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MÉLYÜTÉS
Az érdekek képviseletének, a vélt 
vagy valós igazságokért indított 
harcnak rendkívül széles a fegyver- 
arzenálja, amelynek határait a tisz
tesség önkontrollja szabja meg. Ná
lunk ennek jelentős hagyományai 
nincsenek, hiszen a „képviselet" jó- 
szerint az idc-oda küldött, úgyneve
zett „mószeroló" levelekben merül 
ki, amelynek alapvető célja nem az 
ellenfél meggyőzése, hanem lejára
tása. Végső soron az sem baj, ha az 
egészből egy hang sem igaz. mert ha 
csak a fele az elhintett magnak kikel, 
konkolytól színes a legjobban előké
szített búzatábla is.

Az Országos Erdészeti Egyesület 
minden honatyának és honanyának 
levelet küldött, mintegy lerántva a 
leplet valami ördögi mesterkedés
ről, amelyben az agyafúrt vadászok 
újfent a hatalmat akarják gáládul át
menteni. Részlet a levélből: 
„ . . .M in t  ismeretes, az elmúlt rend
szer vezetése, saját egyéni érdekeitől 
vezetve a vadászat területén máig is 
tartó áldatlan állapotokat teremtett. 
Milliárdos nagyságrendű nemzet- 
gazdasági kárókat okozott azzal, 
hogy nem vette figyelembe azt. hogy 
a vadgazdálkodás sem önálló gaz
dálkodási ágazat, hanem a területen 
folyó mező-, illetve erdőgazdálko
dás szerves része. Ennek a törekvés
nek, melyre felhívjuk a T. Ház fi
gyelmét, igen veszélyes megnyilvá
nulása a földművelési alapokról 
szóló törvénytervezet Vadgazdálko
dási Alapról szóló részének beter
jesztése...”

Végül kérik a T. Ház tagjait, ne 
álljanak a benyújtott törvényterve
zet ezen része mellé, és vizsgálják 
meg, hogy az indítvány mögött mi
lyen „személyes csoportérdekek" 
húzódnak.

Ez a levél a dezinformálás iskola
példája.

Nézzük a tényeket. A  Vadgazdál
kodási A lap a pártállam idején sem 
az akkori uralkodó osztály önös ér
dekeit szolgálta. Ellentétben az er
dő- és fafeldolgozó, erdő- és vadgaz
daságok számukra egymással ver
sengve tálcán kínált extra vadászati 
lehetőségeikkel, meg ami ezzel 
együtt járt. Farizeus szemforgatás

két év alatt elfelejteni, hogy a legna
gyobb nagyvadállomány-sürűségek 
éppen az erdőgazdasági területeken 
voltak (vannak). Az ország vadász- 
területeinek túlnyomó többségén, 
több mint 80 százalékán, egészen 
más gondok foglalkoztatják az érde
kelteket. az erdészeket, akiknek az 
érdekeit képviselik és a vadászokat, 
akiket ma ügyeletes bűnbakká sze
retnének „kinevezni” . A  Vadgazdál
kodási A lap mindig is - bizonyítha
tóan - szakmai alap volt. amelyből a 
kulturális kiadások, a kutatás és az 
ismeretterjesztés támogatását finan
szírozták, és mivel az ágazat na
gyobbrészt extenzív körülmények 
között végezte a munkáját, biztonsá1 
gi fedezetet nyújtott egyes veszélyez
tetett fajok megmentésére, új mód
szerek elterjesztésére. Egyebek kö
zött. hosszú éveken át, sok-sok milli
óval például ebből az alapból támo
gatták az erdei károk felmérésének 
kutatását az ERTI-nél, az erdészeti 
egyesület bármiféle tiltakozása nél
kül. Másfelől ezt az alapot a »adá- 
szok a saját pénzükből adják össze, a 
vadászjeggyel együtt fizetik, azzal a 
meggyőződéssel, hogy jó ügyet szol
gáló célokra használják fel. Ilyen 
„alapon”  tiltakozhatnánk például a 
Word NVildlife Found - a Világ Vad
védelmi Alap ellen is, ha lenne ve
vő a sokat sejtető, de semmit nem 
mondó gyanúsítgatásokra. A husza
dik század humánusan gondolkodó, 
civilizált emberének megvan a maga 
felelőssége a vadon élő állatvilág 
sorsának alakulásában. Ehhez pe
dig pénz kell, méghozzá nem is ke
vés. Ezt szolgálja - szolgálná - az az 
alap, amely ellen olyan hevesen til
takoznak. Ez még önmagában nem 
is volna baj. hiszen egy demokráciá
ban mindenki az ellen tiltakozik, 
ami ellen akar. A  baj ott kezdődik, 
amikor félretájékoztatnak, rossz 
irányba befolyásolnak egyébként jó  
szándékú, jóakaratú embereket. Ezt 
már szóvá kell tenni! Mindenesetre
- ha elhiszik, ha nem - ez a levél, ez 
a módszer senkinek nem tesz jót, fő
képp nem egy nagy múltú egyesület 
önmaga által megteremtett tekinté
lyének. Homonnay Zsombor
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100 óv átlagos 
hőmérséklete 
Celsius-fokban

A Hold 
kelte nyugta

TISZTELT VADÁSZOK, VADÁSZTÁRSASÁGOK, 
TERMÉSZETBARÁTOK!

Szakmai és kulturális igényt kívánok magas színvonalon kielégítem, 
amikor felkínálom eredeti tollrajzaimat értékesítésre, vadászházak, 

vadászszobák szépítésére.

Kívánságra a vadásztársaság területén elejtett kiváló minőségű 
trófeákat, vagy kedvenc kutyáját megjelenítem rajzaimon.

A  képeket 30 x 40 vagy 50 x 60 cm-es elegáns keretben, 
paszpartuval ellátva szállítjuk a tisztelt vásárlóknak.

•
A J Á N D É K O Z Z A  M E G  VADÁSZBARÁTJÁT, 

D Í S Z ÍT S E  V A D Á S Z H Á Z Á T

Vadászüdvözlettel Magyar Ferenc 
•

FclvilágONÍtás: HUBERTUS Vadkereskedelmi Társaság 
1051 Budapest. Nádor u. 34. Tel.: 1119-608; Fax: 131-4790

Mire szabad vadászni?
gímszarvasbika, selejt, -tehén, -ünő, -borjú O 

s/ikaszarvasbika, -tehén, -ünő, -borjú O Dybowski 
szarvasbika, -tehén, -ünő, -borjú •  dámbika, -tehén, 

-ünő, -borjú •  ő/suta, -gida •  muflonkos, -jerke, 
-bárány •  vaddisznó •  mezei nyúl #  fácánkakas, -tyúk 
•  balkáni gerle •  szürke-, vörös-, szirtifogoly •  tőkés-, 
böjti-, csörgő-, barát- és fütyülőréce. szárcsa, nagylilik, 
vetési lúd O amerikai vadpuly kakakas, -tyúk •  üregi 

nyúl, házigörény, pézsmapocok •  dúvad.

DECEMBER
Tóleiő, avag y  K arácsony hava

Dátum

5 Szombat
6 Vasárnap
7 Hetíó
8 Kedd
9 Szerda

10 Csütörtök
11 Péntek
12 Szombat
13 Vasárnap
14 Hétfő
15 Kedd
16 Szerda
17 Csütörtök
18 Péntek
19 Szombat
20 Vasárnap
21 Hétfő
22 Kedd
23 Szerda
24 Csütörtök
25 Péntek
26 Szombat
27 Vasárnap
28 Hétfő
29 Kedd
30 Szerda
31 Csütörtök

Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

0  0.41

< 2013

7.16 1554 1258 2 15
7.17 15 53 13 24 321
7.18 1553 1356 429
7.19 15 53 14 36 5 38
720 15 53 15 25 644
7 21 15 53 1625 7.44
722 15 53 17 35 8 35
7 23 15 53 1851 917
7.24 15 53 20 09 952
7.25 15 53 21.27 1022
7.25 15 53 2244 1048
7 26 1554 — 11.12
7 27 1554 000 11 37
7 27 1554 1.16 1203
7 28 15 55 231 1232
7 29 15 55 3.44 1306
729 1556 4 55 13.47
730 1556 559 1435
7.30 1557 6 55 1531
731 15 57 7 42 1633
731 1558 8 20 17.37
7.31 15 59 8 51 1843
7 31 15 59 9 17 1947
732 1600 9 39 20 51
7 32 1601 1000 21.53
7 32 16 02 10.19 22 56
7.32 16 03 1039 2359

Újhold - •; Első negyed - >; Holdtölte - 0; Utolsó negyed - í

A P R Ó H IR D E T É S Kinek van saját vadászati 
témájú videofilmje?

Vadászható éJUtok kitómését vadalom V á sá ro k * 
szajkót (mátyáimederet) 7 2 0 erde. szalonkát 
220 -; vadászható récéké  260 -  szarkat 200. Ft/db 
Fagyasztott etpre lszcsom agot veszek ét* 
utóiig, postai uteVványon* Szabó Oezsóné. 8800
Nagykanizsa. levant# u 7.

Golyós vadásztegyver e*edó' Sz*nte uj. 30 60 o s  U  
fcberben. «gen o lcsó  áron M agyarosi Teméa. 1078 
Bp N t f M i c i  u 30 . Tel 121 l m

.M a T a ' vadászcsuzltk eladó* • Fémagat. erós evő 
gon *. formatervezett markolat Feit>e>yagzett vá 
taszbontékért részletes le*ást k6W6k Postai szállt- 
tan a i « '  CrdtfcJódfli Magyarosi Tamas. 1078 Bp . 
Nefelejcs u. 30 Tál 121-6788

Autopomt jvóróspont) Irányzék eUdó. 3300 forint 
Tol 178-32 7$ Pata i adatoknak *antaságr# haté 
•os kenócs eladó Tel 175-32-78

Teletorzskonyves szútóktól. azaz vedaw ó anyától 
é t  munkevizsgás. vizsleversenyen másod-k he*ye 
lé st  Oiart krvaló orrú vadászó kantól októbar $  én 
•xuietett s*me szóru magyar vizsla fcólyfcók eladók 
Érdeklődni lehet ez asti órákban, tel 137-1993

Csongradon végzett, fácánnevolésben mezei és v í
zi vadásztatásban gyakorlattal rendelkező vadasz 
vadtenyésztő szakm unkás állást keret Bocskor Im 
re. 8060 BaVnazu/város. Bartók B  u 99 A

Cladó egy  30 06  O S cél Frenkónie gofyós fegyver. 
8  x 42 e s  Ze«ss tévesével szerelve Vagy  agy vegyes 
csovúre csereihetó trdeklódn: Metkovicz János. 
2600 Vác. Gombás* ut 40 fsz 2

Bankgaranciához adásvételhez és egyéb célra m ű
helyek. üzletek, lakó és egyéb ingatlanok érték

becslését rövid hala»-dóval vágatom István János 
•ngatlankorvetitó. becsló. 22S4 Szentmártonkata. 
A rany J. u 6 Tel 137 este é s  hét végén

Két hivatásos vedór jelentkezését várjuk, fizetés 
m egegyezés etep.-an O n  P *tóh  Vt 4493 T *zake  
nyár. t ó  út 26 Balogh taszk) vt etaófc.

Szaikas szóru tacskó kofykok dolgozó szulóktoi el 
adók. január eleje* e lte lte i Érdekiódn. 133 19 
70/291 mellék, munkaidőben. íc sé d i M a r *

Bízva a  som ogyi vedásztársek jóindulatában. tiszte 
lettel kérem, hogy aki édesapámtól. Bán Cmiltól 
meg halála elótt (tóbb évvel ezelótt) vadaszkonyve 
két kOlcsón kért. legyen szíves Bén István nevére a 
szerkesztőségbe visszajuttatni (Például D*esei Mi- 
ka Az epróvad vadászata. Maderspech Viktor. Nad 
»er Herbert stb könyvei)

N D K  gyártmányú 2 lépcsós vizszrvattyvs motor. 
220 é s  380 ra kothetó. percedként 1410 fordulattal 
és 10 db beton kutgyúrú eladó C«m 8enedek Béla. 
2616 Osegárd. Pótol, ut 1.

0 r Haszon János zalaegerszegi lakos tisztelettel 
hozom  a vadasztarsadaiom tudomására, hogy tóbb 
évtizedes joggyakorlattal es vadász múlttal, ennél
fogva speciál.s jog* ismeretek birtokában megny*. 
tottam ügyvédi .rodámet Készséggel áik>k az or- 
szag bármely rész eben lakó vadásztérsem  rendel 
kezesére O n  8900 Zalaegerszeg, landorhegy* út 
18/8 Tel 12 409 lakás 18 470

Két é s  fél éves vaddisznóra bevadászott W e lsh  ter
rier szuka kutyámat e*c ser élném egy  4  x 32 es vagy 
ennél nagyobb golyós fegyverre szerelhető céltáv 
csOre Keszthelyi János. 8860 Sérsekszólós. S z a 
badság út 8

ön bizonyára ismeri a Jáger című 
vadászmagazint, mint a külföldi va
dászlapok legkompetensebb kiadvá
nyát. Nemcsak egy attraktív vadá
szújság kiadója vagyunk, hanem 
előfutára a vadászati videofelvéte
lek témáinak is. Olyan videofelvéte
leket keresünk, amelyen az ön sze
mélyes afrikai vadászélményei sze
repelnek. Amennyiben önnek jó mi
nőségű filmanyaga van, kérjük küld
je el nekünk. Örülnénk, ha egyfajta 
„Filmfesztivál'-t sikerülne rendez
nünk, amelyben ön is részt vehetne. 
Biztosítjuk önöket arról, hogy film
anyagaikat bizalmasan kezeljük.

Minden pályázó sorsoláson vesz 
részt, amelyen vízhatlan vadász
dzsekiket sorsolunk ki. A mércét 
magasra állítottuk, mert a kiválókkal 
tárgyalni fogunk a későbbi értékesí
tés jogáról is.

A kiadónk azt tervezi továbbá, 
hogy az olvasóinak egy videosoroza- 
tot állít össze, amely Földünk összes

országának vadászati lehetőségeit 
ismertetné. Ennek a videoműsornak 
a felépítésében is segítséget kérünk 
önöktől. Ismeretes ugyanis szá
munkra. hogy sok vadásztársaság 
reklám- és egyéb filmeket készített. 
Ezeket szeretnénk önöktől átvenni 
azzal a biztosítékkal, hogy a kazetta 
végén feltüntetnénk az önök vállal
kozását, kínálatait, illetve ajánlatai
kat.

Természetesen amennyiben szük
séges, a filmeket szinkronizáljuk, va
lamint a jogot fenntartjuk a film 
esetleges átszerkesztésóro. de a 
sokszorosítás csak az önök engedé
lyével történhet. Címünk: Jahr Ver- 
lag GmbH, co Jessenstrasse 1. 2000 
Hamburg 50.

Annak reményében, hogy kéré
sünk visszhangra talál, maradunk 
vadászbaráti üdvözlettel:

M ichae l K leym ann
főszerkesztő
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Több, ami összeköt, mint ami elválaszt
Azzal ma már jószerint mindenki egyetért, hogy 

a természetvédelmi törvénynek primátusa van, és csak 
ezt követően kerülhet majd sorra az erdészeti és vadászati 

törvény. Éppen ezért kértünk tájékoztatást dr. Kovács Mátyás 
főosztályvezetőtől és dr. Csepregi István jogtanácsostól,

a KTM illetékeseitől

V A D Á SZ LA P : Hol tartanak a ter
mészetvédelmi törvény előkészíté
sének munkálataiban és mikorra 
várható a vitára bocsátható tör
vénytervezet?
DR.' KOVÁCS M Á T YÁ S: Kétségte
len tény, hogy az európai gondol
kodásmódhoz hozzátartozik a ter
mészetvédelem elsődlegességének a 
kérdése. Az Országgyűlés Környe
zetvédelmi Bizottsága is állást fog
lalt a tekintetben, hogy ezek a tör
vények egy időben kerüljenek a 
képviselő urak elé, éppen a szoros 
összefüggéseik miatt. Korábban az 
1935-ös, 4-es törvény együtt szabá
lyozta mindhárom szakterületet. 
Nem ezen van a hangsúly, hiszen 
lehet együtt is jól. és külön is rosz- 
szul szabályozni ezeket a kérdése
ket. Általánosságban elmondható, 
hogy a természeti erőforrásokkal 
való ésszerű gazdálkodást bölcsebb 
dolog a gazdaságot befolyásoló tör
vények előtt szabályozni és nem 
fordítva, mert az később számtalan 
bonyodalmat okozhat. 
V A D Á SZ LA P : Nem fenyeget ilyen 
veszély például a tulajdonjogokat 
szabályozó törvények esetében? 
Utólag ugyanis meglehetősen ne
héz érvényt szerezni magasabb ren
dű. általános emberi, nemzeti érté
kek hatékony védelmének. Nem 
biztos, sőt csekély a valószínűsége 
annak, hogy a magán, vagy helyi 
csoportérdekek egybeesnek nemze
ti vagy magasabb, általános emberi 
érdekekkel. Valószínűbb az ütközés 
mind a védett, mind a vadászható 
állatfajokat illetően...
DR. C S E P R E G I ISTVÁN : Nem ér
demes sorrendet felállítani, hiszen 
az erdőtörvény éppolyan fontos, 
mint a vadászati törvény. Mégis a 
társadalom nagyobb részének érde
keit a természetvédelmi törvény 
szolgálja. Kardinális kérdés a tulaj
donlás, mert a természetvédelem
mel való kapcsolata mindenütt sok 
gondot okoz. A nálunk fejlettebb 
országokban ezt úgy oldják meg, 
hogy bármilyen jelentős tilalmat ír
nak elő a tulajdonjog gyakorlásá
ban, valamilyen módon kárpótol
ják a joggyakorlót. Ennek több léte
ző, jól bevált gyakorlata van az egy
szerű kártérítéstől, a különböző 
preferenciák, adókedvezmények 
nyújtásáig. Ezeket nekünk is meg 
kell oldanunk, de már ma is létezik 
ilyen. Ha valaki környezetkímélő 
mezőgazdálkodást folytat és ezt mi 
ellenőrizzük és igazoljuk, akár 50 
százalékos földauókedvezményt is 
kaphat. Hasonló a helyzet a külön
böző természetvédelmet szolgáló 
alapítványokkal is.

Ami a törvényelökészitést illeti, 
dolgozunk rajta, és év végéig az Or
szággyűlés Környezetvédelmi B i
zottsága elé terjesztjük a szabályo
zási koncepció elveit, téziseit. Ez 
még nem törvénytervezet. Ezután 
ezt az anyagot széles körű egyeztető 
tárgyalásokon „mérettetjük meg” , 
és magunk elé célul tűztük ki, hogy 
május végéig kodifikáljuk. Felhasz
nálva természetesen az egyeztető 
tárgyalásokon elhangzottakat. Egy 
törvénytervezet elkészítésének több 
módja is van. mi e/t a/ utat tartjuk 
jobbnak, eredményesebbnek.

V A D Á SZ LA P : Kikkel, milyen tár
sadalmi szervezetekkel kezdődhet
nek meg a tárgyalások januártól? 
DR. C S E P R E G I ISTVÁN: Senkit 
nem akarunk kihagyni, minden 
érintett társadalmi szervezet véle
ményét meg fogjuk hallgatni, bár
milyen időigényes is. Bizonyára a 
lap olvasóit nem a közigazgatási, 
tárcaközi, szakfőosztályi hanem 
sokkal inkább a különböző társa
dalmi szervezetekkel, a 96 termé
szetvédő mozgalom képviselőivel, 
és természetesen a vadászok külön
böző érdekvédelmi szeneivel törté
nő egyeztetés érdekli. Senkit nem 
akarunk kihagyni.
V A D Á SZ LA P :'K i képviseli például 
ehelyütt a földtulajdonosok érdeke
it?
DR. C S E P R E G I ISTVÁN: A kér
dés jogos, mi csak az ismert mező- 
gazdálkodással foglalkozó szerve
zetekkel tudjuk ezt megtenni. Ilyen 
például a M O SZ  (Mezőgazdálko
dók Országos Szövetsége), az Ag
rárkamara. Az új földtulajdonosok
nak az addig megalakuló szerveze
teivel is egyeztetni kívánjuk a terve
zetet.
DR. KOVÁCS M Á T YÁ S: A közel
múltban alakult a parlamentben az 
Agrárbizottság, amely addigra min
den bizonnyal hatékonyan segítheti 
a törvényelőkészítő munkánkat. 
V A D Á SZ LA P : Manapság csaknem 
mindenki a jogokért küzd, harcol, 
ágál, a bevételeket hangoztatja, hol
ott a kötelezettségeket is előírja 
majd a törvény, és mint minden vé
delem. a vadvédelem is jelentős - 
és a jövőben minden bizonnyal az 
eddigieknél jóval nagyobb - kiadá
sokkal jár. Lehet-e mindezeket ha
talmi szóval, ha úgy tetszik rálő
csölni például az új földtulajdono
sokra. akár védett, akár nem védett 
állatokról van szó?
DR. KOVÁCS M Á TYÁ S: Szó volt 
itt már a kártérítés kérdéséről, ilyen
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megoldásokra gondolunk és nem 
valamiféle hatalmi szóra... 
V A D Á SZLA P : Lehet, hogy szélső
ségesnek tűnik amit mondunk, de 
beszélnek manapság „szarvasmen- 
tesitett" területekről, a tájidegen 
muflon teljes kiirtásáról, gyümöl
csösök ..nyúltalanitásáról”  és ha
sonlókról. Bármennyire is furcsa, 
évszázadunk végén is vannak, akik 
még az irmagját is gyűlölik a vad
nak. És ez nem csak érzelmi kér
dés...
DR. C S E P R E G I ISTVÁN: Egy kul- 
túrországban bármiféle tömeges 
állatirtás elképzelhetetlen. Egyebek 
közölt éppen a szabályozás civili
zált formáit kell megtalálnunk, em
berséggel, együttgondolkodással, és 
különböző természetkímélő gazdál
kodási formák támogatásával. 
Mindezeket minden értelmes, fele
lősséggel gondolkodó embernek 
meg kell értenie. Éppen ezért sok
kal fontosabbnak tartom, hogy egy- 
egy törvénynek vagy rendeletnek 
hogyan tudunk érvényt szerezni, 
mint a részletes tartalmát. Ma ez a 
legfontosabb kérdés, bármilyen vál
tozások is lesznek a tulajdonviszo
nyokban.
V A D Á SZLA P : Annak ellenére,
hogy a piacgazdaságra való lassú 
áttérés egyelőre merőben más med
reket jelölt ki a dolgok folyásának, 
mi a véleményük az általunk sokat 
hangoztatott úgynevezett non profit 
jellegről, amelynél a vadászatból, 
vadgazdálkodásból származó bevé
tel visszaforgatandó. Végül is vissza 
kellene juttatni a természetnek azt. 
amit az ember elvett.
DR. KOVÁCS M Á T YÁ S: Én nem is 
tudom ezt másképpen elképzelni, 
végtére is természeti erőforrásokról 
van szó és az élőhelyek védelme 
rendkívül költséges tevékenység. 
Hosszú távú garanciák csak így

képzelhetők el. A  jövedelem oda le
gyen visszajuttatva, ahonnan szár
mazott. így van ez a természetvéde
lem minden más bevételével.
DR. C S E P R E G I ISTVÁN: A termé
szetvédelem alapvetően non profit 
tevékenység, és véleményem szerint 
minden természeti erőforrással való 
ésszerű gazdálkodás is az. Nem tar
tozhat a versenyszférába, mert a pi
aci farkastörvények menthetetlenné 
teszik. Ugyanis olyan sok gazdasági 
korlátozó tényezőnek kellene a jö 
vőben megfelelnie, hogy azzal jöve
delmező gazdálkodást - az értékek 
veszélyeztetése nélkül - hosszú tá
von folytatni nem lehet. A készülő 
non profit törvénytervezet elveivel
- amelyről tudomásunk van - össz
hangban létre kellene hozni ezekre 
a szakterületekre egy olyan műkö
dőképes szervezeti struktúrát, 
amely megfelelően garantálja, hogy 
az itt képződő bevételeket a védel
mi költségekre használja majd föl. 
V A D Á SZ LA P : Miután szóbeszéd 
tárgya, meg kell kérdeznünk, hogy 
ebben a szabályozási konccpcióter- 
vezetben van-e arról szó. hogy a va
dászat állami felügyelete átkerül a 
természetvédelemhez?
DR. C S E P R E G I ISTVÁN: Egy 
ilyen tervezetnek, sőt még a tör
vénynek sem a szervezeti formákat 
kell meghatároznia. Az erről alko
tott véleményünket Írásban egyszer 
már letettük az asztalra. A döntés 
joga nem a miénk, ez mondhatnám 
egyfajta kormányzati-politikai jel
legű döntés, amelyben a kormány 
meghatározza a miniszterek hatás
körét. Annyit azonban mondhatok: 
ha feladatul kapjuk, akkor a szemé
lyi. anyagi és eszközrendszerének 
megteremtése után annak legjobb 
tudásunknak megfelelően eleget is 
teszünk. Mindezekről ma többet 
nemigen lehet elmondani.

Ha netán a KTM-hez kerül ez a 
jog. semmiképpen nem azt jelenti, 
hogy a természetvédelem „a lá " fog 
tartozni a vadászat, hanem inkább 
mellérendelt viszonyt tudunk el
képzelni. bár többféle szervezeti 
megoldás kínálkozhat, például fő
osztályként. vagy akár hivatalként. 
V A D Á SZ LA P : Sokat emlegetik a 
vadászok szemléletváltásának szük
ségességét anélkül, hogy részletez
nék az ..elvárásokat” . Mire hívnák 
fel önök az olvasóink szives figyel
mét?
DR. KOVÁCS M Á TYÁ S: Bárcsak 
senki ne értené vagy magyarázná 
félre a szavaimat, ahogy ez manap
ság szokás. A vadászok egyik saj
nos. kétségtelenül kisebb - részénél 
semmiféle szemléletet nem kell 
megváltoztatni, mert eddig is sokat 
tettek a természetes élőhelyek vé
delméért. Ezt nagy hiba volna el 
nem ismerni. A többieknek azon
ban bőven van pótolnivalójuk, a 
természetvédelmi jogszabályok tisz
teletében. alapelveinek megértésé
ben. a szakmai és ökológiai ismere
tekben. vadászetikában... és még 
hosszan sorolhatnám. Erről kellene 
sokkal többet beszélni, vitatkozni, 
írni, hiszen csak így várható vala
miféle változás, mindnyájunk meg
elégedésére.

I I .  Zs.
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FÁCÁN A JÖVŐBEN
Az intenzív fácántenyésztés nyugat
ról (Anglia, Franciaország stb.) el
indulva meghódította csaknem 
egész Európát. Ú j, bővített vadá
szati lehetőséget biztosítva korunk 
vadászainak, szerény kárpótlásként 
az „elveszett paradicsomért” , a haj
dan páratlanul gazdag, őshonos, 
mondhatnám „földhözragadt” 
apróvadállomány (fogoly és mezei 
nyúl) elvesztéséért. Nálunk ez a fo
lyamat, vadgazdálkodási irányzat 
az 1960-as évek második felében 
kezdte meg kiteljesedését.

Mindez azonban korántsem tud
ta feledtetni az egykori vadböseget 
és e vadfajok visszaszorulása fölött 
érzett veszteséget, aminek hátteré
ben nem nehéz felfedezni azok (és 
általában a vadon élő állatvilág) 
pusztulását, veszélyeztetettségét 
okozó természeti környezeti, ökoló
giai változásokat, ártalmakat.

És a kör bezárult: az intenzív fá
cántenyésztés legendája megtépáz
va lassan szétfoszlik, a hajdani „va
dászmadárból”  (vadmadárból) voli- 
erekben milliószámban tenyésztett, 
nagy szellemi és anyagi befektetés 
árán felnevelt „vadászható madár" 
lett, amit alkalmasint számozottan 
helyeznek ki a vadászterület erre al
kalmasnak látszó részeire, a vesztő
helyükre... És ez bizony már 
ugyancsak „keserű orvosság durva 
fakanálban” , valóban szerény vi
gasz korunk vadászai számára.

E  gondokat tetézi, hogy közben a 
több generáción át volicrckben te
nyésztett fácánok nagy része elvesz
tette fészkelési, kotlási ösztönét és a 
vadászatot túlélő fácántyúkok 
utódnevelési készségéből mindösz- 
sze már csak a dürgésre, a párzásra 
és a tojások szanaszét történő el- 
pottyantására futja. így hát nem 
marad más hátra - még egy ideig - 
mint a területek évenkénti tervszerű 
feltöltése és levadászása.

De lássunk most biztató példát 
is. Igaz, nem hazai, de miért ne le
hetne ezt megcsinálni nálunk is?

Idény 1989/90

mezei nyúl 55 db
üregi nyúl 2 db
fácánkakas 119 db
fácántyúk 5 db

vadkacsa 179 db
őz 5 db
róka 5 db

összesen: 375 db

A  korábbi idényekben ennél na
gyobb, négyszáz darabot is megha
ladó teritékek is voltak. Vala
mennyi vadfaj kizárólag természeti 
viszonyok között, vadon nevelke
dett.

A  siker titka - amit persze felül
múlni lehet - a terület változatos

A  baden-würtenbergi tartomány, 
Rajna menti lapályának egyikén 
Kchl-Marlen települések körzeté
ben (Strassburggal szemben) egy 
kereken 450 hektár kiterjedésű va
dászterületen például az utóbbi két 
vadászidényben az alábbi terítéket 
érték el, kizárólag vadon tenyésztett 
vadfajokból:

1990/91

58 db 
13 db 

147 db
3 db (nem lövik a tyúkot, 
a kutyák tépték szét!)

143 db 
5 db
7 db

376 db

összetétele, gondozásában, a vad 
életkörülményeinek javításában 
(vadföld, vadbúvók, fásítások stb.), 
valamint a racionális vadászatban, 
vadlelövésben keresendő.

A  terület összetétele az alábbi:

(Lásd  a jobboldali táblázatot.)

(
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A területet sűrű műúthálózat (kö
zötte autópálya is) szeli kisebb-na- 
gyobb egységekre, a rohanó, sűrű 
gépkocsiforgalom szinte naponta 
szedi a vadból áldozatait. Ennek el
lenére az említett terület kezelése és 
eredményei példaértékűek lehet
nek, erről a helyszínen több ízben 
is volt alkalmam meggyőződni. A 
bérlő - Kurt F. Lutz úr, aki 25 éve 
jár hazánkba nagyvadra vadászni - 
hozzáállására jellemző, hogy be
kapcsolódott a Világ Vadgazdasági 
Alap meghirdetett fogolyprogram
jába is.

Ha a fenti körülményeket rövi
den mérlegeljük, megállapítható, 
hogy a vadászati szempontból hasz
nosítható minden hektár területre 
esik évente egy-egy lőtt vad, a sok 
veszteség, gázolás stb. ellenére. En-

Művelési ágak hektárban

szántó 372
rét 50
vízfelület 25
erdő, fásítás,
utak,egyéb 22

összesen 469

nél jobbat kívánni ugyan lehel, de 
felülmúlni - egyelőre - az óhajok 
világába tartozik! Legalábbis a je
lenlegi természeti adottságaink 
mellett (nagyüzem, gépesítés, vegy
szer, kártevők, antropogén. illetve 
civilizációs hatások stb.). A  fentiek 
ismertetése során nem az idegen 
példa felmagasztalása, hanem a 
vadgazdálkodási vadászati szemlé
letváltás szükségességének hangsú
lyozása vezérelt - a vadászat ügyé
nek előmozdítása érdekében.

A  példa azt is igazolja, hogy le
het kisebb vadgazdálkodási egysé
geken is sikeres apróvad-gazdálko- 
dást folytatni mégoly kedvezőtlen 
civilizációs ártalmak közepette is, 
de nem csak akarni, óhajtani, ha
nem tenni is kell ennek érdekében. 
A  sikeres apróvad-gazdálkodás, 
sőt, általában a vadgazdálkodás te
hát sohasem függvénye a nagy ki
terjedésű, extenziven kezelt „m a
mut" területeknek és még kevésbé a 
rendszerint túl népes, belső feszült
ségekkel terhelt, olykor nehezen ke
zelhető vadásztársaságoknak.

Mindent összevetve szabadjon 
elmondanom, hogy miben is látom 
a fácán széles körű - újból való - 
elterjesztésének lehetőségét:

A  lassan gyógyuló, újra egészsé
ges természeti környezetben, e vad
faj - és más apróvad - számára al
kalmas élőhelyeken ismét cl kell 
kezdeni a fácán megtelepítését tisz
ta vérvonalú madarakkal. Olyanok
kal. amelyek eredeti faji sajátossá
gaik és ösztöneik birtokában - a re
mélhetőleg lassan regenerálódó fo
golyállomány mellett vadászati 
hasznosításukkal párhuzamosan 
élőhelyükön bctölthctik a mezőgaz
daságban oly fontos növényvédel
mi (rovar- és gyommagpusztitás) 
szerepüket is, önmagát reprodukál
ni képes, vadászható népességben.

Napjainkban egyébként mindin
kább háttérbe szorul a nagyteritékű 
fácánvadászatok, -hajtások iránti 
igény, helyette a gyorsan repülő, 
szabad területi viszonyok között 
felnevelkedett, a fajspccifikus élő
helyi igények figyelembevételével 
(újra) telepített különböző fácánfa
jok felé fordul a figyelem.

Az intenzív fácántenyésztést 
azonban még jó ideig nem tudjuk 
kikapcsolni a vadgazdálkodásból 
annak ellenére, hogy tisztában va
gyunk annak egyre nyilvánvalóbbá 
váló hátrányaival és - pillanatnyi - 
előnyeivel is.

dr. Bencze Lajos

Növénykultúrák hektárban

gabona 125
kukorica 110
burgonya 10
egyéb 68
parlag (!) 51

372
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VEGZETES VADASZAT
Döbbenetes vadászgyilkosság híreit 
hozták a lapok, a tv. a rádió novem
ber második hetében. A hírek azon
ban - legalábbis vadászszemmel - 
meglehetősen ellentmondásosak 
voltak. így fökapitányi engedéllyel 
részt vehettünk a november 12-ei, 
úgynevezett rekonstruálási eljárá
son.

Prédák Károly vadászmesterrel 
mentünk a helyszínre. Székesfehér
vár helységjelzö táblájától mintegy
4 kilométerre, a Veszprém felé ve
zető 8-as főúton. A többnapos eső 
alaposan feláztatta a talajt. így a 
kocsit a bevezető dúlőút mellett 
hagytuk, és csúszkálva elindultunk 
a messziről jól látható erdős, rekul- 
tivált kavicsbánya felé, amelyet 
nyilt, bemunkált mezőgazdasági te
rület vett körül.

A kellemesnek igazán nem 
mondható séta közben Dredák hát
borzongató orvvadász történeteket 
mesélt, amelyek a közelmúltban es
tek meg. és ezeket a város közelsé
gével. a rabsicok egyre vakmerőbbé 
válásával magyarázta. Többször 5 
körbelőtték már - mondta, és kocsi- *  
ját úgy ismerik, hogyha meglátják. |  
több autó tulajdonosa is rögvest a o 
gázra lép. Tavasszal minden eddigi- 5 
nél jobban „beindultak". Több al- 5 
kalommal szervezett megfigyelést 2 
alkalmaztak, és szóltak a rendőr- o 
ségnek is. Sajnos, a/onban a tilos- § 
bán az orvvadászok a rendszámot 
sárral lekenik, vagy „pótrendszá
mot" kötnek fel, jó  a helyismere
tük. Különösen viharos, szeles idő
ben mennek ki, akkor, amikor arra 
számítanak, hogy a vadászok, vadő
rök nemigen járnak a területen. 
Dredák ugyan nem volt ott a tragi
kus végű 8-ai vadászaton, de értesí
tették. és még este kiment a hely
színre.

Megindultan mesélt a/ áldoza
tokról. A 25 éves Tóth Tamást gye
rekkorától ismerte, édesapjával járt 
hajtani, és szenvedélyes vadászem
berré nevelődött. Különösen a dú- 
vadgyérítésben jeleskedett. Volt 
olyan délután, amikor 15 szarkát is 
terítékre hozott. Minden bizonnyal 
ez lehetett ezen a szomorú vasárna
pon is a céljuk, hiszen a kis erdő 
kedvelt beszálló helye volt a 
szarkáknak, szürkevarjaknak, is
mert búvóhelye a rókáknak. Reggel 
a barátaival a halastavakon voltak 
kacsázni. napközben fözöcskéztek, 
és délutánra írták be magukat erre 
a területrészre. A másik szerencsét
lenül járt, a 43 éves, kétgyermekes 
családapa, Izsó László nem volt va
dász. Hajtóként és barátként tartott 
velük U A Z  terepjáróval. Úgy terve
zik - mondta a vadászmester 
hogy a helyszínen kopjafát állíta
nak, és így emlékszik a társaság ha- 
lottaira. Közben odaérünk az erdő
höz, ahol kisebb csoportokban vég
zik munkájukat a rendőrök és a ci
vil nyomozók. Terepjárók, mikro
buszok. személyautók állnak szerte
szét. az U A Z  ugyanazon a helyen, 
ahol megtalálták. Távolabb a ven
dégvadászok állnak. Mindennek 
úgy kell lennie, mint akkor, azon a 
rettenetes vasárnapi estén. Egy fia
tal tanonc kutyán kívül két német
juhász kutya - egyik a Niva hátul

jában - teljesít szolgálatot. A tech
nikusoknál fémkereső szerkentyű
ket láttunk, amelyekkel a lövedé
kek a földbe csapódás után is meg
találhatók. Mindenfelé nejlonfóliá
val letakart, biztosított nyomok lát
hatók. A fegyverszakértő széles 
gesztusokkal adja a jelentést dr. 
Tóth Pál főkapitányhelyettesnek.

aki a nyomozás vezetője. Többen 
arra kérnek, hogy az engedély elle
nére lehetőleg ne zavarjuk a mun
kát. A feszültség szinte a levegőben 
lóg. hiszen már több mint egy fél 
napja gyötrődnek. Viszont csinál
hatunk néhány felvételt, és ez is va
lami. Dr. Tóth Pál így összegzi az 
eddigieket:

- A  nyomozás érdekében - ter
mészetesen mindent nem mond
hatok el. de a félreértések tisztázód
hatnak. Korántsem bizonyos, hogy 
orvvadászok a tettesek. Tóth Tamá
son. az Álba Regia Vadásztársaság

tagján kívül három vendégvadász 
és három hajtó vett részt ezen a va
dászaton. Bár az üggyel nincs oko
zati összefüggésben, de ez sem sza
bályos dolog. Ráadásul köztük volt 
egy osztrák is mindenféle engedély 
nélkül, aki Izsó ismerőse volt. Az 
autókat a benzinkútnál hagyták, 
csak az U A Z  ment velük, a többiek

gyalog, csatárláncba fejlődve ha
ladtak az erdő felé. A  tanúk szerint 
fácánt is szerettek volna lőni. Egy
szer csak, vagy három lövést hallot
tak a távoli erdő irányából. Mivel 
erre a területrészre csak ők voltak 
beírva. Tóth Tamás beszállt az 
UAZ-ba Izsó mellé. A többieknek 
azt mondták, hogy majd találkoz
nak. megnézik, ki lövöldöz előttük. 
Társaik vártak, majd nyolc-tíz perc
cel utána sorozat jellegű lövéseket 
hallottak, összesen 12-13-at. (K i 
ennyire, ki annyira emlékezett.) 
Rosszat sejtve indultak arrafelé, és

az U A Z  háta mögött, vagy 15 mé
terre meglátták két halott társukat. 
Tóth János, vendégvadász az oszt
rákkal Izsó lakására hajtott az 
UAZ-zal és értesítették telefonon a 
rendőrséget. A többiek a helyszínen 
maradtak. Az ismeretlen tettesek a 
lövéseket nagy tűzerejű marokfegy
verekből adták le. Izsót oldalról, bi
zonyos szög alatt érte négy lövés, 
Tóth Tamást kettő vagy három lö
vés érte hátulról. A  különös kegyet
lenség egyértelmű, hiszen ilyen ka
liberű fegyverből már egy lövés is 
halálos. Tóth Tamásnál egy illegáli
san, azaz engedély nélkül tartott T T  
pisztoly volt, amelyből minden 
valószínűség szerint riasztólövés- 
ként az egész tárat kilőtte. Ezután 
menekülnie kellett valamiért. így 
érték hátulról a lövések. A sörétes 
fegyverét a terepjáróban hág) (a. 
Többet egyelőre nem mondhatók.

A rendőrségnek volt tudomása 
az egyre szaporodó orrvadász ese
tekről?

- Határozottan állítom, hogy hi
vatalos, vagy annak vehető bejelen
tést nem kaptunk. A nyomozás so
rán derült ki sok minden, egyebek 
között például jó néhány szabályta
lanság a vadászfegyverek használa
tát, tárolását illetően, amelyre a jö 
vőben jobban oda kell figyelni. 
Most azonban igen súlyos, élet elle
ni bűncselekményben kell minden 
erőnkkel a nyomozást folytatni. 
Rendkívül veszélyes bűnözőkkel ál
lunk szemben, éppen ezért félmillió 
forintot ajánlottunk fel a nyomra
vezetőnek.

Később dr. Drescher Attila ügy
véddel, a társaság elnökével érté
keltük az eseményeket:

- Egy bizonyos, az elmúlt évben 
rendkívül megnőtt az orvvadászat, 
az illegálisan tartott fegyverek szá
ma. Komolyan kell ezt venni, és 
nem csak vadvédelmi szempontból, 
hanem annak súlyos társadalmi ve
szélyessége miatt is. Sürgős érdek
védelmi lépések szükségesek bel
ügyminisztériumi segítséggel. A  jog 
jelenlegi eszközei sajnos, behatárol
tak. Általában csak szabálysértést 
állapítanak meg és a robbanóanya
gokkal, lőszerrel való „visszaélés" 
is csupán 0-5 évig terjedő börtön
nel büntethető. M i annyit tudunk 
tenni, hogy tagjainkat a tragikus 
esemény tanulságait messzemenően 
levonva eligazítjuk...

Tény és való, más világot élünk, 
mint eddig. Tudomásul kell venni, 
hogy a vadászfegyver nem sokat je 
lent, ha az életünk forog veszély
ben. Nem szabad, nem lehet közel
harcba bocsátkozni, a helyszínt vé
delem nélkül megközelíteni, az au
tóból kiszállni. Sehol nem tanítják, 
senki nem tudja mi a teendő hason
ló esetben. Nem lehet mindezekről 
eleget beszélni, cikkezni a szak- és 
napilapokban. Szeretnénk, de nem 
tudunk olyan esetről, vagy esetek
ről írni. ahol volt is eredménye, 
visszariasztó ítélete egy-egy orvva
dász ügynek. M élységein  el kelle
ne gondolkodni azon. hogy hány 
embernek kell még meghalnia értel
metlenül ahhoz, hogy végre történ
jen is valami?

Homonnay Zsombor

N Y ÍL T  L E V É L
dr. Balsay István igazságügy-miniszter úrnak

A M agyar V A D Á S Z IA P  novemberi szám ában elgondolkoztató cikket ol
vastam. Tetten értek egy engedély nélküli puskával lövöldöző orvvadászt. 
A felszólításra, hogy dobja el a  fegyverét, rá tüzelt a vadászmesterre. A 
vadorzót elfogták, és bíróság elé került. Az elkövetői 9 ezer fo r in t bünte
tésre ítélték.

Úgy tudom, ha valamely ügyben az illetékes tárca minisztere levelet 
kap. akkor felvilágosítást kér - ebben az esetben az ügyet tárgyaló bíró
ságtól. Arra kérem Önt. Miniszter Úr. hogy ezt ne tegye! Ugyanis a bíró
ság minden bizonnyal a TÖRVÍZNYNEK megfelelően járt el. ín  külön
ben sem arra vagyok kiváncsi, hogy miért ilyen csekély a büntetés. Csu
pán egyvalamire szeretném felhívni a Miniszter Úr nagybecsű figyelmét: 

Ha egy kutyái kínoznak vagy az életét veszélyezlelik - 10 ezer forintra 
büntethető a tettes, sőt szabadságvesztésre is Ítélhető. Tehát egy kutya 
élete vagy annak veszélyeztetése többel er. mini egy emberé. Ebből az 
összehasonlításból csak egy következtetési vonhatok le kellő tisztelettel: 
kutyavilágot élünk. Miniszter Ú r! r /•

VnXylUcti < trê
Dr. Tornai Éva 

(cím a  szerkesztőségbenI
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OTP BANK LAKOSSÁGI FOLYÓSZÁMLA
A  M INDENKORI KÉNYELEM

■  lenne egy olyan folyószámla, amelynek évi nettó 

kamata 10%...

m U W a  lenne egy olyan folyószámla, amelyen hóvégi meg

takarításait, vagy azok egy részét kedvező kamatozással le

köthetné...

4 * 1m M W a  lenne egy olyan folyószámla, amelyre átutalhatná munka

bérét, vagy nyugdíját...

i t k
■  ■ ^ a  lenne egy olyan folyószámla, amelyről teljesíthetné átuta

lásait...

i n
m M W a  lenne egy olyan ügyfélkártya, amellyel napi 24 órában 

vehetné fel pénzét...

a
U M W a  lenne egy olyan takarékcsekk, amellyel készpénz nélkül 

vásárolhatna...

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

hitelt is kaphatna...

...akkor Ön igénybe venné?

OTP BANK, MINT MINDIG



KÉRELEM ÉS JAVASLAT 
-  egyelőre egyoldalúan

Nem értünk egyet azzal, hogy a go
lyóérett őzbak vadászati idényét 
május l-jéről augusztus 1-jére te
gyék át. Ez a változtatás szakmailag 
indokolatlan és megalapozatlan is:

- a golyóérett özbak az adott po
puláció genetikai értékének örökí
tésében több éven keresztül részt 
vett. Ezért teljesen indokolatlan va
dászati idényének megváltoztatása;

- Magyarországon az üzekedés 
országrészenként változóan, július 
közepétől augusztus közepéig tart. 
Ezért szakmailag érthetetlen, hogy 
miért a fenti periódus közepén sza
badítja fel a rendelet a tilalmat;

- a nemzetgazdaság szempontjá
ból felmérhetetlen károkat okozna, 
mivel a külföldi bérvadászok jelen
tős része május elején kívánja az 
özbakot meglőni, ezek a bérvadá
szok viszont ilyen változás esetén 
elmaradnának, igényeiket más, kör
nyező országokban elégítenék ki. A 
meglévő vendégkört gyorsan el le
hetne veszíteni, visszaszerzése szin
te lehetetlen. Úgy gondoljuk, hogy 
az ország mai helyzetében semmi
lyen területen nem engedhető meg 
az ilyen jelentős piacvesztés:

- nem hagyható figyelmen kívül 
az a tény sem. hogy az idénykezdet 
megváltoztatása ellehetetlenítené 
azon apróvadas jellegű vadásztár

Az Országos M ag ya r Vadászati Védegylet és a M ag ya r 
Vadkereskedelm i Szövetség augusztusban megkapta 

a földművelésügyi miniszter vadgazdálkodásról és vadászatról szóló 
rendelettervezetét. M indkét szervezet egymástól függetlenül 

megküldte észrevételeit a m inisztériumnak. Időközben a szervezetek 
szükségesnek látták  á lláspontja ik  egyeztetését, majd ezt követően 

levelet írtak  dr. Lovászy Csaba F M  állam titkár-helyettesnek, amely 
egy kérelmet és egy javaslatot is tartalm az. Lapzártánk ig  a címzett 

-  feltehetően betegsége m iatt -  még nem adott választ.
Az alábbiakban idézünk a levé lb ő l. . .  és rem éljük, következő 

számunkban közölhetjük a választ is

saságokat. amelyeknek fő bevételi 
forrása a külföldi bérvadásztatás 
útján történő őzbak vadászat, mely
nek bevételéből fedezik az apró
vadtenyésztéssel kapcsolatos kiadá
saikat, melyek viszont újabb ex
portbevételek forrását teremtik 
meg.

Fentieket igazolja, hogy az 1991. 
évi 11 717 darabos éves teríték 78.3 
százaléka május hónapban esett, 
melynek árbevétele közel 7,5 millió 
német márka. A  múlt évben augusz
tus l-jétöl az összes elejtett őzbak
9.5 százaléka került terítékre.

A számítás az 1991. évi országos 
tényadatokkal, a jelenleg érvényes 
árjegyzékek alapján készült.

A jogalkotó szándéka feltehetö-

•  #

lég a kiemelkedő trófeaértéket je
lentő és még megvédendő őzbakok 
lelövésének megakadályozását szol
gálná. Erre nem a jogszabályterve
zetben rögzített megoldás az elfo
gadható. hanem az, hogy a -2 és -3

Eontos trófeák utáni bevételeket el 
cll vonni, és azokat a minisztérium 

által kezelt Vadgazdálkodási Alap 
megyénként elkülönített részébe 
kell befizetni. Ez a megoldás kellő 
visszatartó erővel bírna a szabályta
lan kilövésekkel szemben, ugyanak
kor mint a vadgazdálkodási alap 
bevétele a vadgazdálkodás és az az
zal kapcsolatos tudományos kuta
tás, illetve a vadállomány élőhely- 
védelme célját szolgálná. Az elvo
nás mértékére javasoljuk, hogy -2

pontos trófea esetén 50 százalékos, 
-3 pontos trófea esetén HM) százalé
kos elvonás kerüljön meghatározás
ra.

További visszatartó erővel bírna 
az is, ha a jogszabály - a Védegylet 
javaslata alapján - ismétlődő hibás 
kilövések esetén és többéves ismét
lődés alapján lehetővé tenné - 
szakszerűtlen vadgazdálkodásra hi
vatkozva az érintett vadászatra jo-

?;osult haszonbérleti szerződésének 
elbontását. Ilyen szankció megfo

galmazásával kellő visszatartó erőt 
lehet elérni, miután a külföldi va
dász által szabálytalanul lőtt őzbak 
esetén a vadászatra jogosult nem 
kapná meg az ebből eredő bevételt, 
ha viszont belföldiek a társaság 
tagjai - részéről történik a hibás le- 
lövés, úgy a vadászatra jogosult 
szervezet elveszítheti szerződéssel 
biztosított vadászati jogát.

Vajai Lászlótól, az FM  vadászati 
és halászati önálló osztály főosz
tályvezetőjétől azt a tájékoztatást 
kaptuk, hogy az említett 30/70-es 
rendeletet módosító és egységbe 
foglalt új miniszteri rendelet előre
láthatóan januárban válik hatályos
sá, de amint a rendeletet a minisz
ter aláírta, azonnal ismertetik a saj
tóval.

ügyes!
Két-három évvel ezelőtt még 
Heves megye egyik legjobb va
dásztársaságának számított a 
Mátrai Sólyom Vadásztársaság. 
Az 5626 hektáros, zömében er
dőből álló területen 6,5-7 millió 
forintos árbevételt könyvelhet
tek el, s ha az 1991 -es teríték- 
adatokat nézzük, 433 nagyva
dat: szarvast, özet, vaddisznót, 
muflont lőttek. Ma ez a társaság 
a megszűnés előtt áll. a területé
re pályázatot irt ki a Mátra- 
Nyugatbükki Erdő- és Fafeldol
gozó Gazdaság, aki a jelenlegi 
törvények szerint a haszonbér- 
beadás jogosultja. Hogy 1993- 
ban ki és mennyiért fog vadász
ni ezen a területen, azt első me
netben a M E F A G , második me
netben licitálás fogja eldönteni.

Néhány érdekességre azon
ban szeretnénk fölhívni a lelkes 
pályázók figyelmét, nehogy ké
sőbb kellemetlen csalódás érje 
őket.

Kezdjük a dolgok anyagi o l
dalával. Minden pályázónak 200 
ezer forintot készpénzben kell 
befizetnie, amit visszakap, ha a 
pályázatát alkalmatlannak ítélik 
vagy ha megnyeri a pályázatot. 
Nem kapja vissza a bánatpénzt.

ha az ajánlatát visszavonja, ha 
az árverésen nem vesz részt vagy 
ha nem köti meg a szerződést a 
M EFAG-gal. Az „előkészített 
szerződést”  ugyanis a nyertes
nek kötelező érvénnyel alá kell 
írnia! Hát nem ügyes? Nincs 
több vita, adott egy szerződés, 
amit csak alá kell írni, ha 
nem... ugrott a 200 ezer bánat
pénz. (Azt már csak a rosszindu
lat mondatja velünk, ha a pályá
zók befizetett 200 ezer forintjai 
óhatatlanul bekerülnek a gazda
ság számlájára, vajon a M E F A G  
vissza tudja-e majd fizetni, nem 
nyelik el a hitelezői?)

A  haszonbérleti jog kikiáltási 
ára 1,5 millió forint, amelyhez 
kapásból hozzájön 1,6 millió fo
rint kerítésépítési költség, a két 
hivatásos vadász bére. tb-járulé- 
ka, a vadkártérítés, a biztosítás, 
a berendezésekre fordított költ
ség, a takarmányvásárlás s még 
ez-az... nem pontos számítás 
szerint 1993-ban legalább 8-10 
millió forint befektetést je 
len t..., amit lehet hogy ki lehet 
gazdálkodni, ha a terület csúcs
teljesítményére gondolunk, de 
lehet hogy nem!

A  M E F A G  a Mátrai Sólyom

Vt-nek „az együttműködés hiá
nya" miatt mondott fel, az űj ha
szonbérlővel már most igyekszik 
bebiztosítani magát, ezért a sar
kalatos pontokat előre közli a 
pályázókkal: a muflont „vissza 
kell szorítani” , a hántó szarvaso
kat válogatás nélkül terítékre 
kell hozni, etetőt, szórót csak az 
erdészet engedélyével lehet léte
síteni. vadföldet csak a bérelt 
szántóföldi területen lehet mű
velni, viszont az erdei tisztáso
kat a bérlőnek kaszáltatnia kell, 
és a fokozatos vadlétszámcsök- 
kentés mellett kiemelten kell ke
zelnie a vadállomány minőségi 
javítását... (különösen a hántó 
szarvasok körében?!)

A területen 28 darab vadkár
elhárító kerítés található, körül
belül 43 kilométer hosszúság
ban, mintegy 370 hektár nagy
ságban. A vadászatra alkalmas 
4979 hektárból a bekerített terü
letek „vadmentcsen tartandók". 
A  kerítésépítés költségét 80 szá
zalékban a vadászatra jogosult 
fizeti, de a kerítés a gazdaságé. 
Ha a kerítésen belül az erdőgaz
daság vadászik, a vadkár „0 szá
zalék", ha ezt a vadászat bérlője 
nem engedi meg, akkor 100 szá

zalékos vadkárt kell fizetnie. Ez 
is ügyes, nem?

Anélkül, hogy a pályázati ki
írást tovább elemezgetnénk, 
egyetlen „apróságra”  hívnánk 
fel még a figyelmet. Az egyéb 
feltételek között a M E F A G  „na
pi kapcsolattartást”  ir elő az új 
bérlő és a gyöngyössolymosi er
dészet között. És hogy „korrekt” 
legyen a kapcsolat, „előnyös” , 
ha erdész végzettségű a két hiva
tásos vadász. Ebben nem kell 
hátsó szándékot feltételezni, ért
hetően könnyebb dolga lesz az 
új bérlőnek, ha alkalmazottjai 
„naponta" egy nyelven beszél
nek a bérbeadó képviselőivel.

Végezetül nagyon ügyes meg
oldáshoz kívánunk a M E F A G  
illetékeseinek gratulálni. Miután 
a pályázók a 200 ezer forintokat 
december 19-éig befizették, a 
hónap végéig a M E F A G  elbírál
ja  az ajánlataikat, és dönt, kik 
lesznek azok a „szerencsések", 
akik majd 100 ezer forintos lép
tékben licitálhatnak... decem
ber 30-án megtudhatják, hogy a 
M E F A G  a pályázatot és az árve
rést akár együttesen, akár külön- 
külön is É R V É N Y T E L E N N É  
nyilváníthatja! -dór
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A TERMESZET BONYOLULT 
RENDSZERE

Egy bolygónk körül keringő űr
hajó ablakából kitekintve. Földünk 
felszínét óceánokkal övezett konti
nensek alkotják. Az óceánok és szá
razföldek a Földet körülvevő lég
térrel (atmoszférával) együtt egy 
méreteiben hatalmas, kölcsönhatá
sait tekintve rendkívül bonyolult, 
térben és időben is állandóan, dina
mikusan változó ökológiai rend
szert alkotnak - ezt bioszférának 
nevezzük. Ha kissé közelebbről, pl. 
egy szuperszonikus repülőgépről 
szemléljük valamely kontinens fel
színét, akkor azt változatosnak fog
juk ítélni, hiszen nagy kiterjedésű 
erdőségek, szavannák, sztyeppék és 
sivatagok váltogatják egymást. Eze
ket az egymástól alapvetően külön
böző ökológiai rendszereket (mega- 
ökoszisztémákat) hegyláncok, nagy 
tavak és folyamok tagolják még ki
sebb egységekre. Végül madártáv
latból nézve természeti környeze
tünk igen változatos, mert erdővel 
borított hegyes-völgyes vagy domb
vidékek között síkvidéki rétek, lege
lők, szántóföldek, szőlő- és gyümöl
csültetvények találhatók, ezek közé 
is halastavak és folyók ékelődnek, 
sőt a terepet kisebb-nagyobb embe
ri települések, utak, vasutak, repü
lőterek tarkítják. A  vadállomány és 
a vadász élete térbelileg többé-ke- 
vésbé jó l körülhatárolható, de a

szomszédos területekkel is kapcso
latban álló környezeti egységekben, 
ökológiai rendszerekben zajlik le. 
Az egész bioszférát érintő nagy vál
tozások mellett az ilyen kisebb öko
lógiai egységekben meglévő adott
ságoktól, hatásoktól és változások
tól függ a bennük található életkö
zösség léte és fennmaradása is. Ért
hető tehát, ha elsősorban e kisebb 
ökológiai rendszerekben lezajló fo
lyamatokat, fennálló kölcsönkap- 
csolatokat, bonyolult egymásraha- 
tásokat, az itt uralkodó törvénysze
rűségeket szeretnénk megismerni. 
Ezekhez kell ugyanis igazodnunk 
gondolatainkban, terveinkben, cse
lekedeteinkben, intézkedéseinkben 
egyaránt. A  múltban drága árat fi
zettünk azért, hogy megtanuljuk: a 
törvényszerűségek nem ismerése és 
a természet rendjébe való durva 
emberi beavatkozás eleve kudarcra 
van ítélve és megbosszulja magát. 
A  vadász és vadgazda tevékenysé
gének sikere, eredményessége is at
tól függ, hogy mennyire ismeri és 
milyen mértékben veszi figyelembe 
a vadállománynak élőhelyet és lét
feltételeket biztosító ökológiai 
rendszer (nagyvadnak az adott er
dőterület, apróvadnak a rétekkel, 
legelőkkel tarkított szántóföldi kör
nyezet) adottságait és törvényszerű
ségeit.

Ö K O L Ó G IA I V IZ S G Á L Ó D Á S U N K  A L A P E G Y S É G E :  
A Z  Ö K O L Ó G IA I R E N D S Z E R , A Z  Ö K O S Z IS Z T É M A

A  modem ökológiai gondolkodá
sunk csak akkor lehet hatékony, ha 
rendszerszemléletű, ha a munkánk 
kereteit megszabó adott élőhely 
rendszersajátosságait tanulmányoz
zuk. De milyen is egy ökológiai 
rendszer? - kérdezheti joggal az o l
vasó.

A  rendszer térben és időben adott 
esetben együtt található, egymással 
dinamikus kölcsönhatásban lévő 
elemeknek, dolgoknak, élőlények
nek rendezett (szenes) együttese, 
amely többé-kevésbé elhatárolható 
a vele szoros kapcsolatban álló 
szomszédos rendszerekkel és 
amelyre az elemek közötti bonyo
lult kölcsönhatás és működési egy
ség jellemző. Sokféle rendszert is
merünk: ezek zöme emberi irányí
tás alatt működik (pl. egy ipari 
üzem, egy emberi település, egy út
hálózaton zajló közlekedési rend
szer stb.), de akad emberi beavatko
zástól gyakorlatilag mentes, termé
szetes rendszer is - igaz, ma már 
egyre kevesebb - (pl. egy alpesi tó, 
egy lakatlan sziget stb.). A vadállo
mányunk élőhelye emberi tevé
kenység által befolyásolt (de talán 
még nem megzavart) ökológiai 
rendszer. Az ilyen rendszer nyílt, 
mert a szomszédos rendszerekkel 
szoros kapcsolatban van: egymás

között állandó az anyag-, energia* 
és információcsere. A  rendszer ele
mei: az élettelen anyagi részecskék 
(ezek öszessége a vad élettelen, abi- 
otikus környezetét alkotja) és az itt 
található élővilág, az életközösség - 
a biotikus környezet, ideértve a vad 
fajtestvéreiből álló populációt és az 
itt élő embereket is.

Egy ökológiai rendszerre tehát az 
élettelen környezet elemei ( t e rü le 
tei) és az élőhely életközössége kö
zötti kölcsönhatásrendszer a jellem
ző. Az élettelen és élő környezet 
elemei meghatározott szerkezetet 
alkotva töltik be szerepkörüket 
(azaz a rendszernek meghatározott 
struktúrája és funkciója van); a ta
lajszemcsék egymáshoz kapcsoló
dása adja a talajszcrkczctct. az er
dőben az avarszinttől a fák lomb- 
koronaszintjéig az erdei ökológiai 
rendszerre jellemző szerkezetet ta
lálunk. amelynek keretei között az 
elemek kölcsönhatásban működ
nek. A  rendszer élettelen és élő tag
jai közt a legfontosabb kapocs az 
állandó anyagkörforgás és a rend
szert működtető energiaáramlás, 
amely elsősorban az élőlények táp
lálkozási kapcsolatai révén valósul 
meg. A  továbbiakban ezeket fogjuk 
részletezni.

Dr. Széky Pál

EGY ÚJ LEHETŐSÉG, AMELYBEN 
MAGYARORSZÁG AZ ELSŐK KÖZÖTT LEHETNE

Ezt a cikket ajánljuk a vadászoknak, természetvédőknek és az idegenforgalomban érdekelt vállalkozóknak egyaránt.
abban a tudatban, hogy sikerül felhívni a figyelmüket egy olyan új terulotre. ahol talán létrejöhet a vadászat, 

a természetvédelem és az idegenforgalom békés együttélése, amely a helybeliek gazdasági érdekeivel is egybeesik

Az idegenforgalom világszerte tapasz
talható töretlen fejlődésének két fő 
iránya rajzolódik ki. Az egyik a mennyi
ségi növekedés, mely kétségtelenül 
gazdasági fellendülést hoz. de egyol
dalúan a tömegturizmushoz kötődve a 
keletkező profit nagy részét a nemzet
közi szálloda- és szórakoztatóipari, va
lamint közlekedési konszernekhez jut
tatja. Ezenközben - a haszon morzsái 
mellett - a környezetszennyezés, az 
eredeti táji és természeti értékek pusz
tulása. a Kulturális örökség eltűnése a 
fogadó területek és az ott lakó helybe
liek osztályrésze.

Mi az ökoturizmus? Szűkebb érte
lemben a professzionális és amatőr 
természetbúvárok, valamint egyszerű 
érdeklődő turisták részére, szakembe
rek által vezetett utak szervezését je
lenti. A program lehet állattani, madár
tani, botanikai, tájökológiai, néprajzi 
és számos másfajta túra. Fontosnak 
tartjuk megemlíteni, hogy az ilyen fi
gyelemfelhívó .kutatási tevékenysé
get' általában jelentősebb, nemzetkö
zi pénzügyi forrásokból származó 
anyagi támogatás is követheti, amint 
erre már Magyarországon is számos 
példa volt.

Van-e kereslet az idegenforgalom
ban az eredeti természeti értékek 
iránt? Erre vonatkozóan álljon itt né

hány adat. Az egyik angliai természet- 
búvár szervezetnek 10 millió 50 ezer, 
az olaszországi IUCN hálózatnak 700 
ezer, de a kis Hollandia madártani 
egyesületének is 70 ezer tagja van. 
Angiiéban a madármegfigyelés nem
zeti sport, ott mindenütt látni az autó
jukból kiszálló, távcsöves .madarászo
kat', akik szenvedélyesen kutatják a 
ritka madarakat, fészkelöhelyeket. A 
természetmegfigyelés pedig egyre in
kább a nemzeti határokat meghaladó 
tevékenységgé válik, így e népes egye
sületek tagságát már ma is vendé
günkként üdvözölhetjük.

Miért éppen Magyarország került az 
érdeklődés homlokterébe? Hazánkban 
a viszonylag fejletlenebb iparosítás 
miatt olyan természeti értékek, ártéri 
galériaerdók. illetve láprétegok. ma
dárrezervátumok. természetes állapot
hoz közeli erdők és más ökológiai kin
csek maradtak fenn, melyek a nyugati 
országokban egyáltalán nem, vagy 
csak nyomokban és silányabb formá
ban találhatóak. Ott már a társadalom 
egy része felismerte, hogy a turizmus
ban a sokat hangoztatott minőséget 
nemcsak a tárgyi külső világ testesíti 
meg, mint például az éjszakai szórako
zóhelyek, golfpályák, hanem a nyuga
lom, az ósi természet, az igazi kulturá
lis hagyományok. Ez az, amiért idejön
nek Magyarországra, és itt nem kell

mást tennünk, mint a meglévő adott
ságainkkal elébe menni ezen igények
nek, nem pedig sok-sok pénzzel kör
nyezetromboló beruházásokat erőltet
ni.

Mennyire lehet fizetőképes ökotu- 
ristákra számítani? Egy esettanulmány 
szerint egy angol utazási iroda, mely 
Franciaországba. Portugáliába, Spa
nyolországba és Olaszországba szer
vez ökotúrákat, de Kelet-Európára is 
szeretne nyitni, egy nyolcnapos olasz- 
országi gyalogtúrát 1000 angol fontért 
(kb. 140 ezer Ftl) szervez úgy, hogy a 
bevétel nagy része, 16 fós csoporton
ként 22 ezer dollár, a fogadó területen 
marad.

Melyek az ökoturizmus előnyei? Üz
leti szempontból: sok idegenforgalmi- 
lag értéktelennek tartott terület, külö
nösen az úgynevezett hátrányos hely
zetű területek is bevonhatóak az öko
turizmusba. Nem igényel túlzottan 
költséges beruházásokat, mivel eleve 
a meglévő adottságokra épit.

Mind a szelíd turizmusban, mind a 
természetvédelemben az oktatásnak 
különösen fontos szerepe van. gondol
junk csak arra. hogy még a szelíd turiz
mus is terheli, rongálja a környezetet. 
Az adott területet és a természetet jól 
ismerő, felkészült ember körültekin
tőbben viselkedik a szabadban. Az 
ilyen magatartás pedig a nevelés és az

oktatás útján alakítható ki, ebben pe
dig nagy szerepet játszhatnának a te
rületeken élő és dolgozó pedagógu
sok.

Az államilag támogatott, de végül is 
a vállalkozóknak az Idegenforgalmi 
Alapba juttatott idegenforgalmi hozzá
járulásaiból, valamint költségvetési tá
mogatásaiból finanszírozott úgyneve
zett idegenforgalmi nemzeti propa
gandában az ökoturizmusnak jelentős 
szerepet kellene biztosítani.

Ma már létezik olyan tulajdoni tag
ságon alapuló utazási szervezet, amely 
nemzetközi kapcsolatai révén a jelent
kezőket be tudja kapcsolni a szelíd tu
rizmusba. Ez a szervezet úgy alakítja 
tevékenységét, hogy a nyereség ne 
egy központi szervezetnél összponto
suljon, hanem a vendégfogadó terüle
tek gazdagodását szolgálja, ami nem 
is lehet másként, hiszen e szervezet 
tulajdonosi kórét is a helyi vállalkozók, 
társadalmi szervezetek, egyesületek, 
vadásztársaságok és önkormányzatok 
alkotják.

A szezonális kihasználtság miatt ép
pen ezért a vadászházak rendszerét is 
célszerű lenne bekapcsolni az ökotu
rizmusba. Az ott élő szakemberek, vál
lalkozók figyelmét is szeretnénk felhív
ni az új lehetőségekre.

Perlaki Tamás

■



Kihívás a megmérettetésre
A reformok, struktúraváltások 
alapvető és minden bizonnyal 
egyetlen értelmes célja, hogy vala
mi jobb legyen, mint addig. Ma, az 
átmenet időszakában - úgy tűnik, 
legalábbis a vadászatban - koránt
sem ez az elsődleges szempont. Dúl 
a nemtelen hatalmi harc, kié legyen 
a vadászat joga. és a várható kon
szolidáció utáni befolyás, csakúgy 
mint régen.

Ahol az értelem az uralkodó, ott 
minden bizonnyal azé a jog és a le
hetőség, aki valamit is konyít ah
hoz. amire vállalkozik. Nálunk pe
dig annak vannak „történelmi ha
gyományai” , hogy lehet valakinek 
bármilyen papírja, jogosítványa, 
politikai meggyőződése, sógorsága, 
komasága, attól a természeti erőfor
rások, értékek éppúgy végveszélybe 
kerültek, mint a veleszületett tökfe- 
jüségtől. A  legnagyobb természeti 
katasztrófáinkat, a vízlépcsőket, a 
felrobbant atomreaktorokat, a táji 
meliorációkat, a mocsarak lecsapo- 
lását minden ellenkező híresztelés
sel szemben nem laikusok csinál

ták. Mára már a szellemi és erkölcsi 
tudathasadás olyan fokát sikerült 
elérnünk, amelyben lassan minden
ki többet ért a vadhoz, mint a va
dász, akiről a X X .  század végére 
derült csak ki. hogy évezredek alatt 
sem tanult meg semmit. Korántsem 
kis számban vannak, akik a leendő 
földbirtokosokban találták meg a 
vad „igazi apját” , akinek majd jo
gában lesz dönteni az egyébként ál
lami, azaz köztulajdonú élőlények 
léte, nem léte felett. Kizárólag az 
ebből származó esetleges haszon 
dönt majd. hiszen költségek vállalá
sát, ráfordításokat nemigen lehet 
elvárni attól, aki a közeljövőben a 
„földszinten”  vergődik.

Fórumunk - egyebek között - a 
vadon élő állatvilág érdekvédelmét 
tűzte ki célul, függetlenül a vadá
szatra jogosultság kérdésétől. Ha a 
vadászok hozzáértését megkérdője- 
lezök egymást serkentő vádaskodá
saira a hivatalos érdekképviselet
nek a hallgatásnál többre nemigen 
telik, a Független Vadász Fórum 
„szellemi párbajra" hívja ki a ta-

máskodókat. Ez a vetélkedő a teljes 
nyilvánosság előtt zajlana, és ha ve
szítünk, elfogadjuk a fejünk feletti 
döntéseket, alaposnak ismerjük el a 
vádakat és bevalljuk: küzdelmünk 
szélmalomharc. Miután a dilettan
tizmus a vád, a vadászok 5-10 fős 
csapatában csak vadásztársasági 
tisztségviselők lehetnek, akik nem 
ezért kapják a fizetésüket. Alkalma
zottak. hivatásos és függetlenített 
fővadászok csak abban az esetben, 
ha társaságuk választott tisztségvi
selői is egyben. A pártatlan zsűri 
tagjainak a Soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetem és a Gödöllői Ag
rártudományi Egyetem szakem
bereit kérnénk föl.

Az asztal másik oldalára várjuk 
az általunk egyébként tisztelt vita
partnereinket, mindazokat a szerve
zeteket. akik nélkülünk képzelik el 
a struktúraváltást: az Országos E r
dészeti Egyesület, az M D F  Erdé
szeti és Vadászati Szakmai Kollégi
uma, a M O SZ . a Fidesz Zöld Frak
ciója csapatait és mindazokét, akik

eddig is kétségbe vonták rátermett
ségünket, hozzáértésünket. A  zsűri
től mindössze annyit kérünk, hogy 
a kérdések a dolgok sajátosságánál 
fogva gyakorlati, az állomány és a 
területkezeléssel kapcsolatosak le
gyenek. hiszen itt és most ez a lé
nyeg. Egy demokráciában - szerin
tünk - minden vélemény elmond
ható, semmi nem kötelező. Annyi 
azonban joggal elvárható, hogy a 
vesztes elismeri a gyengéit és meg
követi azt, akit alaptalanul megvá
dolt. bemocskolt és sárba kívánt ta
posni. Az országnak minden bi
zonnyal az az érdeke, hogy mielőbb 
mindennek a legjobb gazdáját meg
találjuk, hiszen még egy vizslakö- 
lyök eladásánál is a jó  érzésű em
bert érdekli az új gazda személye. 
Itt azonban sokkal többről van szó. 
A  jelentkezéseket december 20-áig
- 1034 Budapest. Timár u. 26. - 
címre kérjük elküldeni. A helyszín
ről. a részletekről az érintettekkel 
közösen döntünk!

A Független Vadász Fórum

• •

0K0L0GIAI KATASZTRÓFA 
A SZIGETKÖZ KÖRNYEZETÉBEN

Nyílt kérés a hazai és külföldi vadász-, halász-, illetve természetvédő 
szervezetekhez és magánemberekhez.
A szlovák vizierőmű-lobby önhatalmúlag, a magyar kormány tiltako
zása ellenére, október utolsó napjaiban elzárta a Duna természetes 
medrét és ezzel megszüntette a Szigetköz magyar, illetve szlovák fe l
ségterületű önálló földrajzi és természeti környezetének vizutánpótlá- 
sát. Nem kell különösebb szakmai ismeret annak belátásához, hogy a 
víz nélküli folyómedrek, a talajvizszint hirtelen ingadozása, a kavics
ágy ivóvíz minőségű édesvízkészletének változása többszáz négyzetkilo
méteren a természeti egyensúly tökéletes felborulásához vezetnek és ez
zel ökológiai katasztrófát idéznek elő. Az erőmű duzzasztórendszeré
ben felhalmozódó hordalék és az abban koncentrálódó mérgező anya
gok további veszélyforrást jelentenek. Sajnálatos módon Szigetköz kör
nyezetének élővilága az egysejtüektől a vadászható, halászható és vé
dett állatokig végveszélybe kerültek, ezért megmentésük minden jóérzé
sű természetszerető ember cselekedetére van bízva.

Kérünk minden hazai és nemzetközi vadász-, halász- és természetvé
dő állam i, illetve magánszervezetet, csoportosulást, valam int magán
embert. hogy a Szigetköz környéki felbecsülhetetlen és pótolhatatlan 
értékű természeti kincsek megmentéséért minden tőle telhetőt legyen 
meg. valam int ennek érdekében valam ennyi lehetőséget és információ-
hálózatot használjon fel. . . . . . .

dr. Bán István
Független Vadász Fórum főtitkára

Kapták: Deutscher Jagdschutz-Verband, Centre Naturopa, International Council 
fór Game and Hildlife Consenation, PACE Federation des Assoeiations des 
Chasseur de la C.F..E., The World Conserration Union. MTV lliradó. Esti Egyen
leg. Ablak, Földmürelésügyi Minisztérium. Környezel- és Településfejlesztési M i
nisztérium. MDF elnöksége

A B U N K E R  EURÓPAI 
HORGÁSZM AGAZIN JA

A D ECEM BER I SZÁM  TARTALMÁBÓL:

■  HARCSA KARÁCSONYRA
■  M ELLÉNY NÉLKÜL SOHA
■  A FÓ. HOGY NAGY LEGYEN
■  CSUKÁK A  BÁNYATÓBÓL
■  T ESSÉK  TENYÉSZTENI TRÁGYAGILISZTÁT!

K A P H A T Ó  A Z  
Ú J S Á G Á R U S O K N Á L
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DUNA INTERSERVICE
BUDAPEST Ili., ZAY U. 24. 
TEL./FAX: 188-9175

MITSUBISHI
MOTORS

ig w w w w a jiy

MICSODA HAJTAS!

1+4 SZEMÉLYES  
RAKODÓTÉRREL REN

DELKEZŐ ÁRUSZÁLLÍTÓ.
3 év vagy 100 000 km garancia.

1+4 SZEMÉLYES  
PLATÓS TEREP

JÁ R Ó  ÁRUSZÁLLÍTÓ. 
3 év vagy 100 OOO km garancia.

A CÉL VÁLASZTJA AZ ESZKÖZT: MITSUBISHI.

KÁDÍR UTCAI VADÁSZBOLTUNK 
DECEMBERI AJÁNLATAI

7,62 x 54R hadi átalakított golyós vadászfegyver
bükktussal 28 800 Ft
diótussal 31 800 Ft
távcsővel szerelve 54 800 ft
lőszer: 25 Ft/db
VOERE 8 x 57 J S 42 000 Ft
KEPPLINGER-TISZA 62 000 Ft

(243 Win., 308 Win.. 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

SÖ RÉTES V A D Á SZ F EG Y V E R E K

12/70 Bock 30 000 Ft-tól 42 000 Ft-ig

* •
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Falinaptár 34 x43 cm-es méretben 500 Ft-ért megvásárolható, 
és utánvéttel megrendelhető a H U BERT U S BT.-nél, 1051 

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



Fegyverek, amelyek 
legyőzték a vadnyugatot

AUTOM OBIL
'92V A D Á SZLA P : - Browning és W inc

hester: mennyire ismerik a magyar 
vadászok ezeket a hazánkban új már
kákat?

FÖ LD ES  G Á B O R : A két név a
minőség biztosítéka, hisz az amerikai 
és a belga fegyvergyártás tradíciói áll
nak mögöttük. A közös tulajdonos
hoz került kél cég üzembiztos, mo
dern fegyvereket állít elő. melyeket 
nálunk is egyre jobban kedvelnek a 
vadászok.

V A D Á SZLA P : - A fegyverpiac 
egyre telítettebb... Mit tervez a BOB- 
W I?

FÖ LD ES  G Á BO R : - Tudjuk, hogy 
a magyar kereslet behatárolt, ezért tá
volabbra is kell néznünk. Mint a már
ka egyetlen hivatalos kelet-európai 
képviselete, igyekszünk meghódítani 
a szomszédos országok piacait. A 
fegyverek mellett pedig még ott van a 
lőszer is. amely fogyóeszköz. Tölté
nyeink minőségben és árban is állják 
a versenyt, az ellátás pedig folyama
tos.

V A D Á SZLA P : Azért bizto>an
nem problémamentes az üzlet...

FÖ LD ES  G Á B O R : A fegyverke
reskedelem nálunk sajnos még nem

lehet az. Kusza jogi szabályozás, ha
tósági hatáskörök tisztázatlansága és 
gyakran lassú ügyintézés nehezíti a 
kereskedő dolgát.

V A D Á SZLA P : - Mit jelentett a 
BO BW I számára a FeHoVa cs az I. 
Országos Vadásznap?

FÖ LD ES  G Á BO R : Mindkettő
sikert hozott, mert közelebb kerül
tünk vásárlóközönségünkhöz, a vadá
szokhoz. Természetesen a jövőben is 
minden kiállításon ott leszünk, s a va
dásznap keretében megrendezett 
HOBWl-kupával is hagyományt kívá
nunk teremteni. A jövő évre pedig 
még egy meglepetést tervezünk a 
fegyverek szerelmeseinek: a BO BW I 
mintegy 120 modelljét felvonultató 
önálló kiállítást, melynek előkészüle
tei már folynak.

V A D Á SZ LA P : VéKül egy szemé
lyes kérdés: mit jelent Önnek a vadá
szat ?

FÖ LD I S G Á B O R : Magam is
gyakorló vadász vagyok, végzettsége
met tekintve pedig erdész. A tölgyfa- 
leveles gyűrűt még most is hordom, 
de vadászni ritkán jutok el. Azért, ha 
idom engedi, szívesen akasztom a vál
tamra a Winchesteremet...

Nemcsak a divat, hanem a célszerű 
hasznosság is a „károkozója" a 
négykerék-meghajtású autók, spéci 
ális terepjárók egyre szélesebb korú 
elterjedésének. A budapesti, no
vember 11-én nyílt autókiállitás lát
nivalói is erről győzték meg az ér
deklődőket, hiszen rendkívül széles 
volt a választók annak ellenére, 
hogy jó néhány márkás világcég ez
úttal távoltartotta magát az autós 
how tól. A  kínálat szó szerint euró 
pai, annak megfelelő árakkal, de hát 
végtére is aki megengedheti magá 
nak ezt a luxust, az minden bizony
nyal nem küzd napi gondokkal. S i
kerrel mutatkozott be az Opel új te 
repjárója. a Frontéra három és otaj 
tós változatban. Áráról még nem sí 
került semmit megtudni, csupán 
azt, hogy nem lesz drágább, mint a 
hasonló kategóriájú japán csodáké, 
és márciustól kapható előzetes 
megrendelésre a márkakereskedők

nél. A  külföldiektől ismert, de nálunk 
még újdonságként hat a Nissan Pat- 
rol és Terrano, a Je ep  Wrangler és 
Cherokee, a Suzuki népszerű Vitera- 
ja. a Mitsubishi L 300-as terepjáró 
mikrobusza és az ötszemélyes veze
tőfülkés. platós Pick Up. amely 
utóbbit szinte a vadászoknak talál
ták ki. Igen jó ötlet a platóra szerel
hető, külön megrendelhető mű
anyag fülke, amelynek segítségével 
áruszállítóvá varázsolható a minden 
akadályt legyőző monstrum, A S u 
baru cég a közismert Liberón kivül a 
négykerék meghajtású Legasy Hu
bertust ajánlotta a vadászoknak, 
amely megfelel a luxus igényeknek 
és a terepakadályok leküzdésének 
egyaránt. Az elózö éviekhez viszo
nyítva ezen a kiállításon nagyobb 
hangsúlyt kapott a .háttéripar” , a 
szervizelés, az alkatrészellátás, a 
szerelőipar és a sokat ostorozott 
egyéb szolgáltatások.

Három éve a vadászok szolgálatában
Mindenki Kádár utcai vadászbolt
ként emlegeti még ma is, pedig ez 
év áprilisától az ..Aranyfácán”  ne
vet viselik. Petrovics Mátyást, a 
bolt vezetőjét kérdeztük műkö
désük múltjáról, jelenéről, jövőjé
ről.

- A  hadi átalakított puskák for
galmazásával indultunk el 1989- 
ben. amelyet nemsokára követett a 
Zastava golyós és sörétes puskák 
árusítása közvetlenül a gyártótól. 
Az első évben a hazai nagykereske
dőktől szereztük be a puskákat és 
lőszereket, s közben megkezdtük 
kiépíteni saját külföldi kapcsolata
inkat.

Tudomásunk szerint ma a legtöbb 
külföldi fegyver- és lőszergyárral 
Önök állnak közvetlen kapcsolat
ban...

Kovách Sándor külkereskedel
mi vezetőnkkel és a Hubertus Bt- 
vel közösen végzett munkánk ered
ménye, hogy 1990-től folyamatosan 
kötjük a szerződéseket a külföldi 
gyártókkal. Ennek köszönhetően 
kaphatók nálunk a legkedvezőbb 
áron a Voere, a Steyr-Mannlicher 
puskákat, a Merkel, a Simpson, a 
Haenel típusú sörétes és golyós bil- 
lenőcsövű fegyvereket, a Keplinger 
váltócsövü vadászpuskákat, az Er- 
ma cég által gyártott gáz-, riasztó- 
és sportpisztolyokat, vadászfegyve
reket. a Swarowski távcsöveket, a 
G lock pisztolyokat, a Hirtenberger

lőszereket. Mivel közvetlenül a 
gyártól vásárolunk, lehetőség van a 
tartozékok, kiegészítők gyors után
pótlására. Egyébként a kedvező 
árainknak ez az egyik „titka” , a má
sik pedig az. hogy tartjuk magunkat 
a kezdeti célkitűzésünkhöz: kevés 
haszonnal, de folyamatosan bizto
sítani a vadászoknak a bőséges áru
választékot. Nálunk pl. a Nike sö
rétes lőszer több év óta 18,50 Ft-ba 
kerül.

M i a hehzet a ha/ai fegyver- és 
lőszer-kereskedelemben?

Sajnos, teljes az anarchia. So
kan azért vágtak bele a fegyverfor- 
galmazásba. mert jó  üzletnek vélték 
és gyors meggazdagodásra számí
tottak. de a legtöbb esetben a szak
mai hozzáértés hiányzik.

Hogyan zárják az idei évet?
- Az idén Origó néven nyitottunk 

egy vadászboltot Nyíregyházán, de 
igazán jó évről nem beszélhetünk, 
hiszen ennek az „okos”  fegyvertör
vénynek köszönhetően 9 hónapig 
állt a fegyverkereskedelem, s emiatt 
a tavalyi évhez képest 90 százalék
kal csökkent a nyereségünk. Ennek 
ellenére bizakodóak vagyunk, mert 
sok új lehetőséget kínálunk tovább
ra is kedves vadásztársainknak. 
Egyebek között a vadászruházat te
rén szeretnénk előbbre lépni, amely 
egyben a vadászati kultúrát is fém
jelzi.

Kép és szöveg: Polster Gabriella
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SZALAY
ISTVÁN
(1925-1992)

A  hevesi táj szerelmese örök
re eltávozott...

Egy kis bükki faluban szü
letett: „A  hirtelen vége sza
kadt köves út után a kácsi 
Bükk ormai tekintenek le az 
alattuk szélesen terpeszkedő 
rónaságra. A házak kertjébe 
- így a miénkbe is - bejárnak 
a szarvasok és a vaddisz
nók.”  Innen indult, és a táj
hoz, a szülőföldhöz sosem 
lett hűtlen. Erdész fiaként ko
rán megtanulta a vadászat 
minden csínját-bínját.
Az egri Érseki Tanítóképző
ben tanult, aztán szülőfalujá
ban lett tanító. Később újság
íróként, majd 16 éven át He
ves megye tanácsának elnök
helyetteseként dolgozott. 
Közben persze járta az erdőt, 
irányította a helyi vadászéle
tet és írt. Hangulatos elbeszé
lései sorra jelentek meg kü
lönböző lapok hasábjain, s 
végül két szép kötet is kikere
kedett belőlük. A  megyei új
ság szombati számaiban egé
szen mostanáig ott voltak írá
sai erdőről-mezőről, a hevesi 
tájról és emberekről, békét 
csempészve a rohanó világról 
szóló hírek közé. A fáradt 
s z í v  többször figyelmeztette - 
de az ember, míg él, nem 
nyugodhat. Majd1 60 évesen 
így vallott: „Terveimből re
ményem szerint még sok 
minden megvalósul, ha az 
élet kegyes lesz hoz
zám ..."
Azt hiszem, elnyeri amire vá
gyott: a szülőföld örökké őrzi 
emlékét.

Faragó István

NAGY MAGYAR VADÁSZOK
.A  vadászat több a sportnál, nem is tudom 

helyesen kifejezni, hogy mi. Valami kedvesen 
különös együttese a tudománynak és 

a művészetnek, melyet átragyog a természet 
rajongó szeretete. ( . . . )

Élvezzük az évszakok váltakozásának 
csodásán következetes harmóniáját. Szívjuk

fel lelkűnkbe a Mindenható nagyságát, aki itt 
nyugtat meg, hogy nincs végleges elmúlás, 

csak átváltozás. Járjuk tehát a természet 
szépségeiben gyönyörködve területünket 

s élvezzük a tavaszi verőfényt éppúgy, mint 
az őszi hervadást, a nyári szikrázó napsütést, 

mint a tél dermedt, havas világát."

(GRÓF FESTETICS PÁL)

GRÓF FESTETICS PÁL
Történelmi család sarjaként szüle
tett 1877-ben, Székesfehérvárott. 
Korán a természet és a sportok sze
relmese lett. Testnevelő tanári okle
velet szerzett és Budapesten helyez
kedett el. Vadöri szakiskolát szerve
zett, melynek oktatója és hosszú 
ideig vezetője is volt.

Az 1920-ban alakult, majd 1924- 
től önállósult Hubertus Országos 
Magyar Vadászati Védegylet elnö
keként a vadászati közélet tevékeny 
részese. (A  szervezet vezetőségében 
találjuk Magyary Gézát és Sza- 
deczky-Kardoss Boldizsárt is.) Az 
egylet lapia a Vadászat-Halászat, 
időszakonkénti kiadványa a Vadá
szati Útmutató sorozata volt. Feste

tics mint remek szakíró sokat publi
kált szaklapokban, a „vadász
könyvtárban”  pedig olyan tudomá
nyos felkészültségről és gyakorlati 
tapasztalatokról tanúskodó köny
vet írt, mint az „ő z ” . Cikkezett a 
dúvadmérgezésről és az apróvad
ról. Jártas volt a vadászat történeté
ben is. (Remek tanulmányt irt pl. a 
szarvaskultuszról.) Korán felismer
te, hogy felkészült szakemberek 
nélkül nem lehet eredményes vad- 
gazdálkodást folytatni, biai iskolá
jában a háborútól elgyötört, meg
tört emberekből hivatásukat szerető 
és értő vadőröket tudott nevelni.

Szívügye volt a fiatalság nevelé
se: sokáig cserkészvezető, táborok, 
túrák avatott szervezője. Sokoldalú

ságát bizonyítja, hogy a Hungária 
Autóklubban is tevékenykedett.

Elismert szakíró volt, de kevesen 
tudják, hogy szépiróként is megáll
ta a helyét. Szakmai tárgyú írásai is 
rendkívül olvasmányosak, nem is 
beszélve a szakkönyveibe „csempé
szett" elbeszélésekről és lírai leírá
sokról.

Müvei:
A vadász háti teendői (1929)
A vadőr tudnivalói (1935)
A fácán és fogoly tenyésztése, óvása és 
vadáyata (1938)'
Az őz tenyésztése, óvása és vadászata 
(1941)
(A 4 kötet a Hubertus vadászkönyvtár 
sorozatában jelent meg.)
Természetjárás (1946)

A Magyar VADASZLAP 
irodalmi melléklete (helyett) 
önkritikus könyvismertetés

Tóbb mint három hétig őriztem szelvényem polcón Gánti 
Tibor: A remetosuldó (no mog az Aggszúz) címú könyvé
nek kéziratát... s bevallom, bek) sem néztem, visszaadtam, 
amikor a Professzor úr kérte, mondván: talált rá kiadót.

Azóta pár hónap telt el. s a 149 oldalas. 198 forintos árú 
kis kótet dedikált példánya - a Kogitátor Gmk. .Bölcs 
Mosoly könyvek" sorozataban - itt van az asztalomon... 
hogy tépázza lelkiismeretem, rohanó, semmire-sincs- 
idóm világunkban bizonyítsa: milyen tókfilkó vagyok!

Ezúton tisztelettel megkóvetem a Szerzőt, annyi fárad
ságot sem vettem, hogy beleolvassak a kéziratba, és nem 
mentség számomra, hogy ezt le sem tagadtam.

A könyv ugyanis - most. hogy a kinyomtatott változatát 
az elsó éjszakán elolvastam - szenzációsan jó! Folytak a 
könnyeim a hangos - mit .mosolytól* - röhögéstói. ami
kor magam elé képzeltem az elméleti biokémia profesz- 
szorát. a Természet Világa c. folyóirat főszerkesztőjét bo
káig csúszott pizsamanadrágban fejjel lofelé csúszva az 
összetákolt létrán, kezében egy ósszelapitott drótszitával, 
pelevadászat közben... vagy amikor Grubela úrnak pró
bál tudományos magyarázatot adni a kertben látott kísér- 
tetről... avagy az ugráló tojás titkát igyekszik kinyomozni.

Több ez a kötet egyszerű vadászkonyvnéll Az olvasó
nak az az érzése támad, mintha a vadászat a kötet sokol
dalú írójának csak ürúgy lenno. hogy a természethez, az 
állatokhoz kötódó élményéiről, az ember, a vadász tisz
tességéről. hazugságáról bölcsen, időnként fergeteges 
humorral, öniróniával írjon. S a természettudós sem ma
rad adós. néhány jelentéktelennek vélt esemény jó tollú 
megírásával észrevétlenül tanít, oktat

Sokan és sokszor kísérletezgettünk megfogalmazni: 
mit jelent számunkra a vadászat, mi szenvedélyünk belső 
mozgatója? Gánti Tibor a maga módján erre a kérdésre is 
választ ad. Mivel a Magyar VADÁSZLAP költségvetése 
egyelőre nem teszi lehetővé a karácsonyi irodalmi mel
léklet megjelentetését, pótlására ezt a könyvet ajánlom 
figyelmükbe!

Csekö Sándor

G ánti T ibor

A REMETESÜLDŐ
(no meg az Aggszűz!)
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Vadászati kulturális ajánlatunk Szécsénybó'l
Bizonyára nem sokan tudják, hogy 
a Nógrád megyei Szécsényben, a 
Kubinyi Ferenc Múzeumban rend
kívül gazdag anyagú állandó vadá
szati kiállítást tekinthet meg az ér
deklődő. A  szemet gyönyörködtető 
klasszicista épület emeletén először 
az általános, vadgazdálkodásunk
ról képet adó kiállitórészbcn gyö
nyörködhetünk egy csodálatos ma- 
dárdiorámában. Ezután tekinthet
jük meg a fegyvertörténeti részt, 
amely bemutatja a vadászfegyverek 
technikai fejlődését, amely a szúró.

vágó fegyverekkel együtt szinte tel
jes. A  nagyvadfajaink természethű 
környezetben elhelyezett diorámája 
képet ad a megye nagyvadfajairól. 
A  falakon körben szebbnél szebb 
trófeákban gyönyörködhetnek a lá
togatók, majd világhírű nagy vadá
szainkkal ismerkedhetnek meg „kö 
zelebbről". Széchenyi Zsigmond, 
Kittenberger Kálmán. Nádler Her- 
bert és Studinka László kéziratai, 
fényképei, könyvei láthatók a tár
lókban. A  Studinka László-relikvi- 
ákból berendezett szobarészlet tu

domásunk szerint az országban az 
egyetlen. Itt látható a háború után 
elejtett egyetlen szarvasbikájának 
trófeája, két özbakja, zergéje. Kü l
földön és itthon megjelent könyve
in kívül néhány igazi érdekesség: a 
jeles szakíró munkakönyvé és 16 
évesen megtartott első előadásának 
meghívója, személyes tárgyai, vala
mint a lábodi. pctesmalmi vadász
ház falán elhelyezett emléktábla 
másolata.
A Nádler Hcrbert munkásságát be
mutató üvegszekrényben - egyebek

között - láthatjuk eredetiben a mai 
O M V V  bronz jelvényét „Nemzeti 
Vadászati Védegylet" körfelirattal, 
de az ismert ábrával.
Vatagh György kiváló vadászkutya
szobrain kívül Muray Róbert festő
művész eredeti és mümásolatai, a 
kiváló német vadászfestő, Schnitz- 
berger olajnyomatai díszítik a fala
kat.
A múzeum meglátogatását ajánljuk 
mindenkinek, aki arra jár.

-H-
FO T 0  P O LST ER  G A B R IE L L A

VADASZOK A SAJTÓBAN
A  vadásznaptár szerinti föszozon 
beindultóval az újságok hasábjain 
is megszaporodtak a vadászokat 
érintő-érdeklő cikkek. Példákat 
hoznak arra, hogy - bár a nyugati
ak számára ma mór nem annyira 
vonzóak a magyar vadászmezők - 
az „úri passzió" hazai művelőinek 
száma meghaladja a 35 ezret. Szá
mukra is létszükséglet, hogy mi- 
olőbb megszülessen a vadászati 
törvény, am ely állást foglal egye
bek között a vadászati jog, a tár
sasági tagság kérdésében. E té 
mákon túl a lapok majd m indegyi
ke foglalkozott azzal a tragédiá
val, am ely a Székesfehérvár és 
Csór közötti vadászterületen tör
tént. Vélhetően orwadászok le
lőtték az Álba Regia Vadásztársa
ság két tagját. A  vadászok - Izsó 
László és Tóth Tamás - sérülése
ikbe belehaltak.

M agyar vadász orosz sztyeppén
cimú riportjában A Kurír dr. Kovács 
Miklósnak, a Magyar Vadkereskedelmi 
Szövetség főtitkárának segítségével 
igyekszik eligazodni: mitói vadász a 
vadász, lehetünk-e vadásznagyhata
lom, s hogy szabad-e a vadászatot .úri 
passzióként" kezelni. .Magyarország 
vadászati hagyományai, vadgazdálko
dása évszázadokra nyúlnak vissza. Ma 
már éppen olyan sokféle vizsgához, 
engedélyhez kötött sport, mint a hor
gászat, a golf vagy akár a verseny-

bridzs. Hobbi, amely nem társadalmi 
helyzettől fogva úzhetó. ( . . . )  A va
dászvizsga, a fegyverviselési engedély
- autós példával élve - csak jogosít
vány. Az »autó« ez esetben az, hogy 
felvegyék egy vadásztársaságba, ame
lyiket meghívják egy-egy területre va
dászni, vagy a társaság kifizeti a vadá
szatot. A vadgazdálkodásnak szüksé
ge van a bevételre, mert a vadállo
mányt fenn kell tartani, táplálni, őrizni. 
( . . . )  A vadállományunk semmit sem 
romlott az utóbbi évtizedekben. Ez a 
körültekintő vadgazdálkodásnak kö
szönhető. A vadat nem gyilkolni, mé
szárolni kell, hanem becserkészni és 
elejteni, és csakis vadászati szezon
ban.'

A Zala megyei Válickavölgye Vadász
társasághoz kalauzolja el olvasóit a 
Köztársaság Trófeákért márkaez
rek cimú cikkében. .A  vadászat az az 
ágazat, ahol még nem történt meg hi
ánytalanul a rendszerváltás - mondja 
Sülé Lajos vadászati főfelügyelő. - 
Mert a vadásztársasági rendszer a ré
gi. A vadászatszervezésre, a vadhús 
értékesítésére perszo különféle ma
gáncégek már létrejöttek az elmúlt 
időszakban. Mára országosan több 
száz cég, csak Zalában hót iroda fog
lalkozik vadászatok szervezésével. Za
lában azonban más területen működő 
irodák külföldi vendégeit is vadásztat- 
ják. A dél-dunántúli megyékben talál
ható ugyanis a világ legjobb minőségű

gimszarvasállománya. ( . . . )  - Két-há- 
rom éve olcsóbb lett a vadászat - állít
ja Hardy István vadász. - Bővült a pi
ac. a környező országokban is felsza
badultak a protokollterületek. Magyar- 
országnál 20-30 százalékkal olcsóbban 
kínálják a szolgáltatásokat. Mégis so
kan idő jönnek. Mert itthon 1957-ben 
elsőként engedtek külföldieket is va
dászni, és mert a hazai színvonal 
messze felülmúlja a többiekét'
.A  tavalyi gyenge szezon után sokan 
kíváncsian várták az idei vadászidényt. 
Úgy tűnik azonban, hogy a magyar va
dászmezők már nem vonzzák akkora 
számban a »drága hobbit« űző nyuga
tiakat. A környék erdeiben a pesszi
mistább jóslatok bizonyultak valós
nak' - írja Kacsára is alig lő ttek ... 
cimú cikkében a Som ogyi Hírlap. 
Majd igy folytatja: .Ötödik vadászidé
nye ez a nagyatádi Rinya-Dombó men
ti vadásztársaságnak. A tavaszi vad
kárelhárítás után az őszre nagyobb re
ményekkel vágtak az idénynek, de lé
nyegesen kevesebb vad került teríték
re, mint a múlt év hasonló időszaká
ban.'
Lehetőség a megegyezésre cím
mel a Független Vadász Fórum javas
latát teszi közzé a Napi Délkelet. .A 
rendszerváltozás során kimondva vagy 
kimondatlanul vérre menő hatalmi 
harc, egymás sárba tiprására törekvő 
személyeskedő viták dúlnak arról, 
hogy kit illessen meg a vadászati jog.

Sikerült azonban már abban meg
egyezni, hogy a vad, a nemzeti kincs 
részeként, továbbra is állami tulajdon 
maradjon, és éppen ezért a vadgazdál
kodás szigorú szakmai felügyeletére 
szükség van, amely az állam tulajdo
nosi felelősségéből adódik. Vitatott 
azonban, hogy a szakmai felügyeletet 
ellátó szakemberek melyik szervezet
nek legyenek az alkalmazottai, és a va
dászati jog kit illessen? A körvonalazó
dott három álláspont a vadászati jogot 
az államnak, a földtulajdonosoknak, 
valamint az önkormányzatoknak adná. 
Valamennyi előnyének és hátrányának 
mérlegelésével a mindenki számára el
fogadható megoldást az jelentené, ha 
abban egyetértenénk, hogy az állami 
tulajdonú vaddal folytatott hosszú tá
vú garanciákat nyújtó ok és ésszerű 
vadgazdálkodás az össznemzeti érde
ket szolgálja. Ezt az érdeket pedig az 
állam valamennyi tartósan állami tulaj
donú, nemzeti kincs jellegú, természe
ti erőforrásokkal gazdálkodó és azért 
felelős szerv tudja csak pártatlanul és 
valamennyi magyar állampolgár javára 
együttesen érvényesíteni. ( . . . )  A jo
gok mellé azonban szigorúan számon 
kérhető kötelezettségeket is elő kell ír
ni, hiszen csak ilyen módon garantál
ható az ország vadállományának vé
delme. amelyeket különböző nemzet
közi egyezmények is előírnak, a helyi
eknél jóval magasabb nemzeti célok 
megvalósítása érdekében."

összeállította: K. E.
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KOCA ÉS  SUTA
Szép leli reggel volt. kicsit ugyan 
meleg, de még jócskán volt az oíva- 
dozó hóból. Talán nem klasszikus, 
zord. vaddisznóhajtáshoz való idő. 
de ez nem akadályozhatta meg a 
szomszédos erdészei hivatásos vadá
szait abban, hogy disznóhajtást ren
dezzenek.

M i ugyan erről csak hallomásból 
értesültünk, hiszen más erdészeihez 
tartozunk, de a hir ennek ellenére 
sem hagyott minket hidegen. Előző 
este lovasszánt kértünk reggelre, s mi
re az megérkezett, mi is összekaptuk 
magunkat. Mindent összekészítet
tünk: téli ruhát, teát a termoszba és 
természetesen az elmaradhatatlan 
puskákat! Apa a .30-06-os Zastaváját. 
én meg ennek a kisöccsét. a .222 Re- 
mington kaliberű, szintén Zastava 
gyártmányú kispuskát.

Miután az egész család kutyástól 
felkászálódotl a szánra, apa ajánlatot 
tett:

-Te lövöd az őzeket és a disznó 
apraját, én a szarvast és a nagyobb 
disznókat!

Ez az ajánlat mindenképpen a le
hető legigazságosabbnak tűnt. termé
szetesen elfogadtam.

A szán kis zökkenéssel elindult, mi 
pedig, fegyvereinket szorongatva, 
nagy reményekkel tekintettünk a vár
ható izgalmas vadásznap elé.

Ezek a remények viszont, úgy lát
szott. kevésbé fognak kézzelfogható 
valóságga válni. Elsőként ugyanis a 
Kék-hegyre mentünk fel. időközben 
meg-megállva. Ilyenkora „szomszéd- 
területei felé füleltünk, a hajtás eset
leges lövéseit várva. Meglepő módon 
nem hallottunk semmit, pedig akkor 
már valószínűleg rég elkezdődött. 
Halk siklásunk közben apa szinte 
még halkabban ecsetelte elképzelését, 
miszerint a szomszédok által megza
vart disznók át fognak menekülni a 
mi területeinkre.

Ez azonban, mint már említettem, 
nem látszott bcigazolódottnak, mivel 
keresztülmentünk a Kék-heg) en úgy. 
hogy egy hangos szajkón kívül sem
mit nem láttunk. Csendesek, kihallak 
voltak a hegy bükkösei, körisesei.

Szinte észre sem vettük, és már át is 
siklottunk a szomszédos Kőris-hegy
re. Ez a Bakony legmagasabb pontja, 
ennek megfelelően itt már jócskán 20 
cm feletti hóréteg borította a tájat, a 
hegy lábánál tapasztalható olvadófél
ben levő 8 cm körülivel szemben. Vi
szont a helyzetünk mit sem változott. 
A csodálatos. ha\as, sziklás bükker- 
dön kívül nemigen gyönyörködhet
tünk másban.

Éppen útba esett a hegy oldalába 
belevágó törés, a Márvány-árok. 
amely minden bizonnyal finom szem
cséjű. fehér mészköszikláiról kapta a 
nevét. Az árok alján haladtunk a tő
lünk nem messze lévő vadetető felé. 
amikor a bal felé eső gerincen néhány 
szarvast vettünk észre. Apa lévén .1/ 
illetékes, rögtön megállittatta a szánt, 
leugrott, majd eg> jókora bükkfa mö
gé somfordált. Kézbe vette a távcsö
vét. de pár másodperc vizsgálódás 
után ezt felcserélte a puskájára.

Lélegzetvisszafojtva vártuk a váll
hoz emelt fegyver dörrenését, miköz
ben a szarvasok gyanakodva figyelték 
a szánunkat, illetve minket. Ez a gya

nakvásuk olyan fokúvá vált. hogy hir
telen. néhány másodperc alatt meg
ugrottak és eltűntek szemünk elől. 
még mielőtt sor kerülhetett volna 
megritkitásukra. Persze ez a kis ku
darc nem szegte kedvünket a tovább- 
indulástól. Es alig mentünk száz mé
tert. ismét szarvasokon akadt meg a 
szemünk! E/úttal, a változatosság 
kedvéért most a jobb oldali gerincen. 
A tőlünk telhető leggyorsabban csele
kedtünk. mégis pontosan ugyanaz ját
szódott le ismét: a tehenek gyanút 
fogtak és megugrottak. Erre már 
hGmmentettünk egyet-kettőt, de hát 
mindenki tudja: a vadászat nem fené
kig tejföl. Miért sikerülhetne pont ne
künk egyszerűen, ha már így van?

Na mindegy... Kikanyarodtunk az 
árokból és visszaindultunk a Kék
hegy kőriseinek irányába. Közben fe
szülten figyeltünk, hátha felbukkan 
egy harmadik gyors lábú rudli is.

I>e nem bukkant fel. Elvileg már 
ismét a Kék-hegyen voltunk, át is ér
tünk a bükkösökből a kőrisekbe, 
amikor ebben a fiatal, süni szálerdő
ben egy fekete, mozgó pacnit vél
tünk felfedezni. Sőt nem is egyet, 
mintha a nyomában lenne még 3-4 
darab! Ekkor már semmi kétségem 
sem volt: ezek disznók. Tehát apa 
elmélete beigazolódott, a közeli er
dészethatárból ítélve. Kicsit izgatott 
hangon szóltam a kocsisnak, hogy 
álljon meg, de még ez nem is követ
kezett be teljesen, amikor már én a 
havas földre érkeztem. Odaugrottam 
a legközelebbi fához és nekitámasz- 
tottam a vállhoz emelt puskát. Sze
rencsére éppen megláttam egy. a 
disznók haladási irányába eső kis 
rést a sok girbe-gurba fa között. Eb
be a résbe irányítottam a fegyver 
céltávcsövét, kibiztositottam, és ami
kor az egyik disznó beleugrott a rés
be. meghúztam a ravaszt. Gyors új
ratöltés és a következő résbe ugró 
disznó felé már repült is a kis 5.7 
mm-es lövedék. Majd ugyanez meg
ismétlődött még egyszer.

Úgy cl voltam foglalva a disznók
kal. hogy nem is vettem észre, csak 
később mesélték, hogy közben apa is 
leugrott a szánról (elég egyértelmű 
céllal), de a körülmények szerencsét
len alakulása folytán még lövéshez 
sem jutott.

A tűzharc befejeztével, miközben 
összeszedtem a hóból .t hüvelyeket 
és a kesztyűmet, a család többi tagja 
is lekászálódotl járművünkről, állan
dó kísérőnkkel. Picur foxival együtt. 
Gyorsan nekiindultunk, hogy meg
nézzük a tetthelyet. közben apunak 
élénken magyaráztam a lövöldözés 
körülményeit. Miután kicsit kavarog
tunk a fák között, kétségek és remé
nyek közt hánykolódva, apa hirtelen 
egy széles, bő. piros vérnyomot ta
lált a hóban. Gyorsan odaszaladtam 
és mindenkit megelőzve elindultam 
rajta. Nem is kellett mennem egy
két méternél többet, amikor tőlem 
pár tiz méterre egy fekvő vaddisznó 
szürkésfekete hátsó felét pillantot
tam meg. ..Egy süldő" - villant át 
agyamon, majd odasiettem hozzá. 
Féloldali feküdt, jobb oldalával fel
felé. gerincét egy kis éger támasztot
ta. kel első lába térdben bchajlolt. 
lapocka mögötti blatt lökéséből meg

mindig csurgott a vér. De nem süldő 
volt. Már csak a méretéből ítélve 
sem, ugyanis hihetetlenül nagy volt. 
Sőt elképesztően nagy! Akkora, 
hogy akármelyik bronzérmes kan is 
megirigyelhette volna méreteit. Ter
mészetesen első gondolataim közé 
tartozott nemi kilétének megállapítá
sa. A puskát nckitámasztottam az ol
dalának és lehajoltam hozzá. Két 
húsos ajkát széthúzva vettem szem
ügyre fogait. Szép kopású. barnás 
színezetű, tekintélyes nagyságú koca
kampó nézett rám vissza kajánul. 
Meglepő is lett volna, ha ebbe a sül- 
dökonda kinézetű csapatba ekkora 
vadkan keveredik. Na meg azért ak
kora áldást...

Hiszen még így. kocaként is retten
tően örültem neki! Szinte hihetetlen 
volt, hogy az a kis 5.7 mm-es lövedék 
50 m után feldönti ezt az óriási 
monstrumot. Azonban a legnagyobb 
jóakarattal sem nevezhetem magam 
gyakorlott futóvadlövésznek, ebben a 
szép lövésben a szerencse is kemé
nyen közrejátszott. Ennek ellenére 
boldogan vettem át a töretnek fel
szentelt gallyacskát.

Minthogy a szálerdőbe lovasszán
nal nem lehetett bemenni, a kocát 
ölben kihozni meg reménytelen vál
lalkozás lett volna, a zsigerelés után 
(még mindig örömmámorban és vér
ben úszva) a kocsis által kifogott 
egyik ló után kötöttük zsákmányo
mat. Viszont az úton várakozó szán
hoz érve újabb, további nehézsége
ket okozott a disznó saroglyában 
való elhelyezése, de általános össze
fogással ezt is sikerült megejtenünk. 
Ezután a mozgalmasság után ismét 
statikussá vált a helyzetünk. Másod
szor, más úton mentünk keresztül a 
Kék-hegyen és - sehol semmi. En
nek ellenére én elégedett voltam (azt 
hiszem, nem is lehet csodálkozni raj
ta). de úgy lett volna szép. ha egy 
szarvast is felláncolhatunk a disznó 
mellé. Persze, az ember mindig elé
gedetlen ...

Mindenképpen a Kék-heg> jelen
tette szarvasálmaink netovábbját, de 
ennek elhagyásával még nem fogytak 
cl reményeink. Hisz még előttünk a 
Csárdatető és a Zsidó-erdő is!

A Csárdatető vízmosásos útja mel
letti fenyőkkel (!) vegyes tölgyfacrdő- 
ben egy őzet vettünk észre. Megáll
tunk. megnéztük én ismét ugorhat- 
tam. mert egy öregnek látszó suta 
volt!

Odasompolyogtam egy közeli fe
nyőhöz és megcéloztam a csodálato
san céltáblapózban álló suta lapocká
ját. A fegyver dörrenésére egy roha
nással reagált, amit halálvágtának és 
menekülésnek egyaránt fel lehetett 
fogni. Visszaugrotlam a szánra és el
indultunk a suta rohanásának irányá
ba. Egy nyiladékon befordulva hama
rosan megláttuk a fekvő özet de 
még élt. Néhány méterről megcéloz
tam a homlokát. Lövésemre végleg le
hanyatlott a feje.

Apa az egyik közeli fenyőt fosztot
ta meg ágacskájától, ez lett a 
..Bruch'*-om. Éppen zsigereltünk. 
amikor elég messze tőlünk, de még 
hallótávolságon belül néhány kirán
duló jelent meg. Vetettek felénk né
hány pillantást, ezeket udvariasan vi

szonoztuk, na meg beszélgetésük 
hangfoszlányait is elkaptuk:

Nézzétek, vadászok vannak ott! - 
tört ki a felismerés egy kisfiúból.

- Állatot lőttek, állatot lőttek! - je
gyezte meg vészjósló hangon egy 
hölgy.

- Na igen - mondta apa -. állatot 
lőttünk. Majd legközelebb turistát fo
gunk. Vagy valami növényt.

Ez utóbbi - mint kiderült - nem is 
volt lehetetlen. Ugyanis az özünk 
nem közvetlenül a kegyelemlövésbe 
pusztult bele. mivel épphogy csak sú
rolta a homlokát. Talán csupán az 
eredménye volt az, hogy a kegyelem- 
lövés pillanatában hanyatlott le a fe
je. Mert bizony - igazán nem akarok 
nagyképűsködni - olyan blattlövés 
volt. amilyet céloztam rá. És meglepő 
módon, nem vágódott rá rögtön ha
nyatt. mint megannyi kolléganője, ha
nem még egy halálvágtára is futotta 
erejéből. Valószínű, hogy a kegyelem- 
lövés nélkül is perceken belül elpusz
tult volna.

Az viszont - mármint a „kegyelem- 
lövés”  - a homlokszőrzet egy kis csík
jának letárolása után egy fába fúró
dott. (így valósult meg a ..növénylö
vés".) Persze ezt a fát különösebben 
nem rendítette meg. mivel minden fá
ra jellemző az. amit Széchenyi Zsig- 
mond ír a saját „lődözőfájáról": „ E l 
találni igen, agyonlőni mégsem lehe
tett."

Felszereltük a sutát is a gigantikus 
koca mellé, melynek lábai közt szinte 
elveszett a törékeny kis őz. (Szeren
csére ez a szó szoros értelmében nem 
történt meg.)

Atszánkáztunk a Zsidó-erdőbe, vi
szont itt is a teljes mozdulatlanság fo
gadott bennünket. S minthogy a nap 
már amúgy is magasan járt. hazafelé 
fordítottuk a kocsirudat.

A vaddisznóhajtásokban való aktív 
részvétel révén a legtöbb falusi tisztá
ban van a különféle vadak, főleg pe
dig a vaddisznók méretarányaival, 
így aztán ahogy az útbaesö majorsá
gon átmentünk, a tehenek (é.: 
szarvasmarhák) közt reménykedő em
berek kezében, a disznót meglátva, 
megállt a vasvilla...

Odahaza leszedtük elgémberedett 
tagjainkat a szánról. Gyula bácsit, a 
kocsist meg megkínáltuk némi tör
kölypálinkával, nehogy még kihűljön 
hazáig.

Még egy utolsó pillantást vetettem 
az immár kampós állkapcsaitól meg
fosztott jókora disznóra, majd búcsúi 
intettünk Gyula bácsinak. Közben ar
ra gondoltam, milyen remekül keresz- 
lülhúzódtak számításaink a kis, illet
ve a nagy disznókkal kapcsolatban.

Azt már csak később tudtam meg - 
persze Gyula bácsi révén hogy az. 
erdészet központjában a hivatásos va
dászok sárga. zöld. piros, meg nemze
tiszínű árnyalatokban játszó arccal 
vették szemügyre a kocát, pláne ami
kor megtudták, hogy a kis .222-essel 
lőttem. Mindez persze az egészséges 
irigységnek tudható be...

Eddigi vadászkalandjaim rövid so
rában ez a nap hozta a legkiemelke
dőbb eredményt, már „csak" ezért is 
érdemes róla bővebben megemlékez
ni.

M C I !  T A M Á S
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MERRE TART A VADÁSZAT?
(HOZZÁSZÓLÁS A „TEGYEN HOZZÁ EGY GONDOLATOT" CÍMŰ VITAINDÍTÓ CIKKHEZ, II. RÉSZ)

A VADGAZDÁLKODÁS, 
VADÁSZAT SZEREPE 

ÉS FELADATAI
A  vadon élő állatfajok (beleértve a 
vadászható vadfajokat is) a föld 
természeti rendszereinek pótolha
tatlan részét képe/ik, olyan esztéti
kai, tudományos, kulturális, rekreá
ciós és gazdasági értékek hordozói, 
amelyeket a jelen és a jövő nemze
dékei számára meg kell őrizni és át 
kell adni. Lényeges szerepet tölte
nek be a biológiai egyensúly fenn
tartásában. Az ember a vadászat, 
vadgazdálkodás révén kedvező 
vagy kedvezőtlen irányba befolyá
solhatja a természetet, a vadászható 
fajok számának alakulását.

A  vadgazdálkodás a vadállo
mány olyan okszerű hasznosítását 
jelenti, amely során az ember an
nak fenntartására, genetikai értéké
nek megóvására, tenyésztésére tö
rekszik, és megfelelő arányban biz
tosítja a vadászati lehetőségeket. A 
vadgazdálkodásból adódó felada
tok minél eredményesebb ellátása 
nem képzelhető el a hatékony vad- 
biológiai kutatás eredményeinek 
felhasználása nélkül. Mindezek se
gítségével még inkább arra kell tö
rekedni, hogy a vadon élő populá
ciók élőhelye ne károsodjék.

A vadászat egyfelől része a vad- 
azdálkodásnak, az emberi beavat* 
ozás fontos eleme, másfelől ősi 

hagyományokkal rendelkező sport. 
Szervezett tevékenységnek tekinten
dő, amely során az ember rendel
kezhet a vad életével. Ehhez a lehe
tőséghez és jogosultsághoz felelős
ségnek kell kapcsolódnia. A vadá
szat ugyanakkor állományszabályo
zási, sport-, jóléti és gazdasági 
funkciót tölt be, és kielégíti a tudo
mányos kutatás, oktatás ez irányú 
igényeit is. A  vad élőhelyét - a me
zőt és az erdőt - alapvetően befo
lyásolja az ott folyó gazdálkodás, 
amely meghatározza a helyi vadfa
jok mennyiségét és minőségét is.

Mindezek okán azonban az alap
vető társadalmi igényt kielégítő két 
fő gazdálkodási formának is figye
lemmel kell lennie az ugyancsak je 
lentős értéket képviselő vadállo
mányra. Az erdőgazdálkodást is le
hetőség szerint a vadállomány sé
relme nélkül kell végezni. Az egyes 
vadfajok (elsősorban a szarvasfélék 
és a vaddisznó) állománysúrűségét 
úgy kell szabályozni, hogy ez a faj 
fennmaradását ne veszélyeztesse, 
de a termelvényekben és ültetvé
nyekben kár lehetőleg ne keletkez
zék, a vad is a környezet fontos ré
sze.

Az erdő-, mezőgazdálkodás, ter
mészetvédelem és vadgazdálkodás 
szoros kölcsönhatásban áll egymás
sal. Jogi szabályozásuk során is 
szem előtt kell tartani egymás érde

keit. A  vadgazdálkodásról és vadá
szatról szóló törvény előterjesztése 
az erdőtörvénnyel, valamint a ter
mészetvédelmi törvénnyel össze
hangolt tartalommal egy időben - 
vagy legalábbis azt követően - in
dokolt. Törekedni kell arra. hogy a 
természetvédelmi hatóságok a nem
zetközi egyezményekből eredő sze
repet lássák el a vadvédelemben, 
működjenek közre a vadászható 
vadfajok körének, a vadászati mó
doknak és idényeknek meghatáro
zásában.

TERVEZESE
A vadfajok és a környezetük közöt
ti egyensúly fenntartása érdekében 
a vadgazdálkodást terv szerint kell 
végezni. Ezt szolgálják a hosszú tá
vú (10 éves) vadgazdálkodási ter
vek. Szükségszerű a regionális ter
vezés bevezetése. A  régiók, a külön
böző vadgazdálkodási körzetek ki
alakításának főbb szempontjai:
- Földrajzilag elkülöníthető, hason

ló jellegű és adottságú élőhely le
gyen.

- - A fővad (pl. gímszarvas) migrá
ciója a körzetből minimális le
gyen.

- - Azonos állománykezelési és 
vadgazdálkodási szempontok le
gyenek alkalmazhatók.

- Nagyvadas térségek esetén kap
csolódjon az erdőgazdálkodási 
tájegységhez, és lehetőleg hasonló 
erdősúltségú legyen.
A  tervezés korábbi tapasztalatai

ra alapozva arra kell törekedni, 
hogy a gyakorlatban dolgozó vad
gazda számára is egyszerű, világos 
és ellenőrizhető legyen. Olyan pon
tosságra szabad csak törekedni, 
amely a vadon élő állatfajok kont
rollja során nyerhető, várható.

A  vadgazdálkodási körzetek 
hosszú távú vadgazdálkodási tervé
nek elkészítése állami feladat. En 
nek révén kell eleget tennie a vadál
lomány nemzeti értékként való ke
zelésével kapcsolatos feladatainak, 
kötelezettségeinek. A  régiók többé- 
kevésbé vadgazdálkodási szem
pontból hasonló adottságú tájak 
feladatait és lehetőségeit fogják ke
retek közé. Ezekre támaszkodva ké
szülnek a vadászterületek hosszú 
távú tervei, amelyet az elsőfokú va
dászati hatóságnak, a megyei föld
művelésügyi hivatalnak célszerű jó
váhagynia. A  körzettervek nagy
vadgazdálkodásra vonatkozó elő
írásainál az erdőtervek rendelkezé
seit figyelembe kell venni. A  mező- 
gazdasági termelésbe vont területe
ken a táj növénytermesztési adott
ságait, sajátosságait, a termelési 
technológiákat, az azokhoz való il
leszkedés lehetőségét kell körülte
kintő gondossággal mérlegelni. A

hosszú távú tervek végrehajtását 
biztosítják az éves vadgazdálkodási 
tervek, amelyeknek rugalmasan 
kell követniük a vadállomány vál
tozását. Visszacsatolás a statisztikai 
adatszolgáltatáson keresztül történ
het. Szabad területen a mesterséges 
takarmányozással fenntartható vad 
fogalma megszűnik. A  vadföldek 
termése és a kihordott téli takar
mány a természetes tápláiékkészlct 
kiegészítéséül szolgál, annak fenn
tartható vadlétszámot növelő szere
pe a jövőben nem lehet.

Az eddig használt „szarvasegy- 
ség” , valamint a „redukált terület*' 
fogalmakat felül kell vizsgálni. A 
fenntartható vadállományt elsősor
ban a természetes táplálékkínálat 
alapján kell meghatározni, figye
lembe véve az energiaigény évsza
konkénti változását.

Az apróvadállomány tervezése a 
szaporulat és az állománynagyság 
folyamatos - évenkénti változáso
kat követő - becslése alapján lehet
séges.

Az állomány számszerű alakulá
sa, a reális reprodukciós ráta, vala
mint a gazdálkodási cél (állomány- 
növelés. -csökkentés, -szintentartás) 
ismeretében kell régiónként az olt 
élő fajok esetében meghatározni az 
évente terítékre hozható (befogha
tó) vad mennyiségét.

A  piaci igényekhez gyorsabban 
igazodó mesterséges tenyésztés 
mértékét korlátozni szükséges ak
kor. ha az a természetes állomá
nyok genetikai, egészségi károsodá
sát okozhatná.

Indokolt volna a tenyészanyag 
importjának és kereskedelmének 
szigorúbb feltételekhez kötése.

Vadvédelmi célokat szolgál a va
dászható vadfajok körének, a vadá
szati módoknak és eszközöknek jo 
gi szabályozása. A  vadászható vad
fajok vadászati idényét a földműve
lésügyi miniszter állapítja meg ru
galmasan, a vadvédelmi érdekek fi
gyelembevételével. Ha az egyes fa
jok érdekei megkívánják, vadászati 
korlátozásokat kell kezelni, térben 
és időben egyaránt. Fontos, hogy 
mind a vadászható fajokat, mind a 
vadászati idényeket úgy állapítsuk 
meg, hogy a vadászat ne veszélyez
tesse az érintett populáció hosszú 
távú fennmaradását. A  vadászható 
vadfajok védelmében a természet- 
védelmi hatóság is közreműködik. 
A  vadgazdálkodás, vadászat során 
a nemzetközi természetvédelmi 
szerződésekből eredő kötelezettsé
geinknek maradéktalanul érvénye
sülni kell.

A vadgazdálkodás fejlesztése, a 
vadfajok és élőhelyeik védelme 
szükségessé teszi a vadgazdálkodá
si fejlesztési keret működtetését.

A VADÁSZATI 
IGAZGATÁS 

RENDSZERE
A  vadászható fajok kezelését állami 
szervezetnek kell irányítania. A 
vadgazdálkodás, vadászat igazgatá
sa és felügyelete speciális szakisme
reteket igényel. A vándorló vadfa
jok vonulásuk során országhatáro
kat lépnek át, így a vadászati igaz
gatásnak a környező országok va
dászati igazgatásához is illeszked
nie kell. elsősorban a vízivad vadá
szatában.

A magyarországi területi és köz- 
igazgatási adottságok kétszintű va
dászati igazgatást tesznek szüksé
gessé. Országos hatáskörű szakigaz
gatási intézmény - az FM  vadászati 
és halászati önálló osztálya - irá
nyítja legfelső fórumként a vadgaz
dálkodást és vadászatot. Elsőfokú 
szakhatóságként az FM  alá rendelt 
megyei földművelésügyi hivatalok 
rendelkeznek a területi hatáskörök
kel és látják el ez irányú szakigaz
gatási feladatukat. Ez az igazgatási 
rendszer megfelel az elvárásoknak, 
ha létszámban megerősítésre kerül.

A VADÁSZAT 
GYAKORLÁSÁNAK 

SZEMÉLYI FELTÉTELEI, 
ÉRDEKVÉDELEM

A vadászathoz jutást minden ma
gyar állampolgárnak lehetővé kell 
tenni, aki bizonyítja szakmai felké
szültségét, megfelel a fegyvertartás 
és egészségügyi alkalmasság köve
telményeinek, valamint kész az 
anyagi áldozatvállalásra.

Indokolt, hogy külföldi állam
polgárok továbbra is vadászati en
gedély birtokában vadászhassanak.

A  vadászvizsga színvonalának és 
így a vadászok felkészültségének ja 
vítását jelenthetné az oktatási inté
zetekben történő felkészítés és vizs
gáztatás.

Fontosnak tartom, hogy a jövő
ben se legyen kötelező vadásztársa
sági tagság, ugyanakkor aki terüle
tet óhajt bérelni, az legyen kamarai 
(védegyleti?) tag. A  kamarának 
egyúttal felelősséget is kellene 
majd vállalnia a tagjai vadászattal 
kapcsolatban viselt dolgaiért. A  ka
marai tagság legyen vonzó, és je 
lentsen rangot is.

Ugyancsak fontos, hogy az ér
dekvédelmi szervezetek segítsék a 
vadgazdálkodásra, vadászatra vo
natkozó rendelkezések érvényesülé
sét, a vadászati kultúra ápolását, a 
vadászetika szabályainak megtartá
sát, a vadászok szakmai ismeretei
nek bővítését. pintér István
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VADÁSZAVATÁS
A horti  Búzakalász Vadásztársaság nagyrédei b r igád jának  fácán- és nyúlvadászatán voltunk vendégek.

M a jd ’ egész nap  havas eső esett, de jókedvünket  ez sem tud ta  elrontani.  A vadászat végén új vadászt ava t tak ,  aztán 
hangulatos uzsonna következett.  A teríték nem volt különösebben nagy, de a társaság . . .!  S mint tud juk ,  nem az a lényeg,

hogy mennyit,  hanem  hogy kikkel s hogyan lövünk.
Mosolygó arcokat  láttunk, vadászbará toka t  -  és azt hiszem, ez a lehető legtöbb.. .

.. arcok; régtől fogva ismerős ar
cok. Mindenki engem néz és moso
lyog. Mosolyognak, szó alig-alig. de 
hizun minden arc: szeretnek, elfogad
nak. közéjük tartozom. Honnan jö t
tem. hová megyek, most nem fontos, 
csak az számít, hogy itt vagyunk, 
együtt Beesett és pirospozsgás, fa ra 
gott arcok, testvéreim a  nyelvben, a 
szenvedésben, az örömben. Előttem  
egy nyúl és egy fácán, két élet. amit

elvettem a mezőtől, birtokaim ők és 
felelősségem. Keresztijeiévé rajtuk 
fegyverem, s mellette arcom. Fek
szem. körülöttem barátok, velem egy- 
ivásúak a  szenvedélyben. A „gyógy
szerész" tölt, megiszom jó  szívvel, ezt 
s a többit is, hogy érezzék s élezzem 
én is, hogy egy vérhői valók vagyunk. 
Fölöttem „bíróm ” a husánggal, mel
lette „keresztapám " és az „ügyvé
dem ". D iana és Szem Hubertusz ke

gyébe ajánlanak, sorolják minden bű
nöm és erényem. Az agyam elzsibbadt 
a „gyógyszertől", s most. igen most 
teljesen direkten érzem a szeretetet. 
mely minden szóitól és gesztusból 
árad felém . A fenyőfák csúcsát nézem, 
aztán szemben a kedvest, aki szerel
mes pillantással nyugtai: csináld, ér
tem. m iért csinálod. Sújtanak a hu
sánggal. újra és újra. Testvérünk 
vagy: minden óvatos ütés ezt jelenti.

Aztán még az őzpörkölt ize. És a 
tiszta, aranyló boré. Otthon vagyok. 
Beavatott leltem. A titok, mit sejtek, s 
talán olykor m ár értek is, „hivatala- 
san" enyém. Állok zúgó fe jje l a vi
dám forgatagban, én. az újdonsült 
társ. akit most fogadtak be végleg; 
most lettem vadász, pedig m ár 17 éve 
meglőttem az első nyulam at...

Faragó István
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Vaddisznó-vadászati etikett
A  vaddisznóvadász viselkedésének 
alapvető meghatározójaként az em
beri jó  érzést és az átlagosnál nehe
zebb vadászati körülményeket kell 
tekinteni. A vaddisznót bár dúvad- 
ként tartják számon, de nem illik 
dúvadként kezelni. Egyetlen veszé
lyes vadunk, ezért megkülönbözte
tett tisztelettel és kellő óvatossággal 
kell rá vadásznunk. A  tilalmi táblá
zatban nem szerepel, így hivatalo
san egész évben lehetne lőni. ezzel 
szemben viszont igaz vadász nem 
ejt el közvetlenül malacozás előtt, 
alatt vagy után kocát, szopós mala
cot vagy szoptató kocát. Betartásá
nak megkönnyítése érdekében cél
szerű február 1-jétől május 1-jcig 
csupán kanra lőni. Május I. után a 
kukorica- és makkvetéseken végzett 
vadkárelhárító vadászatokon kí
méljük a kocát. A  vaddisznó elbírá
lását sok zavaró körülmény nehezí
ti meg. mint a rossz látási viszo
nyok, az erősen fedett terep, állan
dó mozgás, váratlan megjelenés és 
eltűnés lehetősége, más és más pél
dányok hirtelen helycseréje, tömzsi, 
sötét alakjának összetéveszthetősé
ge. a koca és kan nagy hasonlósága, 
ezért igen nagy gonddal járjunk el. 
Soha ne lőjünk vélt vaddisznóra 
vagy gondolomformán elképzelt 
testrészére! Első pillanatra ki ne té

vesztett volna össze disznóval 
makkszedő-, gombászó-, részegként 
dagonyában fekvő embereket. A 
legjobb, ha minden fekete foltban 
vagy gyanús mozgásban először 
embert feltételezünk, ezért szigorú
an tilos rögtön a puskához nyúlni, 
minden esetben keresötávcsővcl bí
ráljuk el a látottakat.

Gyereket soha ne engedjünk haj
tani vagy utánakeresni, és kísérő
ként is csak a vadász közvetlen kö
zelében tartózkodhat.

Kemény, fagyos időben vagy haj
tásban nehogy gellert vagy gurula
tot kapjon a golyó, mindig lágy he- 
yü, könnyen expandáló lőszert 
asználjunk, egyébként a dagonyá

tól és gyantás dörzsöléstől megke
ményedett szőrpáncélt és átütő, ke
ményebb, kevésbé expandáló lő
szert illik használni a sebzések elke
rülése céljából. Minden rálövést 
alaposan vizsgáljunk meg és vélt hi- 
bázás esetén is kövessük a csapát.

Egyéni cserkeléskor, csapázás
kor, kutyás kereső disznózáskor so
ha ne hagyjuk el a rendelkezésünk
re álló területrészt és ne váltsunk át 
be nem írt vagy bármi módon nem 
engedélyezett területre. Szórón 
disznót lőni nem tartozik a legél- 
ményszerübb vadászatok közé, tény 
viszont, hogy nagyobb az elbírálás

és válogatás lehetősége. Szórót nem 
illik vadkárveszélyes erdősítés vagy 
fiatalos közvetlen környezetében lé
tesíteni. Távolságát a lestől a söré
tes fegyverek golyólövésének figye
lembevételével állapítsuk meg. 
hogy ne csak a golyós fegyverrel 
rendelkezők vehessék igénybe.

A  disznólesen mindig az előre 
beirt vagy megbeszélt helyen tartóz
kodjunk és a találkozás helyét s 
idejét pontosan előre rögzítve min
dig tartsuk be. Rossz világításnál a 
jelenlegi szabályzat előírja a fegy- 
verlámpa használatát. A  háború 
előtti magyar vadászatban nem 
használták és a fejlett nyugati álla
mok jelenlegi gyakorlatában is tilos 
lámpával disznóra vadászni. Az 
íratlan emberi jó  érzés hazánkban 
sem engedi meg a reflektoros vadá
szatot, rossz világításban hagyjunk 
békét a vadnak és várjuk meg a leg
közelebbi kedvező alkalmat. Barká
csoláskor soha ne tegyünk lövést a 
járműről, s lelépve először győződ
jünk meg, hogy a disznó valóban 
benne van-e vackában, s távcsővel 
megszemlélve döntsünk lőhetőségé- 
ről s ezzel egy időben derítsük fel a 
többi disznó helyét.

Tereléskor a disznó kedvenc tar
tózkodási helyét vagy frissen kicsa- 
pázott környezetét keressük fel, s 
miután ezekben kefesűrü foltok ta
lálhatók. ezeket nem illik kikerülni, 
hanem bennük végigküszködve 
próbáljuk a disznót felderíteni, il
letve kimozdítani. A  sűrűkben na
gyon vigyázzunk fegyverünkre, 
hogy ne jusson szennyeződés a cső
be, s ki ne biztositódjék a fegyver. 
Disznócsörtetés hallatán húzód
junk le a váltóról, nehogy akaratla
nul is nekünk rohanjon a disznó. 
Az elállók ne lőjenek befelé és vélt 
mozgásra!

Hajtáskor a vadászatvezető min
den utasítását végre kell hajtani, s a 
balesetvédelmi előírásokat be kell 
tartani. Hajtónak csak kipróbált, te
rületet jól ismerő, jó  fizikumú nagy
korú személyt alkalmazzunk.

Kutyák által támadott disznóra

igen körültekintően, a kutya távol- 
létében lőjünk. Sebzett kutya meg
mentéséért azonnal tegyünk meg 
mindent. Hajtva csak disznót és ró
kát szabad lőni! - más vadat. pl. 
szarvast szigorúan tilos, és rókát is 
csak disznóra tett lövés után. K í 
méljük a kocákat. A kondát vezető 
kocát tilos lőni, hogy a megtorpanó 
disznókat tovább lehessen „tűz 
alatt tartani". A  vadászat nem mé
szárlás! A  vadász helyét a hajtás le- 
fúvásáig nem hagyhatja el, a hajtás
ba nem lőhet be, csak a felállító ál
tal közölt irányokba lőhet, nem lé- 
niázhat (az átugró disznót a puskás
vonalon keresztül követi a fegyver
rel). a sebzést jelenteni köteles, de 
önhatalmúlag nem intézkedhet. 
Sebzett disznót a hajtás végeztével 
csak a vadászatvezető által kijelölt 
személy követhet a megadott idő
ben.

A  fekvő disznót csak néhány lé
pésnyiről vesszük észre, ezért lövés
re készen várjunk, s ha a legkisebb 
életjelt is mutatja, adjunk kegye- 
lemlövést. A  legfontosabb, hogy so
ha ne becsüljük le a sebzett disznó 
veszélyét! A  terület ismert részein le 
lehet állítani előre megbeszélt rend 
szerint puskásokat, de többen soha 
ne kószáljunk a sebzett disznó 
után.

Baleset esetén azonnal állítsuk le 
a vadászatot, gondoskodjunk orvo
si ellátásról, biztosítsuk a helyszínt, 
és a vadászatvezető írásban rögzítse 
a tényállást.

A  vaddisznóvadászat az egyik 
legsportosabb vadászati mód, előre 
kiszámíthatatlan meglepetéseket 
tartogat, ezért a legnagyobb sikerél
ményeket képes nyújtani. M inden
ki számára rangtól és egyéntől füg
getlen esélyegyenlőséget biztosit. 
Igazi, embert próbára tevő vadásza
ti mód. Az elejtett vaddisznónak 
adjuk meg a tiszteletet, az utolsó 
sebfedő gallyat, vegyünk töretét, 
készítsünk lombbal díszített teríté
ket, levett kalappal csendben bú
csúztassuk.

Bán István

Megjelenik októberben!

Az évszázad első, összefoglaló jellegű, 
nemzetközi vadászkönyve.

A kötet mérete: 26x29 cm, 316 oldal
A NAGY VADÁSZKÓNYV színes, az illuszt
rációkat kifejezetten e kötet számára rajzolták 
és lestették. A fotókat a nemzetközi tertnészet- 
fotósok legjobbjai készítették, a könyvet avatott 
és tapasztalt vadászok írták és fordították ma
gyarra. A magyarországi vadászattal a NAGY 
VADÁSZKÖNYV hazai kiadásában egy küWn fe
jezet foglalkozik.
A NAGY VADÁSZKÖNYV-et kedvezményesen, a 
kiadó költségére postázuk az alábbi megren
delőlapot kózvettenW a kiadónak beküldő ol
vasóknak. A NAGY VADÁSZKÖNYV ára köny
vesboltokban 2990 Ft. a kiadótól megrendelve 
most csak 2500 Ft.
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VW hétr. MAGYAR VADÁSZAT
1 Kaffjomán>ck ét tzottiok
2 Va&atnódofc

DL M * r TÁJÉKOZTATÓ

MEGRENDELÉS
Megrendelem a NAGY VAOÁSZKÖNYV-et......... példányban utánvétellel 2500 ft-os iron.
A postaköltség a kiadót terheli!
NÉV:.......................... -................................................................................
LAKCÍM:............ .......... ............................................ IRÁNYÍTÓSZÁM:________
A megrendelést erre a címre kérjük küldeni: GEOHOLDING RT. 1399 Budapest. Pf.: 703.

17



DÖNTSÖN A  PIAC!
November elsejétől a N IK E  FI- 

O C C H I megegyezett hat lőszerfor
galmazó nagykereskedővel, hogy 
kizárólag rajtuk keresztül értékesíti 
a Fűzfőn gyártott sörétes lőszereit. 
Szabó Pctcr igazgató ezt a lépési 
azzal indokolja, hogy rendet, és 
ami még ennél is fontosabb: rend
szert szeretnének kialakítani a söré
tes lőszer kereskedelmének piacán.

Néhány kereskedő - a N IK E  Fi- 
occhi Kft. vezetőjének véleménye 
alapján - az elmúlt években etikát
lanul, jogtalan előnyök kihasználá
sával kereskedett, nem számított fel 
25 százalék áfát. nem tartotta be a 
szállítási előírásokat stb. - ami az 
áraiban is megnyilvánult, ezért tu
dott alacsonyabb áron import lő
szert forgalmazni. Tovább bonyolí
totta a helyzetet, hogy a Nitroké- 
miai Iparművek által életrehivott 
H U N O  Kft. kizárólagossága miatt 
a kereskedők rákényszerültek a lő
szer importjára. Nem véletlen, hogy 
míg 1991-ben 8.7 millió N IK E  
gyártmányú sörétes lőszer fogyott, 
addig idén csak 1,2 millió eladásá
val lehel számolni.

Tulajdonképpen ennyi a hir, de 
ami mögötte van az sem lényegte
len. E  rendszer kialakulásával egy 
időben megszűnik a vadásztársasá
gok kedvezményes lőszervásárlásá
nak lehetősége Balatonfűzfőn, köz
vetlenül a gyártónál. Továbbra is 
kiszolgálják őket, de kiskereskedel
mi áron, ami 10-20 százalékkal 
több, mint a termelői ár. Ebből az 
következik, hogy érdemesebb lesz a 
legközelebbi boltot megkeresni, 
mert kevesebb lehet a szállítási 
költség.

Az új rendszerben megváltoztat
ták a sörétes lőszerek árképzését, 
ezentúl a kalibertől függetlenül az 
egy-egy töltényben lévő sörétsúly 
határozza meg a lőszer árát, s nyil
vánvalóan az lesz az olcsóbb, 
amelyben kevesebb grammsúlyú és 
mennyiségű sörét van.

E  híradás keretében nem részle
tezzük. hogy nekünk vadászoknak 
ez mit jelent, de az majdnem biz
tos: nem lett olcsóbb a magyar 
gyártású sörétes lőszer, és meg kell 
tanulnunk kisebb grammsúlyú söré
tes töltényekkel vadászni. ess

Hogy a csibe, hogy?
A múlt hónapban minden vadász- 
társaság megkapta az O M W  aján
latát a napos csibe vásárlásokra. 
Egyelőre az árak áfa nélküliek, 
amelyek a kétkulcsos áfa bevezeté
sével lényegesen emelkedhetnek.
A  fácán napos csibe június 15-éig 
75, utána július l-jéig 69, majd ez
után 49 forint lesz. Ha a csibék árát
- olvashatjuk december 31-éig a 
társaságok előre befizetik, csibén
ként 4. ha 1993. január 31-éig teszik 
meg ugyanezt, akkor 3 forint az ár
engedmény.
Tiszta beszéd: olcsóbban vásárol, 
aki előre fizet. Csakhogy... példá
ul az Agrobank - és bizonyára má
sok is az alábbiakat ajánlja:
- a felmondási lehetőséggel lekö
tött betét a 91. naptól 21 százalékot
ad.
- Felmondási lehetőség nélküli le
kötött betét (6 hónapig nem vehető 
ki) esetén a kamat 22,5 százalék.

- Betétjegy diszkont értékpapírt vá
sárolhat jogi vagy magánszemély, 
amelynek kamata 91 napon túl 21 
százalék (181 napon túl 22 száza
lék).
1000 napos csibe vásárlásakor (be
fizetve december 31-ig)

75 000 Ft 
az engedmény 4 000 Ft

összesen 71 000 Ft

Az O M W  ajánlatán, a 4000 forin
ton vásárolhatunk további 53 csi
bét. Az általunk javasoltak alapján 
a hozadék 21 százalékkal számolva 
15 750 Ft. A pénz - ha hagyják - 
megfial, csak éppen nem mindegy, 
hogy az érdekképviseletnél, vagy 
éppen annál, akinek éppen az érde
keit képviselik. Félévre 5,33 száza
lék hozadék enyhén szólva nem zsí
rozza meg a levesünket!

-H-

N E M  Ü L Ü N K  A B A B É R O K O N
A  Vadászati Kulturális Egyesület 
elnökségének november 9-ei ülésén 
a tanulságokat levonva értékelték 
az I. Országos Vadásznap tapaszta
latait és megkezdték a jövő évi ran
gos rendezvény szervezőmunkáját. 
Ezt követően - számítva a tagság 
ötleteire, javaslataira is - javaslatot 
dolgoztak ki az 1993. évi munka- 
tervre, amelyet az egyesület 1992. 
december 16-án 16 órára az FM  ta
nácstermébe összehívott közgyűlé

se elé terjeszt. A  vezetőség ezúton is 
felhívja T. Olvasóink figyelmét ar
ra, hogy a közgyűlésre a tagság mi
nél nagyobb számban jöjjön el és 
segítse az érdemi munkát. Döntés 
született továbbá arról, hogy részt 
vesznek a Fauna '93 és a FeHoVa 
kiállításokon, és megkezdik az ön
álló. öntevékeny szakmai szekciók 
szervezését, amelyek a magyar va
dászati kultúra ügyét szolgálják.

íöuorö
&ettner&rpiltó

VADÁSZATI É S  KERESKED ELM I KFT.
M-1125 BU O APCST. Si.lAflyi E m *b # t  lasor S 
T«l#1on 155 5282. 156 5246 201 6614 155 4037 22 6500

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

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

Cógünk számára a vadászatszervezés nem pusztán 
üzleti vállalkozási

NIKE

SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.

Vadászlőszerek 12-, 16-, 20-as kaliberben, különböző 
sörótsú llya l, 2-4,5 sörétm érette l.

Sportlőszerek  spéc ié i és extra k iv ite lben .

Kü lön leges lőszerek (fényje lző , nyom jelző, 
m adárriasztó, önvédelm i, ó lom lövedékes).

K ispuska cé llö vő  lőszerek.

Po lgári fe lhasználású p iro techn ika i term ékek 
m onstre, közepes és kerti tűz ijá tékok tervezése, 

gyártása, szerelése, lejátszása.

F io cch i gyártm ányú  vadász- és sportlőszerek.

F io cch i gyártm ányú  p iszto ly és revo lverlőszerek.

Term éke ink  az alábbi c ím en  rendelhetők m eg:

8184 Füzfógyártelep Pf. 22 
Tel.: (80) 51 -310 Telefax: (80) 51 -091 

1015 Budapest, Donáti u. 5/B 
Tel.: (1) 201-1854 Fax: (1) 201-1881

Az é r té k e s íté s  n ag yk e resk ed ő in k en  keresztü l tö rtén ik .

Kettner Nimród Frankónia
Kereskedelmi Kft. Trófea Kft.
1068 Budapest 2100 Gödöllő
Szalmás P. u. 4. Isaszegi u.
Tel.: 122-9830 Tel.: (36)-2830 291
Fax :142-8887 Fax: (36)-2830 291

HUNO Kft. Trófea Vadászbolt
8200 Veszprém 4033 Debrecen
Brusznyai Á. u. 6. 
Tel.: (80) 24-834

Budai N. A. u. 175.
Tel.: (52) 16 916 
Fax: (52)-16 916

Pekó Üzletház Kátai-Pál László
3600 özd Vadász-íjász-Horgászcikk
Vasvár út 3-5. Kereskedő
Tel.: (47) 12 280 5900 Orosháza
Fax: (47)-12 280 Könd u. 44.

Tel.: (68)-11 612



Az idei kedvező tapasztalatok alapján 
mór közöltük részvételi szándékunkat 
a jövő évi FE-HOVA kiállítás szervező
ivel, illetőleg a Hungexpo FAUNA ci- 
mot viselő rendezvény előkészítőivel. 
A FE-HO-VÁ-n jövőre is a debreceni 
Trófea Negyker. Vállalattal és a Tricot 
Bt.-vei közösen jelenünk meg.

A fegyverüzlet ügye rövidesen a végki
fejlethez ér: mér alig 25 db sörétes va
dászfegyvert kell értékesíteni. A Kádár 
utcai Aranyfácán üzletben és a tatai 
Miklós malom épületében lévő. a Fal- 
co Kft. által működtetett vadászbolt
ban vásárolhatók meg ezek a vadász- 
fegyverek. tagjaink számára változat
lanul kedvezményes áron. Ha még ma
rad. a móri vadászboltba is helyezünk 
ki ezekből a fegyverekből.

o Y o

HÍRADÓ

Közeleg az 1993 évi vadászjegyek ki
váltásának az ideje (ez megyénként 
változó ugyan, de december közepétől 
mar lehet erre készülni).
Kérjük a vadásztársakat, hogy a hátra
lévő időben keressék a megyei össze
kötőket. az irodát tájékozódás érdeké
ben Előzetesen annyit, hogy jelenlegi 
ismereteink - és reményeink szerint a 
vadászjegy költsége az ideivel meg
egyező lesz.

A tagdijfizetés sajnos most sem ked
vező. nyilvántartott tagjaink, tagjelölt- 
jeink közel 50%-a hátralékos. Csak 10% 
javulás esetén 1000-rel több fácánra 
tudnánk vadászni!
Megyei összekötőink és az iroda kész
séggel tájékoztatja mindazokat, akik 
nincsenek tisztában befizetéseikkel.

F IG Y ELEM ! 
N EM  Ú J  VAD ÁSZATO K, C S A K  „EM LÉK EZ T ET Ő " 

A  V A D Á SZA TO K RA  JE L E N T K E Z Ő  T A G JA IN K  R É S Z É R E
VA D RÉC E-  

V A D Á SZ A T O K
Kossuth Vt., Biharugra (Békés mo-

Jágor Kft., Kunhegyes (Szolnok 
megye)
1992 december 12 , 20.. 28
1993. január 2.. 10.

Találkozás: Tiszagyenda felé vezetó 
köves út melletti Kunság Népe Mgtsz.
III. sz. major 7.30. h.
Jelentkezés: Kedei Attila 
T.: 06-56 42928

ŝak húzáson
1992. december 5., 20., 21.
1993. január 9.
Találkozás: Biharugra. Vadászpanzió. 
8 h.
Jelentkezés: Szegedi Sándor 
T.: 06 66 323333
Dózsa Vt., Homokmógy (Bács-Kis- 
kun megye)
Természetes húzáson.
1992. december 5-tól hetenként -
1993. január 5-ig.
Jelentkezés: Ott József T.: 06-64-62706

F Á C Á N V A D Á SZA T O K
Kossuth Vt.. Biharugra (Békés me- 
9ve)
1992 december 5., 20.. 21.
1993 január 9.. 23.
Találkozás: Vadászpanzió. Biharugra.
8 h.
Jelentkezés: Szegedi Sándor 
T.: 06-66-32333
Mezeinyúl-vadászat a fácánvadásza
tok alkalmával, külön nincs!
Bocskai Vt., Dobrocon (H8jdú-Bihar 
megye)
1992. december 6.
Találkozás: Debrecen. Kartács utcai 
sporttábor bejárata. 8 h.
Jelentkezés: Pankotai Tihamér 
T.: 06-52-49817
TApióvötgye Vt., Gomba (Pest me
gye)
1992. december 3.. 4, 5.. 6.. 10.. 11..
12.. 13.
Találkozás: a vt. vadászházánál (Gom
ba és Űri között).
Jelentkezés: a Vadcoop Vt. központi 
irodájában T.: 161-3482.
Dódestapolcsány (B-.-A.-Z. megye) 
1992 december 6., 12.. 13.. 19.. 20. 
Találkozás: Nagyvisnyó és Dédesta- 
polcsány között a vadásztanyánál 8 h. 
Jelentkezés: Fráter Imre 
T.: 06-36-317061.
Kedden és csütörtökön 17-18 h között. 
DÉÁG, Ásotthalom (Csongrád me
gye)
1992. november 14-tól hat alkalommal, 
később kijelölt időpontban. A bejelent
kezési helyszínen az időpontokat köz
ük.
Találkozás: az 55-ös múút 29-es kert
énél lévő SHELL-kút parkolójában. 8 h. 
Jelentkezés: Fackelmann István 
T.: 06-62-27865.
Tatai Állami Gazdaság (Komárom 
megye)
1992. december 5.. 6.. 12.. 13.. 19., 20. 
Jelentkezés: a Vadcoop Vt. központi 
irodájában T.: 161-3482.

Bye-bye Vadcoop!
Amit vállaltunk, tcljosítottük. Augusztustól a Vadcoop Bérkilövö Vt. rendesen fi
zető tagjainak - legalábbis, akiknek a befizetését regisztrálták az Irodában - a 
lakcímére küldtük a VADÁSZLAP számait és igyekeztünk minél több Vadcoop 
információt közölni. Ennek most - reméljük egyelőre - vége. S bár az intézőbi
zottság egészen biztos ismét rossznéven veszi tölünk, mégis: elnézést kérünk a 
Vadcoop Vt. tagjaitól, hogy januártól nem kapják, hiába várják lapszámainkat. 
Nem mi döntöttünk így! A havi 300 forintos tagdíj, amit a lap kiküldés címén 
emeltek meg. mostantól kezdve nem tartalmaz lapelöfizetést. Sajnáljuk és tisz
telettel kérjük, ne a szerkesztőségnél szíveskedjenek reklamálni.

VADÁSZTÁRSASÁGAINKHOZ!
Az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet emblémájával díszít
ve, az M D F  parlamenti frakció
jához tartozó öt országgyűlési 
képviselő aláírásával hitelesítve, 
ezzel a címmel jelent meg egy ál
lásfoglalás a N IM R Ó D  novem
beri számának 28. oldalán, 
amelynek jó szándékát nem v i
tatjuk. Az állásfoglalás a M a
gyar V A D Á S Z L A P  októberi 
számában megjelent „Zárolják a 
vadásztársasági vagyont?" című 
írásunk nyomán támadt „szá
mos félreértést”  kívánja elsimí
tan i... miközben a félreértések 
„forrásának" a cikkünket állítja 
be.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy 
az úgynevezett félreértéseknek 
nem a V A D Á S Z L A P  cikke a 
„forrása", hanem egyértelműen 
az M D F  Erdészeti és Vadgaz
dálkodási Szakértői Kollégiu
mának az írásos tanulmánya, 
amelyhez - bevallottan - nem 
hivatalos úton jutottunk. Az ál
lásfoglalás szerkesztői a Magyar 
VAD ÁSZLAP-ot kívánják „bűn
bakká" tenni, mert felhívta a fi
gyelmet egy vadászatellenes ja 
vaslatgyűjteményre. De nézzük 
a tényeket! Létezik-e a fent idé
zett kollégium? Készitettek-e 
írásos tanulmányt a vadászat-, 
vadgazdálkodás kérdéseiről? 
Tartalmaz-e a „szűk bizottság" 
véleménye olyan javaslatot.

hogy a többi között - zárolják a 
vadásztársaságok vagyonát? Ha 
valaki eddig nem hitte volna el, 
éppen az állásfoglalás győzheti 
meg az igenekről!

A  VAD ÁSZLAP-ban azt ex
ponáltuk ki, hogy félő. a szűk bi
zottság javaslatai pártrangra 
emelkednek, ahogy ezt tettük 
korábban egy Fidesz-javaslat- 
gyűjtemény esetében is.

S hogy félelmünk nem alapta
lan, azt a Fidesz javaslatainak 
többé-kevésbé megvalósuló, a 
hatóságokra gyakorolt hatásával 
tudjuk bizonyítani.

Sajnálattal kell hangot ad
nunk annak a véleményünknek, 
hogy állásfoglalásuk közlésével 
a képviselő urak bennünket nem 
nyugtattak meg... s az az érzé
sünk, hogy mint a Védegylet 
tisztségviselői nem bújhatnak ki
- nem a cikkünk! - hanem az ál
taluk minősített kollégium írá
sos tanulmánya miatt felmerülő 
kérdések megválaszolása alól!

A Magyar V A D Á S Z L A P  
szerkesztősége

Levelünket, amelyben a fen ti cikk 
közlését kértük a N IM RÓ D  szer
kesztőségétől. november 19-én 
küldtük el. abban bízván, hogy a 
lapunk hitelességét megkérdőjele
ző állásfoglalás helyesbítéseként
- jo g i tortúra nélkül - a decembe
ri számban megjelenik.

V A D D IS Z N Ó  
É S  G ÍM T A R V A D -  

V A D Á SZ A T O K
Kossuth Vt., Biharugra (Békés me
gye)
1992. december 5-tól 31-ig. 
Jelentkezés és találkozás: lásd az óz- 
tarvadvadászatoknál.

Jtiger Kft., Mándok (Szabolcs-Szat- 
már megye)
1992. december 5-tól 31-ig 
Jelentkezés és találkozás: lásd az óz- 
tarvadvadászatoknál.
Vértes Vt. Pusztavám (Fejér me
gye).
1992. december 5-tól 1993. január 5-ig. 
Jelentkezés és találkozás: lásd az óz- 
tarvadvadászatoknál.

Guthi Erdészet (Szabolcs Szatmár 
megye)
1992. december 5-tól 31-ig. 
Jelentkezés: Pankotai Tihamér 
T.: 06-52 49817.

ÚJ VADÁSZATOK
M EZE IN Y Ú L -  

V A D Á SZ A T O K
1992. december 5., 13., 19.
Találkozás: Pusztaottlaka 7.30 h., ital
bolt elótt.
Jelentkezés: Békés megyei összekötő: 
Szogodi Sándor.
Csongrád mogyoi összekötő: Fackol- 
mann István.
Bács-Kiskun megyei összekötő: Ott 
József.
Valamint a Vadcoop Vt. központi iro
dájában T.: 161-3482.

V A D D ISZ N Ó ,  
G ÍM T A R V A D  

É S  ŐZTARVAD  
LESV A D Á SZA T O K

Zirci erdészet (Veszprém megye) 
1992 december 11.. 12.. 13.. 14.. 15..
16.. 17.. 21.. 22.
1992 január 11.. 12.. 13.. 14.. 15.. 16.,
17.. 25.. 26 ,27.
Jelentkezés: Szíjártó László 
Találkozás: 15 h„ Eplény Kirkeszner 
György fóvadásznál.
T.: 06-80-27290 és a Vadcoop Vt. köz
ponti irodájában T.: 161-3482.

Gyulaj
1993. január 31-tól február 15-ig vadá- 
szias áron (olcsó árak) dámbikaleló- 
vést biztosítunk tagjaink részéro. 
Jelentkezés: a Vadcoop Vt. központi 
irodájában T.: 161-3482.
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Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen
Zentrale: H-1014 Budapest, Úri u. 35 Burgviertel,

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

&  + FAX: (36-67) 13 301

V A D D IS Z N Ó  T E R E L Ő V A D Á S Z A T K E R E S Ő V A D Á S Z A T
Felár/fó/nap DM 200 Lelövés Elvitel
Vadkanlelövés DM/db DM/db

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

Seb z és  és h ibázás n in cs ! Szárcsa 8 2

A DEBRECENI 
TRÓFEA NAGYKER 

AJÁNLATAI:
•  sörétes és golyósfegyverek RÉSZLETREI

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

különleges vadászlámpák

M IN D K É T  ÜZLETÜNKBEN :
4033 D eb recen , Budai N ag y A n ta l u.’ 175.Tel./FAX: 52/16-916 

4400 Nyfrogyhóza, Szé ch en y i u. 1. Tel.: 42/11-024

JIOBWL
BUDAPEST V.. SEMMELWEIS U. 15. 

NYITVA HÉTFŐTŐL PÉNTEKIG 9-17 ÓRÁIG 
TEL: 117-6250

B R O W N IN G , W IN C H E S T E R  F E G Y V E R E K  • Y O R K  
É S  B R O W N IN G  f JA K  • S Z Á M S Z E R Í JA K  • Ö N V É D E L M I  

M A R O K L Ő F E G Y V E R E K  (R O S S I ) ,  H O Z Z Á V A LÓ  L Ő S Z E R E K
• W IN C H E S T E R  G O L Y Ó S  É S  S Ö R É T E S  L Ő S Z E R E K ,  

M A G Y A R O R S Z Á G O N  LÉT EZ Ő  Ö S S Z E S  K A L IB E R B E N ,  
N A G Y O N  K E D V E Z Ő  Á R O N . 

V IS Z O N T E L A D Ó K A T  IS  K IS Z O L G Á L U N K .

AZ EGYETLEN, KIMONDOTTAN 
VADÁSZOKNAK KÉSZÜLT 

NÉGYKERÉK-MEGHAJTÁSÚ 
SZEMÉLYAUTÓ A

SUBARU
LEGACY
HUBERTUS

MEGRENDELHETŐ: 
SUBARU AUTÓSZALON, 

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



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

sét, értékesítését.

M IT S U B IS H I  A U T Ó K  É R T É K E S ÍT É S E  
É S  S Z E R V IZ E L É S E ,

L A D A  N IV Á K  T E L J E S  F E L K É S Z ÍT É S E  A  T E R E P R E

NINCS AKADÁLY, 
HA NÁLUNK JAVÍTTAT!

Ú J  TEV ÉK EN YSÉG Ü N K :

B O L ÍV IA I, K A N A D A I 
É S  M O N G Ó LIÁ I 

VA D Á SZA TO K  S Z E R V E Z É S E !
SZERETETTEL V Á R JU K  A

4  W O  J n v i  I CENTER -ben

Címünk: 1068 Budapest. Liget fasor 46-48. 
Telefon és fax: 122-8872

Mindent egy helyen a 
STEFÁN KFT.-NÉL,

Szekszárdon! 
7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 32. Telefon: 74/19-609

VADÁSZBO LT:  
V A D Á SZ F E G Y V E R E K , Ö N V É D E L M I  

FEGYVEREK. LŐ SZEREK, FEG YVEREK  
B IZ O M Á N Y O S I Á R U S ÍT Á SA .  

T R Ó FEA B ÍR Á LA T  • FEG YVERJAV ÍTÁS • 
BELÖ VÉS V IZSG ÁZTATÁS  

T Á V C SŐ SZE R E LÉS

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

fllFS
AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!

MAGYARORSZÁGON LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK,
A GYÁRTÓNÁL VÁSÁROLHATJA MEG ÖNVÉDELMI 

ÉS VADÁSZLŐSZEREIT.
önvédelm i lőszereink:

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

7x64(11 g). 30-06(11.7 g. 9.7 g. 9.2 g)
7,62 x 54R (11,7 g. 9.7 g, 9,2 g) változatban.

Sörétes lőszerek:
12/70, 16/70 és 20/70 kaliberekben (NIKEFIOCCHI termékek).

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

Telefon: 36/61-122; MINTABOLT 216-os mollék. Telefax: 36/61-004
NE FELED JE : LEG O LCSÓ BBAN  N ÁLUNKI

VADÁSZ

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.30-17.30-ig.

V A D Á S Z F E G Y V E R E K  •  Ö N V É D E L M I ÉS  
S P O R T F E G Y V E R E K  •  L Ő S Z E R E K  •  VA D Á SZA T I 

K IE G É S Z ÍT Ő K  •  V A D Á SZ R U H Á Z A T  
kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.

Ha mezőgazdasági 
vagy erdei vadkár, 

akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor 

H U BERTU S.

A honosított francia 
vadkárelhárítási technológia 

csaknem százszázalékos védelmet 
nyújt, mégis olcsói Ahol már 

ismerik, csak ezt a technológiát 
használják. Több mint 50 

referenciaterület!
A  francia LACME villanypásztorokat 

Magyarországon a H U BERT U S 
forgalmazza.

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

A HUNNIA 
A VADÁSZATSZERVEZÉS 

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

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

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

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



Ktttnec
N IM R Ó D

K E R E S K E D E L M I Kft 

KERESSE AZ 1992/93. ÉVI ÚJ. NAGY KETTNER-KATALÓGUST 
ÉS AZ ABBAN SZEREPLŐ ÁRUKAT A SZAKÜZLETEINKBEN!

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

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

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

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

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

VADÁSZOKNAK, KARÁCSONYRA!
Korlátozott példányszámban még kapható 

a Szidnai-Bognár-Huszár szerzöhármas,

HÚSZ ÉV 
ARANYÉRMES TRÓFEÁI

című, gazdagon illusztrált 
nagy sikerű könyve.

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

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

urjiurist
H ÍRAD Ó
1024 Budapest. Retek u. 34.

Tel.: 115-2403. 135-2313. Fax: 135-2356. Tx: 22-7800
V A D D IS Z N Ó

K an  a gya rh o ssz : Lc lö vó si díj D M
14 cm ig 750.-
14 cm felett 990.-
16cmfclelt 1200,- +50,-/mm
20 cm felett 3200 - +90.-/mm

É R M E S  F E LÁ R  N IN C S !
Az elszámolás alapjául az agyar külsó ivén mért átlagos hossz szolgál. 

K an  h ibázás: 80.-+ 25% ÁFA; K an  sobzés: 250,- 
K o c a  le lövési dij: 395.-; hibázás: 40.- + 2 5 %  Á F A  
S ü ld ő  é s m a lac  lo lövé si dij: 95,-; hibázás: 15,- +25% ÁFA 

Koca. süldő, malac sebzés: a lelövési dij 50%-a

V A D D IS Z N Ó  T Á R S A S  V A D Á S Z A T  
R ig lizé s  (6 főig), fo lár 150.-/fő/nap 

Napi teríték minimum 3 db
H A J T Ó V A D Á S Z A T  (7 fő tő l), fe lá r 250,-/fő/nap

Napi terítek minimum 5 db 
Mind a riglizesre. mind pedig a hajtovadászatra ervényes:

K an  a gya rh o ssz : D M
12 cm-ig 500-
12 cm felett 850.-
Koca lelövési dij: 500.-
Suldó es malac lelövési díj; 250.-

Amennyiben a riglizésnel es hajtóvadászatnal megadott napi minimum te 
ritéket a vendegek a vadászterület hibájából nem tudják meglőni, akkor a 
napi kilövési felár 50%-át kell a vadaszcsoportnak kifizetnie Ha egyáltalán 
nem esik lövés vaddisznóra, akkor a kilövési felár 10%-át kell kifizetni. Ha 
a vadászvendégek saját hibájukból nem ejtenek el vaddisznót, akkor a tel 
jes árat kell kifizetniük.

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

C S A K  N Á LU N K :
Bizományos értékesítésre leadott sörétes ós golyós vadászfegyverek új

szerű állapotban, kedvező áron, nagy választókban
•

Gáz- és riasztópisztolyok 

Légfegyverek engedély nélkül 
•

Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a vadászfegyverek szakszerű javítá
sát. belovósét, bevizsgáltatását ós céltávcsó szerelését.

Fcgyverboltunk és műhelyünk cime: 
Budopost V I I . Wossolóny. u. 74. Telefon: 122-4002

Nagykereskedők, viszonteladók ós egyéni vásárlók figyelmébe ajánljuk 
DISZKONT részlegünket Budapest X  . Szacsvayu 44. Telefon: 147-2516

C O iiC ^ i

¥
h U Pis

ORDC T R A V E L
a TV  1-en m inden hétköznap reggel 5.47-kor. 
illetőleg szom baton 6.17-kor FA LU T ÉV É . 
vasárnap reggelenként 6.45-kor

FALUTÉVÉ MAGAZIN

MEGSZÜLETETT” ...D E MÉG JAVÁBAN „PÓLYÁS KORÚ"
AZ ELTERN NÉMET CSALÁDI MAGAZIN MAGYAR VÁLTOZATA

✓
n r
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H O L D  0 ( 1 alád

Elsősorban a gyermekes családok lapja, amely decemberben má
sodszor kerül az újságárusok standjára.

A TARTALO M BÓ L:
■ A  t iltá s  m ű vésze te , azaz mit engedhetünk meg a gyermek

nek, hogyan értessük meg, mit jelent a NEM .

■ Ú j m ó d sze rek  a c sa lá d te rv e z é sb e n : a nem kívánt terhes
ség injekcióval is megelőzhető.

■ K a rá c s o n y  zűr n é lkü l, azaz hogyan szervezzük meg, mit 
ajándékozzunk egymásnak, hogy felejthetetlen maradjon az 
ünnep.

■ Egészség-m agaz in , amelyben korosztályonként találhatnak 
hasznos tanácsokat a terhesek, kismamák és az iskolás korú
gyermekek szülei.

A T
EEZEZBBIalád

S E G I T S E G  A B O L D O G S Á G H O Z !



KARÁCSONYI 
AJÁNLATAINK

Vadásztársaink hozzátartozóinak figyelmébe ajánljuk eme sorokat, mert 
tippeket szeretnénk adni, hogy mivel lepjék meg egész évben „tekergő" 
szeretteiket

B U D A P E S T I  Ü Z L E T E K  K ÍN Á L A T A I:  
K E T T N E R - N IM R Ó D :

hubertus fazonú tiroli lódén 15 900 Ft-ért, Kettner esőkabátok kivehető 
béléssel 6700-6900 Ft-ért. elasztikus kordnadrág 6200 Ft-ért. Gore-Tex 
ruházati cikkek, sapkák, kesztyűk, alsó-felsó ruházat, görög bélelt kau- 
csuk csizma 2900 Ft-ért, valamint Swarowski. Zeiss és Tasco látcsövek 
és céltávcsövek.

D IA N A :
bórbetétes pulóverek, kardigánok 1900-2230 Ft, fegyverlámpák 5000 Ft
ért, puskatokok 690-3900 Ft. gyerekeknek festéklövö pisztoly 2200-4700 
Ft, vadászjelenetes pohárkészlet 750 Ft-ért (december 7-tól december 
11-ig az üzlet leltár miatt zárva lesz).

B O B W I :
lódén öltöny 8000 Ft-ért, .pufi" dzsekik 7500 Ft-ért, kalapok 1500 Ft-ig. 
ingek 1400-1750 Ft, kézmelegitó 480 Ft-ért, zsebkulacsok 1900-2800 Ft. 
fegyvertisztitó felszerelések 1300 Ft-ig.

P A R F O R C E :
infrakereső távcső 15 000-20 000 Ft. Legend keresólámpa 4300 Ft-ért. 
vadászkürtök 13 600 Ft-ért.

V A D Á S Z :
vadászjelenetes faliszekrény 12 800 Ft-ért, faragott fogas 8600 Ft-ért, fa 
ragott vadászjelenetes tükör 3570 Ft-ért, trófeaalátétek 1000-5000 Ft.

A R A N Y F Á C Á N  (K Á D Á R  U .):
trófeaalátétek 1200-2160 Ft, gyerekeknek műanyag- és festékgolyólövó 
légfegyverek 2900-5300 Ft, öt darab fegyver tárolására alkalmas fegy- 
verszekrény 12 000 Ft.

S Z E K S Z Á R D O N  A  S T E F Á N  V A D Á S Z B O L T :
pulóverek 1205-2180 Ft. fegyverlámpák 5400-7950 Ft, Tasco-Titán variá- 
bel céltávcsó 1,5-6 x 42 34 900 Ft, pohárkészlet 546-1105 Ft.

S IE G E R T - H U B E R T U S  V A D Á S Z B O L T  G Y Ő R :  
pulóverek 1200-3500 Ft, tölthető Duracel elemek 490-1000 Ft. vadász
lámpák 350-3000 Ft.

RECEPTEK
NARANCSOS FIATAL DÁMCOMB
Hozzávalók: 1 db fiatal dám- 
comb, 3 dl vörösbor, 3 db sárgaré
pa, 2 db petrezselyemgyökér, 2 dl 
olaj, húslé szükség szerint, 2 to 
jássárgája, 1 kg  narancs, cukor, 
só, örölt bors, szegfűbors ízlés 
szerint, zsem lem orzsa szükség  
szerint.

A dómcombot megtisztítjuk. 1-2 
órét gyümölcsecetcs vízben áztatjuk 
A vízből kivéve megszárítjuk. lábas
ban fűszerekkel, karikára vágott zöld
séggel olajon vagy zsírban 3 deci vö
rösborban puhára pároljuk. Ha a bor

kevés, húslét öntünk még alája. Fel
szeleteljük. összerakjuk A pecsenye 
levét leöntjük, átpasszírozzuk és a 
húsra öntjük, majd tojássárgájával 
bekenjük Ezután apróra vagdalt na
rancshéjjal. cukorral, zsemlemorzsá
val, órólt szegfűborssal. pici sóval 
meghintjük, vajdarabkákat teszünk rá 
és kisütjük, majd tálra rakjuk.

A pecsenyezsirt narancslével ve
gyítjük és külön szervírozzuk. Na
rancssalátát és burgonyapürét adunk 
melléje.

VADLIBASÜLT 
NARANCSSALÁTÁVAL

H o z zá v a ló k :  1 db  vad liba, 2 db  
sárgarépa. 2 db  petrezse lyem *  
gyöké r, 1 db  vö rö sh a gy m a . 1-2 
c ik k  fo k h a gym a, e gé sz  bors, 
3-4 b o ró k a b o gy ó , só , ke vé s  
ecet, 2 dl vö rösbor, o laj v a g y  
zsír (a pecse n ye  alá), kevés  
m ajoranna, 2 db  p o h ara s  tejföl, 
1 db  citrom , 2 e vőkan á l cukor, 
k e v é s  barnam értás.
A vadlibát szárazon megtisztítjuk 
(nem nyúzzuk), belsejét kiszedjük, 
ha elég zsírréteg van rajta, azt be
vagdaljuk, nem spékeljűk. 2 szál 
sárgarépa, 2 szál petrezselyemgyö
kér, vöröshagyma, fokhagyma, 
egész bors, 3-4 borókabogyó, só. 
kevés ecet és 2 dl vörösboros keve
rékben félpuhára pároljuk.

A fúszores léből kiemeljük, zo
mánctepsibe helyezzük, sózzuk, 
(enyhén) borsozzuk, a belsejébe 
kevés majoránnát hintünk, és végül 
tejföllel leöntjük, majd készre süt
jük.

A pecsenyelét leszűrjük, karikára 
vágott citrom héját, kevés tejfölt és 
égetett cukrot teszünk bele. majd a 
barnamártással elkeverjük. Jó l ösz- 
szefözzük. Utána a citromhéj-kari- 
kákat kidobjuk és a mártást külön 
tálkában tálaljuk.

A sültet feldaraboljuk, a tálon új
ra összerakjuk és citromszeletekkel 
díszítjük.

Egészben sült burgonyát és na
rancssalátát adunk melléje.

dr. N a gy n é  Len d vay  Gabrie lla

HÁROM, HALAKRÓL SZÓLÓ 
KÖZMONDÁS

V ÍZ S Z IN T E S :  1. A tél megteremtője. 
5. Szene i M o ln á r  A lbert (1604) 
gyű jté sé b ő l v a ló  kö zm o n d ás  (4-ik
kockába Sz-betű irandó). 8 Előd. 9. 
Névelós csapadék. 11. Számnév 12. 
Fordított kicsinyitóképző. 14. Nagy 
eső. 17. Lángol. 18. Kórházi osztály 20. 
Favágó eszköz. 21. Esztendeje. 22 Hór 
hegyén halt meg 123 éves korában 23 
Két hangszerre irt zenemű. 24. Sava
nyú ellentéte. 25 Legelő. 28. Verssor 
összecsengés. 29. Egyforma betűk. 30. 
Szerszám. 32 Személyes névmás. 33. 
Évszak. 34. Elődje 36 Fafajta. 38 Nagy 
ellentéte. 40. Kosztoltat. 42. Vissza: já
rom. 43. Romániai hegységből való. 
45. Itt született Szarvas Gábor nyel
vész is. 46 Kettős betű. 47. Nátrium- 
karbonátot 48. Spanyolországi és ma
gyarországi gépkocsik jelzései. 50 Ipa
ritanulót. 52. Nép.

F Ü G G Ő L E G E S :  1. D u g o n ic s  A n d 
rás (1820) gy ű jté sé b ő l va ló  k ö z 
m ondás. 2. Ilyen szomszédság is van. 
4. Bo rt kell inni rá. S ir isk a  A n d o r  
(1891) gy ű jté sé b ő l va ló  k ö z m o n 
dás. 6 Korcsolyafajta 7. Lapfajta 9. 
Nem szelíd névelővel. 10. Férfinév. 13. 
Autó fontos része. 15. Illés Béla mo
nogramja. 16. Névelők. 17. Esztendő
im 18 Bibliai alak 21. Csapadék ke
verve. 26 Káposztafajta. 27. Ilyen kert 
is létezik. 30. Hasadek. 31. Elődje. 33. 
Idegen három. 35 Becézett női név. 
37. Van ilyen sebészet is. 38. Végtelen 
ötödrész latinul. 39. Azonos betűk. 41. 
Férfinév. 43. Vissza: becézett női név. 
44. Gorog i betű. 49. Egyszerű szer
szám, 51. Fa része 
Beküldendő a három közmondás. 
Beküldési határidő: dec. 20.

M o k o s  István

HÍRKÉP
A tká r  határában 
ejtette el Fa rkas 

Jáno s, a V ám osgyork i 
K ittenberger Vt. tagja, 

fácánozás közben 
a képen  látható 

hata lm as kan  rókát, 
am ely a m érlege léskor 

nem  kevesebb, m int
10,5 k ilogram m ot 

nyom ott!

FOTÓ: AD A M IK  M IKLÓ S
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Dr. KOVÁCS MIKLÓS
(1943-1992)

Ez az, amit nem lehet megszokni. 
Újból és újból fölkavarja érzelme
inket, amikor egy-egy munka- és 
vadásztársunk tragikus hirtelen
séggel átköltözik az Örök Vadász
mezőkre. Fiatalon, tetterösen, tele 
várakozásokkal, elképzelésekkel. 
Dr. Kovács Miklóst a vadászok a 
MAVAD kereskedelmi igazgatója
ként ismerhették meg 1983-ban, 
előtte külszolgálatát töltötte Dáni
ában. Agilis külkereskedő volt, aki 
sokat tett azért, hogy a vadászok 
és a vadkereskedök kapcsolata 
eredményes együttműködésre 
nyújtson lehetőségeket. Jószerint 
mindenki ismerte. Személyesen 
járta a megyéket, közgyűléseket, 
vadászrendezvényeket. Elnöke 
volt a MAVAD Bérkilövó Vadász

társaságnak, igy az egyesületi élet 
sem volt idegen a számára. A múlt 
év októberében a Vadkereskedel
mi Szövetség főtitkárának nevez
ték ki, és igy igen nagy érdemei 
voltak abban, hogy ez a szövetség 
egy óv alatt jelentős szakmai sike
reket, érdekvédelmi eredménye
ket mondhat magáénak. Sokan 
emlékszünk kiváló diplomáciai ér
zékére, amelyekkel a meglehető
sen magas hőfokú eayeztető tár
gyalásokat vezette. Értetlenül ál
lunk ennek a tragikus életútnak az 
utolsó mérföldkövénél. Ismét 
olyan távozott körünkből, akire 
még sokáig szükségünk lett volna, 
hiszen még ötvenéves sem volt.

Emlékét kegyelettel megőriz
zük!

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Átalakul a Magyar 

Vadkereskedelmi Szövetség
A  szövetség legutóbbi elnökségi ülésén szervezeti változásokról döntött. 
Az ügyvezető elnök az eddigieknél szélesebb jogkört kap. ugyanúgy, mint 
a különböző szakbizottságok elnökei. Az irodában egy munkatárs tart egy
fajta diszpécseri ügyeletet, és jelentősen megnő a szakbizottságok feladat
köre is. Ezután a közgyűlés tagjai sorába felvette a Venatio Hungarica 
Kft.-t, a Zalai EFAG-ot, a Hungarovad Kft.-t, a Szent Hubertusz Kft.-t. a 
Stella Kft.-t, a Bólyi Mezőgazdasági Kombinátot, a Trófea Kft.-t és a Lip- 
ták Bt-t.

A Békés megyei vadászok küldöttei
nek értekezlete december 14-én lesz. 
A közgyűlésen dr Pásztor Gyula or
szággyűlési képviselő tart előadást a 
vadászat jövőjéről, elképzelésekről. Az 
idei vadászideny egyébként Békés me
gyében igencsak jól kezdődött Lap
zártáig hetezren felüli fácántentéknek 
örülhettek, és a java még hátravan.

Állítólag verébre célzott, de egy oszt
rák határőrt sebesitett meg egy ágfal- 
vai tanuló légpuskájával, amelyet trak
torral való szántás közben sem tudott 
nélkülözni. A kellemetlen incidens tíz
ezer forintos pénzbüntetéssel és a 
.sógorok" előtti kellemetlen magya
rázkodással végződött

Nemzetközi kiállítások naptára 1993 ra 
Nemzetközi Zöld Hetek január 22-31.
Jagd  und Hund január 26-31.
IW A  (vadászat-sport fegyver) március 12-15 
Jagen und Fischen április 30-tól május 5-ig

Berlin 
Dortmund 
Nurnberg 
Erding. München

A vadászat jelene és jövője témájában 
fórumot rendez a Veszprém Megyei 
Vadász Szövetség december 7-en. a 
Bakony Művek központjában, délelőtt 
10 órai kezdettel. A megnyitó előadást 
Bánffy György, az OMVV elnöke tartja.

Kiss Ríchárd festőművész munkáiból 
lyűjteményes kiállítás nyílik a BUDA 
ENTA HOTEL Krisztina-termében de-

az tv Új Reflektor magazinja, de hogy. 
hogy nem. végül is nem került adásba, 
csak a regionális csatornán, amelyről 
többen videóra vették. Ez a kissé anya
gias vadásztársaság egyébkent nem 
tagja a megyei szövetségnek, s a piac- 
gazdaság dzsungeleben önállóan es 
meglehetősen sajátos etikai normák 
szerint vállalt .úttörő- szerepet.

A Zalai EFAG ad otthont december 17- 
tól 19-ig a C.I.C. nemzetközi trófeabí
ráló bizottságának. A hírek szerint a 
rangos zsűri bírálja majd el az 1992-es 
év legkiválóbb bikáinak agancsait: a 
szentpéterfőldei. a noszvalyi és a pus* 
pokhatvani különlegességeket, vala
mint a7 előzetes bírálat alapján 210 
pontra értékelt idei guthi dámlapátot 
Rekord ugyan nem várható, de nem
zetközi rangunk minden bizonnyal 
öregbíthető.

A  m ú lt hónap  u to lsó  nap ja iban  s i 
kerü lt c sa k  m egtudnunk, h o gy  a 
köte lező  vadász  fe le lő ssé g i b iz to 
s ítá s  díja 1993-ra m iként változik. 
M in d k é t b iz tosító  m egdup lázta  
árait: az Á B  a tava ly i 160 helyett 
320, a H u n gária  B iz to sító  500 h e 
lyett 1000 forintért nyújtja sz o lg á l
tatásait. Az Á B  ú gy  döntött, h o g y  
az ed d ig i o g y  160 fo r in to s  bó lyog  
helyett ke ttő t ad, a H ungária  
nyugtát ad  a vad ász je gy  k ivá ltá 
sa k o r  le róható  b iz to sítá si ö ssz e g  
fejében. A  ké sed e lem  o k a  -  ú gy  
hírlik -  az volt, h o g y  a rad iká lis  á r
em e lést engedé lyeztetn i kelle tt a 
fe lügye letné l. A rró l nem  szó l a fá 
ma, h o gy  a százszáza lékos e m e 
lésnek  a ba leseti e se m é n yok  érté
ke, gy ak o r ib b á  vá lá sa  vo lt-e  a m a 
gyarázata, v a g y  netán szé le sebb  
körű  szo lgá lta tá so k a t kapunk-e  a 
pénzünkért?

cember 4-én. A megnyitó ünnepség 
délután 3 órakor kezdődik Banffy 
György beszedével.

Újból hallatott magáról a devecseri 
Papp János fele vadásztársasági kft. 
A hirek szerint, aki lemond a bikájáról, 
a Jehetóseget- a kft jó pénzért fölvá
sárolja és kifizeti. Mindezekről és egy 
sor más visszásságról műsort készített

LAPZARTA UTÁN
Az FM  vadászati osztálya - a vezető személye körüli .válság" mi
att - közel egy esztendeje nem hivott össze értekezletet a megyei 
vadászati felügyelők részére. November 24-25-én ezt pótolva, két 
napon keresztül 11 órán át értekezhettek a felügyelők, amelyről - 
mivel a megbeszélés zártkörűnek lett minősítve - Vajai László fő 
osztályvezető tájékoztatta szerkesztőségünket.

Az értekezlet témáit hosszan lehetne sorolni, zömében az e l
hangzottak még nem publikusak, mert összefüggnek a 30/70-es 
miniszteri rendelet módosításával, amelyet december közepén ir 
alá a miniszter. Ami viszont biztos, hogy a felügyelők megegyez
tek az államigazgatási eljárások egységesítésében és megerősí
tést nyert az első fokon intézkedók felelőssége és önállósága.

(Néhány - a vadászok számára érdekes - téma földolgozására 
későbbi számainkban visszatérünk.)

M e g f e n *  havonként íó sre rke tz tó  C s a k ö  S á n d o r  
fe le lős srerkesztó H o m o n n a y  Z s o m b o r  
A  szerkesztőse ? levele/es« o m o  1245 B u d a p e s t  P f. 120*

A  sze«kesztóseg é s  a i  egyesület
cím e B p  V .  Honvéd u 8  IV  
e<n 3  Te(#foo 131 1031 Telefon 
es fa* 131 4368 K.ad,a a Jahr 
K *dO . 10S5 BixJjpest. B H í s v  
B ditntu 9  11 Telefon 131 0744 
Fa* 111-8605 fe<eió« k»adO a 
kft iga/gato fOszerleaztOje

A M agyar V A O A SZ L A P  oW i/ethetó r6zsa$/>nu 
postautalványon a szertesztósóg le v e le s *  
címén vagy átutalással a  J a *r  Kiadó A G R O  
B A N K  nal veretett 219 98688/8*1 01184 es 
siam iara A  lap ek>?.*eth«t<> m eg a  M.rtep döf*ze 
tasi es tápellátási Uodaoai (H E llR ) 1900 Buda 
pest X I I I . le he l u 10/A. közvetlenül vagy posta- 
utalványon vaUm .ni átutalással a  Postabank Rt 
219 96636 02799 pén/fo*galm. j*!;oszam/e 
A z  e lő f ize té s i díj e g y  évre: 380 fo r in t

I S S N :  1215 8159

Athenaeum Nyomda. 
92 1086 
F e le s s  verető 
V ida  J ó z s e f  
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