi Szö
vetségénél lehet (1051 Bp., Nádor u. 
34. Tel.: 111-9608).

Gál Foronc
oki. edző
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