
SZÉKFOGLALÓ i Nyúlhajtások Szarvasok 
védelmében szólt 

a miniszter
9. oldal

Az Alkotmány
w

interjú 
Vajai Lászlóval

3. oldal

idején
7. oldal

és a vadgazdálkodás
11. oldal

1. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 35 Ft 1992. NOVEMBER 3.

MINIMUM: A TÚLÉLÉS!
Feltehetően nem vagyok egyedül, ha 
azt mondom: fogalmam sincs m i lesz 
jövőre?! Azt tudom, hogy minden és 
az ellenkezője is lehetséges. Ennek 
ellenére. így az év vége felé. óhatatla
nul tervezni kell. mérlegelvén az idei 
sikereket és bukásokat, sáfárkodá
sunk eredményeit, legalább megkö
zelítően el ke li dönteni: m it akarunk 
és mire számíthatunk jövőre?!

Ahogy a dolgok állnak, nem való
színű, hogy 1993-ban megszületik az 
ú j vadászati törvény. Az bizonyos, 
hogy egységesített miniszteri rendelet 
megjelenik a vadászatról, amelytől 
ugye nem várható a gyökeres válto
zás. Mégsem mondhatjuk, hogy m in
den marad a régiben, s bár a kövüle
teinket kitartóan hordozzuk, idén is 
sok minden változásnak-változtatás- 
nak lehettünk tanúi, szenvedő ala
nyai. Egy biztos: nem csökkennek a 
vadászat, a vadgazdálkodás költsé
gei. .. az is nagy eredmény lenne, ha 
ugrásszerűen nem növekednének! 
Nem ke ll közgazdásznak lenni ah
hoz. hogy világosan lássuk: a fo rin t 
konvertibilissé tétele, a kétkulcsos 
áfa bevezetése, az infláció, a lakos
ság és ezen belül a vadászok jó  részé

nek elszegényedése drasztikusan k i
hat majd a vadászat, a vadásztársa
ságok életére. És akkor még mennyi 
mindenről nem beszéltünk, amelyek 
tovább nehezíthetik jövőképünk fa 
rigcsálását.

M it lehel tenni ebben a hely
zetben? Véleményen szerint a m ini
mális célok elérését azért magunk elé 
kell tűznünk. Mégpedig azt. hogy a 
pártok harcától, a gazdasági csoahe- 
gyektől függetlenül, próbáljuk meg 
túlélni a kormányszinten is deklarált 
„ átmeneti" változások korát. Igaz. a 
túlélés sem könnyű, mert ehhez is 
pénz. idő és kitartás, úgy is foga l
mazhatnék: h it kell! H á l' istennek ez 
utóbbiból a vadászoknak még van
nak tartalékai, ha hegyeket nem is 
tudna megmozdítani, de h itte l -  a 
tisztességes vadászatba vetett h itte l -  
bizonyíthatóan sók mindenre képe
sek.

Mindezt azért írtam le. s húztam 
k i a megírt szövegből jó  néhány be
kezdést és hagytam el zömében a je l
zőket -  mert a Magyar VADÁSZ
LAP jövőjéről. az 1993-as terveinkről 
kell Önöket tájékoztatnom. A fe n ti
ekből következik, hogy a minimális

programunk a ..túlélés’', amelyhez 
rendületlen a hitünk. Abban már 
csak bizakodunk, hogy nagyot nem 
tévedünk, ha kitartunk a független
ségünk, a szókimondásunk, az idei 
évben megteremtett presztízsünk 
mellett, ha továbbra is gyorsan, hite
lesen. szakmailag a kifogásolhatat- 
lanságra törekedve kívánjuk olvasó
inkat tájékoztatni, informálni a va
dászat történéseiről. Azzal is tisztá
ban vagyunk, hogy ez csak Önökkel 
együtt -  a vadászok, vadásztársasá
gok. szövetségek, szponzorok és h ir
detők mondjuk k i nyíltan: az előfi
zetők pénzével, a bevételek stabilitá
sával lehetséges. Sajnos, a mai világ
ban még ez sem biztos, mert m i a 
garancia arra. hogy a november vé
géig befizetett 360 forintok jövőre is 
360 fo rin to t fognak érni? Viszont az 
nem semmi, hogy a lap gondozásá
val megbízott Jahr Kiadó vállalja a 
kockázatot, az 1993-ra összegyűjtött 
előfizetési díjakon nem változtat, sőt, 
hogy az előfizetést megkönnyítse, az 
előző számhoz hasonlóan, minden 
lapban egy csekk is található, amely 
a név és cím kitöltésével bármelyik 
postahivatalban befizethető. A va

dásztársaságok vagy kisebb-nagyobb 
csoportok az AGROBANK-nál k i
mondottan ezért megnyitott számlá
ra utalhatják át a jövő  évi előfizetési 
díjakat, tagonként 360 fo rin to t. (Eb
ben az esetben kérjük, a pontos név- 
és címlistát a szerkesztőség címére -  
1245 Budapest, f f .  1209 -  S.O.S. 
megküldeni.) Ugyanis a november 
JU-áig beérkező listák és egyéni előfi
zetések vesznek csak részt azon a 
sorsoláson, amelynek a fő d ija : egy 
medvevadászat.

További d ija ink: három szarvasbi- 
ka-vadászat, 10 nyertes részére biz
tosítjuk egy vaddisznóhajtáson való 
részvételt.

Vigaszdijként 50 előfizetőnek visz- 
szafizetjük -  az adminisztrációval és 
postaköltséggel csökkenteti -  előfize
tési diját.

M indenki a sorsoláson természete
sen nem fo g  nyerni, de az ajánlatun
kon talán érdemes elgondolkodni, hi
szen am it kockáztatnak, nem több 
mint néhány töltény ára!

Tisztelettel és üdvözlettel: 
Csekö Sándor 
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SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Kertész Jó/*ef, Lilavértes: „...N agyon 
tetszik a magyar VADÁSZLAP, való
ban azoknak kés/ül, akik tiszta szívből 
aggódnak a magyar vad jövőjéért. Ta
valy végeztem a hivatásos vadávzkcpző 
iskolát, közben az alkalmazó vadásztár
saságnál a munkaviszonyom megszűnt, 
így nem is sokat tudtam az újravizsgá- 
zás rendjéről, így most nem tudom utó
lag lehetseges-e levizsgáznom, és ehhez 
mi szükséges, Ér-e valamit mindezek 
nélkül a szakképesítésem?...*’

A szakképesítés -  természetesen -  érvé
nyes. de a munkavállaláshoz szükséges 
az új fegyverismereti vizsga, valamint ezt 
megelőzően a körzeti orvos által igazolt 
egészségügy alkalmasság, amely a hiva
tásos vadászoknál kibővül a pszichológiai 
tesztvizsgálattal is. Utóbbinak a diját a 
munkáltató kifizeti. Mindezek azonban 
csak akkor kötelezőek. ha Ön ázakképesí- 
lésének megfelelő állást vállal.

•
Szász I j i Jo s  (Orosháza) írja levelében: 
...A z  augusztusi számban közölték a 
belföldi b*rvadásztatási árakat, hogy 
hol, mennyiért lehet lőni gímszarvasbi
kát. A  Gyulaji Állam i Erdő- és Vadgaz
daság is benne szerepelt, és le volt írva, 
hogy 5 kg-os agancsért 25 000 Ft-ot kell 
fizetni. Vadászati lehetőséget kértünk 
több vadásztársammal Gyulajban, és ott 
lepődtünk meg. hogy nem igaz a VA- 
DÁSZLAP-ban közölt ár. Pétervári Gá
bor vadászati vezető közölte, hogy 
35 000 Ft az 5 kg-os gímajgancs, és őt 
nem érdekli, hogy a VADASZLAP mit 
ír. Ennélfogva a VADÁSZLAP-ban kö

zölt ár félrevezetés. A szeptemberi szá
mukban közölt dámbika-lelövési árak 
vem helytállóak. Kérem, megtévesztő 
árakat a jövőben ne tegyenek közzé.

Mindenekelőtt köszönjük az észrevéte• 
leit. és sajnáljuk, hogy a VADASZl^AP 
hitelességét vonja kétségbe. Tesszük ezt 
azért, mert összeállításunkat a gazdaság 
állal hadolt tarifatáblázat alapján készí
tettük. és nem érezzük magunkat fe le• 
lősnek azért, hogy• időközben nyilván a 
megnösekedett érdeklődés hatására -  a 
gyulajiak „titokban" kémén ven árat 
emeltek... amiről -  és ezt nyilvánosan is 
bevalljuk -  nem volt tudomásunk. Most 
már csak abban reménykedünk, hogy a 
Ma vad. a HM Veszprémi Erdőgazdaság 
és a többi vadászati lehetőséget kínáló 
gazdasag nem követi a gyulajiak példá
ját.

Vadásztársaságok, vadászház- 
és panziótu lajdonosok fig ye 
lem! Nyugat-Európából beuta
zó term észetkedveló turisták 
részére keresünk 1983 m árc iu 
sától fo lyam atosan szálláshe
lyeket. Kérjük, hogy szabad he
lyeiket a ház rövid leírásával, 
fényképével, reggelis és fé l
panziós ellátással egyéni és 
csoportos ár megjelölésével. 
.P ro fit '' je ligére  a szerkesztő
ség címére szíveskedjenek be
küldeni.

APRÓHIRDETÉS

Elveszett 10 hónapos cseh vusiam . d ró ts ió rú  
sps*ccett szuka, 154 es tk  számú Aki tu d  róla. érte 
sitserv 4026 Debrecen Darabos u 63.. vagy 14 360 
te le fonon

M egrende lhe tő  u tánvé tte l bé*nWyen mennyiség 
ben államé vadász és feoyvx'cvizsga letétedébe; 
sz tA téges  szakirodalom  ÉrdeUódm és m egrendel 
n i Pankota* T ihamér. 4026 Oetxecen. Oarabos u 
63 Te* (52) 14 360

Vadászható áUatofc lu tom esét vadalom  Vásárolok 
s7d|kot (M átyás m adarat) 220 Ft. a rd n  szalonkát 
220 Ft. vadászható récéket 260 Ft és szarkát 200 F t/ 
db  Fagyasztott enpresszcsom agot veszek á t! Fue 
lés  utó lag, posta i utalványon* Szabó Dezsóne. 6800 
N a g yké n t se. Levente u 7

Sa;naiatta l tudatjuk, hogy »d Havasi László vadasz 
társunk váratlanul e lhunyt Em lékéi kegyelette l me 
gónzzúk A Fejé# m egyei .B arátseg* V t tagsága

A u topo in t (vörös pon t) irányzék eladó: 3300,- Ft 
Tel 17$ 3275

£ije4 -  látó. fénye*ósitós. m fratávcsó eladó 16000 
fo o n té ft (m onokuláns keresó távcsó) In form áció  
164-16W

Ú j hegyen a kiképzés -  ideá ta  környezetben kutya 
panz»ó öezó kutyák speciális fe ladatokra va*ó tan i 
tása -  köz tie teknek is KA épzett vizslák, kölykök á l
landóan kephatók Tavasztól kutyavezetói tan fo  
lyem. sátorozási lehetóség Bajusz István, t e l : Hód 
m ezóvásárhety 341 616. este 346 966 FókJeák 535 
Kopáncs tanya 3500

A Zrínyi M ik lós Vadásztársaság kegyelette l és t*sz 
te le tte! búcsúzik Csém* Károly vadásztársától. Zrí
nyi M ik lós V t lntézób«zottsága és tagsága

Rég* vadászkónyvefc és vedászújságok e ladók Zsi 
kei István. 6900 M akó. Zrínyi u. 34.

Mety fá jda lom m al tudattuk, hogy M uller Árpád, va 
dásztársasagunk fegyelm i txzonságanak elnöke, 
treg ikus h irte lenséggel e lhunyt Emlékét kegye le t
te l m egőrizzük

A  T á b o r fe l v e i B é k e  V t. te g s á g e  
é s  in té z ő b iz o t ts á g é

Az ócsódi .Szabadság Tsz ' Vadásztársaság felvé 
té lre  keres hrvatásos vadászt, vadórt A lka^nazási 
fe tté te l középfokú szakmai végzettség. A. B. C ka 
tegóná jú  vezetőt engedély Jelentkező* lehet Gere 
Karoly v t elnöknél, ö csó d  Kossuth u. 31.

Fahaz kozfa i panelek eladok Tel W5-327S

Nagy Széki kennelből n m w ö r ú  fo * te rrie r k.sku 
tyák eladók Érdeklődni Nagy Tamás. 5820 Mezó 
hegyes. Cukorgyári Itp  1 .  TeJ 690

Törzskönyvezett, apróvadra beved iszo tt szülőktől 
s«maszőrű m agyar vizsla kö lyökkutyák eladók Cím: 
4087 Hardúdorog. Iskola u 6/2 Nagy György Tel 
(56) 82 622

Éledő 7 w 64 es cseh go lyós fegyver k isipari U ra  
g o tt aggyal. 4-12 x 56 os iepán ce>távcsővel. beépi 
te tt lámpaszerelékkel és lám pával Érd Meleg 
László 8300 Nagykanizsa. M ik lóst a u 2/0.

Változatlanul felhívjuk Olvasóink 
figyelmét, hogy a Magyar VA- 
DASZLAP-ban az apróhirdetósok 
az előfizetők száméra ingyenesek. 
A díjmentes szolgáltatást -  le
gyen szó adás-vótelröl, név-, vágó 
születésnapról, állásajánlatról, in
gatlan közvetítésről, közlemény
ről, gyázhírről, stb. -  csak akkor 
tudjuk teljesíteni, ha a szerkesz
tőségünkhöz elju ttatott levélen, 
faxon a teljes név és a pontos cím 
is olvasható.

Mire szabad vadászni?
N O V E M B E R B E N  és  D E C E M B E R B E N

selejt gimszarvasbika, -tehén, -ünő, -borjú 
e  v/ikas/arvasbika. -tehén, -ünő. -borjú O Dybowski 
s/arvasbika, -tehén, -ünő, -borjú e  dambika, -tehén,

-ünő.-borjúé őzsuta,-gida e  muflonkos, -jerke, 
-bárányé vaddisznó e  mezei nyúl O fácánkakas,-tyúk* 

e  balkáni gerle O szürke-, vörös-, szirtifogoly, 
e  tőkés-, böjti-, csörgő-, barát- és fütyülőréce, szárcsa 

e  nagy lilik, vetési lúd O  amerikai vadpulykakakas,
-tyúk e  üregi nyúl, házigörény, pézsmapocok O dúvad.

* fácántyúkot -  kérelem és engedély alapján -  csak azokon a 
vadászterületeken szabad vadászni, ahol a vadászati idény alatt 

megfelelő számú fácáncsibét bocsátottak ki.

NOVEMBER
ő szutó  vagy Szent András hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos 
hőmérséklete 

Ce!s*us fokban

5 Csütörtök 6.34 1621 13.52 1.18 11.5
6 Péntek 6.36 16.19 14.12 2.21 11.3
7 Szombat 6.37 16.18 14.33 3.26 10.9
8 Vasárnap 6.39 16.17 14.57 4.32 10.5
9 Hétfő 6.40 16.15 1526 539 10,4

10 Kedd © 10.20 6.42 16.14 16.04 6.48 10.5
11 Szerda 6.43 1613 16.44 7.55 9.6
12 Csütörtök 6.45 16.11 17.37 858 9.5
13 Péntek 646 16.10 18.39 9.53 9.3
14 Szombat 648 1609 1949 10.40 9.0
15 Vasárnap 649 1608 21 04 11.18 8.1
16 Hétfő 651 16.07 2221 11.50 7.9
17 Kedd <1 1239 652 16.06 23.37 12.18 7.4
18 Szerda 654 1605 - 1243 7.2
19 Csütörtök 655 1604 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 659 16.01 4.44 14.31 6.7
23 Hétfő 7.01 16.00 5.59 15 08 6.2
24 Kedd •  1011 7.02 15.59 7.09 15.53 5.8
25 Szerda 7.03 15.59 8.11 16.45 5.4
26 Csütörtök 7.05 1558 9.04 17.45 5.0
27 Péntek 7.06 15.57 947 18 48 5.2
28 Szombat 707 15.57 10.22 19.53 4.9
29 Vasárnap 7.09 1556 10.50 20 58 5.1
30 Hétfő 7.10 15 56 11.14 22.02 5.3

DECEMBER
Tólelő  va g y  Karácsony hava

1 Kedd 7.11 15.55 11.35 2304 5.4
2 Szerda > 7.17 7.12 1555 11.55 — 5.2
3 Csütörtök 7.14 1554 12.15 0.07 4.7
4 Péntek 7.15 1554 12.35 1.10 4.7
5 Szombat 7.16 1554 12 58 2.15 4.5
6 Vasárnap 7.17 15.53 13 24 3.21 4.6
7 Hétfő 7.18 15.53 1356 429 4.4
8 Kedd 7.19 15 53 14.36 538 4.3
9 Szerda 7.20 15 53 1525 6.44 4.1

10 Csütörtök © 0.41 7.21 15.53 1625 7.44 4.1
11 Péntek 7.22 15.53 17 35 8.35 2.9
12 Szombat 7.23 15.53 1851 9.17 3.7
13 Vasárnap 7.24 15.53 20.09 9.52 3.6
14 Hétfő 7.25 15.53 21 27 1022 3.4
15 Kedd 7.25 15.53 22.44 10.48 3.3
16 Szerda « 20.13 7.26 15.54 - 11.12 3.0
17 Csütörtök 7.27 15.54 0.00 11 37 2.8
18 Péntek 7.27 15.54 1.16 12 03 2.4
19 Szombat 7.28 1555 231 12.32 2.3
20 Vasárnap 7.29 15 55 344 1306 2.3
21 Hétfő 729 15.56 455 13 47 2.3
22 Kedd 7.30 1556 5.59 1435 2.1
23 Szerda 7.30 15.57 6.55 15.31 2.0

Újhold -  e ; Első negyed -  >; Holdtölte -  ©; Utolsó negyed -  í
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EXKLUZÍV

SZÉKFOGLALÓ
INTERJÚ VAJAI LÁSZLÓVAL. AZ FM VADÁSZATI ÉS HALÁSZATI 

ÖNÁLLÓ OSZTÁLYÁNAK KINEVEZETT VEZETŐJÉVEL

VA D Á S ZLA P : -  M iután meglehe
tősen régen várunk erre az alkalom
ra, mi az, amit a névjegye mellé írha
tunk?

V A JA I LÁSZLÓ : 41 éves va
gyok, a Keszthelyi Agrártudományi 
Egyetem agrárkémiai szakán végez
tem, 1984-ben G ödöllőn szereztem 
vadgazdálkodási szakmérnöki ké
pesítést. Szakmai érdeklődésem, 
vagy ahogy divatos szóval mond
ják, „indíttatásom ”  kora gyermek
korom ig nyúlik vissza, hiszen édes
apám izig-vérig vadászember volt 
és mellette a Bakonyban megtanul
hattam a vadászat minden csínját- 
binját. Ezer apró élmény -  sikerek 
és kudarcok egyaránt -  kötnek a 
természethez, a vadon élő állat- és 
növényvilághoz. Az egyetem elvég
zése után először növénytermesztő, 
növényvédő agronómusként do l
goztam a Veszprémi Á llam i Gazda
ságban, majd kétévi marketingtevé
kenység után több m int egy évtize
den át a veszprémi Természetvédel
mi Igazgatóság zoológiái, vadászati 
és halászati felügyelőjcként végez
tem a munkámat.

V A D Á S ZLA P : -  Ahogy mond
ják, ebben „benne kell élni” , hiszen 
az elméleti tudást a gyakorlat teszi 
teljessé. M ilyen a kapcsolata a vadá
szokkal -  hivatásos és sportvadá
szokkal egyaránt -  és magával a 
vadgazdálkodással? A hivatalos 
kapcsolatokon kívül kap-e más, köz
vetlen információkat is?

VAJAI LÁSZLÓ : -  1971 óta tag
ja  vagyok a veszprémi Észak-Bala
toni Vadásztársaságnak, amely sze
rencsés adottságúnak igazán nem 
mondható. Itt a hetvenes évek vé
gén vadászmesterként irányítottam 
a vadgazdálkodást: Gyakorlati ta
pasztalataim bővülése mellett a ter
mészetvédelmi szervezetben e ltö l
tött idő alatt a vadgazdálkodást, va
dászatot szabályozó államigazgatá
si előírásokat, eljárásokat is megis
mertem. így azután szerénytelenség 
nélkül állíthatom, hogy szó szerint 
közvetlenek a tapasztalataim. Más 
kérdés az, hogy a mai körülmények 
között sajátos feszültségektől terhes 
a társasági élet, a vadászat hangula
tából valami elveszett, amit nagyon 
sajnálok, és ezt az átmeneti időszak 
ellentmondásaival magyarázom. 
Ennek ellenére optim ista vagyok.

Merőben más ma a vad, és általá
ban a vadon élő állatvilág helyzeté
nek megítélése. Az ökoszisztémá
ban meg kell találnunk a vadon élő 
állatok -  védett és nem védett, ezen 
belül a vadászható fajok -  helyét.

Az egyensúly megteremtésére irá
nyuló törekvések csak így válnak 
megvalósíthatóvá. Meggyőződé
sem, hogy az ésszerű hasznosítás -  
ha jó l csinálják -  hatékony védel
met is nyújthat és garancia ezeknek 
a fajoknak a hosszú távú fennmara
dására. Természetesen szigorú -  és 
a jövőben minden bizonnyal még 
szigorúbb -  mértékeket kell tartani, 
amelyhez minden józanul, felelős
ségteljesen gondolkodó vadászem
ber segítsége és támogatása szüksé
ges. őszintén bízom is ebben.

V A D Á S ZLA P : -  Melyek a leg
égetőbb kérdések, amelyek megoldá
sa nem tű r halasztást?

VAJAI LÁSZLÓ : -  Sajnos, a 
helyzet az, hogy nem nagyon lehet 
itt rangsorolni, a gyertya a kör
münkre égett. A  legfontosabb fe l
adat kétségkívül az új vadászati tö r
vény megalkotása, melynek szink
ronban kell készülnie a természet- 
védelmi törvénnyel, az erdőtör
vénnyel -  és általában a gazdálko
dást szabályozó törvényekkel. Az 
élet azonban addig sem állhat meg.

az átmeneti időszakban is rengeteg 
a tennivaló. A  törvény megjelenésé
ig a többszörösen módosított 
30/1970-es rendeletet egységes 
szerkezetbe foglalva és kiegészítve 
a szükséges változásokkal, év végé

ig kiadjuk. Jelenleg a tárcaegyezte
tés fo ly ik .

V A D Á S ZLA P : -  Bizonyára nem 
vagyunk egyedül azzal a vélemé
nyünkkel, hogy manapság az egyik 
legégetőbb kérdésnek az orvvadásza
tot -  vagy, ahogy jog i nyelven „fin o 
mabban”  mondják -  a jogosulatlan 
vadászatot ta rtjuk. Terveznek-e va
lami hatékony megoldást ebben a jo 
gi „dzsungelháborúban” ?

VAJAI LÁSZLÓ : -  Tény és való. 
hogy ezt a kérdést nem lehet elba
gatellizálni. Még a törvény megjele
nése előtt a magunk részéről m in
dent megteszünk a helyzet javulásá
ért. Ehhez azonban mindenekelőtt 
meg kellene erősíteni a vadászat 
felügyeletét, ki kell dolgozni az orv
vadászat jog i meghatározását, mert 
ma -  sajnos -  egyszerű szabálysér
tési kategória. Rendkívül nehéz a 
bizonyítási eljárás és ^éppen ezért 
sürgős Bclügy- és Igazságügyi m i
nisztériumi egyeztetés szükséges, 
hiszen ennek az eljárási szabályai
tól kezdve a kártérítési kötelezett
ség kérdéséig ezer összetevője van.

A  védett állatok esetében valamivel 
könnyebb a helyzet, az eljárás, a 
szankcionálás kérdései megoldot
tak.

V A D Á S ZLA P : -  Saját portán
kon is söprögetve: milyennek látja  a 
vadászati kultúra, etika helyzetét?

VAJAI LÁSZLÓ : -  Nagyon 
őszinte leszek: a mélyponton van, 
és ebben a kérdésben mindenkinek 
bőven akad tennivalója. Természe
tesen nekünk is, éppen ezért szigo
rítani fogjuk a vadászvizsgákat, 
amelyhez egységes tematikájú á lla
mi vadászvizsga anyag készül, 
amely megfelel az európai követel
ményrendszernek. Meggyőződé
sem, hogy az etikai színvonal emel
kedése magával hozza a vadászati 
kultúra iránti igényt is. A  kettő szo
rosan összefügg. Ezekben a kérdé
sekben a Magyar VAD ÁSZLAP- 
nak is megvan a maga felelőssége, 
és ezzel korántsem a labdát akarom 
visszaütni.

VA D Á S ZLA P : -  ö n  szerint a 
vadgazdálkodás hosszú távon a nye
reségcentrikus gazdálkodási tevé
kenységek körébe, vagy az úgyneve
zett „non p ro fit"  szférába tartozik?

VAJAI LÁSZLÓ : -  Véleményem 
szerint ezt az élőhelyi adottságok 
döntik el elsősorban, vagyis a va
dászterület jellege szabja meg, hogy 
természetvédelmi, oktatási-kutatási, 
honvédelmi, génrezervátum, gaz
dálkodási, sport vagy egyéb célokat 
szolgál. A  működő piacgazdaság
ban merőben mások lesznek a sza
bályzók, m int most, az átmenet idő
szakában. Ehhez alapvető fontossá
gú az egységes, szektorsemleges 
szakhatósági felügyelet, hiszen a 
törvényi vagy rendeleti szabályozás 
jogokat és kötelezettségeket egy
aránt előír. Az utóbbiakat szigorú
an ellenőrizni és számon kérni a p i
acgazdasági viszonyok között is el
engedhetetlenül szükséges a v ilá 
gon mindenütt. Ma még ennek 
megoldatlan a biztos anyagi hátte
re, egyebek között ez is a közeljövő 
feladatai közé tartozik.

V A D Á S ZLA P : -  Munkájához 
erőt, egészséget, sok sikert -  és nem 
kevés szerencsét -  kívánunk. Az 
utóbbit csak azért, mert ebben min
den vadász hagyományosan bízik 
anélkül, hogy hinne a babonákban.

Homonnay Zsombor

FOTÓ: POLSTER GABRIELLA
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Az I. Országos Vadásznap
Ünnepi alkalomból telt meg októ
ber 15-én délelőtt az FM tanácster
me: a vadászat, a vadászati kultúra 
érdekében tett első országos meg
mozdulás értékelésére gyűltek ösz- 
sze a vadászok. Az I. Országos Va
dásznap 27 helyszínének rendezői 
jö ttek el, hogy számvetést készítse
nek. Nem a programok színvonalá
nak összemérése vo lt a cél, hanem 
a tapasztalatcsere, mert -  s ezt az 
eufória pillanataiban sem felejtette 
el senki -  az első alkalom minden
kivel megfizettette a tanulópénzt. S 
babérjainkon sem ülhetünk sokáig: 
már most a jövő  évi rendezvényt 
kell szem előtt tartani.

A  szervezőbizottság elnöke, dr. 
Egyed István megnyitója után dr. 
Bőd Lajos mondta cl a somogyi ta
pasztalatokat. Rendezvényükről 
„hibajegyzéket’* készítettek, mely
ből kiderült, m ilyen összetett fe l
adat egy ünnepség megszervezése. 
(Ha laikus újságíró írna tudósítást, 
biztos, hogy dr. Bőd Lajos beszá
molójából venné a hatásvadász cí
met: „A  harangot meg kell húzni".)

A  következőkben rengeteg hasz
nos tapasztalat hangzott el, s egyút
tal az is kiderült, hogy a megyék 
között (esetleg azokon belül is) ne
mes versenyszellem él. Szomszéd
várak igyekeztek tú ltenni egymá
son, de mindvégig figyeltek arra.

értékelése
hogy mindez egy közös ügy érdeké
ben, s nem egymás ellen fo lyik.

A  beszámolókból kiderült az is, 
hogy a vadásznap sok helyütt nem
zetközivé vált. A  határhoz közeli 
rendezvényeken osztrák, horvát és 
szlovák vendégek vettek részt, s 
majd’ m indenhol tiszteletüket tet
ték a szarvasbőgésre érkező ven
dégvadászok. Voltak a megyei szö
vetségek által rendezett központi 
rendezvények, de vo lt, ahol cgy-cgy 
vadásztársaság önerőből hozta létre 
az ünnepséget. Felmerült a kérdés, 
hogy a jövőben a vadásznap „e lit”  
összejövetel vagy népünnepély le
gyen-e, s az is, hogy ugyanazon a 
napon kell-e megtartani. A résztve
vők megállapították, hogy nívós 
ünnepséget kell tartani, ahol a va
dászok jó  házigazdaként kaput 
nyitnak minden érdeklődő előtt.
Azt is leszögezték, hogy a Vadász
nap csak akkor érheti el célját, ha 
ugyanazon a napon, egyszerre moz
dul meg az egész vadásztársada
lom.

Vajai László, az FM  vadászati és 
halászati önálló osztályának ú j ve
zetője is értékelte a rendezvényt, 
ígéretet tett arra is, az FM  jövőre is 
támogatni fogja a vadásznapot. (Ez 
az ígéret egyelőre csak az erkölcsi 
támogatást biztosítja.) Az bizonyos, 
hogy az idei rendezvénysorozat 
nem lett volna ilyen színvonalas az

FM nyújtotta anyagi segítség nél
kül, de az is biztos, hogy a vadászat 
társadalmi megítélésének helyreté
tele közös érdek. Mindenesetre biz
tató, hogy a megkeresés a miniszté
riumban nyitott kapukra talált.

Az O M W  képviseletében dr. 
Sinkovits M iklós és Pechtol János 
vo lt jelen az értekezleten. Beszá
moltak az árpádhalmi szakmai ve
télkedőről, de ez a beszámoló in 
kább csak kérdéseket szült a megje
lentekben: az O M W  szellemi mu
níciójából csak ennyire futotta? 
Vagy tényleg csak ennyi puskapo
ruk van? Mert az országos szövet
ségtől ennél több volna elvárható. 
A  k ritika  m indig fájó. de ha jogos, 
nem lehet k ibú jn i alóla annyival, 
hogy személyeskedést sejtünk mö
götte, vagy hogy vesszük a kalapun
kat. M in t ahogy az sem teljesen 
helytálló kijelentés, hogy „hiába a 
jó  V K E  ötlet, ha az FM nem ad 
pénzt, nem lett volna semmi belő
le " . . .

A  lényeg az, hogy az I. Országos 
Vadásznap sikert aratott; titokban 
remélt, de valójában nem várt si
kert. Köszönet m indenkinek, aki 
dolgozott érte!

Jövőre, veletek, ugyanitt! -  azt 
hiszem, minden megjelent így gon
dolta az értekezlet végén. Mert egy 
biztos: V A D Á S ZN A P  jövőre is 
lesz! F. I.

Cserháti rekord
Szeptember 29-én a M ÉM O SZ 
Vt. területén -  Püspökszilágyi 
határában került terítékre az a 
238,52 C IC  pontos szarvasbika, 
amely minden bizonnyal az idei 
év cserháti rekordja. Az agancs 
különlegessége, hogy páratlan 
36-os, a jobb  száron 18, a bal 
száron 16 ága van.

A KÉRDŐJEL 
NEM CSAK 

ÍRÁSJEL
Októberi számunk 13. oldalán megje
lent .Zárolják a vadásztársasági va
gyont?" című cikk címében sokan 
nem vették figyelembe a dm  végére 
tett kérdőjelet. Pedig a kérdőjel nem 
volt véletlen, jelezni kívántuk vele. 
hogy a címzettól, a Magyar Demokra
ta Fórum elnökségétől várjuk a kor
rekt tájékoztatást a dolgok jelenlegi 
állásáról. A vitatott anyag, az ominó
zus tanulmány -  mint megtudtuk -  
eddig nem került a kormányzópárt el
nöksége elé. Nem volt könnyű kiderí
teni a többszörös .áttételekből”, az 
egymáshoz irányított tájékoztatóktól, 
hogy a témát az MDF 1993 januárjára 
tervezett országos kongresszusán 
fogják majd megtárgyalni, az .egye
bek' között. ígéretet kaptunk Király 
Lászlótól, az anyagot előkészítő szak
mai kollégium vezéralakjától, hogy a 
tanulmány részleteiről tájékoztatja 
Olvasóinkat. A vadászokkal együtt 
ugyanis szeretnénk megismerni az el
térő vélemények teljes arzenálját. így 
talán van esélyűnk arra. hogy egy 
párbeszéd elkezdődjön, amely, re
méljük, majd a megegyezéshez vezet.

- H -

LÁTTUK, 
HALLOTTUK
Ha nem is szó szerint magasröptűén
-  de a részletekbe nem elveszve - , a 
vadászat-vadgazdálkodás jövője volt 
a témája a TV2 október 11-én sugár
zott Napraforgó című műsorának. A 
hangulatos bevezető után dr. Fatalin 
Gyula, a Zala Megyei Vadászszövet
ség elnöke szólt arról, milyen nehéz 
a kényszerű nagyvadállomány-csök- 
kentes mellett a világhírű minőség 
megtartása. Ezután Pintér István, az 
FM fömunkatársa beszélt a törvény- 
tervezet készítésének folyamatáról 
és a szabályozás főbb alapelveiről, a 
változásokról, frappánsan és a kívül
állókat is meggyőző erővel.

FOTÓ: POISTER GABRIELLA
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A lsó -ta rjá n ka i erdészház Cserosi erdészhez

PUSZTULÓ ÉRTÉKEK
Sajnos, most induló sorozatunk hosszúnak ígérkezik, mert 
oly sok kincsünket herdáljuk e l.. .

Omladozó, elhagyott erdészházakat keresünk meg. hát
ha felébred a lelkiismeretünk.

Ezek a házak megannyi öröm és bánat tanúi voltak. Tor
nácaikon régi emberek borozgattak, akiknek leikébe még 
békét csempészett az erdei csend.

A felvételeken látható épületek a Mátra-Nyugatbükki 
EFAG területén vannak. Valaha, m ikor még a falvakban 
nem is ismerték, itt már telefon és vízvezeték volt. Néme
lyik ház már 20 éve elhagyott, s a természet lassan vissza
veszi, ami az ö vé ...

F. I.
F o tók : P o ls te r G abrie lla

K is n ó n a i  v a d á s z k a s t é l y F e l s ö - t a r j á n k ü i  e r d ó s z h / i z
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OTP BANK LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA
A MINDENKORI KÉNYELEM

i f i
■  ■ F a  lenne egy olyan fo lyószám la, am elynek évi ne ttó  

kamata 10%...

i n
UMWa lenne egy olyan folyószámla, amelyen hóvégi m eg

takarításait, vagy azok egy részét kedvező kamatozással le

köthetné...

i i k
^ ^ ^ F a  lenne egy olyan folyószámla, amelyre átutalhatná munka

bérét, vagy nyugdíját...

(9 a lenne egy olyan folyószámla, amelyről teljesíthetné átuta

lásait...

i i k
^ ^ ^ F a  lenne egy olyan ügyfélkártya, amellyel napi 24 órában 

vehetné fel pénzét...

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

vásárolhatna...

i i k
■  ■ ^ a  lenne egy olyan folyószámla, amelynek terhére még 

hitelt is kaphatna...

• •

...akkor On igénybe venné?

OTP BANK, MINT MINDIG



NYŰLHAJTÁSOK IDEJÉN
Az utóbbi -  néhány éves -  száraz 
időjárás ugyancsak károsan befo
lyásolta az egyébként is sok gond
dal bajlódó mezei nyúlgazdálko- 
dást. Sok területen o ly  mértékben 
lecsökkent az állom ány szintje, 
hogy az már csak többéves kímélet
tel növelhető. Várható, hogy rövid 
időn belül alapvető változás követ
kezik be az élőhelyen, ha nem is 
m indenütt és nem is nagymérték
ben, de bizonyára feldarabolódnak 
a m onokultúrákkal hasznosított 
tömbök, megkezdődik a fasorok és 
erdőfoltok újratelepítése, és ezek
kel együtt lassan kedvezően változ
nak az élőhelyek.

Am íg ez ki nem alakul, addig is 
óvni kell a mezei nyulakat a káros 
környezeti tényezőktől és a zsaroló 
gazdálkodástól.

N apja ink gazdasági kényszerére 
lehet ugyan hivatkozni, am ikor úgy 
őzből, m in t mezei nyú lbó l emelik a 
lelövési számokat, de egy vadász- 
társaság túlélésének nem ez az 
egyetlen lehetősége.

A megmaradó törzsállomány 
m indig biztosabb tőkéje vo lt a gaz
dálkodónak, m int a bankban tartott 
pénze, mert az u tóbb it bárm ikor 
megadóztathatják, viszont a terüle
tén élő vadállomány a szakszerű 
gazdálkodással növelhető.

Nagymértékben megnövekedett 
a nyúl irán ti vadászati igény, és ez 
arra ösztönözte a bérlőt vagy a terü
let használóját, de a kereskedőket 
is, hogy a korábban nagy és b izton
ságos bevételt nyú jtó  élőbcfogás 
helyett a minden tekintetben egy
szerűbb szervezést igénylő vadá
szattal adja el nyulait. Addig nincs 
baj, amíg ez a vadásztatás nem 
megy a törzsállomány rovására, de 
ezt, a már említett gazdasági kény
szerre hivatkozva, gyakran figye l
men kívül hagyják.

Napjainkban már nem szól bele 
sem a szövetség, sem a megyei ön- 
kormányzat a lelövési tervekbe, 
nincs felső irányítás, így a gazdál
kodóra sokkal nagyobb felelősség 
hárul.

Ez a felelősség magas színvonalú 
szakmai, gazdálkodási felkészültsé
get feltételez. Helyesen cselekedett 
az, aki a jó l elvégzett tavaszi állo- 
mánybccslés eredményére alapozza 
lelövési tervét.

Az évek óta tartó száraz perió
dus, mely a nyári időszakban sújtja 
a növény- és á lla tvilágot, talán eb
ben az évben pusztított a legtöbbet.

A nyári-őszi felmérés, az abból 
számolt szaporulat megállapítása 
pontosítható a vadászati idény e lő t
ti próbavadászattal. O tt kell ezt e l
végezni -  és 10-15 nyulat meglőni

ahol a m intának szánt egyedek a 
teljes állom ányt reprezentálják. A 
lő tt nyulak között az éves szaporu
lat mennyisége legpontosabban a

vadbiológusok által a jánlott szem
lencsesúlyon a lapuló módszerrel 
határozható meg. Ennek azonban 
feltétele a laboratórium i háttér, 
amely nem mindenütt adott, illetve 
kevés az ehhez értő szakember.

Kevésbé pontos, de a gyakorlott 
vadászok között még van, aki ki 
tudja válogatni a fia ta l egyedeket a 
Stroh-féle módszerrel, vagy a szem
tüske erősségének kitapintásával.

Hasonló eredményt ad a nyulak 
fülének kézzel történő behasítási 
próbája is. Volt alkalmam a labora
tó rium i vizsgálat és a teríték készí
tésekor elvégezhető Stroh-módszcr, 
a szemlencsesúly és a fülhasadás 
között összehasonlítást tenni. 
Amennyiben az utóbbi három gya
korla ti módszert elvégeztük a hely
színen, a 20-30 megvizsgált nyúlból 
mindössze 1-2 darabos eltérés vo lt 
a két eredmény között.

Bizonyára van kivétel, előfordul 
az átlagosnál jobb  adottságú élő
hely, ahol jobb vo lt a szaporulat, de 
itt sem árt az óvatos tervezés. Ne 
haladja meg a lelövésrc szánt 
mennyiség a tavaszi állomány felét 
még ott sem, ahol csupán becsléssel 
á llapították meg a várható szaporu
latot. Aho l elvégezték a teritékvizs- 
gálatot, abból az elejthető mennyi
ség igen pontosan megállapítható.

A  vadászterületek hármas beosz
tásának rendjét évtizedek óta elfe

lejtettük. A  védett,'a  körvadászati 
és a konyhaterülct-bcosztással a 
nagyvadászati területrészen álta lá
ban csak egy alkalommal vadász
tak. Az adott területre leginkább al
kalmas és eredményes módot hasz

nálták. (O-hajtás, U-hajtás, stráf 
vagy pászta.)

A  cél a nagy teríték elérése volt. 
Ez a harmad lett a következő vadá
szati idényben a konyhavadászati 
terület. A nagy terítékre nem töre
kedtek, inkább szórakozás és a va
dászrész elejtése vo lt a cél. Ritkán 
fo rdu lt elő, hogy ugyanazon a terü
leten kétszer vadásztak. A  konyha
vadászati területrészt a következő 
idényben pihentették. Ezzel elérték, 
hogy két szaporodási ciklusban za
vartalanul gyarapodott a nyúl.

Ezt a hármas forgót napjainkban 
már talán sehol sem alkalmazzák. 
Érdemes lenne a jövőben újbó l be
vezetni, ha a nagytáblás gazdálko
dás megszűnik, és újra fasorok, er
dők tarkítják a határt. Jelenleg ke
vés helyen vannak meg a feltételei 
ennek a hasznos rendszernek, és 
sajnos, ahol esetleg adottak a lehe
tőségek, o tt sem élnek vele.

A  vadászati módszerek megvá
lasztásával, a vadászatok gyakorisá
gával lehet az á llom ányt befolyá
so ln i: kím élni vagy zsarolni. A  hat
vanas években általánosan elterjedt 
vo lt az a nézet, hogy a kereső vadá

szat, a pászta vagy a stráf. a nagy 
vadászatok m ódjai, az állomány 
ivararányát lerontják.

Az ivararány szabályozására a l
kalmas, azt kedvezően befolyásoló 
vadászati módnak egyedül a ráhaj- 
tást tekintették. Volt alkalmam 
több vadászat sokszázas terítéke 
alapján megvizsgálni, illetve má
sokkal megvizsgáltatni különböző 
vadászati módok terítékeiben a bak 
nyulak és a nőstények arányát. A 
jó l végrehajtott stráf, pászta, kere
ső, vagy körvadászat terítékében a 
nemek aránya minden esetben 
megközelítette az 50-50 százalékot.

A  vadászat tervezésénél és végre
hajtásánál figyelembe kell venni a 
területi adottságokat, az időjárási 
viszonyokat, a hajtók és puskások 
arányát m int az eredményesség leg
fontosabb tényezőit. A  kopogós, fa
gyos időben a nyúl, a szélirányban 
végzett hajtás esetén messziről ug
rik  a vackából. Nedves, ködös, a 
hajtással szemben fú jó  szélben, 
vagy napos, kellemes pihentető 
időben inkább elfckszik. Ha egy
mástól távol vannak a hajtók, ille t
ve a vadászok, mcglapul, ahogy 
mellette elhaladnak.

A hajtósor előtt fe lugrott nyulat 
ritkán lehet egy kilométernél távo
labb zavarni vackától, mert akár a 
puskások vagy hajtók között, vagy 
a vonal megkerülésével visszatör. A  
kis körből vagy U-hajtásból is 
könnyen k ifu t a nyúl. A  hosszú o l
dalszárnyakat viszont nem tudja 
megkerülni, a körbe igyekszik visz- 
szatörni, így valamennyi a puská
sok elé kerülhet.

Sűrű állításuk esetén szinte nincs 
menekvése a nyúlnak, de a puská
sok közötti 1-2 hajtó mellett, lövés 
nélkül törhet ki a körből. A  fegyel
mezett vadász nem lövöldöz 50-60 
méter távolra, mert ritkán bukfen
cezik a nyúl, inkább sebzetten to
vább menekül, és másnap már a 
szürkevarjak köröznek teteme fö 
lött. Sajnos, a kü lfö ld i bérvadászok 
egy része „szereti”  az apró sörétet 
és az ismétlő fegyvereket. Gyakran 
láttam 60-70 méter távolságra lődö- 
ző puskásokat. Ha nem akarunk 
sok sebzést, sűrűn, egymástól 25-30 
méter távolságra állítsuk őket, köz
tük 1-1 hajtóval.

A bérvadászokat nehezebb fe
gyelmezni, csak a szervezéssel és 
vadászati móddal lehet valam it 
menteni a helyzeten, ha erre az igé
nyes vadászatvezető gondol! Ha jó  
a szaporulat, akkor is fontos, hogy 
egy területet egy idényben lehető
leg egyszer vadásszunk! Nagy terí
tékű vadászatnál ez mindenképpen 
indoko lt, de a konyhavadászatokat 
is úgy kell szervezni, hogy a zsák
mány a szaporulatot ne haladhassa 
meg.

Farkas Dénes

FOTO: POISTER GABRIELLA
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Ismerkedés az ökológiával I.
Indu ló  sorozatunk azoknak a T. O l
vasóinknak szól, akik megalapozott 
öko lóg ia i szemlelettel akarják szol
gálni a színvonalasabb magyar va
dászat-vadgazdálkodás ügyét. A 
környezetkímélő, természeti kör
nyezetünket szerető és azt tevéke
nyen védeni is akaró embernek, de 
különösképpen a vadgazdáknak és 
vadászoknak a gondolkodásmódjá
ból nem hiányozhat a korszerű 
ökológ ia i szemléletmód. Szerencsé
re ma már egyre többen felismerik 
ezt. K inek van erre nagyobb szük
sége: a felsőbb vezetőknek avagy a 
sportvadásznak, vadőrnek, vadgaz
dának. természetvédőnek, termé
szetkedvelőnek? M indenkinek, aki 
felelős és felelősséget érez termé
szeti környezetünk megőrzéséért és 
védelméért. Különösen azoknak 
van szüksége korszerűbb ökológiai 
szemléletre, akik m indmáig kizáró
lag csak a vadászati élmények evüj- 
tése vagy megélhetésük érdekében 
egyoldalúan csak a vadállomány 
gondozását és fenntartását tartották 
szem előtt. Bizonyára ezért h iá
nyoznak ilyen irányú ismeretek a 
vadászvizsga-előkészítő tanfolya
mok anyagából is. Az ökológiai 
alapismereték felvázolása útján ki* 
vánjuk elősegíteni a sokaknál még 
hiányzó ökológiai szemlélet kiala
kulását, illetve a már meglévő ko r
szerűsítését. Ennek keretében ter-

A Rábatamási Hansági Vadásztár
saság nyugdíjas hivatásos vadá
sza, Savanyó Im re évek óta nyug
díjban van. sok-sok fe le jthetetlen 
vadászélménnyel a szívében éli 
nap lem enteéve it.

Aktív korában, m intaszerű le lk i
ism eretességgel látta el feladatát, 
am iért is a fe lsőbb hatóságok 
N im ród vadászéremmel tün te tték 
ki. Élete, szerelme a Hanság volt, 
a társaság vadászterülete, ahol 
hűséggel, szakmai fe lkészültség
gel vigyázott a terü let vadállom á
nyára, létesítményeire. Meg nem 
alkuvó kitartással, példam utató 
magatartásával kom oly tek in té ly t 
v ívo tt ki magának, s jogosan ta r
to ttak  tő le  a tilosban járó orvvadá
szok. Kemény, éber, lelkiismeretes 
és szorgalmas őre vo lt a terüle 
tünknek.

N apja it ház körüli kerti m unká
val igyekszik színesíteni, e ltö lteni, 
hogy a kevéskének mondható 
nyugdijá t kiegészítse. A  té tlenség
nek soha nem vo lt híve. Ha egész
ségi állapota engedi, egész nap 
tevékenykedik. A lkonyatkor. am i
kor a trópusi hőség m ár nem kí
nozza. sétára is ju t ideje. Egy ilyen 
alkalom m al, a még jó  és éles sze
mei a tem ető i gödörben két szép 
ha ttyú t fedeztek fel. A ttó l a p illa 
nattó l kezdve gyakori látogatója, 
őrzője, gondozója le tt a két ked
ves, kecses állatnak.

mészetesen nem nyújthatunk mé
lyebb részismereteket, csupán ala
pot a továbbtanuláshoz és tovább
gondolkodáshoz. Ezért nem ígérhe
tünk e helyütt olvasmányos cikke
ket és a fontosabb ökológiai szakki
fejezéseket sem kerülhetjük ki. Ha 
cikkeink olvasása során nehézségei 
támadnának, kérjük írja meg véle
ményét, jelezze, hogy mivel nem ért 
egyet, m it hiányol, és m it javasol?

M i az ökológia tárgya és célja?
Az ember kezdettől fogva, lét- 

fenntartása érdekében is tüzetesen 
vizsgálta szűkebb környezetét, 
amelyben élt. M ár vadászó-halászó 
őseinknek is ismerniök kellett saját 
élőhelyük természeti adottságait s a 
környezetükben bekövetkező válto
zásokat. A  gazdálkodó, növényt ter
mesztő és háziállatokat tenyésztő 
parasztember a kertész és erdész -  
e lődeitől ö rökölt s saját maga által 
szerzett tapasztalatai alapján is -  
jó l ismerte azt a térséget, amelyben 
mindennapi termelő munkáját vé
gezte; ismerte azokat a környezeti 
(ökológ ia i) hatásokat, amelyek a 
növények és állatok életét, növeke
dését. fejlődését, szaporodását be
folyásolták s jó  megfigyelöképessé- 
gét felhasználva ösztönösen fe lis
merte a természeti környezetében 
uralkodó törvényszerűségeket, az 
élőlény és környezete közötti kap
csolatokat. A hagyományos érte-

A  tem etóbejárók csak akkor 
gyönyörködhettek bennük, ha a 
nádas közepéből k ijö ttek az út 
m ellé ennivalót kérni az arrajárók- 
tó l. A fa lu  gyermekeinek is ked
venceik lettek. El is látták kukori
cával, kenyérrel a hosszú nyakú 
vendégeket.

Közben megszaporodtak, ö t k i
csi zsibahattyú lá to tt napvilágot a 
sűrű nádas közepében. Kezdetben 
csak Savanyó Im re tudo tt erról, 
m ert a vadászszemek hamar ész
revették a fészket korán elhagyó 
fiókákat, s a ttó l kezdve még sű
rűbb látogatója, éber őre le tt a 
kedves hattyúcsaládnak.

M ár héttagú családról kell go n 
doskodni a hűséges vadőrnek, aki 
esténként nagy szeretette l, szor
galom m al látta el őket a kedvenc

lemben vett ökológia ezt az elne
vezést (amely szó szerint a termé
szet háztartástanát je len ti) a múlt 
század végén Lm st Haeckel neves 
német zoológus használta először -  
ma már nem tud megfelelni az em
ber termelőmunkája, valamint a 
természet- és környezetvédelem á l
tal támasztott követelményeknek. 
Az előremutató tendenciákat is fe l
ismerő korszerű ökológiának 
ugyanis két fő  kérdésre kell felele
tet keresnie:

1. M ilyen törvényszerűségek je l
lemzik az ember által nem, vagy 
csak kevéssé háborgatott tájegysé
gek (ökológiai rendszerek) é lővilá
gának és élettelen környezetének 
bonyo lu lt kölcsönhatásrendszerét s 
milyen ezek önszabályozó képessé
ge, amely a változások ellenére v i
szonylagos stabilitást (ökológiai 
egyensúly) biztosít?

2. M iként tudja az ember terme
lőmunkájában a környezeti adott
ságokat úgy kihasználni, hogy 
eközben az egyensúlyt veszélyezte
tő, nem kívánatos változásokat cl 
tud juk kerülni, vagy legalábbis 
tom pítani, korrigá ln i tudjuk?

A természetvédelem, környezet- 
védelem, de a vadgazdálkodás is 
ezekre a fő  kérdésekre vár feleletet 
az ökológiától.

dr. Széky Pál

éte le ikkel: kukoricával, összegyűj
tö tt kenyérdarabokkal. Rejtekhe
lyükről csak akkor jönnek elő. ha 
éhesek, vagy ha a rendszeresen 
e te tő  Im re bácsi, a vadőr bekiált 
nekik: .G yu ri'. A második b e v á l
tásnál már meg is je len ik a kedves 
brigád: e lö l a szülők, utánuk a már 
k ife jle tt családtagok.

M egille tódve figye ltem , ahogy a 
szülők istápolójuk tenyeréből e t
ték a kukoricát. M egszelídültek! 
Az éhség baráti kapcsolatot szült 
az á lla tokat szerető vadőr és a ne
hezen barátkozó .vendégcsalád’  
között. Ezért kerültek lencsevégre, 
hogy a té l e lő tti eltávozásuk után 
m aradjon em lék a ritka és kedves 
állatokról.

Já sza i Lász ló
nyugdíjas iskolaigazgató

Bizmut 
a megoldás

Ai  évszázadok óta használt, vadászati 
célra jó l bevált és megszokott, ám 
mérgező tulajdonságánál fogva igen
csak környezetszennyezőnek bizo
nyult ólomsörétet a természetvédők 
határozott fellépésére hamarosan a 
legtöbb európai országban részlege
sen, vagy teljes mértékben betiltják. 
Sem gyártani, forgalmazni, sem vadá
szatra nem engedélyezik a használatát. 
Ez igencsak kemény tilalom. Különö
sen, ha belegondolunk, hogy a helyette 
kiagyalt, már neves tölténygyárak által 
is sok helyen óriási szériákban gyár
tott. s ennek megfelelően reklámozott 
acélsörétes patronok bizony sajnos, 
sem minőség, sem előállítási költség te
kintetében közel sem jönnek a hagyo
mányoshoz. Csupán annak nagyon- 
nagyon tökéletlen pótlékának tekint
hetők. Az acél -  helyesebben inkább 
lágyvas -  sörétnek egyetlen igazán jó 
tulajdonsága van, s ez az, hogy nem 
szennyezi a természetet.
Ám végre-valahára úgy tűnik, hogy -  
patetikusan szólva -  feltűnt a fény az 
éjszakában! A ballisztikus szakembe
rek, kutatók rábukkantak a jövő söre* 
talapanyagára, s ez a Magyarországon 
is jó l ismert bizmut. Igen, pontosan az 
az anyag, amelyet por alakban gyo
morbaj elleni gyógyszerként készíte
nek, ezenkívül felhasználják még, mint 
alapanyagot, vagy adalékot a szépsé
gápolási termékeket gyártó cégek is, 
például a körömlakknál, rúzsnál stb. A 
bizmut két fő termelő országa Peru és 
Bolívia. Anyagsűrűsége: 9,8, míg az 
ólomé 11,4 és a lágy vasé: 7,55. Az 
ólomsörétek és bizmutok keménység! 
faktora teljesen megegyezik: 32 száza
lék. olvadáspontja: 271,3 fok. amiből 
egyenesen következik, hogy nagyon 
egyszerű, könnyű előállítani belőle a 
különféle nagyságú sörétszemeket.
A patinás, bizonyára sokak számára 
ismerősen hangzó, nagy múltú angol 
Elcy cég -  kanadai licenc alapján -  
már meg is kezdte a bizmuttal töltött 
sörétes patronok gyártását, sőt forgal
mazását, árusítását is. A töltény tet
szetős kivitelű, téglavőrós színű, rajta 
a felirat: „BISMUTH SHOT". A talp
kupak 7 milliméter magas, rézből ké
szült, 28 gramm söréttel töltik. Svéd
országban az árusítását az Elcy ügy
nökcége, a Husqvarna Vapen kezdte 
meg, és az új sörétes töltények ára 
alig valamivel lesz drágább, mint a 
hagyományosoké. A svéd „A lt om 
Jakt och Vapen", azaz „Minden a Va
dászatról és Fegyverekről** című lap 
1992. 6/7. számában közölt egy érde
kes összehasonlító tesztet. Ezek sze
rint azonos sörétnagyságú töltényeket 
használva ugyanabból a fegyverből 
lőttek 35 méter távolságra kitett pa
pírlapokra.
A sebesség a következőképpen ala
kult:
acélnál: V 17,5-281 m/s, 
ólomnál: V 17,5-287 m/s, 
bizmutnál: V 17,5-259 m/s.
Az acélsörétek 6 papírlapot ütöttek 
át, a bizmutok 9-et, míg az ólomból 
készültek pontosan I I  -et. A balliszti
kus szakértő megjegyzése szerint, ha 
az új bizmutot is úgy töltenék, hogy 
sebessége megegyezzen az óloméval, 
akkor az is garantáltan átütne 11 pa
pírregisztert! A bizmut lőképe megfe
lelt az óloménak, ami cseppet sem 
csoda, hiszen hasonló tulajdonságok
kal rendelkezik, de környezetbarát! 
Éppen ezért nagy jövőt jósolhatunk 
neki. Egy-két évtizeden belül bizo
nyára teljesen ki fogja szorítani a for
galomból a sokkal tökéletlenebb acél- 
sörétet.

Kovács László 
Malmö 

Svédország
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A vadászat ügye a Tisztelt Ház előtt
1992. SZEPTEMBER 29.

Dr. Sípos Imre. a Független Kisgazda és Polgári Párt képviselője 
in terpe lláció t nyú jto tt be „A  vadászati törvény és a vadkár rendezése" 

címmel. Egyebek között arról szólt, hogy választókerületében (Somogy 
megye) elviselhetetlen a term elők részére az elszenvedett vadkár.

A  szántóterületek m integy fe le műveletlen, így a megművelt 
területeken a kár hatványozott. Nem ritka burgonyában az 50-60, 

kukoricában a 80-90, dohányban a 40-50 százalékos vadkár. Bizonytalan 
a vadászati joggal rendelkező szervek fizetőképessége a vadkár 

m egtérítését illetően. Megkérdezte továbbá, hogy m ikorra várható 
a vadászati törvény előterjesztése és m ilyen lehetőséget lát a m iniszter 

úr a törvényi szabályozásig a gondok részleges megoldására?

Dr. Gcrgátz Elemér földművelésü
gyi miniszter válasza (részlet): 
„Közism ert, hogy a mezőgazdasági 
vadkárok az érvényes jogszabályok 
szerint egyszerűsített eljárás kereté
ben elvileg gyorsan téríthetők. Az 
elv és a napi gyakorlat között azon
ban néha lényeges különbség van. 
Jelen esetben a -  idézem -  „bizony
talan fizetőképességű vadásztatási 
joggal rendelkező szervezel" az a 
Dél-somogyi Mezőgazdasági Kom 
binát képviselő úr választókörzeté
ben -  a Somogy megyei 6-os válasz
tókörzetben -  58 ezer hektáron a 
kombinát jogosult vadásztatásra. A 
kombinát ellen csődeljárás van fo 
lyamatban, így a fizetési moratóri
um m iatt a vadkárok átutalása is 
késett. Szeptember 4-én azonban a 
hitelezők egyezségre ju to ttak : a 
kombináttól szeptember 14-én dél
után kapott tájékoztatás szerint a 
magántermelői vadkártéritéseket 
előresorolják. Szeptember 14-én a 
magántermelőknek a tartozások 
egy részét átutalták, a fennmaradó 
mintegy 700 ezer fo rin tny i vadkár- 
térítési kötelezettséget ígéretük sze
rin t még ebben a hónapban teljesí
tik , és elnézést kérnek a késésért.

Van egy olyan újabb inform áci
óm, miszerint szeptember 18-áig a

magántermelőknek minden olyan 
tartozást átutaltak, amelynek esedé
kessége augusztus 31-én já rt le. A 
szeptember 24-éig esedékessé vált 
vadkártérítési kötelezettséget szep
tember 28-án -  tehát tegnap -  át
utalták.

A  kővetkezőkben a károk meg
előzése és egy kicsit a szarvasok ér
dekében szeretnék néhány szót 
szólni.

A dél-dunántúli régiókban rend
kívül nagy értékű szarvasállomány 
él, melynek létszáma -  részben a 
helytelen állománykezelés miatt -  
az e lm últ évtizedben jelentősen 
megnövekedett. Ezt felismerve, a 
térségben létszámapasztási prog
ramot indíto ttunk el, de a mester
ség szabályainak betartása mellett.

A  képviselő úrnak adandó vála
szom teljességéhez hozzátartozik 
annak ismertetése, hogy jelenleg 
szakmai egyeztetésen van egy, a va
dászati jog  gyakorlását szabályozó 
miniszteri rendelet. Itt szeretnék 
nyomatékosan rámutatni arra, hogy 
sem a tárca, sem pedig a kormány 
nem kívánja a vadászati törvényi 
szabályozást megkerülni azzal, 
hogy a törvényben szabályozandó 
kérdésekről rendeletet a lkot -  az át
menet időszakában viszont szüksé
ges, hogy a nehezen áttekinthető jo 
gi szabályozás helyett egy olyan va
dászati jogszabály kerüljön kih irde
tésre, amely az átmeneti időszak
ban biztosítja a vadgazdálkodás 
megfelelő szakmai felügyeletét és a 
vad védelmét.

Ehhez kapcsolódik válaszom a

tisztelt képviselő úr első kérdésére, 
amely úgy szólt, hogy m ikor várha
tó a jelenlegi áldatlan helyzetet or
vosló törvény parlament elé terjesz
tése. A  vadászatról és a vadgazdál
kodásról szóló törvénytervezetet 
gyakorlatilag elkészítettük. A parla
ment teherbíró képességétől függő
en, várhatóan 1993. év első félévé
ben kerülhet a tisztelt Országgyűlés 
elé. A  szabályozásnál arra törek
szünk, hogy a vadászat és a vadgaz
dálkodás sajátos felelősségi viszo
nyait tartalmazó, átfogó törvény ke
rü ljön  megalkotásra -  összhangban 
a készülő erdőtörvény és természet- 
védelmi törvény előírásaival, vala
m int a vadászati jog  európai szabá
lyozásával. Terveink szerint a tö r
vény meghatározza a vad tulajdon- 
jog i kérdéseit, a hozzá kapcsolódó 
vadvédelmi kötelezettséget, a vad
nak minősülő álla tfajok, a vad elej
tésének személyi és tárgyi feltétele
it, továbbá a vadgazdálkodás álta
lános szabályait.”

(A földművelésügyi miniszter úr 
válaszát mind az interpelláló képvi
selő. mind az Országgyűlés -  132 
igen. 27 nem és 39 tartózkodás -  el
fogadta.

Ml LESZ VELED VADORZÓ?
(AVAGY KILENCEZERÉRT A MESTERRE IS LEHET LŐNI)

A kora délelőtti órákban négy va
dász ta lálkozott a vadászháznál ez 
év január 22-én. A  rövid reggeli és 
a néhány perces megbeszéles után 
az erdőbe indultak.

Az egyik vendégvadász dámbikát 
szeretett volna lőn i, vele a vadőr 
ment. A  vadászmester Gy.-vel az 
erdő útja it, szépségeit kívánta meg
ismertetni, de nem vetették el a va
dászat gondolatát sem. Az éjszaka 
hullo tt néhány milliméteres hó 
árulkodott a hajnali vadmozgásról. 
Kezdetben ez kötötte le a figyelmü
ket. Cserkelés közben azonban, 
ahogy' a vadnyomokat figyelték, 
embernyomra, egy bakancs nyomá
ra lettek figyelmesek, amelynek 
nyomai az egyik nagyvadetető felé 
mutattak.

A vadászmester azonnal onva- 
dászra gyanakodott, ugyanis körze
tükben csak ketten ielezték beírás
sal vadászati szándékukat, és ha ne
tán más is erre kívánt volna vadász
ni, bizonyára megkereste volna 
őket. A  „surranó" nyoma ismerős 
volt, mellyel a tél folyamán már 
többen és többször találkoztak. A 
vadászmesterben felmerült annak 
lehetősége, hogy netán találkozhat- 

< nak az ismeretlennel, és esetleg si
kerül telten érni. Ez azért is fontos 
volt, mert az előző időszakban fel
tűnően sok söréttel, fickóval és

gyöngygolyóval meglőtt szarvas- és 
dámtetemet találtak.

Azonnal két irányba indultak, 
bekerítve a nagyvadetetőt és a mel
lette levő tarvágásos fiatalost.

G Y. a dombtetőn vezető úton 
visszafordult, a vadászmester a kö
zeli nagyvadetető felé indult, a ba
kancs nyomait keresve. Az etetőnél 
nem lá to tt nyomokat, így a völgy
ben, a vadászház felé vezető úton 
indu lt tovább a fiatalos mellett.

M integy 80-100 méter távolság
ban vo lt a vadászháztól, am ikor tő
le jobbra, a domboldalon, vagy 
száz méterre egy alakot p illantott 
meg. Azonnal k iá lto tt, hogy álljon 
mec az ismeretlen -  aki piros színű 
nadrágot és zöld kabátot viselt -, 
mert az görnyedt, előrehajló testtar
tással. kezében a maga előtt tartott 
fegyverrel sietett át a néhány méte
res tisztáson.

A  hangos felszólítást bizonyára 
meghallotta az ismeretlen, mert 
ahogy a bokrok takarásába ért, 
megállt, leguggolt vagy letérdelt, és 
szembefordult a vadászmesterrel.

Eközben a vadászmester ismétel
ten felszólította, hogy jö jjö n  le a 
dombról, ne bújjon el, hiszen táv
csőn jó l látja. Ám többszöri felszó
lításra sem mozdult az ismeretlen, 
miközben a vadászmester azzal a 
meggyőződéssel, hogy orvvadásszal

á ll szemben, arra figyelmeztette, 
hogy ha azonnal nem fedi fel k ilé 
tét, riasztó lövést ad le. Néhány má
sodperces várakozás után a tőle 10 
méterre á lló  60-70 centiméter átmé
rő jű  kőrisfába célzott lövést adott 
le golyós fegyverével. Fegyverének 
hangját szinte azonnal válaszlövés 
követte a titokzatos ismeretlen irá
nyából, és a fák ágain sörétek csa
pódtak. Ösztönszerűen lehajtotta a 
fejét és várta a második lövést, a 
duplázást. Ez azonban elmaradt, 
fe lp illan to tt, és a bokrok között 
csak az elfutó piros nadrágját látta.

A  mester azonnal gépkocsiba ült. 
és a közeli faluba ment, ahonnan 
telefonon értesítette a történtekről 
a rendőrséget. Fél órán belül a 
helyszínre érkezett a nyomozócso
port. A  nyomozókutya a ..forró” 
nyomot követve, a rendőröket az 
orvvadász kertjébe vezette, ahol rö
vid szóváltás után előkerült az „ is 
meretlen" személlyel együtt az egy
csövű, 16-os Winchester gyártmá
nyú fegyver, és 91 darab RWS söré
tes töltény.

A vadorzót szándékos emberölé
si kísérlet vádjának gyanújával le
tartóztatták. Másnap, a helyszíni 
bizonyítási eljárás során a szándé
kos emberölési kísérlet vádjának 
gyanúja alól az ille tő  -  hogy. hogy

nem -  mentesült, ezért az előzetes 
letartóztatást megszüntették.

A  bíróság áprilisban tárgyalta az 
ügyet és ítéletet hozott, amely sze
rin t az elkövető bűnös lőfegyverrel 
és lőszerrel való visszaélés bűntetté
ben. Ezért a bíróság mint vissza
esőt -  180 napi tétel pénzbüntetésre 
ítélte. „A z  így kiszabott 9000 fo rin t 
pénzföbüntetésbe a bíróság beszá
mítja a vádlott által 1992. január 
22. napjától január 24. napjáig elő
zetes fogvatartásban e ltö ltött időt 
akként, hogy egynapi előzetes fog- 
vatartás egynapi tétel pénzbüntetés
nek felel meg.”  így végül is kötelez
ték a vádlottat a 8900 fo rin t pénz- 
büntetés megfizetésére.

Az ítélethirdetés után a ..meg
büntetett" a vezető bírótól megkér
dezte. hogyan szerezhetné vissza a 
lefoglalt fegyvereit, mert a vadász- 
vizsga letétele után vadász szeretne 

ilenn i.
(A vonatkozó szabályok szerint a 

büntetés kifizetése után mentesül az 
illető minden joghátrány alól, egye
bek között ezért is névtelenek a sze
replők. Miután a vadász- és fegyver
ismereti vizsga -  legalábbis elvileg -  
sikerülhet, jó lesz, ha a vadászmes
ter golyóálló mellényt vásárol, mert 
egy kis gy akorlattal már nem fogják 
elhibázni. És ez sajnos, nem vicc. A 
szerk. megj.)
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Ŝ akK'a Témacsoportok:
Vadászat
Vadászati kultúra, m ellékterm ékek  
Halászat, horgászat 
Természetvédelem, gasztronómia

HELYSZÍN:

BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁRKÖZPONT
JELENTKEZÉS, INFORM ÁCIÓ:

K E R E S Ö V A D Á S ZA T



A vadgazdálkodás nem alkotmányellenes!
Az Alkotmánybíróság határozatáról 46/1992. (IX. 26.) AB sz.

A Mezőgazdasági Szövetkezők és 
Termelők Országos Szövetsége 
(M OSZ) kezdeményezte az A lko t
mánybíróságnál az erdőtörvény 
azon rendelkezését, amely szerint a 
vadászati jog  az államot ille ti 
(32. § /1  /  bek.), továbbá a mező
gazdasági és élelmezésügyi minisz
ter 30/1970. (X II .  24.) M É M  számú 
rendeletének ehhez fűzött azon ren
delkezését. amely ennek az állami 
monopóliumnak nyilvánított vadá
szati jog  hasznosítási módját szabá
lyozza. alkotmányellenessé minősí
tését. A  MOSZ indítványában k ife j
tette, hogy ezek a rendelkezések el
lentétben vannak az alkotmánnyal, 
ami kimondja a köztulajdon és a 
magántulajdon egyenjogúságát, to
vábbá védelemben részesíti, támo
gatja a verseny szabadságát. A  h i
vatkozott jogszabályok megfosztják 
a földtulajdonosokat a tu la jdonuk
ban á lló  földterületen a vadászat és 
a vadgazdálkodás lehetőségétől, 
m ikor lehetővé teszik, hogy a m i
nisztérium a vadászati jogosultsá
got másoknak, például vadásztársa
ságoknak adja.

Az Alkotmánybíróság az ind ít
ványt megalapozatlannak nyilvánít
va a M OSZ kérelmét elutasította.

Az Alkotmánybíróság határoza
tának indoklásában k ife jti, hogy 
bár a hivatkozott jogszabályok 
valóban állam i monopóliumként

kezelik a vadászati jogot, ez még
sem sérti a köztulajdon és a magán- 
tu la jdon egyenjogúságának és 
egyenlő védelemben részesítésének 
elvét, mert az alkotmány szerint „az 
állam kizárólagos tulajdonának, va
lam int kizárólagos gazdasági tevé
kenységének körét törvény határoz
za meg" (10. § / 2 /  bek.). M ivel a 
vadászati jog  vagyoni értékű jog, a 
jog  haszonbérbeadása, átengedése 
gazdasági tevékenységet jelent, 
amit a törvény az alkotmányjoggal 
nem ellenkezően utal az állam ha
táskörébe.

A továbbiakban azonban elisme
ri, hogy a vadászati jog  állam i hasz
nosítási rendszere valóban korlá 
tozza a vadászterületek tu la jdono
sainak rendelkezési jogát. Ám  az á l
lam akkor teheti ezt meg, ha másik 
jog  érvényesülése másként nem ér
hető el. (?) Az állam vadászati joga 
csak így ju that érvényre -  a határo
zat szerint. Egyébként a fö ld tu la j
donos sincs kizárva a vadászati jog  
átengedett hasznosításából. Em líti 
az indoklás a vadásztársaságokat 
is, valam int a bérkilövési szerződés 
kötését, m int hasznosítási módot, 
amely a földtulajdonosoknak, ille 
tőleg a szövetkezeti tulajdonosok
nak is rendelkezésére á ll, ha bizo
nyos feltételeknek megfelelnek.

Ha az állam -  érvel továbbá a ha
tározat indoklásában az A lko t

mánybíróság -  valamely gazdasági 
tevékenységet magának tart fenn, 
akkor a gazdasági verseny „az így 
szabályozott területen nem érvénye
sülhet teljesen” . A  gazdasági ver
seny szabadsága azonban „mégsem 
szenved nagyobb sérelmet, m int 
ami elengedhetetlenül szükséges 
ahhoz, hogy a vadászati jog, m int 
az állam kizárólagos gazdasági te
vékenységének körébe tartozó jog  
érvényre juthasson". A  fentiekben 
röviden ismertetett határozatot a 
Magyar Közlöny f. évi 98. száma 
közli.

Szembeszökő az ellentmondás a 
határozat indoklásának egyes ré
szei között. Egyrészt megállapítja, 
hogy törvényben van szabályozva 
az állam kizárólagos gazdasági te
vékenységének köre -  amelyek kö
zé a vadászati jogosultság is n y il
ván tartozik -  másrészt fejtegeti, 
hogy a vadászati jogot (amelyhez 
természetesen a vadgazdálkodás 
kötelezettsége is m indig kapcsoló
d ik) bizonyos feltételek fennforgá
sa esetén a fö ldtulajdonosok is gya
korolják. Ezt az ellentmondást az
zal akarja fe lo ldani, hogy a vadá
szati jog  haszonbérbeadását (áten
gedését) tartja olyan gazdasági te
vékenységnek, amelyet a törvény az 
állam kizárólagos gazdasági tevé
kenységének nyilvánít. Ez azonban 
sem a jogszabály, sem a tényleges

gyakorlat szerint nem igy van, mert 
a vadászati jogot nagyon sok eset
ben nem az állam (állam i szerv), 
hanem vállalat (gazdaság) adja ha
szonbérbe. A rró l nem is szólva, 
hogy a bérkilövést, m int szintén 
„vagyoni értékű jogo t”  végképp 
nem az állam hasznosítja, hanem a 
jogszabály által „vadászatra jogo 
sultnak" nevezett vadásztársaság, 
erdőgazdaság és a hasznosításból 
részesül valamely vadkereskedelmi 
vállalat is. Az állam nevében a 
Földművelésügyi M inisztérium te
hát a jogszabály (a 30-as rendelet és 
nem a törvény) értelmében diszpo
nál egy olyan gazdálkodási jogo
sultság felett, amely tu lajdonkép
pen nem is tartozik ..az állam kizá
rólagos gazdasági tevékenységének 
körébe” .

Figyelemre méltó a határozat in 
doklásának végső következtetése: 
„E lv ileg  elképzelhető más. korszerű 
vadgazdálkodás érdekeit nem sértő, 
ugyanakkor a tulajdonos számára a 
vadászati jog  hasznosításába való 
érdemi beleszólási jogot biztosító 
szabályozási mód is.”  A földművelé
sügyi miniszter véleménye alapján 
írja, hogy „a  több évtizedes rendszer 
a privatizáció, a szövetkezetek átala
kulása. a kárpótlás jogintézménye 
miatt korszerűsítésre szorul” .

D r. Csőre Pál

A HATÁROZAT MARGÓJÁRA
A Mezőgazdasági Szövetkezők tehát si
kertelenül szövetkeztek valamire. Indít
ványuk lényege, hogy a vadászati tör
vény megszületése elölt alkotmánybíró
sági határozattal kedvükre legyen el
döntve a készülődő törvény sarkalatos 
kérdése: kit illessen meg a vadászat jo 
ga. Nem tettek egyebet, mint megtá
madták az erdőtörvény azon rendelke
zését, hogy a vadászati jop az ország 
egész területén az államot illeti, továb
bá. hogy a minisztérium határoz a hasz
nosítás módjáról. Éneik között a ma
gántulajdonosok jogának csorbítása, a 
földtulajdonos termelőszövetkezetek ki
zárása a vadászatijog-hasznositásból. a 
versenyszabadság megsértése szerepel
tek.

Az Alkotmánybíróság az igényt eluta
sította. mert az Alkotmány az állam ki
zárólagos gazdasági tevékenysége köré
nek meghatározását törvényi szinten kí
vánja meg. A  vadászati jog vagyoni érté
kű jog. haszonbérbe adása, átengedése 
gazdasági tevékenység, az erdőtörvény 
pedig törvény. A verseny szabadságán 
sem esik csorba, mert a földtulajdonos 
ugyanúgy köthet bérkilövési szerződést, 
válthat ki vadászjegyet, mint bárki más.

Az Alkotmánybíróság tehát helye
sen -  nem ment elébe a vadászati tör
vénynek. Ugyanakkor nyomatékosan 
rámutatott: a vadászati jognak a földtu
lajdontól elválása, kizárólagos állami 
jogként felhasználása a vadászat gya

korlásának csak egyik, korántsem egyet
len Alkotmánnyal összeegyeztethető 
módja. Elvileg elképzelhetők más. a 
korszerű vadgazdálkodás érdekeit nem 
sé^tő, ugyanakkor a tulajdonos, vagy a 
tulajdonosok közössége számára a va
dászati jog hasznosításába való érdemi 
beleszólási jogot biztosító szabályozási 
módok is.

Az elvi egyetértésen túl a vadászok 
jórésze attól fél. hogy a gyakorlatban 
nem sikerül az említett összhang biztosí
tása. Láttak már olyan rossz jogszabá
lyokat, amelyeket reájuk vonatkozólag 
a megkérdezésük, érveik figyelembevé
tele nélkül, de alkotmányosan, az Alkot
mánnyal összhangban hoztak meg.

A földművelésügyi miniszter az A l
kotmánybírósághoz indítvány eldönté
séhez átiratot intézett. Eszerint előké
születben van a vadászati és vadgazdál
kodási törvény, s az majd érinti a vadá
szati jog tulajdoni kérdéseit, az ehhez 
kapcsolódó felelősségi szabályokat, a 
hatósági engedélyezések és a haszonbér
leti szerződések rendszerét.

Ezt tudtuk. De nem tudjuk változat
lanul. hogy kik végzik az előkészítést, 
kik a véleményezők, az előkészület mi
lyen stádiumban van. megismerhetjük-e 
és mikor a tervezetet, vagy csak később, 
a Magyar Közlönyből a már megalko
tott törvényt.

D r. Herényi M ih á ly

ÜLTESSÜNK FÁT!
A  vad élőhelye el sem képzel
hető fás növények nélkül. A 
vad búvóhelye és költöhelye, 
táplálékszerzése, viselkedési 
hozzákötöttsége, táp lá lékforrá
sa, károkozásának elhárítása 
szempontjából, va lam int a vad- 
gazdálkodás és vadászat egyéb 
érdekeitől vezérelve fontos a 
fás terü let, nem is beszélve az 
ember környezeti és egészség 
védelm i igónyeiróll

Itt az ősz, leg jobb idő az ü lte 
tésre. Lakóhelyünk közvetlen 
környékén és távo labb is akár 
egy-egy fa, facsoport, fasor, 
csenderes vagy éppen erdőfo lt 
számára alkalmas te rü le te t de 
rítsünk fe l és ültessük be a te r
mőhelynek és a célnak m egfe
lelő fafajokkal.

Nagyobb terü letek erdősíté
sének kivitelezéséhez használ
juk fel az egész országot befe
dő erdészeti szervezet szakértő 
segítségét. 0,15 ha-nál kisebb 
terü letek telepítésénél saját 
magunk is Vethetünk makkot 
és magot, s ü ltethetünk csem e
tét. Ügyeljünk arra. hogy a v i

déken ism ert és jó l növekedő 
cserjéket s fákat válasszunk, 
valam int a szaporítóanyagot is 
o tt szerezzük be. Apróvadas te 
rületeken előnyös az ámorfa, 
o lajfúz, tamariska, mezei, zöld- 
és tatárjuhar, csipkebogyó, 
szeder, kányabangita. kutya- 
benge, sóskaborbolya, fagyai, 
az értékes akác. tö lgy, nyár és 
fenyő fa fa jok m ellett. Nagyva
das területeken valamennyi, a 
termőhelynek m egfe le lő  erdé
s z e t i ig  is értékes fafa j, m in t a 
tö lgy, bükk, fenyő, akác, ne
mesnyár stb. m elle tt a vadkárt 
megelőző, ill. csökkentő kecs- 
kefüz, rezgónyár, vadgeszte
nye, hárs, vadgyümölcs fa fa jo 
kat ültessünk.

A munkával kapcsolatos bár
m inemű kérdéssel a legköze
lebbi erdészhez lehet fordulni, 
merem ezt mondani m inden 
felhatalmazás nélkül, m in t e r
dész, m ert szinte kivétel nélkül 
szeretjük szakmánkat és tá r
gyát az e rdőt és vele együtt a 
vadat!

Bán István
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N A G Y  M AG YAR VADÁSZO K
„Am i most már ezek után történt, 

az igen szaporán ment végbe.
Az agancs után jö tt a bika kosorrú feje. 
Aztán jö tt egy derékvastagságú nyak, 

s végül láthatóvá vált egy nagy, lótestú 
bikának az eleje!

Ez vo lt a pillanat, m időn lőni kellett 
volna! Mégpedig tüstént! Csakhogy 

a borjú és egy vaskos ág vo lt 
a hajszálkereszt útjában. Mivel pedig 

hiányos fedezékem m ia tt nem volt 
ajánlatos kivárni a bika további 

közeledését, térdeplő helyzetemből 
lassan felem elkedtem  és emelkedés 

közben akkor, m időn a távcsőben 
szabadnak látszott golyómnak az útja

-  lőttem !
Ezzel beteljesedett egy vén kárpáti bika 

végzete.
( . . . )

Levett kalappal letelepedtünk 
zsákmányunk mellé. Fogdostuk 

hatalmas agancsát. Szótlanul csodáltuk 
az óriást -  az én első kárpáti bikámat. 
Közben lehanyatlott a nap. M i pedig 
csak üldögéltünk némán továbbra is. 
Halotti vártát ta rto ttunk a királyi vad 

teteménél. De hosszú, rejtelmes 
hallgatás ülte meg az erdőt is. Mintha 
csak egy láthatatlan parancs egy időre 

megállította volna örök forgásában 
a természetet."

(THURN-RUM BACH ISTVÁN)

THURIM-RUMBACH ISTVÁN
A  Kittenberger-féle N im ród 1948. 
jú liu s  elsejei számában egész hasá
bos nekrológ je lent meg: Nadler 
Herbert búcsúzott dr. Thurn-Rum- 
bach Istvántól.

„G ondolatban látom daliás, szi
kár a lakját, kedves mosolyát, ha ll
gatom érdekes élményeinek, megfi
gyeléseinek elbeszélését, a vadá
szatra vonatkozó egyéni elméleteit 
és kifogyhatatlan derűlátásából fa
kadó vadászterveit”  -  írja Nadler, 
felidézve egy régi közös vadászatot 
a Radnai havasokban.

Thum -Rum bach Erdély szerel
mese vo lt, kortársai közül az a ritka 
kivétel, aki a két világháború között 
ismerte meg a „k isebb ik hazát” , s 
két évtizeden át vadászhatott is ott.

A  kivételes lehetőséget egykori 
harctéri bajtársának, Hans Philipo- 
wieznak köszönhette, aki akko ri
ban Bukovina vadászati felügyelő- 
jeként dolgozott.

Legkedvesebb vadja a szarvas 
volt. E nemes vad vadászata vezette 
öt a vérebtenyésztés felé is. 1928- 
ban -  Storcz Mátyás és id. Fuchs 
Anta l segítségével -  megalapította 
a Magyar Véreb Egyletet, majd né
hány év múlva a Nemzetközi Vér- 
ebszövetséget. A  30-as években két 
nemzetközi vérebversenyt is szerve
zett Magyarországon (Dcvccscrben 
ill.  Kapuvár-Epererdön). 1929-ben 
h iánypótló, s máig is alapműnek 
számító könyvet ir t a vérebről.

Erdélyi vadászatairól szóló szép

vadászkönyvét betegen írta meg 
Mátraházán. Talán érezte, hogy 
már csak az emlékek erdejében 
cserke lhet... 8 évig küzdött még a 
kórral, türelmesen, mindvégig re
ménykedve. Szeretett hazájától tá
vo l, Svájcban érte a halál. A halál
hírét közlő levél mellett Kittenber- 
gernek ajánlott posztumusz kézirat 
vo lt: szive utolsó dobbanásáig Er
dé lyrő l és a templomként tisztelt er
dőről irt.

Müvei:

A véreb tenyésztése, nevelése és tanítása 
(1929)
Erdélyi szarvasok és medvék nyomában 
(1941)

F. I.

A M átra  Múzeum 
Varga Ervin 

emlékszobája
A gyöngyösi Mátra Múzeum gaz
dag vadászati gyűjteményének be
cses része a dr. Varga (De Vargas) 
Ervin-féle anyag, melyet a ny. 
debreceni ügyvéd 1974 és 1976 kö
zött ajándékozott a múzeumnak.

A gyűjtemény közel 500 kötetet 
tartalmazó magyar, cseh, francia, 
horvát, német, olasz nyelven irt 
vadászati, vadgazdálkodási és va- 
dászkynológiai szakkönyvekből 
álló könyvtárat, valamint több 
mint 100 vadászattörténeti és va
dászati tárgyi emléket foglal ma
gában. (Többek között Ridinger- 
metszeteket és Pálfy József fest
ményeit.)

Az ajándékozó 1925-ben, tizen
három éves korában kezdett va
dászni, s már korán nagy érdeklő
dést tanúsított a vadászkynológia 
iránt. 1929 és 1943 között több 
bel- és kü lfö ld i nagyvadas terüle
ten tanulmányozta a vadászat és 
vadgazdálkodás módozatait, és 
gazdag gyakorlati tapasztalatokra 
tett szert. 1939-töl 1965-ig közel 
száz tanulmánya jelent meg ma
gyar és kü lfö ld i szaklapokban. A 
vérebről és a vérebvezetésről irt 
könyve horvát nyelven „Pás 
Krvosljednik”  címmel 1958-ban 
Zágrábban jelent meg.

A gyűjteményről 1976-ban szép 
kiállítású katalógust adott ki a 
múzeum dr. Nagy Gyula beveze
tőjével és Adamik M iklós fényké
peivel.

Az anyag legszebb darabjaival 
rendezték be a múzeum emeletén 
az emlékszobát, mely stílszerű 
helyszíne lehet vadászati témájú 
előadásoknak.

(A  Vadásznao gyöngyösi ren
dezvényén dr. Nagy Dezső elő
adása hangzott el itt a felvidéki és 
a cseh vadászati szokásokról és 
kultúráról.)

F. I.

A VILÁG 
ELŐTT 
MEG

MÉRET
VE

A  m illennium  éve, 1896 élénkí
tette meg a magyar vadászati 
ku ltú rát, benne a vadászati iro 
dalom és a vadászati bemutatók 
eseményeit. Az akkori nemzeti 
felbuzdulásnak egyik szép sereg
szemléje vo lt a m illenn ium i k iá l
lítás, ahol természetesen a vadá
szok is szerepeltek. A  kiállítás 
anyagának egy része az akkor 
a lapíto tt Magyar Mezőgazda- 
sági Múzeumba került, de a mú
zeum vadászati részlege egyálta
lán nem mutatta be hazánk sok
rétű vadászati viszonyait, M a
gyarország vadászati kultúráját. 
1907-ben, am ikor a múzeum mai 
helyén az időá lló  anyagból épí
tett Vajdahunyadvárban rendez
kedett be, kiállítása még m indig 
nem vo lt méltó az ország vadá
szatához, vadgazdálkodásához. 
Főúri ajándékok (például g ró f 
Forgách Károlyé), majd az ura l

kodó család figyelmessége nö
velte az anyagot, de hangsúlyoz
zuk: a múzeum gyűjteménye 
csak egyike vo lt az ország vadá
szati gyűjteményeinek.

Az 1910. évi bécsi első nem
zetközi vadászati kiállításon is 
inkább föurak, hires vadászok 
képviselték Magyarországot, a 
múzeum lehetőségei szerények 
voltak. A  kiállítás után, főleg pe
dig a két világháború közötti 
időben a múzeum hazánk egyik 
legérdekesebb vadászati gyűjte
ményévé vált. Értékét növelték 
Ferenc József trófeái, József fő 
herceg ajándékai és az ország 
különböző részéről érkező kü
lönleges, rendellenes trófeák, 
így am ikor 1934-ben a múzeum 
újjászervezett, újrarendezett k i
állításait a kormányzó megnyi
totta, a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum vadászati részlege a

Vajdahunyadvár legvonzóbb lá t
nivalójává lépett elő.

A  múzeum épülete az ostrom 
alatt jelentős sérüléseket szenve
dett, sőt muzeális tárgyainak egy 
része is elpusztult. Az újjáépítés 
után, 1950-ben az első megnyíló 
kiállítás a vadászati vo lt. Az 56- 
os pusztulást követően 1958-ben 
a vadászati kiá llítást ismét az el
sők között tudták a nagyközön
ség számára megnyitni. A  láto
gatók legjobban a vadászatot ke
resték és kedvelték, tehát álta lá
nos igényként merült fel a k iá llí
tás m ielőbbi felépítése.

Időközben a M agyar Mező
gazdasági Múzeum lépett elő az 
ország legnagyobb és legjelentő
sebb vadászati gyűjteményévé. 
Ez részben abból következett, 
hogy a magángyűjtemények jó 
részt e lpusztultak; tönkremen-
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AZ EMBER ÉS A VAD
Vadászati irodalmunk keveset fog
lalkozott vadászetikai kérdésekkel. 
A vadászati etikának csupán egyik 
területe került időnként szóba: ho
gyan viselkedjen a vadász társaival, 
esetleg más emberekkel szemben. A 
vadász és a vad viszonyára, a vad 
megölésére, megfogására, vagyis a 
vadászatra etikai szempontból nem 
sok figyelem ju to tt.

Tudjuk, hogy az ősember már év- 
százezredekkel ezelőtt vadászott. 
Ugyanakkor a nagy ragadozók rá is 
vadásztak, ragadozó és zsákmány is 
volt egyszerre. Értelm i képességei 
és eszközkészítő tulajdonsága ered
ményezte azt, hogy ebben a létért 
folyó küzdelemben sikerült felülke
rekednie. Azután kialakultak a va
dászattal kapcsolatos kultuszok, 
amelyek érzékeltetik, hogy az em
ber a természet részének érezte ma
gát. A  sámánok állatmaszkokban 
űzték misztikus lepelbe burkolt 
mesterségüket. Az egyes törzsek k i
váló tulajdonságokkal rendelkező 
á lla tfa joktó l eredeztették leszárma
zásukat (totemkultusz). Ezeknek a 
koroknak az embere másként érzett 
az élet-halál dolgában, m int a ké
sőbbi koroké, m időn kialakultak a 
vallások.

Ha itt megállunk és meggondol
juk , hogy minden élőlény születik, 
él és meghal, akkor rájövünk, hogy 
a lényeg az életen, annak a m ilyen
ségén van. A  halállal kapcsolatban 
legfeljebb a m ikor és a hogyan kér
dései merülnek fel, az élet azonban 
nagyon sokféle lehet. Itt most én 
csak ennek talán legfontosabb ele
mét, amely ember és állat számára

a leglényegesebb, a szabadságol 
szeretném kiemelni. Azt, hogy 
egyes emberek, népek m it voltak 
képesek tenni a szabadságért, is
merjük a történelemből. Néha az 
életnél is többre értékelték, és a hő
söknek kijáró tisztelet övezte azo
kat, akik ebben az élen harcoltak. 
Ám ez nemcsak az ember számára 
ilyen nagy érték, hanem az álla tok
nak is. Ezért állítom  azt, hogy az 
ember a legnagyobb bűnt az állatok 
ellen akkor követte el, m ikor „vé
delmébe" vette és háziasította azo
kat. Eleinte csak az úgynevezett k í
sérő vadászatban nyilvánult ez 
meg, m időn egy csoport (pl. nép
törzs) utánalopózva megfigyelte a 
legelésző állatokat, követte őket, 
majd kezdte mozgási lehetőségüket 
korlátozni. Azért, hogy az állatokat 
nyírja, fejje, dolgoztassa, végül 
megölje és húsukat elfogyassza, 
megfosztotta őket a szabad élettől. 
Tej-, gyapjú- és húsgyárakká torzí
totta ezeket az állatokat, megnyo
morítva nemcsak az egyedeket, ha
nem egész fajokat is. Önző céljai ér
dekében megfosztotta őket az élet 
minden örömétől, az eledel kivá
lasztásától, a szabad mozgástól, a 
párválasztástól. Persze az emberek 
az idők folyamán ezt annyira meg
szokták és olyan természetesnek 
tartották, hogy inkább valamiféle 
jótéteménynek kezdett fe ltűnni, h i
szen ezeket az állatokat megóvták 
az időjárás viszontagságaitól, a ra
gadozók támadásától és gondos
kodtak bőséges táplálásukról (disz
nóhizlalás. libatömés stb.).

M indez a vadászatban ismeret

len. (Hacsak nem gondolunk itt a 
volieres tenyésztésre és a vadasker
tekre -  ezek azonban nem tartoz
nak a vadászathoz, legfeljebb an
nak mellékhajtásai, amiket az igazi 
vadászok meglehetős lenézéssel ke
zelnek.) A vadászat lényegéhez tar
tozik. hogy annak tárgya a szaba
don élő állat kézrekeritésc. A vadá
szatban alapvetően benne van a kö
vetés. az üldözés és a kézrekerités. 
m int emberi tevékenység (nem egy 
nyelvben a vadászat és a hasznolás, 
üzés ugyanazzal a szóval fordul elő. 
A  németben: „jagen" =  űzni, de 
vadászni is, a francia „chasser" =  
vadászik, üldöz, ugyanígy az angol 
„h u n t" szó). Kétségtelen, hogy ez 
ősi ösztönös beállítottsága a va
dásznak, hozzátartozik a vadászat 
lényegéhez.

Az idők folyamán az ember 
m indinkább elszakadt a természet
tő l. Az még hagyján, hogy a raga
dozókat kezdte irtani, de neki nem 
farkas kellett, hanem őz meg 
szarvas. Ahhoz pedig, hogy ezekből 
jobban kivehesse a részét, maga állt 
be a ragadozók helyébe. Ezzel e lin
dított egy olyan folyamatot, ame
lyet m indig újra és újra meg kell 
korrigálni. Az eddigi gondolatme
net szempontjából azonban inkább 
arra a meg nem értésre akarok utal
ni, ami ezzel kapcsolatban megnyil
vánult, és ami az emberi etikai sza
bályokat akarta a természet rendjé
nek megítélésébe belevinni. A far
kas nemcsak egyszerűen kártékony 
(az ember szemszögéből nézve), ha
nem „gonosz" is. Ez a felfogás má
ig él még a gyermekmesékben, de

régen alapvető élettevékenységéért 
meg is büntették (pl. felakasztot
ták). Nagyon jellemző erre Feste
tics Leónak az Esterházy vadásza
tokró l szóló leírásában található 
néhány mondat: „csodálkozást kel
te tt . . .  a fövadak nemes bátorsága, 
mellyel a fenyegető veszéllyel meg
küzdeni igyekezett és ennek ellené
re viszont a ragadozó, kártékony 
vadak ún. farkasok és rókák gyáva
sága. mi a vad ezen nemének aláva
ló természetét m u ta tja ... mintegy a 
rossz lelkiismeret súlya alatt nyög
ve. hason mászva szöknek és együ
vé bújnak. Valóban megvetésre 
méltó gaz nép.”  Pokorny irja „Va- 
dászattudomány"-ában. Kogy a 
vadkanok m indig lovagias állatok 
stb.

A természetbe való beavatkozást 
nemcsak nem lehet abbahagyni, ha
nem a természet törvényeivel össz
hangban kell gyakorolni. Ha már 
az ember átvette a ragadozók szere
pét. vadásszon is úgy, m int a raga
dozók. Valóban, a vadgazdálkodás 
mára már a tudatos szelektálást kö
veti, hiszen a selejtezést, ivararány 
szabályozást minden vadász ismeri. 
Itt kell rámutatnom arra, hogy az 
állat egyede és a fa j más értékelési 
sorrendet kap, m int az az emberi v i
lágban van. A  faj fenntartása, erejé
nek és életképességének megőrzése 
olyan szempont, amelynek az 
egyed életét alá kell rendelni. így 
van ez a természetben és ennek 
megfelelően já r cl a vadász is, ha a 
vadgazdálkodási szempontoknak 
rendeli alá vadelejtési tevékenysé
gét. Ezért bűn valamely állatfaj k i
pusztulása, ezért van szükség a k i
pusztulás szélére került vadfajok 
fokozott védelmére, és ezért bűn 
valamely álla tfa j elnyomorítása 
(domesztikálás).

A vadászcrkölcsök az idők fo lya
mán nagy változásokon mentek át. 
Sokat lehetne erről írni, de ez mesz- 
sze meghaladná ennek a kis eszme
futtatásnak kereteit. Befejezésül 
még egyszer visszatérek a szabad
ság gondolatához, amelyet éppen a 
vadászoknak kell különösképpen 
értékelniük, amint arra a Nemzet
közi Vadászati Tanács (C IC ) állás- 
foglalása is rámutat, hangsúlyozva 
a vadász és a természet kapcsolatát:

„ . . . A  vadászat a vadászt önisme
retre, a szabadság megbecsülésére 
és tiszteletben tartására tanítja, le
hetővé teszi a természet értő megfi
gyelését, szoros kapcsolatot jelent a 
vadász és a természet között. A va
dász szeresse a vadat, legyen rá te
kintettel, mondjon le üldözéséről, 
ha a körülmények a vad menekülé
si, vagy védekezési lehetőségeit kor
látozzák, vagy éppen megsemmisí
tik ."

Dr. Csőre Pál

tek vagy széthordták őket. Más
részt pedig egy kormányintézke
dés segített, amellyel a nemzeti 
kincsnek minősülő trófeák gyűj
tőhelyéül a Magyar Mezőgazda
sági Múzeumot je lö lték ki. így a 
meglévő, illetve szüntelenül gya
rapodó anyag a Vajdahunyadvá- 
rat mintegy a vadászok Mekká
jává tette.

Ennek ellenére sem az 1960- 
as, sem az 1970-es években nem 
került sor a vadászati kiállítás 
felújítására. A látogatók a múze
umban továbbra is a századfor
dulón készült preparátumokkal 
találkozhattak, miközben a be
mutató szakmai szempontokból 
is elavulttá vált. Nem tükrözte 
például a természetvédelem fe j
lődését, vagy a vadászati tudo
mány újabb eredményeit.

Az 1971. évi vadászati v ilágk i
állítás trófeabemutatójának egy

része a Magyar Mezőgazdasági 
Múzeum anyagából került k i, de 
az ottani seregszemlének a mú
zeum nem tudott az élére állni. 
Többek között ezért is merült fel 
önálló vadászati múzeum alapí
tásának a gondolata. Ez az ötlet 
természetesen már korábban is 
szerepelt a vadászati szaksajtó
ban, de a különféle vadászati 
szervezeteknek az (anyagi) ereje 
legfeljebb egy-egy kiállításra fu 
totta, állandó bemutatóra nem. 
Tehát továbbra is a Magyar Me
zőgazdasági Múzeum fogta ősz- 
sze a magyar vadászat, vadgaz
dálkodás történetét és jelenkori 
eredményeit.

A Vajdahunyadvár 1980-as 
években megvalósuló rekonst
rukciója során* végre a vadászati 
kiállítást is fel tudják újítani. 
(Néhány évig -  főleg a trófeák 
látogathatóvá tétele érdekében -

ideiglenes bemutató készült.) Az 
ú j kiállítás 1987-ben nyílt meg. 
Karbantartása folyamatos, de az 
már most látható, hogy nagyobb 
átalakításokra is fel kell készül
ni.

Az elkövetkező években 
ugyanis 1996-ra készül az or
szág, a vadásztársadalom és a 
Magyar Mezőgazdasági Múze
um. A  honfoglalás 1100. évfor
dulója, illetve az 1996-ra terve
zett világkiállítás nem múlhat el 
vadászati bemutató nélkül. 
Ugyanakkor a múzeum alapítá
sának 100. évfordulóját ünnepli, 
így szükségképpen a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum áll, á ll
hat az előkészületek élére, amely 
munkát remélhetőleg széles (va- 
dász)társadalmi összefogás is se
gíteni fogja.

Dr. Oroszi Sándor



VADASZOK A SAJTÓBAN
Mind sürgetőbben vetődik fel az új va
dászati törvény megszületésének igé
nye. Bár Bánffy György MDF-es ho
natya, az O M W  elnöke és Scham- 
schula György munkaügyi á llam tit
kár 1990 decemberében már közös 
törvényjavaslatot nyújtott be ez ügy
ben, az Országgyűlés nem tűzte napi
rendjére az előterjesztést. Ennek elle
nére a különböző főrumokon ismétel
ten terítékre kerül a törvény egy-egy 
eleme. A téma fontosságát hangsú
lyozva a sajtó is mind többször fog la l
kozik a készülő tervezettel. Az alábbi
akban e cikkekből tallózunk, s idézünk 
az őszi vadászati szezon tapasztalatait 
összegző Írásokból is.

M i várható az új vadászati tör
vényben? a címe a Békés Megyei 
Hírlap tudósításának, amelyben dr. 
Pásztor Gyula országgyűlési képvi
selő, a kisgazda 37-ek parlamenti frak
cióvezetője hangsúlyozza: .Az új vadá
szati törvényt nem volna célszerű a 
föld-, az erdó- és természetvédelmi 
törvény megalkotása előtt létrehozni. 
Annyi azonban ma biztosnak látszik, 
hogy a földtulajdonosokat a vadaszati 
jog gyakorlásából kihagyni nem lehet. 
Mindenesetre az új vadászati torvé 
nyig a meglévőt módosítani kell, hi
szen az élet nem áll meg: A tervezet 
elkészült, immáron tárcaközi egyezte 
tésre kiadták. A  módosításon már 
érezhető a leendő törvény szelleme. 
( . . . )  Dr. Pásztor Gyula arról is be
szélt, hogy lehetőséget kell biztosítani 
a kisebb területi egységek kialakitasá- 
ra. Például elképzelhető, hogy már 500 
hektáron lehet ónálló vadászterület '

A Oólmagyarország M ikor lesz ú j 
vadászati törvény? cimú cikkében 
így ír: „M indenki mást vár az új vadá

szati törvénytől Van olyan elképzelés, 
hogy kössék a földtulajdonhoz a vadá
szat jogát. Ennek az a hátulütője, hogy
-  mivel kikerülne a központi felügyelet 
alól -  a nemzeti kincsnek számító vad
állomány megtartását kevésbé lehetne 
garantálni. Az eddigi gyakorlat meg
tartása ellen viszont a magánkézben 
lévő foldok tulajdonosai tiltakoznak. 
Elképzelhető valamiféle kompromisz- 
szum is. De egy fontos: az erdő-, a 
föld- és vadászati törvényt együttesen, 
egymással összefüggésben kellene ki
alakítani. Természetvédelmi szem
pontból som lenne jó, ha a vadászati 
törvény az állomány csökkenéséhez 
vezetne. ( . . . )  Minden hót, minden 
hónap csak növeli a veszteséget, ame
lyet az állomány szenved. A mostani 
joghézagos állapot m iatt ugyanis az 
állam képtelen megvédeni a tu la jdo
nát, az orvvadászat egyre nagyobb 
mértékben eluralkodik.'

.Nem túlságosan fogadta kegyeibe a 
szerencse istenasszonya azokat, akik a 
nagy ószi vadászeseményre, a szar- 
vasbógésre érkeztek a Zemplén erdei
b e ' -  állapítja meg Szarvasbőgés c i
mú riportjában az Észak-Magyaror- 
szág. -  .A  hosszan tartó meleg ószi 
időjárás, nemkülönben pedig a kitartó 
szárazság miatt később is kozdódött, 
de éppen a változékony időjárás miatt 
szakaszossá vált a bikák ellenfelet ke
reső harcra hívó felhívása. Sok vadász 
bizony hiába járta az erdei ösvényeket, 
»silbakolt« a magaslosen."

A Somogyi Hírlap az újvárfalvi Szé 
chényi Zsigmond Vadásztársaság ta
pasztalatait összegzi Csökken a va
dászigény! címmel. .A  külföldi va 
dász is kétszer meggondolja már. 
mekkora agancsost akar meglőni -

magyarázza Kovács László, a hivatá 
sós vadászok csoportvezetójo. -  Ha 
föltűnik a szarvas, nem azt kérdezik 
már, jó l áll-e, hanom hány kiló. Maga
sak az árak, mélyen zsebbe kell nyúlni 
ogy-egy nagyobb bikánál. Bizony, a 
vadászat nem olyan már, mint régen. 
Nagyok a költségek. Nagy vadkárt f i 
zet a társaság... Egyre kevesebb az 
igényes vadász. Magyarország sokéig 
monopolhelyzetben volt vadasztatás 
bán, hiszen a lengyelek, csohek ilyes
mivel nem foglalkoztak. Az utóbbi idő
ben azonban a volt keletnémet társa 
ságok egyre inkább magukhoz csábít
ják a nyugati vadászokat."

Kapitális bika az iváni erdőben
címmel közölt beszélgetést a Kisal
föld Bogán Jánossal, a Soproni Ta
nulmányi Erdőgazdaság vadgazdálko 
dási ágazatvezetójével, tóvadásszal az 
ószi szezon tapasztalatairól. .Elsősor
ban osztrák, de német és olasz vadá
szok is szép számmal jelentkeznek va
dászatra. Ennek örülhetünk, ugyanis a 
vadászat világszerte, így nálunk is 
megdrágult, sót további áremelkedés 
várható. A szarvasbőgés eddigi idő
szaka alatt gazdaságunk területén 
negyven bikát ejtettek el a külföldi 
vendégvadászok. Egy-egy példányért 
háromezer márkát, vagy ennok megfe
lelő forintösszeget fizetnok gazdasá
gunknak. ( . . . )  Egy német vendégva- 
dasz aranyérmes bikát lő tt a terüle 
tünkhöz tartozó iváni erdőben De 
szép számmal akadnak ezüst- és 
bronzérmes trófeák is. A királyi vad
ból, azaz szarvasból is van elegendő. 
Az őzállomány gyarapodott, a vaddisz
nók száma viszont csökkent. A nagy
üzemi táblák megszűnésével az aprö- 
vadállomány növekedése várható, 
ugyanis javulnak az állatok életfeltéte

lei. A  fogoly ugyan eltűnőben van, de 
nyúlból, fácánból van bóven. Remél
jük. hogy az új vadászati törvény a 
vadgazdálkodás további fejlesztését 
segíti m ajd.'

.Jó néhány honatya az üléstermen ki 
vul is szeret lövöldözni. Nem kell ezen 
csodálkozni, hiszen igy volt ez mindig. 
Kádár, Biszku és a pártállam egyéb ki
válóságai -  elvtársivá téve az úri hun
cutságot -  kedvükre puffogtatták lefe
le legnemesebb vadjainkat. Szorgal 
más ogypárton kívüli élvtársaik szop 
számmal akadtak -  a rendszert meg 
váltó politikai elit tagjai közül is A hon 
néhány jelenlegi atyja ma sem óhajt 
lemondani a múltban oly édes, »ked 
vezményes# vadászat e lő jogáról' -  
derül ki a Kurír Vadászok bugyiban 
cimú cikkéből, amely emlékeztet: .Az 
Alkotmánybíróság asztalán több hó
napja feküdt egy indítvány, amelyben 
a benyújtók kifejtik, hogy az érvény
ben lévő rendelkezések kizárják a va
dászati jog hasznosításából a fö ld tu 
lajdonosokat, például azokat a szovot 
kezeteket, amelyek földjén vadászat 
folyik. ( . . . )  Az alkotmánybírák állás
pontja szerint az állam vadászati jogá
nak érvényesítése szükségessé teszi a 
tulajdonos jogainak korlátozását. A 
jogszabály azonban nem zárja ki. hogy 
a földtulajdonosok, amennyiben ele
get tesznek a törvényes feltételeknek, 
maguk is köthessenek vadkilövési 
szerződéseket Elvben tehát oz elkép
zelhető. Ám létezik-e erre gyakorlati 
példa? Ha eddig nem volt, nincs más. 
mint hogy a földtulajdonosok helyi al
kukkal eszközolnok ki különböző elő 
nyöket maguknak Üj vadászati tö r
vény tudniillik mostanában aligha szú 
letik "

összeállította: K. E.

VADCOOP HÍREK
A lap megjelenésekor már igen fontos 
témákat tárgyaló ülésen lesz túl az in 
tézóbizottság.
Az 1992. október 26-ára kitűzött ules 
főbb napirendi pontjai:
-  gazdasági bizottság Írásos anyagai 

nak megtárgyalása a vadásztársaság 
stratégiájáról (beruházás, pénzgaz 
dálkodás. szervezeti módositású el 
képzelések stb.),
szabályzatmódositó bizottság javas 
laténak vitaja a belső szabályzatok 
korszerúsitóséról.

-  megyei összekötök III. negyedévi 
munkájának értékelése.

-  anyagi helyzetünk, pénzgazdálkoda 
sunk a III negyedév végén,

-  beszámoló az eddigi vadászati ered
ményekről. döntés új vadászati fe l
ajánlásokról stb.

A létszámunk a nyilvántartás szerint 
(az 1992 X. 17-én felvett 51 fó je lent
kezővel együtt) 4920 tag és tagjelölt 
Közülük a VADÁSZLAP jelen számát 
2472 vadásztársunk kapja meg, tagdi
jukat 1992 szeptembor 30 áig bezáró 
lag -  sajnos -  csak ennyien rendezték

A VADRÉCEVADÁSZATO K BEFEJEZŐDTEK  
A Z ALÁBBI HELYEKEN:

Tata: (Komárom megye)
388 fó részvétel (12 vadásznap) 1607 db terítéken 4,14 db/fó  kompetoncia 

Bugyi: (Pest megye)
1085 fo részvétel (21 vadásznap) 4085 db terítéken 3.76 db/fó  kompetoncia 

Gomba: (Pest megye)
317 fő részvétel (6 vadásznap) 996 db terítéken 3.14 db/fó  kompetencia 

Dédestapolcsány: (B.-A -Z megye)
227 fó részvétel (6 vadásznap) 927 db terítéken 4,08 db/fó  kompetoncia 

Csákánydoroszló: (Vas megye)
193 fő  részvétel (4 vadásznap) 797 db terítéken 4.12 db/fő  kompetencia 

MEFAG Sasrét: (Baranya megye)
140 fó részvétel (4 vadásznap) 824 db terítéken 5.88 db/fo  kompetencia 

Pannonhát VT.: (Győr Sopron megye)
40 fó  részvétel (2 vadásznap) 160 db teriteken 4 db /fo  kompetencia 

VADCOOP BVT.:
BEFEJEZŐDÖTT VADDISZIMÓ- 
ÉS G lM TA R VA D  VA DÁ SZA TAI:

Csornád VT. (Pest megye)
196 fó részvételével terítékre került 12 db vaddisznó 1 db gimtarvad 
Gyulaji Áll. Erdő és Vadgazdaság: (Tolna megye)
427 fó részvételével terítékre korúit 28 db vaddisznó. 7 db guntarvad. 50 db dam 
tarvad

Megjelenik októberben!

Az évszázad első, összefoglaló jellegű, 
nemzetközi vadászkönyve.

NAGY VADASZK0NYV

■* aniuarSScaMMi

- A kötet mérete: 26x29 cm. 316 oldal

A NAGY VADÁSZKÖNYV színes. aI  illuszt
rációkat kifejezetten e kötet számára rajzolták 
és festették. A fotókat a nemzetközi természet- 
fotósok legjobbjai készítették, a kóny.<et avatott 
és tapasztall vadászok írták és fordították ma
gyarra. A magyarországi vadászattal a NAGY 
VADÁSZKÖNYV hazai kiadásában egy külön fe
jezet foglalkozik

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

I. R í t t  ATWMÍSZÍT
1 A.’  *mb«r. r-irt ».r,í3u»«ú n n m c .t
Z. A v ad áu  sierepe a wd&bto* élettertoeíf-j. /». f. nfyoi/wwn

■  R é v : A VADÁSZHATÓ VADFAJTÁ*
1 A/ turóe* és u  t u a k v t ó i u t i a i *  vtdU ft* 
2. A  tafttufuié 'Odmadarafc
3 A v ta u im y ***
4 AJo*lí M á u te tó  * d i»

6 Ott Amtnki

Hl R é tr. A VADÁSZAT T O R ít l t fT t
1. Af tftló tpo<T*4*i/o«
? V iő á u * a a körtptor*
3 A iű/1eQ/*r*k horwaU
4 AiaranfcrtóUptefliQ

ÍV Réu: A VAOAlZFCQYVf R(K
1 a  s ó * * s p v s i*
2 A* e v rt* *
3 Goto* f«gyw»fc mi hrtfkm \ vodavaftw
4  K é £ t f f e f tv * c *
5 u  tlr+M  H  iz u *  v ttié u a ttw
6 fe rttn tfttfe . a b rtfrést A ló u w

V Réft£ A  VADASZAT1 MÓDSZEREK
1. A v a t tu a !  E u ró p lta n  é t  t s a fc - f c w tJ b a n
2 A YMUt&U uarartfAttn é*
3 K' lortraá
4 A t td to a t A fr to ta .  Á rv itán  és D tt t o r i i g

VI Rész A VADASZ SZÚVEUtGISO
1 .A ttd A u fc tfy a
2. A vsúasAutya tar*ta%a és teQ’̂ to 't t ia
3 vodásCTtoteoo

VM R é u : VADVÉDELEM VADGAZOAu COOÁS
1. K onutrj r in g o k  a 
MM 

2 A * 4  és a jM *
VIII Réu: MAGYAR VADÁSZAT

1. Haövomarr**ésuofcite*
2 VMftssati möőofc

IX R4sr TÁJÉKOZTATÓ
Vadés/toke*

MEGRENDELÉS
Megrendelem a NAGY VADASZKÖNYV-el ........ példányban utánvételtel 2500 Ft-os áron
A postaköltség a kiadót terheli!

N ÉV : . .

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

A megrendelést erre a cimre kérjük küldeni: GE0H01DING RT. 1399 Budapest. Pf.: 703.
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VADÁSZOK, VADDISZNÓK
RÉSZLET AZ IRO DALM I PÁLYÁZAT DÍJAZOTT ELBESZÉLÉSÉBŐL

Egy vadkárelhárításon, sajnálatos 
„elnézés" fo lytán került terítékre a 
koca. Mentve a menthetőt, sikerült 
vadásztársaimnak a három árva 
malacot megfogni.

Nem tudván m it kezdeni velük, 
hiszen csak párnapos malacokról 
volt szó: értesítettek, gondolván, 
hátha én megpróbálkozom a felne
veléssel. Szerencsére, mivel felesé
gem vadőr lányaként tengette gyer
mekéveit (m ig én csapdába nem 
csaltam örökre), a családból így 
nem lettem az ötletemmel együtt k i
tiltva.

így került hozzánk Sándorfalvá- 
ra egy januári napon három kis csí
kos vadmalac. A  gond m indjárt ott 
kezdődött, hogy a szoptatásokra 
legtöbbször csak egyikünk ért rá. 
Ez még nem is lett volna baj, de két 
kézzel három malacot, egyszerre 
szoptatni lehetetlenség. így hát ma- 
lacéknál á llandó vo lt a perpatvar, a 
ruháink legnagyobb bánatára. Han
gunk és a cumisüveg megszokására, 
illetve elfogadására két-három nap 
elegendő vo lt. M ik o r már hívásra 
szépen* kocogtak az üveghez, és 
semmi félelmet nem mutattak, jö tt  
az ötlet, majd a családi tanács dön
tése. Egyet el kell ajándékozni, 
mert úgy könnyebb lesz a gondozás 
és a szoptatás. Az egyik vadásztár
sunk lánya, ki azóta már sporttárs 
lett, örömmel vette ajánlatunkat.

M i*is nyugodt szívvel adtuk oda, 
hisz már szépen szopott a cumis- 
üvégből. Nagyon jó  helyre került. 
Még a gondolatát is megpróbálták 
k ita lá ln i és nevet is adtak neki. M i 
is elneveztük a maradék kettőt. A 
kis kan R öfi, a másik a Kocus ne
vet kapta. M ind  a három kis csíkos 
szépen fe jlődött és gyarapodott.

Az általam saccolt kéthetes ko
rukban lett egy kis figyelemre mél
tó  különbség. M i eddig zárt helyen 
tarto ttuk őket. Janiék is ugyanúgy 
tették. A m ikor már teljesen meg
szoktak minket, és a nevükre (vagy 
csak a hangunkra?) vágtatva jöttek, 
minden szoptatáskor kiengedtük 
őket, és hosszabb-rövidebb ideig az 
udvaron hancúrozhattak. Egy-egy 
kiengedésnél, m ikor kirohangálták 
magukat, felnőttesen tu rká ln i kezd-, 
tck. M ive l kéthetes malacokról vo lt 
szó, meg sem fo rd u lt a fejemben, 
hogy komolyan étkezési vagy kiegé
szítési szándékkal tevékenykednek.

Erre csak másnap derült fény, 
am ikor a reggeli szoptatás után a 
kiválasztott ürítkezőhclyre mentek. 
It t jegyezném meg, hogy a későbbi
ekben is megtartották az egy helyre 
üritkezés tisztességes szokását.

A  reggeli ürítkezésnél tűnt fel. 
hogy az eddig sárgás se lágy, se ke
mény széklet egészen barnássá, 
földszínűvé vált. Az állaga pedig át
változott a nagyokéhoz hasonlatos 
egybefüggő mogyorókká. Sajnos 
szégyenemre vá lik, de akkor még 
ennek nem tu la jdonítottam  olyan 
jelentőséget, m int kelle tt volna. Ezt 
később igen megbántam, mert nem 
figyelmeztetve a barátomat, ők to
vábbra is zárt helyen tartották a 
malacot. Ez pedig a legnagyobb 
gondosság mellett is elhulláshoz ve

zetett. Vadmalacneveléssel kapcso
latban legyen ez m indenki számára 
tanulság.

Az etetésről még annyit, bárm i
lyen nálunk honos állat utódját 
(szarvas, vaddisznó, őz) szeretné 
felnevelni valaki -  értem ezalatt a 
kikaszált, elgázolt vagy lelőtt egye- 
dek halálra ítélt szaporulatát -  a 
szoptatást mindegyiknél p iríto tt 
lisztes tehéntejjel kezdjék. Később 
mi a p iríto tt liszthez egy kis Robé-

» >

b it keverve biztosítottuk a kellő v i
taminmennyiséget. így, ha csak be
tegség nem lép fe l, a széklet m indig 
normális lesz. Ez a ló l csak az őzgi
da kivétel, mert ahhoz, hogy nor
mális székletet érjünk el a gidánál, 
minden szoptatás után ajánlatos a 
végbél környékét enyhén nedves 
papír zsebkendővel finoman dör- 
zsőlgetni, ami k ivá ltja  a székletezési 
ingert. Ennek elmaradása a salak
anyag felszaporodását, hasmenést, 
majd a legtöbb esetben elhullást 
eredményez.

Ezért szokták mondani, hogy a 
kikaszált gidát nem lehet felnevel
ni. Nekünk ezt a módszert a lka l
mazva m indegyik gidát sikerült 
megtartani.

Visszatérve a malacokhoz, hadd 
kezdjem egy aranyos esettel. M ala
caink egy hónaposak lehettek, am i
kor nálunk egy népesebb vadászba
ráti kört meghiva ünnepeltük, vagy 
inkább búcsúztattuk a vadászidény 

'  ét.
gén hideg vo lt k in t, ezért a ma

lacainkat bevittük a garázsba, ahol 
mi a terítéssel vo ltunk elfoglalva. A 
terep felderítése után röfiék megta
lálva a pincclejárót, szépen leko
cogtak a lépcsőn. Hagytuk őket, h i
szen hívásunkra már bárhonnan 
előjöttek. A  vendégek érkezése 
után gyorsan nekiláttunk az étke
zésnek, félve nehogy ránk rom ol
jon . A  vacsora végén, m ikor már a 
gesztenyével tö ltö tt palacsinta el
pusztításában serénykedtünk, 
eszembe ju to ttak a malacok. Bará
taim  közül többen nem tudták, 
hogy vadmalacaim vannak. így ért
hető vo lt furcsa tekintetük, m ikor a 
pincelejáróba állva, elkezdtem hí

vogatni, Röfike, Kocuska, ca, ca. 
ca! A  két kis rosszcsont sűrű kopo
gások közepette szaladt fel a lép
csőn. némely vadásztárs nem kis 
meglepődésére.

A  malacok különösebb ijedtség 
nélkül elvegyültek a sok láb között. 
Ráhagyva a malacokra az asztal 
alatti mászkálást, mi fo lyta ttuk az 
abbamaradt beszélgetést. Egyszer

csak fe ltűnt, hogy Pisti barátom 
igen szorgalmasan nyúlká l az asztal 
alá, majd hirtelen felegyenesedve 
és egyben szép pirosra változott 
arccal megszólalt. Ez magyarra fo r
dítva és lerövidítve kb. így hang
zott: az anyját, megharapta az u j
jam.

Azt hiszem, ehhez nem kell hoz
záfűzni semmit, mert egy idő  után 
csak elcsendesedett m indenki. A 
napok múltak, a malacok gyara
podtak. A  szoptatásról való leszo
kás egy kicsit nehéznek bizonyult, 
addig, mig a lágytojás csalit ki nem 
találtam. Ekkor már egy evésre egy 
sörösüvegnyit ettek fejenként. Ezt 
to ldo ttuk meg nekik étkezésenként 
egy fél lágy tojással, melyet kézből 
kaptak. Pár etetés után, már a kis 
vályúból is elfogadták a tojást. Ez
zel el is búcsúzhattak a cumisüveg
tő l. Á p rilis  környékén vo lt említés
re méltó esemény. Észrevéve, hogy 
a süldőcskék igen figyelmesek, el
kezdtem velük foglalkozni, tanít
hattam erre-arra.

Többek között arra is, hogy be- 
menve hozzájuk, leguggoltam és azt 
mondtam: Röfi gyere, adj egy pu
szit a gazdinak. (A  későbbiekben 
ezt igen megbántam.) Erre a rö fi 
két lábbal fe lugrott a térdemre és az 
arcomat tö fködte az orrával. Nem 
is vo lt semmi hiba. A  látogatóknak 
is nagyon tetszett. De jóval később, 
m ikor már az egy mázsát is elérték, 
el lehet képzelni, m ily  csodás érzés 
vo lt, m ikor lendületből az ölembe 
ugrott. E ttő l függetlenül ezt előre 
nem tudva óriási barátságban vo l
tam velük. Május táján történt egy 
olyan eset, am it ha nem a saját sze
memmel lá tok, cl sem hiszem. A 
süldőket nejem legnagyobb bosszú
ságára ki szoktam engedni a kertbe. 
(Soha nincs baj velük, kivéve, hogy 
a kert hasonlít egy bányagödör
höz.) A  kiengedésben nemcsak én

és a rö fik  találtak örömöt, hanem a 
dobberman és a németvizsla kölyök 
is. Azt a hancúrozást, amit ezek né
gyen műveltek, nem is próbálom le
írni.

A  két kiskutya a Röfit nem na
gyon bántotta, mivel ő nem hagyva 
magát, vissza-vissza fo rdu lt a két 
kölyökkutyának. Hanem a Kocust. 
azt igen, itt csipkedték, o tt csipked
ték, meg ahol érték. M iko r már na
gyon unta a dolgot, akkor a Röfi 
mögé szaladt, és az szétcsapott a 
két kutya között. Igen ám. de egy
szer a Röfi nagyon elfoglalta magát 
nejem önagysága veteményeskertjé
ben -  közelebbről nézve, az új- 
krumpli-ágyásokban ta lá lt jellemé
nek megfelelő munkát. Ez idő alatt 
a két kutya kihasználva Röfi távo l
létét, Kocust elkezdték hajtani és 
csipkedni. Gondolom  egy idő után 
megelégelte a dolgot, és mivel segít
ség a közelben nem volt, a menekü
lésre más módot kellett ta lá ljon. 
Éppen a tujafához ért, m ikor a Csö- 
pi egy jó  nagyot belecsípett göm- 
bölyded hátsó felébe. A süldő meg
torpant. majd minden további moz
dulat nélkül az oldalára fo rdu lt. A 
két kutya abban a pillanatban meg
dermedt, éppen úgy m int én. Ijed
temben nem is tudtam válaszolni az 
éppen odaérkező nejemnek, ki 
azért jö tt, hogy szétcsapjon közöt
tünk. A két kutya kicsit észhez térve 
orrával elkezdte bökdösni a süldőt. 
Még bele is csíptek egy kicsit, de 
ezt már csak úgy módjával. M ivel 
Kocus erre sem reagált, lehajtott 
fe jje l úgymond, fü let-farkat behúz
va eloldalogtak. A  süldő még m in
dig m ozdulatlanul, egyik szemét k i
nyitva arra nézett, amerre a két ku
tya távozott. M iután a távolságot 
kellő mértékűnek ítélte meg, felug
rott és egyvágtában meg sem á llt a 
Röfiig, ahol betársult az újburgo- 
nyaszedés gyönyöreibe. Bár ezen 
élvezet nem sokáig tarto tt, mert fe
leségem igen nagy sebességgel kö
zeledett egy seprűvel. (N a nem lo 
vagolva, de bőszen hadonászva.) És 
visszaszerezte tő lük az ú jkrum p li- 
evés elsőbbségi jo g á t. . .

Farkas Mihály
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A CÉL VÁLASZTJA AZ ESZKÖZT: MITSUBISHI.

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

WXtz W. ■"*

MITSUBISHI
MOTORS MICSODA HAJTÁS!

Falinaptár 34 x  43 cm -es m éretben 750 Ft-ért m egvásárolható, 
és utánvétte l m egrendelhető a HUBERTUS BT.-nél, 1051 

Budapest, Nádor u. 34. Telefon: 111 9608; Telefax: 131 -4790

KÁDÁR UTCAI VADÁSZBOLTUNK 
NOVEMBERI AJÁNLATAI

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

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

(7 x 64., 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

U 4  SZEMELYES 
RAKODÓfÉRREL REN

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

t i '

1 *4  SZEMÉLYES 
PLATÓS TEREP

JÁRÓ ÁRUSZÁLLÍTÓ. 
3  év vagy 100 OOO km  g a ra n c ia .



SZOLGÁLTATÁS

A kilométer-elszámolás adózásáról
Szerkesztőségünktől levélben és te
lefonon sokan érdeklődtek, hogy a 
saját tulajdonú személygépkocsi h i
vatalos célú felhasználása esetén az 
üzemanyag-költségtérítésként, ille t
ve javítási, fenntartási költségtérí
tésként felvett összeg hogyan íogja 
befolyásolni az 1992. évre vonatko
zó személyi jövedelemadó-bevallá
sukat. M iután mindezeket folyama
tosan „adm in isztrá ln i" kell, talán 
még nem késő a jó  tanács.

Abban az esetben, ha a munkál
tató a 60/1992. (IV . 1.) korm. sz. 
rendelet 4. §-ában leírtak szerint 
határozta meg az üzemanyag és ke
nőanyag fogyasztásának igazolás 
nélkül elszámolható mértékét, a 
számítás a kővetkezők szerint ala
ku l:

Az átalány mértéke a benzinüze
mű gépjárműmotor lökettérfogatá
tól függően:

1000 cm’-ig 8 lit ./1 00 km 
1001-1500 cm* között 9 l i t . / 100 km 

1501 cm’ fö lött 10 lit./lOO km

Az átalány mértéke a gázolajüze
mű (dizel) gépjárműmotor lökettér
fogatától függően:

1500 cm*-ig 6 l i t . / 100 km 
1501 -2000 cm’ között 7 l i t . / 100 km 

2001 cm’ fö lött 8 l i t . / 100 km
A rendeletben meghatározott 

mértékű üzemanyag-felhasználás 
ellenértéké igazolás (számla) nélkül 
költségként számolható el.

A  gépjármüfenntartás, javítás 
költsége a SZJA tv. alapján csak 
igazolt számlával számolható el.

Tegyük fel, hogy a munkáltató 
döntése szerint a javítási, fenntartá
si költségtérítés címén 7 Ft számol
ható el indokoltan megtett kilom é
terenként.

A javítási, fenntartási költségek 
körébe tartozik:

-  a számlával igazolt javítás, sze
relés

-  a számlával igazolt kenőanyag 
vásárlása

-  az amortizáció
-  casco díj

kötelező biztosítási d ij
-  súlyadó
A  számításhoz szükségesek még 

a következő adatok:
-a z  1992. április l-je i km-óra ál

lás
-a z  1992. december 31-i km-óra 

állás
a megtett kilométer megoszlása 
+  magáncélú 
+  hivatalos

- számlával igazolt javítási, fenn
tartási költségeit összege

Példa az SZJA alapot képező be
vétel kiszámítására: 

gépkocsi típusa; Skoda 120 L 
az 1992. április l- je i km-óra ál

lás: 20 000 km 
az 1992. december 31-i km-óra 

állás: 50 000 km 
Üzemanyagtérítésként felvett 

összeg
(SZJA alapot nem képező bevé

tel)
20 000 km x  0,09 I x 6 0  Ft

108 000 Ft

felújításra, karbantartásra felvett 
öss/eg 20 000 km x  7,00 H

130 000 Ft 
számlával igazolt javítási költség

150 000 Ft
ebből:
-  magáncélú (33.3%) 49 950 Ft
-  hivatalos (66,7%) 100 050 Ft 
SZJA alapot képező bevétel

130 000 Ft 
100 050 Ft 
29 950 Ft

t v  végén a munkáltató írásban 
közli alkalmazottjával a megtett h i
vatalos célú összes kilométert és a/ 
üzemanyag-térítésként felvett ősz- 
szeget.

Amennyiben az a lkalm a/ott év 
közben kilép a cégtől. írásban kap
ja  meg -  a kilépés napjáig a meg
telt hivatalos célú összes kilóméiért 
és az üzemanyag-térítésként felvett 
összegről a hivatalos igazolást.

M ad ácsi lst»án

ADMINISZTRÁCI-ÓH!
Vadat ejteni öröm a vadásznak. 
Ürömmé csak akkor kezd válni, 
am ikor annak sorsáról kell gondos
kodnia. A dolog azzal kezdődött, 
hogy a Mavad Rt. május végén kör
levélben értesítette a vadásztársasá
gokat a vadbeszállítás költségtéríté
sének módjáról. Ez - egészen rövi
den -  arról szólt, hogy jelenleg is 
hatályos jogszabálynak minősül a 
többször módosított 13/1988. (X II .  
18.) M É M  sz. rendelet, amelyben a 
vadbeszállítás -  terepről a hűtöház- 
ba, vagy vendéglátóegységbe -  fe l
ső határa 24 F t/kg . amely összeg 
igazolás nélkül költségként számol
ható el. A  Vadászok és Természet- 
védők Közép-magyarországi Szö
vetsége levélben kért állásfoglalást 
az APEH Pest megyei igazgatósá
gától. Erre az alábbi válasz jö tt:

„A  Mavad Rt. körlevelében idé
zett jogszabályi hivatkozások kor
rektek. Azonban a kérdésnek két 
vetülete van: egyrészt a vadásztár
saság valóban elszámolhat költség
ként és kifizethet 24 F t/kg  összeget 
a beszállító részére. Másrészt az
1991. évi XC  Tv. 56. § c) pontja fe l
hatalmazza a kormányt, hogy ren
deletben meghatározza a költségté
rítések form áit és a jövedelemadó 
szempontjából igazolás nélkül e lfo 
gadható költségek mértékeit. A  fen
tiekből következik, hogy a költség
térítést kapó magánszemélynek 
SZJA vonatkozásában el kell szá
molnia az adóbevallásában...”

Ez egy válasz. Vagyis az „egy
részt”  nem jó , mert a kormány -  b i
zonyára más bokrosabb teendői m i
att -  rendeletében a vadbeszállitás- 
ról nem írt egyetlen sort sem, így 
„másrészt" kell értelmezni, s ezért 
ez is személyi jövedelemadó alá 
esik, legalábbis egy része.

M iután mindezek másnak sem 
világosabbak a napnál, hasonló ké
réssel fo rdu lt a Vadászok és Vad-

fazdálkodók Észak-Magyarországi 
zövetsége is a m iskolci APEH- 

hez. A  válasz két sűrűn gépelt o l
dalból á llt, amelynek „nyomköveté
se" a legravaszabb rókáénál is ne
hezebben követhető. Ebben már az 
FM rendeletéit K Ö H É M  és 
K H V M  hivatkozásokkal is megfű
szerezték, de ha az egészet meghá
mozzuk, az jön  ki, hogy költségtérí
tés nem fizethető.

Viszont -  mintegy vigasztalásul -  
az üzemanyag és a motorolaj a 
60/1992. (IV . 1.) kormányrendelet
ben foglaltak szerint számolható el
-  útnyilvántartás alapján -  egyéb 
bizonylat nélkül.

A  gépjármű további költségeinek 
elszámolása az alábbi képlet alap
ján történhet:

ahol Gk a járműhasználatnak a be
vétellel, kapott költségtérítéssel, át
alánnyal szemben elszámolható 
összege.

ÜC az útnyilvántartás alapján 
meghatározott üzleti célú használat 
kilométerben.

S az elszámolási időszakban, 
adóévben megtett összes út hossza 
kilométerben.

F pedic a gépkocsi bizonylatok
kal, számlákkal igazolt összes fenn
tartási költségének összege fo rin t
ban, azaz javítási, fenntartási kö lt
ségek, a kötelező és casco biztosítás 
dija, gépjárműadó, mosatás, amor
tizáció. A  kifizetéskor az SZJA tö r
vény 48. § (2) bekezdés alapján nyi

latkozhat a dolgozó (sic!) a felme
rü lt költségeinek elszámolásával 
kapcsolatban. Azt az összeget, 
amellyel szemben a dolgozó nem 
kíván költséget elszámolni, adókö
telesjövedelemnek kell tekinteni és 
abból az adóelőleget kell levonni. 
A gépjármű költségtérítésben része
sülő dolgozó önadózóvá válik.

Ám, hogy mindezek után mit 
„nyila tkozhat a dolgozó" az a 
nyomdafestéket nemigen tűri. Vég
tére a sportvadász nem „dolgozó", 
hiszen tevékenységét szabadidejé
ben űzi, ki szeretne kapcsolódni. A 
vadászatnak ugyanis a vad elejtése
kor vége van, utána díjazás nélküli 
szállítási munkát válla l. A  vadhús 
ára a társaság kasszáját gyarapítja, 
annak külkereskedelmi hasznából 
az rt., kft. stb. részesül. Az utóbbiak 
által befizetett vállalkozási nyere
ségadók az államkasszát gazdagít
ják. Vajon miért kell ezt az egész 
bonyolu lt hercehurcát végigcsinál
ni, hiszen nem kell ahhoz egyetem, 
hogy belássuk, egy agyonlőtt állat 
saját lábán nem hajtható be. Van-e 
még egy szabadidős tevékenység, 
ahol útnyilvántartást kell vezetni, 
amely adott esetben az ille tő  ellen 
jó l felhasználható. Ha valam it egy
szerűen és jó l meg lehet oldani, a 
kilónként kifizetett összeg belefér 
az árrésbe, m indenki jó l já ^  miért 
kell tú lkom pliká ln i?  Az még hagy- 
ián, ha valakit fizetett munkaidőn 
belül értelmetlen adminisztrációra 
kényszerítenek, ez a munkáltató 
dolga, fizet érte és felelős a munka
idő kihasználásáért. De hogy vala
k it a szabadidejében is közvetve 
vagy közvetlenül erre kötelezzenek, 
az már mindenképpen visszaélés a 
szakmaszeretettel.

- I I -

A legerősebb a .700 
Nitro-Express

Néhány évvel ezelőtt a világ legnagyobb ka
liberű. gyárilag szabványosított golyós va- 
dászpuskatölténye a dupla g o ly ó ik h o z  és 
c fijlö ve tü  „gavallérpuskák' -hoz va ló  .600 
N itro-Express (15.2 x 76R)  vo lt. amelyet a 
legendás h írű  angol Jeffery cég készített 
1903-ban. Csaknem valamennvi neves an 
goi fegyvermúhely készített hozzá -  igaz 
aránylag csekély számban -  b illenő  csövű 
puskákat, de a lanyhu ló  érdeklődés végül is 
azt eredményezte, hogy sorban leá lltak az 
ilyen űrméretű ..ágyúk" gyártásával. A leg
utolsó 600-ast a patinás H olland and H o l
land cég „ép íte tte " jó  tíz évvel ezelőtt. A k 
ko r ünnepélyesen megfogadtak, hogy soha 
többé nem készítenek ilyen ka liberű puská
kat. (Ez érthetően alaposan fö lem elte a / 
utolsó .600-as fegyverek értékét!)

Igen ám. de egy amerikai krőzus. név sze
rin t M r. W illiam  J. Feldstein k icsit „későn 
ébredt", viszont ragaszkodott ahhoz, hogy 
neki iftenis a világhírű  H o lland  and H o l
land fegyverműhely a létezd legnagyobb 
kaliberű dup la  golyóst készítse el, kerül, 
amibe ke rü l! A  szerfö lött vaskos, szivarhoz 
hasonlító 89 m illim éter hosszú peremes k ia 
lakítású tö ltényhúvely 14 gramm (21$ gra- 
in t )  IM R  4831 jelzésű lőport tartalmaz. A 
65 grammos ( 1000 grains) W oodleight típ u 
sú lövedék csőtorkolatnál mért kezdősebes
sége 610 m /s , ugyanott mért energiája: 
1229 k ilopond. összehasonlításul: egy .30 
06-os (7 .6 2 x6 3 ) tö ltény 11.6 grammos 
(18 x  grains) lövedékének csőtorkolati 
energiája mindössze cca. 415 k ilopond . *

Valóságos életbiztosítást je lenthet a ve
szélyes nagyvadfajok vadászatánál. Ám  
nem csupán hatásos, hanem szép is. .R oya l 
D eluxe" márkajelzésű, habos d ió fa  agyazá- 
sú. gyönyörűen vésett H o lland  and H o l
land o ldallakatos duplagolyós. Ha a rövid 
ismertető után valam elyik kedves magyar 
vadásztársam kedvet kapna egy ilyen, m in
den téren tökéletesen k ia lakíto tt A frika - 
puskára. akkor a london i cép készséggel áll 
a rendelkezésére. Igaz, némi „szépséghibá
ja "  a dolgoknak, hogy a rendelés időpon tjá 
tó l számított három kerek esztendő a vára
kozási idő , de hát ahogy a mondás ta rtja : a 
jó  m unkához idő  ke ll! A  fegyver ára rs en
nek m egfelelő: jelenleg cirka 65 ezer angol 
fon t!

Kovád l is i lö
M alm ö, Svédország
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VADASZ HUMOR
Kovács egy erdei szakadékhoz ér
ve nagyokat sóhajtva áll meg.

-  M i bántja Kovács úr? -  kérdezi 
a kísérő vadász.

-  Itt veszítettem  el az első fe le 
ségemet vagy tíz esztendejel

-  Ne is gondoljon már erre -  v i
gasztalja a vadőr -  hiszen azóta 
már kétszer is megnősült!

-  Igen, csakhogy sajnos, a m os
tani feleségem szívből utálja a he
gyi vadászatot!

LAK/bUKTiu

M iért megy a stüszivadász még 
a vécére is puskával?

-  M ert várja a toalettkacsát!

lAKAS*4fU*r

-A p u ká m , alighogy elmentél, 
kinéztem az ablakon és egy mez
telen fé rfi rohant ide az e rdőbő l.. .

-  Ugyan, hagyd m ár mama!
-  Háromszor hagytam, de ha 

nem jössz, még a negyediket is 
akarja!

Szabó kék-zöld fo ltokkal, össze
karm olt ábrázattal je len ik meg a 
vasárnapi vadászaton. A cim borák 
közrefogják, faggatják mi tö rtén t 
vele.

-  K icsit kirúgtam  a hámból te g 
nap, kősón mentem haza. S ö té t
ben a vizslám nem ism ert meg és 
rám u g ro tt. . .

-  Na pajtás, az ilyen vizslától 
azonnal el kell válni!

-  Ne haragudjon Józsi bácsi -  
vakarja a fe jé t a fia ta l vadőr - ,  de 
nem ism ertem  meg a kutyáját. 
Messze elcsatangolt, kóbor kutyá
nak néztem és sajnos, le terite t- 
tem . M ivel tudnám  jóvátenni?

-  Csak úgy fiam , ha ezentúl te 
tere lgeted csaholva a nyájat!

Lecsatolja a múlábát, nyitja, zárja 
a múkezét, vakargatja a kobakját a 
paróka alatt, ki- és beteszi a mü- 
fogsorát és á llitgatja  a hallókészü
lékét. Végre kijön a várva várt b i
ka. A  vendég annak rendje módja 
szerint háromszor is elhibázza. 
Restellj is cefetül. A  vadőr oda 
sem nézve vigasztalja. -  Ugyan 
hagyja, uram! Üvegszemmel b iz
tos én sem tudnám  eltalálni!

gondolta -  olyan nagyot nem vál
tozhat.

-  Erdők M indentudója -  m akog
ta a Nyúl -  világosítsd fel beszű
kült agyamat, hogyan szólíthatom 
ezentúl a Vörös Róka Elvtársat?

-F o g a lm a m  nincs Nyuszika m i
ért akarod a ravaszdit becézgetni? 
De nekem mindegy. Szólíthatod 
Eminenciás Uramnak, Urambá- 
tyámnak, de a legjobb, ha egysze
rűen „lerókázod"!

Választási nagygyűlést to rt az 
erdő népe számára az Oroszlán, 
az álla tok királya, aki köztudottan 
a legerősebb az állatok között. Vó-

Skót bérvadászok érkeznek koc
kás szoknyácskákban.

-  Mennyibe kerül egy lő tt fá 
cán? -  kérdezi az egyikük.

-  Húsz márka -  mondja a va
dászmester.

-  És ha mellélövök?

Ül a kü lfö ld ivel a vadőr a m a
gaslesen. Unalmasan peregnek a 
percek. A vendég fészkelődik, m o
corog, csak nem marad békében.

LAtAjUYj

-  Nézze doktor úr, való igaz, 
hogy az utóbbi időben sokat ve
szekedtem a férjem m el a vadá
szat m iatt. Éjszakákat tö ltö tt kinn 
feleslegesen a magaslesen, szinte 
alig vo lt itthon. Maga a vadásztár
sa, csak meg tudja m ondani mivel 
tudnék a születésnapjára a legna
gyobb öröm et okozni a férjem nek!

-M iv e l,  m ive l...?  A leg jobb az 
volna, ha visszaköltözne a m am á
hoz!

Nagy kant e jte tt a Józsi, fü lig  ér 
a szája, m ikor megérkezik a va
dászházba. Rögvest nekifog a zsi- 
gerelésnek, de az asszony izga to t
tan nekiesik:

lA X A Í'fW n j

M ondják, az erdei rendszervál
tás sem ment zökkenőmentesen. 
M egváltoztatták a cserkészutak 
neveit, kicserélték a táblákat, a tu 
ristajelzéseket és m inden útjelzőt 
Nyugat fe lé á llítottak. A Nyúlnak is 
a legkülönbözőbb komplexusai tá 
madtak, igy fe lkereste a bölcs 
Baglyot, végtére is a tudom ány -

v e c e H e /O

VAP ÁS2- £ IL e e * e iZ . t
—  m g - a  e c * 7 r .  fG y s z e e *

< r tA /£ K £ J J  c ó T r c H  /3  M ő f T i' f Á / f .ÍT ‘ 'r < A £ 7 ~ /

get nem érő beszéde végén egy- 
szercsak m egpillantja a Nyulat, 
aki most sem tudta palástolni le l
kesedését. Ezért -  gondolta az 
uralkodó -  fe lté tlenü l meg kell ju 
talmaznom ha mást nem, leg
alább valam i erkölcsi elismerést 
adhatok. így szól hát az egybe
gyűltekhez:

- A z  Erdő második legerősebb 
állatának ezennel kinevezem a 
Nyulat! Nála csak ón vagyok e rő 
sebb -  m ennydörögte a Sörényes 
Úr.

Ettől kezdve a Nyúllal nem lehe
te tt bírni. Fenéken b illentette  a 
Farkast is, aki nem győzött ezért 
elnézésért esedezni. Odabogyó- 
zott a Medve orra alá és belekö
tö tt  még az élő fába is. Egyszer 
azután ta lá lkozott a Rókával és 
hátulró l m egcibálta a fü lét. A  Ró
ka azonban villám gyorsan m eg
fo rd u lt és azonmód átharapta a 
Nyúl torkát. Ó ugyanis nem volt 
o tt a nagygyűlésen, igy a Nyúl ki
nevezéséről sem ha llo tt semmit. 
A  nyulak pedig kísértetiesen ha
sonlítanak egymásra.

■



Sajnos, sok volt tagunkat (?). tagjelöl
tünket (?) érintette az intézkedéssoro
zat. amely szerint törlésre kerültek a 
jelentős tagdijhátralékkal rendelkezők. 
Névsorukat a kozponti iroda megküld
te az illetékes megyei rendórfokapi- 
tányságoknak. kérve a rendőri szervek 
segítségét a vt által kiadott, de vissza 
nem küldött vadaszigazolványok „be
gyűjtésére". Az intézkedésnek a hatá
sára részben sokkalta pontosabbá vált 
a tagnyilvantartás. másrészt 1992 X. 
20 aig a töröltek közül már 80 fő befi
zette a tartozását (több ezer forint ez 
személyenként!).

HÍRADÓ
A VADRÉCE, FÁCÁN, MEZEI NYÚL, ŐZTARVAD, 

GÍMTARVAD ÉS VADDISZNÓ VADÁSZATAI 1992. 
NOVEMBER 4-ÉTŐL 1992. DECEMBER 5-ÉIG

Sajnos, nem változott az eddigi rész
vételi arány a legutóbbi két megyei 
részközgyűlésen, s ó t...
A Somogy megyei tagjaink részére k i
tűzött szeptember 27-ei (Balatonfeny- 
vos) és az október 17-ére (Tata), a Ko- 
márom-Esztergom megyei vadásztár
sak számára meghirdetett rendezvé
nyek látogatottsága 15% volt az adott 
megye teljes tagságához viszonyítva 
Az aktivitásra nem lehetett panasz, zá
poroztak a kérdések a kozponti IB. 
megjelent tisztségviselőire és igen sok 
jobbító szándékú javaslat is született.

VADRÉCE- 
VADÁSZATOK

Kossuth Vt. Biharugra (Békés me
gye) 1992 november 13., 21., 22. 1992. 
december 4.. 5. Találkozás: Biharugra, 
Vadászpanzió. 8 óra. Jelentkezés: Sze
gedi Sándor. T.: 06 66 323333 
Karasica Völgye Vt. (Baranya me
gye) 1992. november 7. Találkozás: 
Gesztenyés Étterem parkolója: 8 óra 
(Pécsvárad). Jelentkezés: Kajos Gyula 
T : 06-72 41142
Jfiger Kft. Kunhegyes (Szolnok me
gye) 1992. november 7.. 15., 21., 29. Ta
lálkozás: Kunhegyesről Tiszagyenda 
felé vezető köves út melletti Kunság 
Népe Mgtsz. III. sz. major 7.30 óra. Je
lentkezés: Kedei A ttila .T .: 06-56-42928 
Jfiger Kft. Mándok (Szabolcs Szat- 
már megye)
1992. november 7., 15., 21., 29. 
Találkozás: Mezóladány, Postahivatal 
előtt, 7.30 óra.
Jelentkezés: Simkó Mihály 
T.: 06-42-11992
Dózsa Vt. Homokmégy (Bács-Kis-
kun megye)
1992. november 4,-december 5-ig he
tenként
Jelentkezés: Ott József 
T.: 06-64-62706

FÁCÁNVADÁSZATOK
Kossuth Vt. Biharugra (Békés m.) 
1992 november 13.. 21.. 22. 1992. de
cember 4., 5. Találkozás: vadászpan
zió. Biharugra 8 óra. Jelentkezés: Sze
gedi Sándor T.: 06-42-11992 
Mozeinyúl-vadászat a fácánvadásza
tok alkalmával, külön noml 
Bocskai Vt. Debrecen (Hajdú-Bihar 
megye)
1992. november 8.. 15., 22.. 29.
1992. december 6.
Találkozás: Debrecen, Kartács utcai 
sporttábor bejárata 8 óra.
Jelentkezés: Pankotai Tihamér 
T : 06-52-49817.
Tápióvölgye Vt. Gomba (Pest m.) 
1992. december 3.. 4., 5., 6.. 10.. 11..
12.. 13.
Találkozás: a vt. vadászházánál (Gom
ba és Úri között).
Jelentkezés: a Vadcoop Vt. központi 
irodája. T.: 161-3482 
Dédestapolcsány (B.-A.-Z. megye) 
1992. novembor 7.. 8.. 14.. 15.. 21.. 22..
28.. 29.. -  december 5.
Találkozás: Nagyvisnyó és Dédesta- 
polcsány között a .Vadásztanyánál" 
8 óra.
Jelentkezés: Fráter Imre 
T.: 06 36-317061.
Kedden és csütörtökön 17-18 óra. 
Kiskunsági Vt. (Pest megye)
1992. november 14.. 15.. 21.. 22. 
Találkozás: 51 -es múút. Aporkai elága
zásánál 8 óra.
Jelentkezés: a vt. központi irodája 
T.: 161-3482.

DÉÁG. Asotthalom (Csongrád m.) 
1992. november 14-tól. hat alkalom
mal, később kijelölt időpontban. A be
jelentkezési helyen az időpontokat 
kózlik.
Találkozás: 55-ös múútnál, 29. km-táb- 
la Shell-kút parkolója. 8 óra. 
Jelentkezés: Fackelmann István 
T: 06-62-27865
Tatai Állami Gazdaság (Komárom 

ve)
. november 14., 15.. 28.. 29. 

Jelentkezés: Vadcoop Vt. központi iro 
dája T.: 161-3482
Jfiger Kft. Kunhegyes (Szolnok m.) 
1992. november 8 . 14.. 22 . 29. 
Találkozás: Tiszagyenda felé vezető 
kövesút melletti Kunság Népe Mgtsz. 
III. sz. m8jor 7.30 óra. Jelentkezés: Ke
dei Attila T.: 06 56-42928.
Jfiger Kft., Móndok (Szabolcs Szat- 
már megye)
1992. november 8.. 14.. 22.. 28 
Találkozás: Mezóladány, postahivatal 
előtt 7.30 óra.
Jelentkezés: Simkó Mihály.
T : 06-42-11992.
Szent Hubertus Vt. (Csongrád m.) 
1992. novembor 27. 1992. december 4..
11., 18.. 24 Jelentkezés: Fackelmann 
István T.: 06-62-27865 
MEFAG (Baranya megye)
1992. november 29. 1992. december 4. 
Találkozás: Sellye, helységnévtáblé- 
nál, Vajszló felól 8 óra. Jelentkezés: 
Kajos Gyula. T.: 06 72 41142.
MEFAG (Somogy megye)
1992. november 22.
Találkozás: Szentlászló helységnév- 
táblánál, Szigetvár felől, 8 óra. 
Jelentkezés: Koltai Pál 
T.: 06-70 52058.
Vas megye:
1992. november 21. 1992. december 5. 
Találkozás: Csákánydoroszló, Kati
Bisztró 8 óra. Jelentkezés: Pudner 
László. T.: 06-92-11391.

M EZEI N YÚ L- 
VA DÁSZATO K

Bocskai Vt. Debrecen (Hajdú-Bihar 
megye)
1992. november 6. 1992. december 4. 
Találkozás és jelentkezés: lásd a fá- 
cánvadászatoknál.
Kompolti Vt. (Heves megye)
1992. november 14., 19. 1992. decem
ber 12. Találkozás: Kápolna, autóspi
henő. parkoló 8 óra. Jelontkozés: Ve
res Kálmán. T.: 06-39-41372.
Jfiger Kft., Mándok (Szabolcs-Szat- 
már megye)
1992. november 20.
Találkozás és jelentkezés: lásd a fá 
cánvadászatoknál.

VAD LIBA
VA DÁSZATO K

Péti Nitrogén Vt. (Veszprém megye) 
1992. december 5. Jelentkezés: Szijjár- 
tó  László. T.: 06 80-27290.

Találkozás: Balatonakarattya. benzin
kút, 15 Óra.
Kossuth Vt. Biharugra (Békés m.) 
1992. november 13.. 21.. 22. 1992 de
cember 4., 5 Találkozás és jelentke
zés: lásd a fácánvadászatoknál.

ÖZTARVAD- 
VADÁSZATOK

Borsodi Bányász Vt. (B.-A.-Z. m e
gye)
1992 november 4-tól december 5-ig 
hetenként. Találkozás: Nagyvisnyó és 
Dédestapolcsány között a Vadászta
nyánál 14 óra.
Jelentkezés: Fráter Imre 
T : 06-36 317061
Kedden és csütörtökön 17 óra és 18 
óra között.
Jfiger Kft. Mándok (Szabolcs-Szat- 
már megye)
1992 november 4-tól december 5-ig. 
Találkozás: Mándok. Zöldrét telep 
15 óra.
Jelentkezés: Simkó Mihály 
T.:06 42 11992
Vértes Vt. Pusztavám (Fejér megye) 
1992. november 4-tól december 5-ig 
Jelentkezés: Karsai Imre 
T.: 06-22-19413.
Csak szerdai napon 10-13 óráig.
Guthi Erdészet (Szabolcs-Szatmár 
megye)
1992. november 4-tól december 5-ig. 
Jelentkezés: Pankotai Tihamér 
T.: 06-52-49817.
Sajószentpóteri Üveggyár Vt.
(B.-A.-Z. megye)
1992. november 4—15-ig. Jelentkezés: 
Fráter Imre. T.: 06-36-317061.
Kedden és csütörtökön 17 és 19 óra 
között.

V A D D IS ZN Ó  
ÉS G ÍM TA R VA D - 

VA DÁSZATO K
Kossuth Vt. Biharugra (Békés m.) 
1992. november 4-tól december 5-ig. 
Jelentkezés és találkozás: lásd az őz- 
tarvad-vadászatoknál.
Jfiger Kft. Mándok (Szabolcs-Szat
már megye)
1992. november 4-tól december 5-ig. 
Jelentkezés és találkozás: lásd az óz- 
tarvadvadászatoknál.
Vértes Vt. Pusztavám (Fejér megye) 
1992. november 4-tól december 5-ig. 
Jelentkezés és találkozás: lásd az óz- 
tarvadvadászatoknál.
Guthi Erdészet (Szabolcs-Szatmár 
megye)
1992. november 4-tól december 5-ig. 
Jelentkezés: Pankotai Tihamér 
T.: 06 52-49817.

TRÓFEÁS VAD- ÉS 
APRÓVAD- 

VA DÁSZATO K
A részvételi dijat és a kilövési dijat 
a résztvevő fizetil
Mezőgazdasági Kombinát. Bóly
Fácán- és fogolyvadászatok. 
Jelentkezés: dr. Monostori László. 
T.: 06 72-24711.
Guthi Erdészet
Dámbika vadászata. Jelentkezés: Bar- 
tucz Péter. T.: Nyiradony 60.
Mavad Rt.
Gimbika-, dámbika-, vaddisznóvadá
szatok. Jelentkezés: Asztalos Albert- 
né. T.: 175-9611.
PEGAZUS
Vadászatszervező Iroda
Gimbika-, dámbika-. vaddisznóvadá
szatok.
Jelentkezés: Tóth István 
T.: 117-1939. 118-7536, 117 6633 
Koltai Pál 
Fogolyvadászatok.
Jelentkezés: Koltai Pál. T.: 06-70- 
52058.

SZERVEZÉSEK:
Vadászklubok szervezése:
Pest megye: Tápióbicske. Rákóczi u. 
95
Minden hó utolsó keddje. 17 órakor 
Budapest: 1112 Budapest. Németvöl
gyi út 136.
Minden hó utolsó szerdája. 17 órakor 
Komárom megye: Tata. Ady E. u. 26. 
(Miklós malom épülete).
Minden második héten (páratlan hét). 
Elsó klubnap: 1992. november 17.. 18 
órakor.
Állami vadászvizsga és fegyveris
mereti vizsga előkészítő tanfolya
mok szervezése. Vizsgáztatás: el
méleti, gyakorlati (áll. vadászvizsga). 
Fegyverismereti vizsga, elméleti, 
helyben!
1992. május 9-tól 24-ig állami vadász- 
vizsga és fegyverismereti vizsgaelóké- 
szitó tanfolyam. Részvétel: 47 fó  1992. 
május 29-én állami vadászvizsga, gya
korlati, elméleti, fegyverismereti vizs
ga. elméleti.
1992 október 3-tól 18-ig állami vadász- 
vizsga é,s fegyverismereti vizsgaelóké- 
szitó tanfolyam.
Részvétel: 52 fó. 1992. október 24-én 
állami vadászvizsga, gyakorlati és el
méleti, fegyverismereti vizsga.

FELHÍVÁS:
A HUBERTUS Vadászbolt, Tata. Ady E. 
u. 26. és a Móri Szabadság téri vadász- 

»bolt a Vadcoop BVT. tagjai részére a 
boltokban lévő árukínálatból 5% áren
gedményt biztosit, a vadászigazolvány 
felmutatása ellenében. Kérjük tagjain
kat. hogy éljenek a lehetőséggel.
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A német Eltern 
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A B U N K E R
Európai horgászmagazinja 
apható az újságárusoloiál

A DEBRECENI 
TRÓFEA NAGYKER 

AJÁNLATAI:
•  sörétes és golyósfegyvcrck RÉSZLETREI

•  sörétos löszorvásár: 14,50 Ft-tól
•  nagyteljesítm ényű, fókuszálható,

különleges vadászlámpák

M IN D K É T  ÜZLETÜNKBEN:
4033 D ebrecen, Budai N ag y A n ta l o. 175. Te l./FA X : 52/16-916 

4400 N yíregyháza, S zéchenyi u. 1.Tel.: 42/11-024

CSAK NÁLUNK:
Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegyverek ú j

szerű állapotban, kedvező áron, nagy választékban
•

Gáz- és riasztópisztolyok 

Légfegyverek engedély nélkül
•

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

Fegyverbojtunk és műhelyünk cime:
8udapest V I I . Wesselényi u. 74. Telefon: 122 4002 

Nagykeroskedók. viszonteladók és egyéni vásárlók figyelmébo ajánljuk 
DISZKONT részlegünket Budapest X.. Szacsvay u 44 Telefon: 147-2516

' 4 . 1

VADÁSZATI ÉS KERESKEDELMI KFT
M -112S BUDAPEST, Sr.t agyi bo t fa  to r  8
Te4cfon 156 5282. 1S5 5246 201 6*14 f« *  156 4037 lo to i 22 6600

: ~ i ---------
íöuofű

^ c f tn e r  s u l i s t
•  Várjuk a kiváló vadászdti és szolgáltatási lehetőségekkel rendelkező te 

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

Cégünk számára a vadászatszervezés nem pusztán 
üzleti vállalkozás!

*
ORDC TRAVEL

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

FALUTÉVÉ MAGAZIN



4  W D  i m  I CENTER
M int már hírül adtuk: Budapesten, a Liget fasor (Gorkij fasor) 
46-48-bán m egnyito ttuk a te rep járó  autók szervizét. A  hazánkban 
forga lm azott összes típust javítjuk. Ezen kívül vállalkozunk autók 
értékesítésére, közvetítésére, válla ljuk speciális felszerelések, a 
vadászatot, ille tő leg a vadszállitást könnyítő kiegészítők készíté

sét, értékesítését.

M IT S U B IS H I A U T Ó K  ÉRTÉKESÍTÉSE  
ÉS SZERVIZELÉSE,

LA D A  N IV Á K  TELJES FELKÉSZÍTÉSE A  TEREPRE

NINCS AKADÁLY,
HA NÁLUNK JAVÍTTAT!

ÚJ TEVÉKENYSÉGÜNK:

BOLÍVIAI, KANADAI 
ÉS MONGÓLIÁI 

VADÁSZATOK SZERVEZÉSE!
SZERETETTEL VÁRJUK A

4 WD l & i  (Emi -ben

Címünk: 1068 Budapest, Liget fasor 48-48. 
Telefon és fax: 122-8872

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 É D E L M I ÉS 
SPORTFEGYVEREK •  LŐSZEREK •  VADÁSZATI 

K IE G É S ZÍTŐ K  •  VAD ÁSZR U H ÁZAT 
kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.
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MAGYARORSZÁGON LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK.

A GYÁRTÓNÁL VÁSÁROLHATJA MEG ÖNVÉDELMI 
ÉS VADÁSZLŐSZEREIT.
önvédelmi lőszereink:

7,65 Browning, 9 Kurz, 9 x 1 8  Makarov, 9 Parabellum pisztolylószerek.
Vadászlőszereink:

7 x 64 (11 g), 30-06 (11,7 g, 9.7 g. 9.2 g)
7,62 x 54R (11,7 g, 9,7 g, 9,2 g) változatban.

Sörétes lőszerok:
12/70,16/70 és 20/70 kaliberekben (NIKE-FIOCCHI termékek).

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 FELEDJE: LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK!

A HUNNIA 
A VADÁSZATSZERVEZÉS 

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

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

(HUNNIA)
Vadászati és Kereskedelmi K ft.

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

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

A  honosíto tt francia 
vadkárelháritási technológia 

csaknem százszázalékos védelm et 
nyújt, mégis o lcsó! Ahol már 

ismerik, csak ezt a technológ iát 
használják. Több m in t 50 

referenciaterü let!
A  francia LACME villanypásztorokat 

Magyarországon a HUBERTUS 
forgalmazza.

Ha mezőgazdasági 
vagy erdei vadkár, 

akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor 

HUBERTUS.

Címünk: 1054 Bp., Nádor u. 34. 
Telefon: 111-9608, 
Telefax: 131-4790.
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N I M R Ó D

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

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

V árju k  Ö n t az a lá b b i ü z le te in kb e n :
Budapest, Andrássy út 12. Telefon: 132-3180 

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

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

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

m )

yupiurist

HÍRADÓ
1024 Budapest, Retek u. 34.

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

APRÓVAD ÁR JEG YZÉKÜNK

Nyúl
Lelövési d íj/d b  E lvite l/db 

4 8 , -  1 9 .-
Fácán keresóvadászaton 15,50 9 . -
Fogoly 3 4 , -  4 -
Vadkacsa húzáson 19.50 9 . -
R eptetett kacsa 9.50 9 . -
Vadliba 4 8 . -  9 , -
Szárcsa 5 , -  2 . -
Balkáni gerle (S treoptopelia  decoacto) 4,80 2,20

Lelövós és elvitel 
A frika i gerle (S trep tope li tu rtu r) 9,80
Felár 10,—/fö /n ap

Szalonka • 3 8 . -
Felár 15,—/fö /n a p

F Á C Á N H A JT Á S Lelövési díj D M /db
A  csoport napi terítéke: d e c e m b e r 31-éig ja n u ár 1 -jé tő l
300 db-ig 15.50 16,50
300 db fe le tt 1 7 , -  1 8 .-
500 db fe le tt 1 8 . -  2 0 , -
800 db fe le tt 2 0 , -  2 2 , -

A HUNTURIST HÍRADÓ a VADÁSZLAP minden számában ezen 
az o ldalon ta lá lható, hogy a legfontosabb in fo rm ációkat közölhes
sük Önökkel.

ÜDÜLJÖN OLCSÓN 
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 ZBOJSKA FALU MELLETT.

LEVELEZÉSI C ÍM : Z B O JS K A  976 56 P O H R O N S K Á  
P O L H O R A  TELEFO N: 0042-867-99283

LAKCÍM: 97901 R IM AVSKÁ SOBOTA. PIONERKA 25. 
TELEFON: 0042-866-3255. AZ ÜDÜLÉSI IDŐPONTOT LEVÉLBEN 

ÉS TELEFONON IS EGYEZTETHETJÜK. 
SZERETETTEL V Á R J U K  V E N D É G E IN K E T!

VADÁSZOKNAK, 
KARÁCSONYRA!

Korlátozott példányszámban 
még kapható

a S z id n a i-B o g n á r-H u szá r szerzöhárm as,

HÚSZÉV 
ARANYÉRMES TRÓFEÁI

című, gazdagon illusztrált 
nagysikerű könyve. 

Megrendelhető: 
Superpress Kft. 1026 Budapest, 
Sodrás u. 3. Telefon: 1760-994

■  Külföldi és belföldi vadászatszervezés
■  Vadász és fegyverismereti vizsga elő

készítő tanfolyam ok
■  Külkereskedelm i ügyletek bonyolítása 

C ím ünk: 1051 Bp., N ádor u. 34. 
Telefon: 111-9608, T elefax : 131-4790

VlCTORINOX
SWITZE R LAN □

Kereskedők figyelm ébe ajánljuk, hogy az eredeti 
svájci zsebkések és tiszti kések magyarországi 
kizárólagos forgalmazója a

RÖSLER BUDAPEST KFT.
A termékek széles választékban, m egtekinthetők 
és megrendelhetők az alábbi cimen: 
1015 Budapest, Batthyány u. 3. Tel/Fax: 201-7138



Kereskedelmi ártájékoztató
ívcsövek Kereső távcsövek

Altaodd (ft) Variábilis (Ft) 7x50 (Ft) 8x56 (Ft)

Kettner Nimród 
Budapest IS 000 56 900 2$ 000 150 000 7600 12500

A/*ny1ac3n
Budapest 2900-53 OCO 49 800 67 500

Duna
Budapest 2 500-40000 5800 16000 18 000

Ariénál
Budapest IS 900-17 000 18 500-22 600 - -

B O B WI
Budapest 3650-19 W0 21263 11560 -

Vtdfez
Budapest lOOCO 8CCC 7200

Pérforce
Budapest •  . 12 750-48 268

S?e**i
Szefcward 5950-16 740 5200-34 950 6052

$*co«rt Hubertus 
Gyór 2600-43 Ott) 83CÖ 7500

Pa»js
Egr 2500-22 300 17 200 5600 85CO -

Szent Hubertus 
Kaposvár 2100-50 500 5400 7960 15200

Kai*
Orosháza 1900-18000 59 000 19 000

TERMÉSZETVÉDELMI KIÁLLÍTÁS
Nem várt nézőszám, több m int 12 
ezer látogató vo lt kíváncsi a Vadá
szok és Természetvédők Közép- 
Magyarországi Szövetsége által 
rendezett természetvédelmi k iá llí
tásra, a rákoskeresztúri Dózsa 
György Művelődési Házban. A 
rendellenes trófeák zöme a c iv ilizá 

ciós ártalmakat mutatta be, ame
lyek károkat okoznak a vandon élő 
állatvilágban. Nagy sikere vo lt a 
természetfotó-kiállításnak, a N im 
ród Fotóklub munkáinak. A  rende
zők úgy döntöttek, hogy vándorki
állításként, több helyen is bemutat
ják  az érdeklődő közönségnek.

Alföldi Vizslaverseny Hevesen
A hevesi vadásztársaságok területén 1992. október 10-11-ón megrendezésre ke
rült .A lfö ld i Vizslaverseny" főrendezője dr. Harangozó Imre volt. Az alföldi me
gyék közül hat képviseltette magét 15 vizslával. A borongős ószi időben, jól elő
készített helyszíneken, szoros versenyben alakult ki a végeredmény. Az egyéni 
győztes Perjési Gyózó lett (Bács-Kiskun megye) 354.5 ponttal (l/A), drótszórü 
magyar vizsla kanjával, a második helyet Gáspár Gyula (Hajdú-Bihar megye) 
346,5 ponttal (ll/A ) szerezte meg rövid szőrű német vizsla szukájával, a harmadik 
Font János (Bács-Kiskun megye) 343.5 ponttal (ll/B ) le tt rövid szőrű magyar vizs
la kanjával.

A további díjazottak:
4. Fejes József 242 pont (ll/C) Csongrád megye. rsz. nv. szuka
5. Szabó Ervin 341.5 pont (ll/D ) Hevos megye. rsz. nv. kan
6. Kerepesi Józsof 344 pont (lll/A ) Jász-NagykunSzolnok megye, pointer kan
7. Orbán Csaba 270 pont (lll/B ) Csongrád megye, rsz nv. kan

A csapatok vetélkedésében:
I. Bács-Kiskun megye

Perjési Győző 
Font János

II. Csongrád megye
Fejes József 
Orbán Csaba

III. Hajdú-Bihar megye
Gáspár Gyula 
Péter Attila

IV. Heves megye
Szabó Ervin 
Német Ferenc

V. Pest megye
dr. Faluvégi Lajos 
Urbán Miklós

VI. Jász-Nagykun-Szolnok megye 
•Kerepesi Józsof

698 pont 
dsz. mv. 
rsz. mv. 
612 pont 
rsz. nv. 
rsz. nv. 
635 pont 
rsz. nv. 
rsz. mv. 
562 pont 
rsz. nv. 
rsz. mv. 
520 pont 
rsz. mv. 
rsz. mv. 
344 pont

NYOMKALAUZ
A meghatározásokat nem választottuk 
külön, hanem a számozás sorrendjé
ben folyamatosan adjuk. Ha egy szám
tól mindkét irányba indul ki a megfej
tés. akkor előbb a vízszintes, majd egy 
gondolatjellel elválasztva' a függőle
ges meghatározása szerepel. 
MEGHATÁROZÁSOK: 1. Ez az állat 
kedveli a tavak, patakok partját. 2. A 
borz gyakran igy jár. vagyis nyomkép- 
tetében a nyomok eleje befelé fordul.
3. Kettős betű fordítva. 4. Ekés ford í
to tt Amerikai Egyesült Államok rövi
den. 5. Kanalazott. 6. Becézett női név. 
7. Fordított ruha. 8. Vár határai. 9. Ezek 
a helyek könnyen felismerhetők, a ta
laj ki van járva a bikák által. 10 Kimon
dott betű. 11. Lenyújtó. 12. Szabolcs- 
Szatmár megyei helység. 13. Itt vá
lasztja ki a mufloncsapat a fekhelyét. 
14. Puskát süt el. -  Letesz. 15. ... aktor. 
szerkesztő, latin szó. 16 Magaslati
gyógyhely Svájcban. 17....... hölgyeim.
felhívás. 18. összeadás szava. -  Kecs- 
keboszéd. 19. Az Északi-tengerbe öm 
lő folyó. 20. Területfajta. 21. Tamás, 
Pál, Tibor. 22 Ütő. -  Ital. 23. Október
ben van a névnapja. 24. Fordítva arab 
orvos. 25. Amerikai képes folyóirat. 26. 
Üres rúd. -  Kettős betű. 27. Személyes 
névmás. 28. Kabát. 29. Madár. -  Azo
nos a 26. függőlegessel. 30. Névelő.

31. N«on vegyjele. 32. Borsod-Abaúj- 
Zemplón megyei helység. 33. Kötőszó.
-  Azonos a vízszintessel. 34 Fordított 
névelő. 35 Ausztriai és belgiumi gép
kocsik jelzései. 36. Kettós betú Nagy 
vállalat 37. Felesége van’. 38. Kot ma
gánhangzó. 39. Krétai sziget. -  Romá
niai folyó. 40. Vonatkozó névmás. 41. 
Kifutófiú. 42. Állati szállás 43. Aktini- 
um és jód vegyjele. -  A vad vonulása
kor kirajzolódó lábnyomok összessé
ge 44 Röviden szaktárs. 45 Mocsár. 
46. Ilyen hangot is ad az őz 47 Azonos 
a 29. függőlegessel. 48 Sporteszköz. 
49. Becézett férfinév. 50 Háziállat. 51. 
Sír. 52. Spanyol folyó -  Rád.um vegy
jele 53 Okozat szülője 54 Széptevés.
-  Bárium vegyjele. 55. Irányszó. 56. A f
rikai ország. 57. Becézett férfinév.

Beküldendő sorok: Vírr^intes 2., 
függőleges 1., 9., 13., 43., 46. 
Beküldési határidő: november 20.

M o k o s  István

Á l •fmúlt K á ro m  M im i re jtv én yén ek  
rv fK U t rn«*uf«jtóé köx~l m t  a* KJ2 tuk
ki m a orso 'a ton : Kórost Jé n o *” *  l£ * r .  Ke#
lét* u 44 1/3 S/abedt Pét1 . K4pU U n:ó ti. 0 6  
/ t a  u 4 K ovéc t Im re. $600 G yom  s o d ró d . Potofi u 
21
Nyerto*©tnkn«k o könyvju ta lm at p o fá n  kúkSftifc. a 
t ö b b e n * *  tovább* io  u o ra ko ;A s ! é t  v V in h H  Uvé* 
rmok

A  w o -b c s z tó s é ?

pointer
Sajnálatos, hogy jelentős apróvadas mogyék nem indítottak versenyzőket 
A verseny első hat helyezettje nyerte el a lehetőséget az Országos Vizsla Fóver- 
senyen való indulásra. N agy |8tvén<

az O M W  Vadászkutya Bizottság elnöke

PÁCOLT DÁMVADGERINC 
ECETES SZILVÁVAL

Hozzávalók: 1,5 kg dámgerinc 
(csont nélkül). 20 dkg sonka 
kövérje, só. 2-3 szem őrölt 
szegfübors. 1 db vöröshagyma, 
olaj a sütéshez.

A gerincet megtisztítjuk, a csont
ról óvatosan lefejtjük és egészben 
hagyjuk, 2-3 napra páclébe tesz- 
szük.

Utána kiemeljük a pácléből, le 
csepegtetjük, sóval, őrölt szegfú- 
borssal meghintjük, kb. 1 dl olajjal 
leöntjük, a sonka kövérjébe burkol
juk. és előmelegített sütőben a tü
zet mérsékelve puhára sutjuk. Sü
tés közben gyakran locsolgatjuk.

Párolt rizzsel és ecetes szilvával 
adjuk asztalra.

A  P ÁCLÉ
Hozzávalók: 1 db citrom, 10 
szem egész bors, koriander, 3 
szom szegfűbors, 4 szom boró
kabogyó, 1 dl gyümölcsocet, 
citromló ízlés szerint, 2 db kö
zepes hagyma, 3 gerezd fok
hagyma, 1-2 db babérlevél, só 
ízlés szerint.

Kb 3 liter vizet a fűszerekkel 
együtt felforralunk, kihűtjük, majd 
a húst beléhelyezzük. Naponta fo r
gatjuk

(A vöröshagymába keresztet vá
gunk, úgy tesszük a vízbe )

dr. Nagynó Londvay Gabriella



r VIZSLÁS HÍREK

EZT AZ ÜRES HELYET 
A HÍRLAP ÉS POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE HAGYTUK,
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE RAGASZTHASSÁK  

A CÍMZÉST TARTALMAZÓ  
ETIKETTET.

ORSZÁGOS FŐVERSENY

DR. SZAPÁRY ZOLTÁN
1906-1992

Meghalt dr. Szapáry Zoltán, a sza- 
lonkazok nopos táborának 86 éves 
kedvenc Zotyi bácsija, a 60*as évek 
végén alakult Igaz Szalonkavadá
szok Klubja Baráti Társaságának el
nöke. Személyiségének varázsát az 
etókeló származás és az ezt követő 
megtorlás kettőssége nemesítette. 
Főügyész édesapjának kemény szi
gora, az anyai M ichnayfóldbirtok 
vadászati lehetősége, nagynénjé- 
nek. a francia Clemenceau fiúval 
kötött házassága egy felvilágosult 
európai ifjú életét határozták meg. 
Nyelveket beszél, zenét tanul, spor
to l. . .  miközben Pécsett jogi d ip lo
mát szerez. Pécs környékén töb- 
bedmagával vadászterülotet bérel, 
és amikor csak teheti -  főleg apró
vadra - , vadászik. Már ekkor ked
vence a szalonka, a fogoly és a 
vadkacsa. Ebben az időszakban 
kezdi el az élógalamb-lövészetet, s 
kiváló lóképessége miatt verseny
szerűen úzi. Együtt indul dr. tűm - 
nitzer Sándorral, a Dóra-fivérekkel, 
és számos értékes dijat nyer. Köz
ben teniszezik, zongorázik, s nagy 
barátja a művészeteknek. Ügyészi 
karrierje 1950-ben kettétörik, osz
tályidegenként kirúgják, semmije 
sem marad. Mosókonyhában lakik, 
éjjeliőrként, raktárosként, alkalmi 
munkásként dolgozik. Vadászatról 
szó sem lehet. Az élet mindenben 
hasonló sorsú feleséggel ajándé
kozta meg. 1956 után is itthon ma
radnak. Jutta asszony takarítónő
ként dolgozik, majd tolmácsol, és 
sikerült ferjének ismét vadászenge- 
délyt szereznie. A sokat szenvedett

ember a vadászatban újjászületik. 
Munkakörülményei is javulnak, mú
zeumokban kísérő. Hasonszőrű va- 
dászbarátokra lel. s mindannyiuk 
nagy ünnepe a szalonkahúzás. 
Minden tavasz a Pilisben találja, 
mindaddig, amíg az ostoba, új 
fegyver- és egészségügyi vizsga 
meg nem akadályozza a vadászat
ban. Eftól kezdve rohamosan rom
lik az állapota. Az idei utolsó ta
vaszt már kedvenc puskája nélkül 
élte meg. Fájó sziwel vesszük tu 
domásul. hogy az örök vadászme
zőkre távozott, de itt maradt lebi
lincselő elméje, humora, kedves 
mosolya, groteszk arcfintorai, em
bersége. barátsága, vadásziassága 
-  a példája.

Bón István

A részvételt illetően az eddigiektől oltéró 
módon került megrendezésre 1992 október 
2*-25 én az Országos Vizsla Fóverseny A 
versenyzők kiválogatása nem megyénként 
történt, hanem az alföldi, illetve a dunántúli 
vizslaversenyek 1-6 helyezettjei jogosultak 
a részvételre, továbbá 2-2 16 kapón meghí
vást az eddigi eredményei alapján. A tizen
hat versenyzőből 14 jelent meg és kezdte el 
a kétnapos versenyt A területet és a szük
séges kellékeket a Hortobágyi A. G vadá
szati ágazata biztosította.
Az igen magas színvonalú versenyen az 
alábbi eredmények könyvelhetők el: 
Csapatban
I. helyezett DUNÁNTÚL 2083 pont. II. helye
zett ALFÖLD 1974.5 pont

Egyéni eredmények:
1. helyezett l/A  díjas 372.6 ponttal Gyórúj- 
falvi Dani rszmv. kan. vezette: Mikola Géza
[Dunántúl)
2. h e ly e z e l

- I

helyezett 1/8 díjas 370.0 ponttal Ingblúz 
Ibi rsznv. szuka, vezette Gáspár Gyula (A l
föld)
3. he lyezett l/C díjas 368.0 ponttal Méreg- 
kever ói Dóri rsznv. szuka, vezette: dr. Her-

r r  László, tulajdonos: Nyúl Béla 
helyezett l/D  díjas 357,0 ponttal Csatár
kai Almos rszmv. kan. vezette Bernáth Ka

talin
5. he lyezett l/E díjas 350.0 ponttal Sértő
dós Betty rsznv szuka, vezette Fejes József 
1  helyezett l/F díjas 348.5 ponttal Visnye*-

Vadász Nills rsznv. szuka, vezette: dr. Szászi 
Ferenc
7. helyezett l l/A  díjas 335.5 ponttal Jásztól- 
di Vadász Béni poi. szuka, vezette Kerepesi 
József
t .  helyezett ll/B  díjas 309.0 ponttal Hevesi- 
Vadász Brúnó rsznv. kan. vezette Szabó 
Ervin
9. helyezett l l l/A  díjas 328.0 ponttal Mátai 
Csárdás rszmv. kan. vezette: Faut János
10. helyezett l l l/B  díjas 311.5 ponttal 
Szarvaslesi Tóbí rsznv. kan. vezetto Márko- 
vics János
11. he lyezett lll/C  díjas 303.0 ponttal Nagy
erdei Nimród dsznv. kan. vezette: Konyecs- 
mi Károly
12. he lyezett 326 p o n tu l Pitypang Trézsi 
(Füzessy Tamás)
13. he lyezett 2á2 ponttal Sábó Tomi (Perjé
st Győző)
14. he lyezett 272 pontta l Érdbernádi Va
dász Lord (Tüzes János)
A  verseny tám ogató i vo ltak: O M W . 
MEOE -  Debreceni Szervezete 
A  tiszte le td íjaka t fe la ján lo tták: Agro- 
point Kft.. MEOE elnöke. Magyar Vizslaklub, 
Pointer- és Szetterklub. Mavad. Kutyaújság 
A verseny résztvevőit a MÁTA-EPONA Kft. 
új csodálatos házaiban és éttermében látták 
vendégül.
A fenti eredmények tükrözik, hogy a színvo
nal messze a várakozáson felüli volt. 
Gratulálunk a szervezőknek, rendezőknek és 
a résztvevőknek

ALFÖLDI VERSENY
1992. szeptember 25-26-27-én Jász Nagykun-Szolnok megye Kynológiaí Bizottsága segítsé
gével került megrendezésre az V. CACIT Speciális magyar vizslaverseny.

A versenyhez szükséges területet és egyes technikai feltételeket a Tószegi Dózsa Vadász
társaság biztosította.

A versenyre előzetesen 22 kutyát neveztek, ebből megjelent 17. (1 versenyző érkezett Né
metországból és 1 pedig a Cseh és Szlovák Köztársaságból). A kellemes időjárás kedvezett 
a versenyzőknek és kutyáiknak, ami el is kelt a könnyűnek egyáltalán nem mondható tere
pen Összességében jó  hangulatú, magas színvonalú versenynek lehettünk tanűi A verseny 
végeredménye:

1 .1/A minősítéssel CACIT 379 p .Csatárkai Almos* rsz mv. kan. vezette: Bernáth Katalin 
2 l/B  minősítesse! 369.5 p .Gyórüjfalui Dani" rsz. mv kan. vezette Mikola Géza 
3. Il/A  minősítéssel 323 p. .M artparti Frakk* rsz mv kan, vezette: Molnár Péter Cseh es 
Szlovák Köztársaság
4 ll/B  minősítéssel 316 p .M átai Gárdás* rsz mv. kan. vezette: Font János
5. Il/C  minősítéssel 281 p .Pitypang Trilla* rsz mv. szuka, vezette: Márton Ferenc
6. I ll/A  minősítéssel 279 p. .SalbertUgeti Elek* rsz. mv. kan. vezette: Urbán Miklós

D U N Á N TÚ LI VERSENY
Az ez évi Dunántúli Vizslaverseny megren
dezését Tolna megye vállalta 1992 október 
9-10-11-én. A verseny színhelyét a Dombó
vári Nimród Vadásztársaság biztosította 
Az előzetesen beerkezett nevezések alapján 
sejteni lehetett, hogy az elm últ időkre nem 
jellemző részvétellel kell számolni. Végül a 
25 nevezettből 20 kutya és vezetője jelent 
meg A rossz időjárás ellenére egy jól m eg
rendezett versenyen az alábbi eredmények 
születtek

1 .1/A CACIT minősítéssel 369 p Gyórujfalm 
Dani rszmv. kan. vezette: M ikola Géza. kú- 
londíj: legjobb erdei munka, legjobb magyar 
vizsla
2 l/B  minősítéssel 354 p . dr Herger László 
3. Il/A  minősítéssel 344 p Kovesparti Móni 
rszmv szuka, vezette Császár Róbert

4. Ill/A  minősítéssel 284 p Carló pointer, 
kan. vezette: Nyúl Béla
5. Ill/B  minősítéssel 225.5 p. Lord rszmv. 
szuka, vezette: Tüzes János
Külóndíjat nyertek legjobb mezei munkáért: 
Szarvaslesi Tóbi. vezette: Markovics János 
Legjobb vízi munkáért: Hatz v Osterberg 
rsznv.. vezette Banasz Ottó

A csapatok versenyében:
I. Baranya megye

II. Gyór Sopron megye
III. Tolna megye
IV. Vas megye
V. Pest megye

VI Somogy megye 
VII. Zala megye

638 p
631.5 p 
598 p 
579 p 
558 p
542.5 p 
487 p.

P o m a /i Á gostoa

JOGI TAJEKOZTATO
A  14/1992. (V. 14.) PM sz. rendelet az egyéb szervezetek 1992. ja 
nuár 1 -jei rendező mérleg és rendező egyszerűsített mérleg készí
téséről rendelkezik. Az „egyéb szervezetek" közé tartoznak a tá r
sadalmi szervezetek is, tehát a vadásztársaságok is. (A számvitel
ről szóló 1991. évi XVIIL tv  1. § b) pont.)

A  126/1992. (VIII. 28.) Korm. sz. rendelet sorolja fel a részben vagy 
te ljesen állami tu la jdonban maradó gazdálkodó szervezeteket. 
Ezek között vannak az erdő- és fa fe ldolgozó gazdaságok többnyi
re 50% -1  szavazattal, kivéve a Délmagyarországi AEG-et és a 
Szombathelyi ÁEG-et (100%).
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