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X-NEK SZÓL, 
HOGY Y IS ÉRTSE!

Legutóbb - amikor az Erdészeti 
Egyesület vezetőinek a Vadgazdál
kodási Alap ellen az országgyűlési 
képviselőknek küldött levelét bírál
tuk ..Mélyütés” címmel - az érintet
tektől. korántsem hivatalos formá
ban, de igen kemény elmarasztalá
sokat kaptunk. Az eltérő vélemény 
tisztelete, még fehér holló nálunk. 
Akadt azonban ennek az ügynek 
egy sokkal nagyobb jelentőségű 
másik tanulsága is. amit szóvá kell 
tenni. Végigkérdeztem az általam 
ismert Erdészeti Egyesületi tagokat, 
a különböző helyi csoportok veze
tőit és tagjait, egyetértettek-e a ve
zetőség akciójával és egyáltalán 
tudtak-e róla?

Az eredmény enyhén szólva meg
lepő volt. Akadt, aki felháborodá
sában azonnal ki akart lépni, má
sok hevesen tiltakoztak és csak az 
események után tudták meg, mi is 
történt. Nem is kevesen pedig egy- 
egy leírhatatlan szóval „minősítet
ték" a levélírókat. Ha csak egyetlen 
egyetértővel találkoztam volna, 
nem hallgatnám el, nem volt. Ak
kor pedig kivel vitatkozunk? Le
het-e többségi, azaz egyesületi ál
lásfoglalásnak minősíteni egy min
den bizonnyal kisebbségi vezetői 
véleményt? Itt többről van szó, hi
szen nem csupán erről az esetről 
beszélhetünk, s korántsem egyedi 
közéleti jelenség az, hogy a farka 
csóválja a kutyát. Nyugodtan beis
merhetjük: a mi szervezeteinkre 
mindezek éppúgy jellemzők, és a 
változások messze elmaradnak a 
korszakosnak ncvezhetőktöl. Utó
lag ugyanis valamit csak tudomásul 
lehet venni a tevőleges részesség, 
beleegyezés nélkül. A demokratiku
san megválasztott vezetőnek éppen 
az alkalmasság feltétele és vállalt 
kötelezettsége a tagság véleményé
nek ismerete. Ezzel szemben joga 
van ahhoz - és minden bizonnyal 
képessége is -, hogy ha kell, meg

győzze híveit, akiknek a bizalmából 
lett kiválasztott képviselő. Nem ta
nult szakma, nehéz szolgálat ez, itt 
türelmetlenséggel, zászlólengetés- 
sel, sokra senki nem viszi. A cso
portérdeknek mindenképpen fe
lette kell állnia az egyéni érdeknek, 
véleményeknek akár tagsági, akár 
vezetői. Ha pedig ez nem megy. 
nem sikerül jó. használható megol
dásokat találni, tisztességesebb a 
konzekvencia levonása és a lemon
dás. Nem megy ez mindenkinek, 
így és - bizonyára - csak így van 
remény bármiféle szemléletválto
zásra. mert meglett emberek több
nyire szívesebben bújnak vissza a 
kitaposott régi cipőbe, mint a csil- 
logó-villogó új. de eleinte gyötrel
meket is jócskán hozó új lábbelibe. 
Ténykérdés, hogy tele van már és 
nehéz a képzeletbeli hátizsák, nem 
is bírja mindenki, mégis valakinek 
cipelnie kell. Bár a látszat manap
ság nemigen ezt mutatja, de ereden
dően az egyesületek, szövetségek 
hasonló érdeklődésű emberek mű
ködő szellemi közösségei, amelyek 
kitűzött értelmes célokért és nem 
valamik vagy valakik ellen jöttek 
létre. Pótolhatatlan kár, hogy szép 
számmal akadnak, akik egyszerűen 
nem tudnak már ellenségkép nélkül 
élni. Az utóbbinak nálunk egyetlen 
ismérve van: a másság, az eltérő vé
lemény. Nem meggyőzni, hanem le
győzni akarnak mindenkit, mind
egy milyen eszközökkel és milyen 
áron. Erről kellene mielőbb leszok
ni, ez kellene a mindenképpen 
szükséges „fejvizcseréhcz” és ez 
volna az első észrevehető tétova lé
pés a demokratikus gondolkodás
hoz. Ehhez kíván Önöknek, mind
nyájunknak sok, messziről kicsinek 
látszó, de közelről szabad szemmel 
is jól látható eredményeket az új 
esztendőben:

Homonnay Zsombor
felelős szerkesztő

ELOFIZETES
Még mindig nem késtek el azok a vadásztársaságok, akik úgy dön
töttek: előfizetnek a VADÁSZLAP-ra! Az éves előfizetési díj 360 fo
rint, amelyet egyénileg vagy kollektiven lehet befizetni az AGRO- 
BANK-nál (Budapesti Területi Fiók) vezetett bankszámlánkra, 
219-98588/651-01228-00. Akik rózsaszínű postai pén/csutaltányon kí
vánják befizetni az előfizetési díjat, címzésül a következőt szívesked
jenek az utalványra írni: Jahr Kiadó - VADÁSZLAP 1245 Budapest 
Pf. 1209.

VADASZBAL
Valami nagy .durranást" tervezünk! Március 12-én a fővárosi 
Hungária Szállóban olyan vadászbál megrendezését tervezzük, 
amely minden résztvevőnek emlékezetes lesz - ezt garantáljukl 
Egyelőre a műsorból csak annyit árulunk el. hogy a felkért közre
működőkön kívül a vadászoké lehet a színpad, akik kedvet érez
nek a szerepléshez, legyen szó nótáról, prózáról, táncról, hang
szeres előadásról... lássuk, ki mit tud?

Arra törekszünk, hogy a részvételi díj ezer forint alatt maradjon 
és a Concorde Travel segítségével kedvező árú szálláshelyekről is 
gondoskodunk. A vadászbálon fogjuk nyilvánosan kisorsolni a 
VADÁSZLAP előfizetői versenyének dijait és ha minden sikerül: 
megjelentetjük a VADÁSZLAP humoros báli különkiadását.

Hát ennyi, mind a vadászbálra, mind a műsorban való közremű
ködésre a szerkesztőség cimén (VADÁSZLAP 1245 Budapest Pf. 
1209) várjuk a jelentkezéseket.

HUBERTUSZ KERESZT
A Vadászati Kulturális Egyesület új vadászati kitüntetést alapított, 
amelynek három fokozata lesz. A „Hubcrtusz Kereszt” első fokoza
tát minden vadász megkaphatja, akit erre a vadásztársasága javasol. 
A második és harmadik fokozat feltételeit, a kitüntetés és jelvény 
végleges formáját most dolgozza ki a VKE vezetősége. A „Hubcr
tusz Kereszt” kitüntetést első alkalommal szeptember 18*án az Or
szágos Vadásznap rendezvényein adják át a vadászatban-vadgazdál- 
kodásban, valamint a vadászati kultúra ápolásában kiemelkedő te
vékenységet végzett vadászoknak.

111 igen, 92 nem és 21 tartózkodás mellett elfogadta a T. Ház 
a Vadgazdálkodási Alapot. Az új, egységes szerkezetbe fog
lalt FM-rendelet így a napokban megjelenik.



SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

M ú lt  h avi szám unk m egjelenése után 
s/ a m la h n  érdek lődő  kérte  ra jtu n k  szá
m on d r. G á n ti T ib o r „R cm ctcM ild ö '* c í
m ű k ö n vu 't, a m e h ru l rendhagyó recenzi
ót kö zö ltü n k . A  köo>> m egrendelhető 
m agánszem élyek és v iszon teladók  részére 
a  K o g itá to r G m k . 1077 Bud apest, lle te s i 
S á n d o r té r 2. cím en. T e lc fo n sz ám u L  
am ely egyben fax  is: 141-2872.

Ez e n k ívü l kap h ató  a K ettn er-N im ró d  
vad ás/bo ltokban . az A n g ya lfö ld i K ö n y
vesbo ltban  (Bu d ap est X I I U  V á c i ú t 100.) 
és a Bu d ap esti K önyvértékesitó  K ft.-n el 
(B u d ap est V I I „  V ö rö sm arty  u . 5 .).

Po sz tás B a lá z s , K isú js z á llá s : „...Kérem 
szíveskedjenek megírni a Nemzetközi 
íjász Szövetség (F IT A ) cfmét, valamint 
a nagyobb cégek levelezési címeit, eset
leg valamelyik hazai gyártóval 
együtt...”
Levelét továbbítottuk Puskás Imrének, 
akt segítségül az alábbiak közlését kérte. 
levélírónk ét más érdeklődők számára.

A Nemzetközi íjász Szövetség (FITA) 
elnökének nevét és címét a Magyar íjász 
Szövetségben tudják megmondani (1087 
Budapest. Dózsa Gy. út 1-3. Tel.: 114- 
0868).

A terep- és vadáxzijászattal kapcsola
tos kérdéseivel forduljon a Magyar Terep- 
és Vadászijász Egyesülethez (2100 Gödöl
lő. f f .  137). íjak gyártásával külföldön 
ma már sok cég foglalkozik. Közülük ta
lán a legnevesebb a BEAR ARCIIERY  
ISC. 46 S ÍK  41 ST. BOULVARD 
GARFSVILLE. FLORIDA 32601 USA.

Magyarországon Kassai Lajos foglal
kozik íjak készítésével és forgalmazásá
val. Címe: 7521 Kaposméró. Kossuth u. 
97. Tel.: 82/13-300. 62-es mellék.

R em ényfy L á sz ló , E g e r : „ Megdöntöttük 
a kommunizmust, és elérkezett a nagy 
eldölések ideje. Most dől el ugyanis, ki
nek mennyi jut a szétosztásra, eseten
ként elkótyavetyélésre kerülő közva
gyonból. Most dől el, ki lesz gazdag, ki 
szegény, kiből lesz az úr és kiből lesz a 
szolgája...

A Korlátlannak tűnő lehetőségek 
megihlették a törvény-előkészítőket is. 
A  „földművelésügyi alapok" nevű tör
vénytervezetbe - mint a görögök a har
cosaikat a trójai falóba - bclecsempész- 
ték a maguk és vadászcimboráik pecse
nyesütési terveit szolgáló paragrafust is.

Ehhez tudni kell, hogy az ország va
dászterületeinek túlnyomó részét mé
lyen a reális ár alatt, korrupt állami

tisztviselők adták - adják - bérbe a va
dásztársaságoknak. vadászcimborák
nak, esetenként saját maguknak. (Tisz
telet a kevés kivételnek!) A törvény-elő
készítők most e területeket is a vadász- 
társaságoknak szándékoznak bérbe ad
ni. Ez ugyan semmilyen összefüggésben 
nincsen a „földművelésügyi alapokkal", 
ami tehát c*upán fedőneve a tervezet
nek; ezért van idecsempeszve.

Ám e csel írásra ihlette az Országos 
Erdészeti Egyesületet is és tájékoztatta 
erről a képviselőket. Sőt. még azt is hoz
zátette. hogy az „alapok" között a vadá
szati alapra nincsen szükség. E dugi- 
kassza eddig is a vadászok passzióját és 
hasznát szolgálta az államkassza rovásá
ra. Ha pedig a földtörvény meghozatala 
előtt változást akarunk a vadászat terén, 
annak abba az irányba kell történnie, 
hogy a termőföldek gazdái ne legyenek 
kirekesztve a vadgazdálkodás lehetősé
géből. Ne ők kényszerüljenek viselni a 
vadgazdálkodás terheit, míg a vadászok 
élvezik annak hasznát, passzióját.

Az erdészek megmozdulása pedig 
annyira szíven ütötte a vadászokat, 
hogy „mélyülésként" minősítik a Va
dászlap decemberi számának címolda
lán. Érvelésük ugyan alig-alig kapcsoló
dik a tárgyhoz, annál részletesebben 
van kifejtve. Hogy tudniillik az állami 
kezelésű vadászterületeken nagy káro
kat is okoz a túlszaporitott nagyvadállo
mány, elsősorban éppen az erdeinkben. 
Ebben bizony nagy igazság rejtezik, de 
ezen más módon is lehet segíteni, mint 
ahogy a vadászok ajánlják.
Levele hemzseg a tévedésektől. csúsztatá
soktól. hangneme, vádaskodásai önma
gukat minősítik. Éppen ezért tettük „ köz
kinccsé“ ilyen is van. Mondhat ugyan 
bármit. vadvédelmet szolgáló alap min
den kultürországban van. mindenféle 
nyakatekert magyarázatok nélkül.
Több levélírónk érdeklődik az Ebte
nyésztők Egyesülete (M EO E ) címe 
iránt. Levelezési címük: 1117 Budapest. 
Fadoisz u. I I .  A telefonszámuk: 162- 
1231, a titkárságé: 166-1463.

A p ró h ird etése in k  -  a  tévedések e lk e rü 
lése érdekében -  csak  az e lő fize tő in k  ré
szére ingyenesek, a k i nem e lő fize tő je  a 
lap n ak , annak  postán  csekket kü ld ünk. 
Felhívjuk továbbá szerzőink szíves fi
gyelmét, hogy szerkesztőségünkbe eljut
tatott Írásaikat kettes sorközzel, 2S sor. 
hatvan leütéses szabvány gépelt oldalon 
szíveskedjenek legépeltetni, legalábbis, 
ha egy mód van rá.

Mire szabad vadászni?
JA N IÁ R B A N  és F E B R L Á R B A N

giim /anasbika vrlcjt. -trhea. -iiaő. -borjú, td im b ík i sclrjt. -írben. -tinó. -borjú #  
o/\uta. -gidj •  muílonko*. -jerke. -baran> •  taddiwao •  facánkakav -l*uk •  

fiag> lilik , tét esi lúd •  tőkés-, bójli-. oórgő-. barát- és futyulőréce, szárcsa •  balkani 
gerle •  úrtgl o>ul. ha/igörcny. pc/sniapocok •  es dolm aajos *arju. szarka. szajkó.

róka (a  továbbiakban: dú%atf).

Februárban 15-ig elejthető: girnnranastebea. -ö»ó, borjú •  ó/suta. -gida •  balkani 
gerle. •  A hónap %égeig lőhető: «add Ks no. üregi «>úl, pe/\ma pocok és a dutad fajok.

JANUÁR
Télhó, vag y  Bo ldogasszony hava

Dátum Holdfázis A  Nap
kelte nyugta

A  Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos
hom ersekiete 

C cls.us fokban

5 Kedd 732 1608 13.11 4 23 1.6
6 Szerda 7 31 1609 1406 5 26 1.6
7 Csütörtök 7 31 16 10 1512 6 23 18
8 Pernek © 13 37 731 16 11 16 27 7.10 1.6
9 Szom bat 730 16 12 17 46 750 1.0

10 V a sá rn a p 730 16 14 1908 8 22 1.0
11 Hetfó 730 1615 20 28 8 51 1.3
12 Kedd 729 16 16 21 47 917 1.3
13 Szerda 729 16 18 23 04 9 42 1.2
14 Csütörtök 728 16 19 1008 1.3
15 Péntek *  501 7 27 16 20 0 21 10 36 1.1
16 Szom bat 7 27 16 22 1 35 11 08 1-3
17 V a sá rn a p 7 26 16 23 248 11 46 1.7
18 Hétfő 7.25 16 24 351 1231 U
19 Kedd 7 24 1626 4 49 13 24 1.1
20 Szerda 724 18 27 5 39 14 23 1.3
21 Csütörtök 723 1629 6 19 15 26 U
22 Péntek •  19 27 722 1630 652 1630 08
23 Szom bat 7 21 16 32 7 20 1735 0.8
24 V a sá rn a p 7 20 16 33 744 18 39 0.7
25 Hetfó 7 19 16 35 8 05 19 42 \ 2
26 Kodd 7.18 1636 8 25 20 44 1.5
27 Szerda 7 17 1638 844 21 47 1.3
23 Csütörtök 7 16 1639 905 22 50 1.5
29 Péntek 7.14 1641 9 27 23 54 1.3
30 Szom bat 7.13 16 42 953 1.6
31 V a sá rn a p 2> 020 7.12 1644 10 24 059 1.7

FEBRUÁR
Télutó, vag y  B ö jtc lő  hava

1 Hétfó 7.11 1645 11 02 204 2.1
2 Kedd 709 16 47 11 50 307 2.4
3 Szerda 708 16 49 1248 406 2.7
4 Csütörtök 707 1650 1358 4 57 2.8
5 Péntek 705 16 52 1515 5 41 2.8
6 Szom bat 7<M 16 53 16 37 6 18 3.1
7 V a sá rn a p © 056 7 02 1655 1800 6 49 2.7
8 Hétfó 701 1656 1922 7.17 2.6
9 Kedd 6 59 1658 20 44 744 3.2

10 Szerda 658 1700 22 03 810 3.2
11 Csütörtök 656 17 01 23 21 8 39 3.2
12 Péntek 6 55 1703 9 10 36
13 Szom bat ti 15 57 6 53 1704 035 9 47 38
14 V a sá rn a p 6 52 1706 1 44 10 31 36
15 Hetfó 650 1707 244 1121 36

Ú jhold - • ; Elsó negyed - >; Holdtölte - Q ; U to lsó  negyed - C

APRÓHIRDETÉS
Vadászható áltatok kitömését vállalom Vásáro
lok szajkót (mátyásm adarat) 220. é rd * szalon
k it 220. vadászható récéket 260 és szarVát 200 
Ft/db. Fagyasitott expresszcsomagot veszek 
átl Fizetés utólag, postai utalványon! Szabó De- 
zsóné. 8600 Nagykanizsa. Levente u 7.

.M aTa* vadászcsúzl* eladók' Fémágas. arós 
csógum i. formatervezett markolat felbélyeg
zett válaszborítékért részletes leírást kukk* 
Postai szállítással is* Érdeklődni Magyaros* Ta
más. 1078 B p . Nefelejcs u. 30. Tat.: 121 5788

Fiatal, független vadgazdálkodási szaküzem- 
nők. aprovadgazdíüaikodási gyakorlattal á l

lást keres Telefon 59/21 606 Szabó Lajos

Eladó 7 x64 es cseh golyós fegyver kisipari fa
ragott aggyal. 4-12x56 os japan céltávcsóvel. 
beépített lámpaszerelékkel és lámpával Érd.: 
M eleg László. 8800 Nagykanizsa. Maklósfa u
2/D.

Tel
Rem«ngt
: 22/322 <973

Eladó 243 as jugoszláv Remmgton 6 x 45 ős ja- 
pan tavcsóvel szerelve. Irányár, tó  000 forint.

Ács Viktor. 6000 Kecskemét. Kenderessy u. 8
Tel.: 78/328 229

Frissen múszakizott. 9 éves IZS 27E sórétes 
bock vadászfegyver, reális áron eladó író  ifj 
Deli Péter. 6098 Tass. Dunai út 35.

M A U SER  8 x 57 J S  golyós feow er. 4-12 x 56 os 
japán céltávcsóvel szerelve 56 000 forintért el 
adó. Érd : Fábián Tibor. 8900 Za'aegerszeg. Rá 
kóczi u. 10-22 II e 27.

Eladó egy 2 éves rottweil gyártmányú, elóáay 
táras ismétló sórétes vadátzfeoyver. Cal 12/76. 
és 70 es Tárkapacitás 5 db írd  az esti órák
ban a 92/11 391 telefonon. Pudner László

Spániel kiskutyák külföldi vérvonelu. vadászó 
szukáktól, import kantól eladók. Vadászatra is 
kitúnó fajtat Győztes tarka kannal pároztatást 
vállalok Kenéz József íwv vadász. Baranyaié 
nó. Szabadság u 73.

Hannoven véreb kiskutyák eladók Vadész. er 
dészeti célokra, nagyon olcsón, törzskonyv nél
kül Érd Szegedi Flóriánné. 8-15 órá»g: 134- 
0717 telefonon.

15 hónapos pointer szuka, olcsón eladó, törzs- 
könyvvel Szabó Tibor. Kisköre. Május 1 út 19

Kifogástalan kuUemú. apróvadra tökéletesen 
bevadászott s«meszórű német vizsla kanommal 
fedeztetést vállalok Péter Géza. 9141 Ikrény. 
Vasút sor 6/A. Tel.: 96/57 049

ígéretes pointer kölykök eladók (5 hónaposak). 
A szülök kiváló vérvonalakat képviselnek, díj
nyertesek Pointer és simeszórú foxterner kóKr- 
kokre (tavaszi alomra) előjegyzést elfogadok 
Kérjen tájékoztatót Deli Zoltán 5820 Mezőhe
gyes. Posta u. 10.

Nevemben születésű, törzskönyves magyar 
vizslakótykók eladók Cím: Bozsoki Imre. Bala- 
tonendréd. Fó u 31 T e l: 31-306

Karácsonykor szüleien, törzskönyvezett, vadá 
szó szülőktől származó cesky fousek kiskutyák 
eladók a Jablorveczky kennelben Érd este a 
06 80/60 054 es telefonon

Kispuska. TOZ 8 as (22 es k a i) távcsővel fe l
szerelve. faragon tussal eladó, érdeklődni tele 
fonon lehet. 94 61/372 17 óra után

HALOTTAINK
Barsl G yula a m.skolci Halomven Vt tagja, a Vt 
alapító tagia. 1992 augusztus 28 án. 71 evet kora 
bán a* orok vadászmezőkre kóHóion E miékét órtz 
zük A Halomvári Vt. teg»ai - barátai
Mély fáidalommal búcsúzunk Id. Fótos lim e  va 
dásztérsunktol. vedész társasagunk nyuoöijai vad 
őrétől, aki életének 90 évében a^unyt Emlékét ke 
gyelenel megőrizzük! Abádsiatolu Hubertus Va 
dasztérsesag mtézötxzonsága és tagsága
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Koronky latvén. 
vadas/tasseségunk von gazdasagi vezetője, maid 
elnöke hosszú szenvedés után elhunyt Emlékét ke 
gyetettel megőrizzük Zempléni Hubertus Vt tagsé 
ga és mtézőb«zonsaga
Méhr fájdalommal és megrendüléssel tudetfuk. 
hogy Tóth Nándor beles* lakos, akrvel közel 30 
év*g vadásztunk egyún. 89 éves koréban váratlanul 
etounyt Személyeben nemcsak agy *gaz vadászt 
vesztenünk, hanem o*y*n barátot «s. ak.nek emléke 
sokáig élni fog köröttünk Emlékét kegyelettel órz. 
é mezócsokonyei Rákóczi Vadásztársaság tagsága
Fájdalomtól megtört szKvel tudatjuk mindenkivel, 
hogy Udv»rnoki LA s í lót életének 46 evében |ra 
g hús hirtelenséggel szoMona el közülünk a halai 
Udvarnoki tésztó a Vadcoop Bérkilovő Vadas/tár 
saság tag»a volt. utoHó útjára csaUdia. barátai, ve 
dásztársé* november 13 én kisérték a Csepeli teme
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A VADASZAT ZSOLDOSA
I N T E R J Ú  D R .  E G Y E D  I S T V Á N N A L

VADÁSZLAP: Hisz abban, hogy 
elnyerik a pályázatot?
DR. EG YED  ISTVÁN: Ha nem 
hinnék, nem próbálkoznánk a pá
lyázat elnyerésével. Természetesen 
ahhoz, hogy a nemzetközi kiállítás 
megszülessen, még nagyon sok ha
zai és külföldi szervezet, hivatal 
anyagi cs erkölcsi támogatását kell 
megszereznünk.
VADÁSZLAP: Milyen jellegű kiál
lítást tervez?
DR. EG Y ED  ISTVÁN: Olyan va
dászati és természetvédelmi kiállí
tásra gondoltunk, amelyben a vadá
szat csak nyomokban lelhető fel, 
azaz az ökológiai szemlélet terjesz
tése a fö célkitűzés... és ez témakö
rönként és nemzetközi jetteggeY 
Például a trófeák, mint az élőhely 
indikátorai; a vadászat és a vadgaz
dálkodás, mint a területek másodla
gos hasznosításának eszközei jelen
nének meg. Ennél többet egyelőre 
hadd ne áruljak el. Ha sikerül el
nyernünk a kiállítás rendezésének 
jogát, s ha sikerül majd maga a ki
állítás, természetesen személyes pá
lyafutásom csúcspontja is lenet. 
VADÁSZLAP: A kifejezés jó értel
mében beszélgetésünknek azt a cí
met adtam, hogy ön a vadászat zsol
dosa, azaz eddigi pályafutását te
kintve ön hittel, fanatizmussal, 
egész presztízsével igyekezett a va
dászatot szolgálni. Es ez a pályafu
tás elég korán elkezdődött.
DR. EG YED  ISTVÁN: Édesapám 
szigorú ember volt. Annak ellenére, 
hogy Gemenc határában, öcsény- 
ben születtem és nevelkedtem, csak 
fokozatosan vezetett be a vadászat 
rejtelmeibe. Már „mérnök úr” vol
tam, amikor a magyartanárom fel
idézte: ötödikes koromban egy is
kolai dolgozatban leírtam, hogy va- 
dász-erdész akarok lenni. Ezért a 
célért dolgoztam a gimnáziumi szü
netekben a keselyusi erdészetnél, 
ezért végeztem cl a Soproni Erdé
szeti és Faipari Egyetemet cs ezért 
helyezkedtem el az első munkahe
lyemen, a Gemenci Vadgazdaság
nál.
VADÁSZLAP: Miből született ez 
az életre szóló elhatározás?
DR. EG YED  ISTVÁN: Gyermek
koromban Parti Pista bácsi, a ge
menci szarvas értője és szerelmese 
még ott lakott őcsénybcn, s nem
csak mi gyerekek, mások is úgy 
néztek rá. mint egy félistenre. Ami
kor a nyári iskolai szünetekben az 
erdészetnél verejtékezve kaszáltuk 
a szúnyogoktól hemzsegő barkácso
lómat, az volt a jutalmunk, hogy 
Pista bácsival együtt (!) felülhet
tünk a magaslesre és nézhettük, fi
gyelhettük a szarvasokat, disznó
kat. Azt hiszem, más pályát nem is 
választhattam volna.
VADÁSZLAP: Jól választott?
DR. EG YED  ISTVÁN: Nem tu
dom ... mindig a pénz és a hatalom 
közelében voltam, de igazán sose 
részesültem egyikben sem. Pedig 
mindkettő alapvetően kell az értel
mes célok megvalósításához. Ha 
valaki azt mondaná, hogy itt van 
egy x hektáros terület (mindegy, 
hogy nagy- vagy apróvadas) a leg
szívesebben fovadász lennék, a

Lassan húsz éve, hogy ismerjük egymást. É lő  tanúja 
voltam/vagyok clete, pályafutása alakulásának. Többször 

készülődtünk már erre az interjúra, számtalan érdekesebbnél 
érdekesebb apropót szalasztottunk cl, mert a „kenyéradó 

gazdájához" mindig hűséges vadász-erdőmérnök nem akart 
szerepelni, nem akart beszélni. Pedig lett volna miről! Aztán most, 

hogy kötélnek állt, én kerültem bajba: mit kérdezzek, miről 
beszélgessünk... kisregényt ezen a néhány hasábon mégsem 

írhatok. Megegyeztünk, hagyjuk a múltat, a sztorikat - csak Egyed 
Istvánról essék szó. Arról a 47 éves vadászati szakemberről, aki egy 
még konkrétan megnevezhetetlen team támogatásával pályázatot 

nyújtott be az 1996-os Budapesti Világkiállítással egyidőben 
megrendezésre kerülő Nemzetközi Vadászati és Természetvédelmi 
kiállítás rendezésének elnyerésére. (És hogy a z  interjú „szabályos" 

legyen, a kérdés-feleletek során nem tegeztük egym ást.)

gon igaz kényszerből, de eladjuk a 
vadászatot, s lassanként már nem 
jutunk hozzá, hogy becsületesen, 
tisztességcsen vadászhassunk. 
VADÁSZLAP: lg) látja a vadászat 
helyzetét?
DR. EG YED  ISTVÁN: A fő prob
lémák nincsenek megoldva! Évek 
óta csak vitatkozunk, személyeske
dünk, s nem tudjuk lezárni az előző 
jó-rossz korszakot. Nincsenek meg 
a szakma működéséhez szükséges 
jogi feltételek, nem kezeljük érté
kén azt a természeti erőforrást, amit 
vadállománynak nevezünk. Véle
ményem szerint, a vad szempontjá
ból, amíg van (!) édesmindegy, 
hogy kié a vadászati jog, ki és kinek 
adja bérbe a területeket. A tulajdo
nos személyétől majdnem teljesen 
független, hogy a vadállomány ke
zelését a szakemberekre bízza, s et
től kezdődően a vadgazda, a szak
ember felelőssége, hogy az ökoló
giai feltételeknek megfelelően gaz
dálkodjon vele. Nekem úgy tűnik, 
hogy ehhez egyre kevésbé vannak 
meg az eszközök. Remélem, hogy 
ha elkészülnek a jogszabályok, a 
vadászati törvény, az átrendeződés 
ebbe az irányba fog meglendülni.

szakma királya, ahol az elméletet és 
a gyakorlatot egyszerre lehet csinál
ni. S ha netán annyi pénzem lenne, 
hogy mindezt a saját területemen 
tehetném...
VADÁSZLAP: ...ez a vágya?
DR. EG YED  ISTVÁN: Álmodozni 
szabad, nem? Persze azzal is meg
elégednék, ha csak olyan gazdag 
lennék, hogy amikor úri kedvem 
tartja, a saját pénzemért vásárolhas
sak vadászatot. Mi itt Magyarorszá-

NYILVÁNOSSÁG
Miközben a hivatalokban az utóbbi időkben egyre szigorúbbá vá
lik az információk, tájékoztatások kiadása, kimondva-kimondatla- 
nul erősödik o cenzúra, hál' Istennek akad olyan szorvozot, amo- 
lyik - jól felfogott érdekében - inkább a teljes nyilvánosságot vá
lasztja. Ezek közé tartozik a Mavad Vad- és Természetvédelmi 
Alapítványának kuratóriuma, amely rendszeresen, minden ülésén 
szivoson látja az újságírókat. E meghívásoknak köszönhető, hogy 
hírt adhatunk olvasóinknak arról, hogy a 3 millió forint alaptőkével 
gazdálkodó Alapítvány e hónapban - a Mavad eredményeinek 
függvényében - újabb 2 millió forinttal gazdagodik, és ebben az 
esztendőben közel 1 millió forintot költhet az alkotók támogatásá
ra. A kuratórium úgy döntött, hogy újabb pályázatot nem ír ki, vál
tozatlan feltételekkel bírálja el a pályaműveket. Az idei 13 pályá
zatról a támogatások átadásakor tájékoztatjuk olvasóinkat.

Vadászati enciklopédia
Dr. Kőhalmy Tamás szerkesztésében - a Mavad Alapítvány támoga
tásával - vadászati enciklopédia készül, amelynek megírásán már 
dolgozik a tizenhárom szerző. A kb. hatszáz oldalasra tervezett és a 
magyar vadászat és vadgazdálkodás szinte minden témáját átfogó 
mű előreláthatóan idén még nyomdába kerül, ha akad kiadó, ame
lyik vállalja a kockázatot és a terjesztést.

VADÁSZLAP: Lemondana a vadá
szatról?
DR. EG YED  ISTVÁN: Ha nem 
lesz módom a vadászatra, nem le- 
•szek elkeseredve. Egyszer minden
nek vége van! Nem fogok örülni 
ennek, de tudomásul fogom venni. 
Azt viszont nem, hogy a szemem 
előtt kezd minden tönkremenni, s 
azt még inkább nem, hogy a tönkre
tételben részt is vállaljak! 
VADÁSZLAP: Ezért dolgozik most 
inkább kereskedőként, a Kettner- 
Pilis vadászati iroda egyik vezetője
ként?
DR. EG YED  ISTVÁN: Egyáltalán 
nem, a sorsom így alakult... de 
nem bánom, mert más szempontból 
\&\ovrv a Naó&vtavov. f'vuüY.oi ¥ aw\ 
Pista bácsi mellett a keselyűsi erdé
szetnél mint vadászati műszaki ve
zető a pályámat elkezdtem, amikor 
Derekegyházán az állami gazdaság 
vadászati-erdészeli-halászati ágaza
tának, majd öt év múlva a Mavosz 
árpádhalmi fácántelepének a veze
tője lettem, amikor a Gödöllői Ag
rártudományi Egyetemen ledokto- 
ráltam, amikor a M ÉM  protokoll 
vadászati osztályára kerültem, vagy 
amikor a Budavidéki Állami Erdő- 
és Vadgazdaság vadászati igazgató
helyettesének és az átszervezést kö
vetően a Pilisi Parkerdőgazdaság 
vadászati osztályvezetőjének nevez
tek ki... mindig a feladatok érde
keltek, mindig volt célom, amit ma
gam elé tűzhettem. Sose fértem a 
bőrömbe, kerestem a lehetőségeket, 
hogy tehessek valamit a vadért, a 
vadászatért. És ez helyenként sike
rült is.
VADÁSZLAP: Milyen vadásznak 
tartja magát?
DR. EG YED  ISTVÁN: Most vagy 
korábban? Mert más vagyok, mint 
voltam. Már nem viszket az ujjam, 
nem hajt a zsákmányolás vágya, in
kább csak mazsolázok... ha nem 
érzem azt a remegést, a vadászlázat, 
amit a lövés, a szenvedély jelent - 
hem lövök, minek? Viszont soha 
nem voltam irigy vadász, a legdü
hösebb korszakomban is szívből 
tudtam örülni mások vadászsikerei
nek.
VADÁSZLAP: Van kedvenc vadja? 
DR. EG YED  ISTVÁN: A vaddisz
nó és hab a tortán a róka. Bár azt is 
be kell vallanom, hogy az utóbbi 
években egyre jobban hiányzik az 
apróvad vadászata.
VADÁSZLAP: önnek mint a szer
vezőbizottság titkárának, elvitatha
tatlan érdemei vannak abban, hogy 
sikeres lett az első vadásznap. Idén 
is lesz vadásznap. önnel vagy ön 
nélkül?
DR. EG YED  ISTVÁN: Meggyőző
désem, hogy nélkülem is lenne, 
mint ahogy tavaly is lett volna, de 
ha újra felkérnek, szívesen válla
lom. Izgalmas és szép feladatnak 
tartom ugyanis, ha a vadászat új 
rendjének kialakításában a magam 
szerény eszközeivel részt vehetek, 
mert a magyar vadgazdálkodás és 
vadászat rangjához méltó megbe
csülését és elismertetését itthon is el 
kell érni, nemcsak külföldön!

Csekő Sándor
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MÉRLEG HELYETT
összeá l l í tá sunkka l  korántsem az volt a  szándékunk, hogy egyfajta  „mérleget” készítsünk, 

ahogy az m anapság divatos. Mégis bizonyára sokaka t  érdekel, hogy miképp vélekednek 
azok, ak ik  a „zászló t” viszik, a mai igazán nem könnyű körülmények között. Kérdőívet 

kü ldtünk minden érdekelt szövetség, szervezet elnökének azzal a kéréssel, hogy értékeljék 
múlt évi tevékenységüket. V álaszadóinknak ezúton köszönjük meg a bizalmat, ak ik  pedig 

nem válaszoltak, azoktól elnézést kérünk. Végtére is nem kötelező a válaszadás. 
Kérdéseink első válaszadónknál szerepelnek, a többiek a kérdések sorrendjében, bővebben

fejtették ki véleményüket.

Pá ldV  Géza a ^ aranya Megyei Vadásztársaságok Szövetségének elnö- 
]  J ke •

1. Sikerült-e megvalósítani az idei célkitűzéseket? Igen (4)
- ezek közül mit tart a legfontosabbnak? A veszekedés nélküli vadgazdál
kodást.
-mi maradt el?A kereskedelmi összefogás.
- utólag mit és mennyit kellett módosítania a terveken? Semmit.
2. Növekedett vagy csökkent a szervezet tagságának létszáma? Növekedett.
- ha csökkent, miért?
-a növekedés okát miben látja? 8 bérkilövő vt. alakult. (5)
3. Gyarapodott vagy csökkent 1992-ben a szervezet pénzalapja?
- a gyarapodás minek köszönhető? Szinten maradt (3)
- a csökkenésnek mi a magyarázata?

Bánffy György, az O M W  el
nöke: 1992-

ben csak részben sikerült megvaló
sítani célkitűzéseinket. Sikerként 
könyvelem cl, hogy az 1991 őszén 
megjelent lőfegyverekről szóló új 
Kormány- és BM-rcndelet végre
hajtása során ez év elején sikerült a 
lehetőségek keretei között a szélső
ségeket tompítani. Ugyanez vonat
kozik az 1991 őszén megjelent Nép
jóléti Minisztériumi rendeletre is, 
amely az egészségügyi alkalmassá
got szabályozta.

Ez év tavaszán sikerült a rendelet 
módosítását személyes konzultáci
ók eredményeként elfogadtatni. To
vábbi sikernek értékelem, hogy - 
többszöri írásos és szóbeli vélemé
nyünk alapján - várhatóan az év 
elején megjelenik a vadászatról és 
vadgazdálkodásról szóló FM-ren- 
delct, amely a vadásztársaságok lé
tét nem gyengíti.

Sajnos jelentős érdemi előrelé
pést nem tudtunk elérni a bérkilö
vök problémájának megoldásában. 
Kis lépések azért itt is történtek. El
sősorban arra gondolok, hogy kez
deményeztük a központi közigazga
tási szerveknél, hogy a megszűnő, 
vagy átalakuló állami gazdaságok 
vadászterületeit bérkilövő társasá
gok kapják meg, illetve a HM keze
lésében lévő vadászterületek egy ré
sze is a jövőben a bérkilövők gond
jait enyhítse.

Az év elején az egészségügyi al
kalmassági vizsgálatok bevezetésé
vel sajnos több idős, vagy beteg va
dásztársunktól meg kellett válni, 
ugyanakkor viszont tudomásom 
szerint vadásztársaságaink a he
lyükre - sok helyen a bérkilövök 
közül - új tagokat vettek fel. Pontos 
statisztikai adatokkal ma még nem 
rendelkezünk, de az előrejelzések 
szerint az összlétszám növekedett.

Itt kívánom megjegyezni, hogy 
ez évben azon néhány vadásztársa
ság közül, amelyek korábban szer
vezetünkön kívül maradtak, többek 
jelezték, hogy közvetve csatlakoz

nának a Védegylethez úgy, hogy 
tagjai kívánnak lenni a területileg 
illetékes megyei szövetségnek.

A legnagyobb létszámú bérkilövő 
egyesülettel, a Vadcooppal közvet
len tárgyalásaink eredményeként 
élő kapcsolat alakult ki.

1992 - mint mindenki előtt is is
mert, ezért feltételezem, hogy Önök 
előtt is - gazdálkodás szempontjá
ból nehéz esztendő volt. A megne
hezült körülmények között a Véd
egylet pénzalapja nem növekedett, 
de számításaink szerint nem is 
csökken.

Levelükben kérték, hogy „az 
önértékelés” iskolás formáját vá
lasztva, 1 -5-ig osztályozzam tevé
kenységemet.

Az iskolás korból sajnos, már ki
nőttem, így ezért, valamint azért is, 
mert úgy gondolom, tevékenysége
met nem nekem kell értékelnem, 
hanem azoknak, akiknek bizalmá
ból az elnöki teendőket ellátom. 
Úgy gondolom, hogy a fentiekben 
részletesen megválaszoltam kérdé
seit, tevékenységem értékelése vi
szont az Országos Választmány ha
táskörébe tartozik.

Dr. Csőre P á l , a
Egyesület elnöke:

Nemcsak „idei célkitűzéseinket” 
valósítottuk meg, hanem annál ta
lán többet is tettünk.

A megalakulást követően jelent
kező szervezeti és személyi problé
mákat nem kis erőfeszítéssel sike
rült megoldani.

- Év közben merült fel a Kultu
rális Tanács szervezésének gondo
lata, amely dr. Gánti Tibor clnöklé- 
sével létre is jött.

Egyesületünk kezdeményezte az 
első Országos Vadásznap megren
dezését. Megvalósítottuk, várakozá
son felüli eredménnyel.

- Első félévben még úgyszólván 
egyedüli kulturális tevékenységünk 
a Magyar VADÁSZLAP útjára in
dítása és kiadása volt. A kezdeti ne
hézségek után a lap a vadászok kö

Dr. Kőházi I s tv á n ,a ,

rében sikert aratott, jól összeválo
gatott tartalma, rövid átfutási ideje 
Következtében. A lap kiadását év 
közben a német Jahr Kiadó vette 
át. Egyelőre még nem tudom megí
télni, hogy ez az együttműködés az 
egyesület anyagi helyzete szem
pontjából mit jelent majd.

Az Egyesület taglétszáma stag
nál. Ennek többféle oka van. Mind 
több szervezet működik vadászati 
vonalon is, a vadászok többségét 
nem elsősorban a vadászati kultura 
érdekli, sajnos, eddig is több pró
bálkozás vallott kudarcot a közel
múltban (Hunor, Vcnatus magazi
nok).

Az önértékelésről nos, elnökként 
természetesen nem tettem annyit az 
egyesület érdekében, amennyi hasz
nos és talán szükséges lett volna, de 
az egyesület alapszabálya behatá
rolt feladat- és jogkört ad az elnök
nek. Jelenleg ezenkívül még vagy 
tíz tevékenységi kört látok el, tehát 
egyelőre többre nem is igen futja. 
Jövő évtől a többieknek a számát 
igyekszem csökkenteni, és akkor ta
lán több idő, erő és energia jut a va
dászati kultúra ügyére, amelyet az 
összes közül a legszívesebben csi
nálok.

Heves 
Megyei 

Vadászkamara elnöke:
A Heves Megyei Vadászkamara 

idei célkitűzéseit csak részben sike
rült megvalósítani, tekintettel arra, 
hogy az érdekvédelmi szervezetek 
rangja általában csökken. Sok eset
ben véleményüket figyelembe sem 
veszik. A bizonytalan jogi helyzet 
miatt egyre nagyobb az érdektelen
ség a vadásztársaságok részéről.

A célkitűzéseink közül legfonto
sabbnak tartottam és tartom az ön- 
kormányzatokkal, az erdőgazdaság
gal és a Megyei Földművelésügyi 
Hivatallal való folyamatos kapcso
lattartást.

Ezek közül, az erdőgazdaság ki
vételével, a kapcsolat eredményes 
és korrekt. Ez utóbbi az erdőgazda
ság tekintetében nem mondható cl.

Folyamatosan részt vettünk a va
dászati törvény tervezetének megvi
tatásában, ennek egyelőre minden 
látható eredménye nélkül.

Elmaradt elképzeléseink közül az 
a korábbi szándékunk, hogy a He
ves Megyei Vadászkamara gazdál
kodó szervezetté is váljon, elsősor
ban az anyagi lehetőségek szűkös 
volta miatt. Igazi érdekvédelemre 
csak a vadásztársaságok tekinteté
ben törekedhetünk, olt is a jogi kö
töttség - hogy tudniillik a vadász- 
társaságok önálló jogi személyek -, 
a Kamara lehetősége erősen korlá
tozott.

A megyében a vadásztársaságok 
taglétszáma a fegyverismereti vizs
ga és egészségügyi alkalmassági fel
tételek miatt csökkent. Ezt követő
en rövid időn belül újra emelke
dett, annak ellenére, hogy a terüle- 
tcs vadásztársaságok az anyagi elle
hetetlenülést megakadályozandó, 
igen magas belépési díjat szabtak 
az újonnan belépő tagoknak. A ki
lépések és a tagfelvételek szinte 
azonos szinten vannak a terülctes 
társaságoknál, de a bérkilövö va
dásztársaságok esetében is a tagfel
vétel lényegesen megnövekedett.

A megyei taglétszám 2200 va
dász, ebből 800 bérkilövő.

A megyében 54 vadásztársaság 
működik, ezek közül a legutóbbi 
időkben két terülctes és egy bérki
lövö vt. lépett ki a Megyei Vadász
kamarából. Jelenleg 35 terülctes és 
16 bérkilövö társaság tagja a Kama
rának.

A Kamara pénzalapja 1992. év
ben nem gyarapodott. Ennek fő 
okai a következők. Már az 1991. évi 
pénzmaradványunk is sokkal keve
sebb volt, mivel 1991-ben több va
dásztársaság a kamarai dij befizeté
sével adós maradt. Kintlévőségünk 
1991-ről 66 ezer forint. Ez évben a 
tervezett bevétel csupán 71,1 száza
léka folyt be. Várhatóan az ez évi 
kamarai díj befizetésében is elma
radás várható, amelyet a vadásztár
saságok az egyre romló anyagi 
helyzetükkel magyaráznak.

Összességében tevékenységem 
„osztályozása” 3-as, közepes.

Nagy István, megyei vadász- 
mester, Vadászok 

és Természetvédők Közép-magyar
országi Szövetsége:

Sikerült elérnünk, hogy az apró- 
és nagyvadas vadásztársaságok 
egyaránt - a lehetőségekhez képest
- méltányos bérleti dijat fizetnek, 
és bérleti dijat csupán a vadgazdál
kodásra alkalmas terület után kell 
fizetni. Eredményként értékeljük, 
hogy a vad-gépjármű összeütközés 
biztosítási díja is méltányos volt, el
fogadható anyagi terheket jelentett 
a társaságoknak. A vadászat propa
gandája érdekében jó szolgálatot 
tett az első Országos Vadásznaphoz 
történt csatlakozásunk is.

A vadászati kultúra, a vadász
sportlövészet fejlesztése érdekében 
versenyeket rendeztünk, köztük az 
első Magyar Korongvadász Baj
nokságot. A Földművelésügyi Mi
nisztériumnak ehelyütt is köszöne
tét mondunk az erkölcsi és anyagi 
támogatásért egyaránt.

Hiányosságként értékeljük mun
kánkban, hogy nem sikerült a va
dásztársaságokat kellő aktivitásra
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ösztönözni sem a közgyűléseken, 
sem a különböző rendezvényeken.

Szövetségünkhöz idén is több va
dásztársaság csatlakozott (9 terület 
nélküli és I területes), igy a tag
egyesületek száma jelentősen nőtt. 
A vadásztársaságok taglétszáma en
nek ellenére mintegy 15-20 száza
lékkal csökkent. Ennek oka kettős:

- egyfelől a fegyverismereti vizs
ga, illetve a kötelező orvosi vizsgá
lat miatt csökkent a létszám,

- másfelől a jelentősen megemel
kedett költségek miatt tették le vég
leg a puskát a vadásztársaink.

A szövetség pénzalapja gyakorla
tilag nem változott az előző évihez 
képest. A szövetségi tagdíj emelésé
re 1992-ben nem került sor. A szö
vetség forgóeszközkészlcte termé
szetesen csökkent, amely a megnö
vekedett állandó költségek (például 
posta, telefon, energia stb.) eredmé
nye. Az év végére várható pénzma
radvány, valamint a jövő évi tagdíj
befizetések a tervek szerint a szö
vetség működéséhez megfelelőek 
lesznek, ha a közgazdasági környe
zet jelentős mértékben nem válto
zik.

Bencze András, l,!g%KkhZ
dásztársaságok és Vadgazdálkodó 
Szervezetek Szövetsége elnöke:

Szövetségi szinten sikerült a ha
tóságokkal, az érintett szervekkel 
megújítani a hivatalos kapcsolatot 
(nem „fehér asztalost"!), cs az 
együttműködést folytonossá tenni. 
Értékelés: jó (4).

A vadásztársaságok működőké
pességének, fennmaradásának elő
segítése érdekében:

- megérttettük a vezetőkkel, hogy 
kiemelt fontossága van a törvényes, 
jogszerű működési feltételek megte
remtésének (munkáltatói jog gya
korlása, gazdálkodás, adózás stb.);

-az 1981-ben létrehozott megyei 
vadgazdálkodási alapot a társasá
gok érdekeltségi arányában szétosz
tottuk. Ez megyei szinten 4 657 631 
forintos támogatást jelentett:

- a megye vadászmesterei, hiva
tásos vadászai részére az FM Me
gyei Földművelésügyi Hivatalával 
közösen továbbképzést szervez
tünk;

- pénzügyi, adóügyi, társadalom- 
biztosítási témákban továbbképzést 
szerveztünk a gazdasági szakembe
rek, adminisztrátorok számára;

-pályázat útján 1992. július l-jé- 
től új „megyei ügyvezető főva- 
dász”-t alkalmaztunk, akinek szak
mai felkészültsége már eredménye
sebb működést bizonyít;

- szervezettebbé tettük a kérel
mezők elméleti és gyakorlati vizs
gáztatását. Értékelés: jó (4).

A kitűzött feladatokból elmara
dás még nem volt.

Kiemelt kérdésként kezeltük a 
vad és gépjármű ütközéséből szár
mazó károk rendezésének kérdését.

Sikerült korrektül rendezni a me
gyei Földművelésügyi Hivatallal a 
területbéreket.

Vadászati jogra bérelt:
-bruttó terület: 661 584 hektár,
- nettó terület: 603 772 hektár.
Területbér megyei átlaga: 18,53

Ft/ha.
-szélső értékek: 14,00-37,00 Ft/ 

ha, de a KEFAG-tól bérelt Császár
töltési Vt. bérc 70 Ft/ha! Értékelés: 
közepes (3).

Igyekszünk helyet adni a társasá
goknál a bérkilövő tagságú egyéni

kérelmezőknek. A régi 300 ha/l va
dász területet a jövőben le kell 
csökkenteni.

A szervezet pénzalapja nem vál
tozott, és a jövőben is non profit 
alapon kell működnie.

r w h  M fllT P lI a Nógrád Me- VJVU  lV14Ilvll) gy,ej Vadászszö
vetség elnöke:

Eredményeink közül a legfonto
sabb a vadásztársaságok működő- 
képességének fenntartása volt. En
nek érdekében a szövetségünk a va
dászterületeket bérbe adó állami er
dőgazdaságoknak adtuk a vadász- 
területek teherbiróképességének 
megfelelő haszonbérleti díj javasla
tot. Aktivan közreműködtünk a 
Hungária Biztosítónál a vadászte
rületek jellegének megfelelő bizto
sítási díj kialakításában. A megyé
ben a vadhúsfelvásárlás területén 
több lőttvad-felvásárló megjelené
sének támogatásával sikerült ver- 
scnyhclyzctct kialakítani. így a fel- 
vásárlási árak duplájára vagy több
szörösére emelkedtek.

A külföldi bérvadásztatásnál 
megmaradt vadászati lehetőségeket 
a belföldi bérkilövő vadásztársasá
goknak ajánlottuk fel, erre árjegy- 
zékajánlatot adtunk a szövetség va
dásztársaságainak. Ajánlatot tet
tünk a vadásztársaságoknak a hiva
tásos vadászok alkalmazásával kap
csolatos kollektív szerződés megkö
tésére.

Célkitűzéseink között szerepelt a 
vadászokról a vadászatról a való
ságnak megfelelő kép kialakítása. 
A közvélemény vadászellenes han
gulatának kedvező befolyásolása. 
Ennek érdekében szeptember 19-én 
hét vadásztársaság szervezésében 
megyei vadásznapot tartottunk, 
ahol 400 vadász és vendég vett 
részt. Október 7-én a szövetség köz
reműködésével a Cserhát Vadász- 
társaság 9 napig nyitva tartó „A ter
mészetvédelem és a vadász” című 
kiállítást rendezett Balassagyarma
ton. Ezt a kiállítást több mint 3000 
ember tekintette meg.

A Nógrád Megyei Vadász Szö
vetséghez tartozó vadásztársaságok 
létszáma egy bérkilövő vadásztársa
ság csatlakozásával és a HM Bujáki 
Erdőgazdaság csatlakozásával nö
vekedett.

Pénzalapunk 1992-ben szinten 
maradt.

Dr. Kedvesi Alajos, aT£g£
gi Vadászszövetség elnöke:

Szövetségünkhöz év végén 5 terü
letes és 3 bérkilövő társaság tarto
zik. tagjainak száma 285 fó. 1992- 
ben egy bérkilövő társaságot vet
tünk fel.

A területes társaságok mintegy 
50 000 hektár területen gazdálkod
nak. amely végig a határzónában 
terül el. így a burgenlandi vadász
szövetséggel és vadásztársaságok
kal szoros kapcsolatban állunk, 
amit a nyitott határ és vadmigráció
ból adódó vadgazdálkodási egyez
tetés, másrészt a sebzett vad után- 
keresése tesz szükségessé.

Az elnökség múlt évi munkáját 
sikeresnek ítélem meg. Számos kér
désben állást foglaltunk, amely a 
szövetség helyzetét megerősítette a 
tagok szemében. Nem tudtunk 
eredményt elérni a társaságok kö
zös. együttes fellépésében. Ebben 
kivétel az Országos Vadásznap

szervezése volt. A szövetség égisze 
alatti vadászatszervező irodát léte
sítettünk, biztosító társaságokkal 
szövetségi szintű tárgyalásokat 
folytattunk, de sajnos, nem volt kü
lönösebb érdeklődés iránta. Az új 
számviteli törvénnyel kapcsolatos 
szakelőadóval továbbképzést szer
veztünk a társaságok gazdasági fe
lelősei, adminisztrátorai számára. 
Dunakilitin a fácán-, fogolyte
nyésztéssel kapcsolatos tapasztalat- 
cserét szerveztünk. Az érdeklődés a 
kívánt mérték alatt maradt.

Kértük az O M W  elnökét, hogy 
járjon közbe a népjóléti miniszter
nél az időszakos orvosi vizsgálatok 
korcsoportosítása ügyében.

Jelentős eseménynek bizonyult a 
Soproni Vadásznap megrendezése. 
A szövetség magáévá tette a Vadá
szati Kulturális Egyesület felhívá
sát, szervezőbizottságot alakított és 
a társaságokkal karöltve azt meg
rendezte. A siker egyértelmű volt, 
nagy volt a látogatottsága, a város 
színfoltjává vált.

Kemenszky Sándor,
gyei Vadászati. Vadgazdálkodási és 
Természetvédelmi Szövetség elnöke:

Az 1992. év legfontosabb célkitű
zésének a szövetség elnökeként azt 
tartottam, hogy alkossa meg a Par
lament azokat a törvényeket, ame
lyek komplex módon és hosszabb 
távon határozzák meg a vadgazdál
kodás, vadászat és vadászok sorsát. 
Azt szerettem volna elérni, hogy a 
vadászati törvény tervezetével kap
csolatos elképzeléseim kerüljenek 
bele a törvénytervezetekbe.

A „mi maradt cl?” kérdésére a 
válaszom tulajdonképpen az előb
biekben benne foglaltatik, mert 
sem a természetvédelmi, sem az er- 
dő-, sem a vadászati törvényeket a 
Parlament nem alkotta meg. Java
soltam az O M W  részére, hogy a 
vadászatban és vadgazdálkodásban 
érdekeltek hirdessenek meg egy 
moratóriumot a törvények megal
kotásáig. Ez eddig nyilvánosságra 
nem került, tehát elmaradt. Nagyon 
nehéz úgy érdekképviseleti jogosít
ványokat gyakorolni, hogy magán 
viseli az ember azt a bélyeget, amit 
teljesen indokolatlanul, általánosít
va sütöttek rá. Ideje lenne, ha a be
csületes, a vadállományért felelős
séget érző vadászok végre kellő ön
bizalommal és nem szemlesütve 
gondolnának jövőjükre és tennének 
azért. Elfogadom, hogy ennek első 
lépéseként egyértelműen el kellene 
határolni magunkat a vadászok kö
zött még ma is tapasztalható kedve
zőtlen jelenségektől. Bízom benne, 
hogy az igazi érdekképviseletet a le
gitim érdekképviseleti szenek az 
érdekképviseleti törvény megalko
tása után gyakorolni is fogják.

A Veszprém megyében működő 
32 területes vadásztársaság közül a 
megyei szövetségünknek 31 tagja. 
Fontosnak tartom megemlíteni, 
hogy a Pap János-féle vadásztársa
ság egyedül nem tagja a területesek 
közül a szövetségnek. Tagja ezen 
felül 11 bérkilövö vadásztársaság, 
és közel 100 természetes személy, 
összesen tehát a tagok száma 2000 
körül van.

Ebből semminemű következte
tést nem vonok le, meggyőződésem, 
hogy egy szervezet legitimitását, ér
dekképviselet esetében annak erejét

nem nagysága adja. Mozgásterünk- 
a vadászattal foglalkozó közvéle
mény előtt is ismert módon rendkí
vül behatárolt. A területtel nem 
rendelkező vadásztársaink vadásza
ti lehetőségeinek ügyében komoly 
eredményeket értünk el, de közel 
sem annyit, amennyi számukra is 
elfogadható volna. A tagfelvételek
nél előnyben részesülnek, együtt
működési megállapodást kötöttek 
bérkilövő és területes vadásztársa
ságok. Meggyőződéssel vallom, 
hogy az országosan 15-20 ezer főre 
becsült bérkilövö vagy területtel 
nem rendelkező egyéni vadásztár
saink számára a vadászati lehetősé
gek biztosításával nem csak nekünk 
kellene foglalkoznunk. Túl kényel
mesnek tűnik az a jelenlegi állás
pont, amely e két tábor között kü
lönböző feszültségeket próbál szíta
ni, megosztva ezáltal a vadászok tá
borát. A szövetség költségvetéséből 
a tisztségviselők részére sem tiszte
letdijat, sem jutalmat a fennállás 
óta nem fizettünk. Az elnökség tag
jai és tisztségviselői feladatukat té
rítés nélkül látják el. Pénzeszköze
inket a szigorú takarékosság szem 
előtt tartásával, és a megyei választ
mány ellenőrzése mellett használ
tuk és használjuk fel. Az 1992. év 
egyik fontos eredményének tartom, 
hogy az Önök lapja változatlanul 
szerény kivitele ellenére a vadászok 
érdekeit szolgálja. Valóban azokkal 
a témákkal foglalkoznak, ami ér
dekli a vadászokat. Kívánom, hogy 
olvasótáboruk tovább növekedjen, 
még eredményesebben szolgálják a 
magyar vadállomány és vadászok 
érdekeit. Remélem, hogy ennek ér
dekében 1993-ban is eredményes 
lesz együttműködésünk.

Homonnay Zsombor,
Vadász Fórum elnöke:

Célkitűzéseinket sikerrel megva
lósítottuk. A teljesség igénye és fon
tossági sorrend nélkül számolok be 
tevékenységünkről, amelyek közül 
kiemelném, hogy az év elején a va
dászok újravizsgáztatása ellen ad
tunk beadványt az Alkotmánybíró
ságra, az ismert végeredménnyel. 
Nyílt levelezést folytattunk dr. Gcr- 
gátz Elemér földművelésügyi mi
niszterrel, amely a főbb kérdések
ben mindenképpen eredményesnek 
volt mondható. A magyar vadállo
mány védelmében hallattuk sza
vunkat a C.I.C. szakbizottságainál 
és más nemzetközi szervezeteknél. 
Részt vettünk a Fidesz vitáin, a Fe- 
HoVa-n, Országos Fórumot szer
veztünk, amelynek anyagát minden 
érdekelt szervezetnek megküldtük. 
Kezdeményeztük az I. Országos 
Vadásznapon a menekültek segé
lyezését, és kidolgoztuk javaslatun
kat a vadászati jog kérdésére, ame
lyet minden érdekelt fél bízvást el
fogadhatna az átmenet időszaká
ban úgy, hogy senki nem előzhet 
másokat szabálytalanul. Tervein
ken utólag változtatni nem kellett.

Talán a vadásznapi rendezvénye
ken többet szerepelhettünk volna, 
de ez idő hiányában elmaradt. Tag
létszámunk növekedett, ennek oka
it a baráti légkörben, az értelmes ja
vaslatokban és az ötletgazdagság
ban látom. Pénzalapunk gyarapo
dott, amelynek elsődleges oka a 
kedvező bankkamat. Osztályzatunk
- mások véleményét is felhasználva
- szerénytelenség nélkül jeles.
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TISZTELT SZERKESZTOSEG!
A Magyar VADÁSZLAP 10-12. szá
maiban megjelent írásokra válaszo
lok, mint az MDF Erdő- és Vadgaz
dasági Kollégiumának (EVK) ügyvi
vője és az Országos Erdészeti Egye
sület (OEE) tagja. Egyúttal az Or
szágos Magyar Vadászati Védegylet 
(O M W ) elnökének, Bánffy György
nek a megyei szövetségek vezetőihez, 
s rajtuk keresztül a vadásztársaságok
hoz intézett - négy további MDF-es 
országgyűlési képviselő aláírásával 
megerősített a Nimród novemberi 
számában megjelent levelére is szeret
nék utalni.

Megdöbbenve olvastam a hozzám 
eljuttatott decemberi VADÁSZLAP- 
ban közölt „Mélyütés" című cikket az 
abban lévő etikai elmarasztalást, a ki
hívó kihívást („Kihívás a megmérette
tésre”), melyben - a „nemtelen harc” 
keretében - olyan súlyos vádak érték 
az OEE-t és az EVK-t, hogy az FVF 
nélkül képzeljük el a struktúraváltást; 
hogy kétségbe vonjuk rátermettségü
ket, hozzáértésüket.

A Védegylet említett országgyűlési 
képviselő tagjai pedig a „szélsőséges” 
címkét kísérlik ránk ragasztani.

A „Zárolják a vadásztársasági va
gyont?" című cikk szerzője, egy ille
gálisan megszerzett anyaggal „vitat
kozott". Ez csak egy tervezet volt és 
nem is az újabbak közül való.

Nem lett volna jobb, az első felhá
borodáson túljutva, még a válasz előtt 
tájékozódni?

A védegylet elnökének a körlevelét 
egyszerűen nem értem. Személyesen, 
négyszemközt megígértem neki, hogy 
a munka alatt lévő, vadgazdálkodást 
érintő szakmapolitikai anyagot csak 
azután fogom az MDF elnöksége elé 
terjeszteni - az MDF Műszaki-Gaz
dasági Kollégiumainak titkársága 
után miután azt vele megismerte
tem, és négyszemközt megtárgyalom.

Egy ilyen ígéret véleményem sze
rint a másik felet is kötelezi. Nem jo
gilag, erkölcsileg. Legalább egy tele
fonhívást megérdemeltem volna (üze
netrögzítős telefonom van). Nem az 
MDF elnökségénél kellett volna tájé
kozódnia, hanem először meg kellett 
volna győződni arról, hogy valóban 
EVK-állásfoglalásról van-e szó?

Megdöbbentő, hogy ezek után az 
EVK-t országgyűlési képviselők - 
megkérdezésünk nélkül - úgy intézik 
el, hogy „egyike az MDF elnöksége 
mellett működő számos bizottságnak. 
Az abban tevékenykedők az erdész 
szakma képviselői, akik azonban e 
nagy múltú csoportból a szélsőséges 
véleményeket képviselik."

Ez a téma azonban legfeljebb az 
MDF és az országgyűlés MDF-frakci- 
ójának etikai bizottságai elé tartoz
hat, ezért bővebben nem kívánok vele 
foglalkozni.

Nyilvánvaló, hogy egy ellopott 
munkaanyag úgy tekintendő, mint 
egy ellopott magánlevél. Belső vitá
inkról nem tartom helyesnek a nyilvá
nosságot tájékoztatni.

Időközben kialakult az EVK aktu
ális állásfoglalása, de egyelőre még ez 
is belső anyag, hiszen az MDF elnök
ségének felkérésére készült. Továbbí
tani csak akkor fogom - az EVK-ban 
történt megegyezés alapján -, ha az 
MDF elnöksége kitűzi a tárgyalás 
időpontját.

Egyelőre az elnökségnek éppen 
elég dolga van az MDF országos gyű
lésének előkészítésével, ezért feltehe
tően már csak az újonnan választott 
elnökség fog vele foglalkozni.

Természetesen az EVK bármelyik 
tagjának joga van ahhoz, hogy a saját 
véleményét bárhová eljuttassa vagy 
publikálja, de ezt nem teheti az EVK 
nevében.

Ami pedig mások véleményének a 
figyelembevételét illeti, megnyugtat
hatom a Magyar VADÁSZLAP olva
sóit, igyekszünk minden lényeges 
publikált, vagy részünkre bizalmas 
anyagként eljuttatott véleményt ösz- 
szegyűjteni és az EVK állásfoglalásá
hoz felhasználni.

Kétségtelen, hogy az előző rend
szer haszonélvezőinek vélt „szerzett 
jogait" nem tudjuk tiszteletben tarta
ni. Nem tartjuk igazságosnak, hogy 
azok a „területes vadászok", akik ki
vételesen kedvező nagyvadas vadász
területhez jutottak, ezt az „előjogu
kat" a vadászok népes táborával - a 
gyengébb adottságú és az apróvadas 
területek bérlőivel, és a „bérkilövő"

vadászokkal - szemben őrökre meg
őrizzék. A vadászterületek újra
felosztása éppúgy elkerülhetetlen, 
mint a mezőgazdasági termőföldek 
zömének magántulajdonba adása. A 
vadászati jog földtulajdonhoz kötése 
az EVK-n belül többségi vélemény. 
Állásfoglalásunkban azonban a ki
sebbségi véleményt sem kívánjuk el
hallgatni.

Ha szakvéleményünket az MDF el
nöksége megtárgyalja és a nyilvános
ságra hozatalhoz hozzájárul, sajtótá
jékoztatónkra az érdekelteket meg
hívjuk.

Ami pedig a kihívást illeti: először 
is a kihívónak kell bizonyítania a sér
tés megtörténtét. Ha elfogadnánk a 
kihívást, azt is beismernénk, hogy a 
Független Vadász Fórumot alaptala
nul dilettantizmussal vádoltuk, be
mocskoltuk, továbbá kétségbe vontuk 
tagjainak rátermettségét, hozzáérté
sét.

Tudomásom szerint még a belső, 
bizalmas anyagainkban sem található 
semmi ilyesmi, nem is szólva a nyilvá
nosságra hozott írásainkról, sajtótájé
koztatóról. Vagy bizonyító anyagot 
várunk, vagy helyreigazítást.

A szellemi párbaj helyett sokkal 
fontosabb lenne egy olyan Fórumot 
megszervezni - esetleg az MDF és a 
Független Vadász Fórum közös szer
vezésében -, amelyen fegyelmezett vi
ta keretében kísérelnénk meg a vad- 
gazdálkodással kapcsolatos kérdések 
tisztázását.

Az MDF Erdő- és Vadgazdasági 
Kollégiuma egyébként nyitott szerve
zet. Nem csak párttagok vehetnek 
benne részt, szívesen látunk körünk
ben minden olyan erdészt, vadászt, 
aki az MDF célkitűzéseivel egyetért, 
és ellenszolgáltatás nélkül hajlandó 
részt venni az erdő- és vadállomány 
fenntartásának, védelmének és hasz
nálatának szabályozására irányuló el
gondolások kidolgozásában, örül
nénk, ha a Független Vadász Fórum 
tagjai és más vadászok a jelenleginél 
nagyobb számban csatlakoznának 
hozzánk.

dr. Király László

TISZTELT KIRÁLY ÚR!
Szives levelét köszönettel vettük. Ér
tékéből semmit nem von le az az 
igazság, hogy Öntől szinte szó sze
rint „kiimádkoztuk” Mint minden 
őszinte szó- és levélváltás több dol
got is tisztába tett, néhányat viszont
-  természetesen -  nyitva hagyott. 
Az említett .,tanulmányt" nem lop
tuk. nem volt titkos, beküldték a 
szerkesztőségünkbe és úgy éreztük - 
miután jószerint minden vadászt 
érint -  érdemes vitába szállni 
Önökkel, még akkor is. ha az állás
pontjuk nem végleges. Ha a VA
DA SZLAP-ban nem jelent volna 
meg. vajon mikor szerzett volna ró
la tudomást a közvélemény, hiszen 
még az EVK létezéséről sem tud

tunk. Nem tudjuk, csak sejtjük, kér
dezzük: vajon demokratikusnak
mondható-e, hogy a majd elkészülő 
anyagot csupán az egyik érdekkép
viseleti szerv elnökével ,.négyszem
közt” megtárgyalják, és utána az 
mindenki számára „boldogító" lesz? 
Régen is így volt, nehéz ebben rend
szerváltozást látni.

A pusztába kiáltó „kihívás” oka 
az volt. hogy divattá vált általában 
a vadászok hozzáértését megkérdő
jelezni. A Fidesz Zöld Frakciója 
írásban közölte, hogy a „ vadásztár
saságok híján vannak a szakérte
lemnek". Az általunk ismert MDF- 
anyagban szelidebben fogalmazva 
jelent meg: „szakmai tudásuk elma

rad az optimálistól". A lényeg azon
ban ugyanaz. Mindezek alapján 
úgy tűnik, meglehetősen sokan lé
teznek e hazában, akik sokkal job
ban értenek a vadászathoz mint a 
vadászok?!

Külön örömünkre szolgált viszont 
levelének utolsó része, amelyben ar
ról szól. hogy a vadászatpolitika kia
lakításához várják a vadászok véle
ményét ... sőt esetleg segítségüket is. 
Lehetett volna talán előbb is. de bi
zonyára így sem fog  ártani. Általunk 
is igen nagyra becsült munkájához 
ezúton kívánunk sok sikert, erőt és 
egészséget.

Tisztelettel: 
a szerkesztőség

Dr. Mátrai 
Gábor

( 1933- 1992)
Megint elment közülünk egy 
kedves vadászbarátunk, a 
magyar vadászat, vadgazdál
kodás kiváló szakértője, dr. 
Mátrai Gábor. Mint okleve
les erdőmérnök pályafutását 
a Mátrában kezdte. Tulaj
donképpen élete végéig kötő
dött a Mátra hegység tájai
hoz, erdeihez, vadjához. Pá
lyájának utóbbi évtizedeit 
központi szolgálatban a Me
zőgazdasági és Élelmezés
ügyi Minisztériumban, illető
leg a Földművelésügyiben 
töltötte és a legutóbbi évektől 
eltekintve mindig a Vadgaz
dálkodási és Vadászati Fő
osztályon működött.

Sokat tett a magyar vadgaz
dálkodás érdekében. Egyike 
volt azoknak, akik kidolgoz
ták és szakmailag magas szín
vonalra emelték a vadgazdál
kodás tervezési rendszerét ki
munkálva a hosszú lejáratú 
tervek elkészítésének irány
mutatóját. Ki kell emelnünk, 
hogy a magyarországi muf
lonnal való gazdálkodás kér
désének kiváló szakértője 
volt. A muflonszarv elbírálá
sára Bán Istvánnal és Fodor 
Tamással együtt kidolgozott 
képlete külföldön is elisme
rést nyert. 1980-ban látott 
napvilágot a „Muflon és va
dászata” című, széles körű 
adatok felhasználásával ké
szült könyve. Tagja volt az 
M DF szakértői bizottságá
nak, az EVK-nak. Váratlanul 
érte a halál, mikor tele volt 
tervvel, elgondolással, ame
lyet közeli nyugdíjazása után 
valósított volna meg. A sors 
azonban másként akarta.

Karácsony előtt kísérték 
utolsó útjára barátai, kollégái 
és tisztelői a Mátra aljában, a 
mátrafüredi temetőben.

Cs. P.
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VÖRÖS RABLÓK
A fenti címzés ellenére minden igazi vadász sze
reti őket, az elegáns agyafúrt, fortélyos rablókat 
és nem sajnálják tőlük azt, ami az életük fenn
tartásához kell. Őket, akik különböznek más ra
gadozóktól és nagyon beleillenek a magyar va
dászmezőkbe és a szenvedélyes vadásznak 
olyan élményt tudnak nyújtani, amit más vadfaj 
alig-

Azt kell mondanom, hogy egy vadászterület 
róka nélkül olyan, mint a leves só nélkül.

Az apróvadas területeken kétségen kívül rö
vid száron kell tartani. Ami azonban a baromfi- 
rablást illeti, úgy túlsúlyban van a vörösfrakkos 
haszna a tömeges egér és más kártevők pusztítá
sával.

Én is ifjabb koromban fanatikus ellenfele vol
tam a vöröseinknek, mert az idős vadászoktól 
tanultam, hogy őt kell az apróvadas terület leg
nagyobb bajának tekinteni, de ez a nézet később 
csillapodott és nyáron rókát már csak akkor lőt
tem, amikor a szukák túl sűrűn látogatták az ud
var tollas népét.

Sok rókát lőttem hajtásban és minden eset
ben nagyobb örömet okozott, mint egv fél tucat 
nyúl, ennek ellenére aligha létezik csábítóbb va
dászat, mint a cserkelés a téli rókára. Nagy élve
zettel gyakoroltam, sok szép sikerrel hóban, 
fagyban, fehér hólepelben.

Komor, homályos téli reggelen egy erősen be
nőtt vágáson jártam, ahol ősszel is gyakran sza
lonkák húztak. Egyszer csak úgy éreztem, meg < 
kell fordulnom és meg is láttam vagy 25 lépésre ^ 
két fehér deres kóró közt egy nagyobb testű h 
állatot, amit a derengésben egy gyenge őznek <; 
néztem.óvatosan mcgKcrültem cs a rókamenny- ^ 
országba küldtem. Egy mozdulatot sem tett U 
már. ^

A cscrkclésen a nyúlsirás és egércincogással o  
sikerült a legtöbb rókát és több kóbor kutyát is ^ 
elejtenem. Ha éhes a róka, úgy bejön, mintha .q  
pisztolyból lőtték volna, de a legtöbbször kivár, f- 
mint az őzbak a hivósíp használatánál. Tehát itt £ 
is türelem kell. Fontos, hogy ne túl soká hívjunk 
egyfolytában, és ha a róka közeleg, hagyjuk ab
ba a nyúlsirást és inkább cincogjunk.

Ilyen vadászatnál a róka rendszerint zsinór- 
egyenest felénk tart és ilyenkor hátránya van a 
lövésnek, mert a cél kicsi és kedvezőtlen a lövés
re.

Téli, nagyon szép napos idő volt bokáig érő 
hóval, 9 órától az erdőszélen. egy nagy tölgyfán.

egy kényelmes magaslesen ültem, ahonnan na
gyon szép kilátás volt egy kiterjedt lucernásra, 
melyen nem kevesebb mint 8 róka egerészett. de 
mind túl messze voltak a golyólövéshez. Lövés 
nélkül is élveztem az elragadó látványt. A róka

kétségtelenül magas intelligenciával rendelke
zik. a türelme és ügyessége az egérfogásnál cso
dálatos és elbűvölő a vadásznak, már akinek 
megadatik egy ilyen hosszabb megfigyelés.

Már 11 órára járt. amikor messze kint egy 
földműves jött szánnal, trágyával megrakva. 
Ahogy közeledett, nyugtalanok lettek a rókák és 
egymás után leléptek, többnyire az erdőbe. Köz

ben az egyik felém jött egy jó golyólövés közel
ségbe úgy, hogy - amikor megállt egy pillanat
ra, hogy még egyszer szemügyre vegye a szánt - 
sikerült kényelmesen meglőnöm.

Egy korai téli hajnalon, nem túl magas hóré- 
teggel végigcscrkcltcm az erdőszélen. hogy az 
őzek után nézzek, melyek ilyenkor még messze 
kint téblábolnak a mezőn és hamarosan láttam 
is mintegy 200 méterre egy hatfős csapatot, 
mely lassan az erdő felé legelészett. Erre jött 
ugyanabból az irányból egy róka ügetve. Ahogy 
100 lépésre közeledett, lőttem és hibáztam. Ahe
lyett, hogy úgy tett volna mint az őzek, hogy ar
ra menekültek, amerről jöttek, a róka egyenest 
az erdőbe menekült, miközben 30 méterre hú
zott el mellettem és így az erdőt már nem érte el.

Január eleje volt és kutyahideg. Nyolc óra 
felé elhagytuk a kellemesen fűtött vadászházat 
és mindjárt az első álláson egy kicsi, vén, girbe- 
görbe erdei fenyőkkel körülvett pusztaságon, 
mintegy 250 méterre az erdőtől nyúlsirásra jött 
egy róka, amelyet elejtettem. Utána eltávolod
tunk, ki az óriási mezőre, ahol elegendő bokor 
és takarás volt. Ilyen vadászatnál mindig háttal 
egymásnak álltunk, ami nem szó szerint érten
dő. hanem úgy, hogy mindegyikünk másfelé fi
gyelt. Többször, egy bokor vagy más akadály 
miatt cl voltunk választva és akár 10 méterre 
vagy tovább álltunk egymástól, ahogy éppen a 
terepviszonyok engedték. Magam egy hólepel
ben álltam, barátom hasonlóan, egy bokor mö
gött. Az ingerlő hívásomra soká nem mozdult 
semmi, és mivel már nem is számítottam sikerre, 
puskám a jobb karom alá szorítottam és a hi
degtől béna kezemet a muffba toltam. így réve
deztem magam elé, mire balról, közel a bokor
hoz egy róka közelgett. A bal kezemet kihúztam 
a muffi>ól és a puska után nyúltam, de mielőtt 
még az arcomhoz emeltem volna, a róka észre
vett. megpördült és a következő pillanatban már 
egy hajlat mögött eltűnt. Átkozott pech!

A falu toronyórája éppen az éjfélt ütötte és 
már közel jártunk a faluhoz, amikor egy kis 
pusztaságon még egyszer felálltunk. A barátom 
csalsipolt, majd cincogott és utána máris lőtt. 
Ahogy felé közeledek, boldogan egy erős kan- 
rókát tartott a magasba.

Két róka, és mily könnyen lehetett volna há
rom! Ilyen eredményes esti cscrkciés nekünk 
még sosem sikerült.

Karádi Ferenc

Meddő viták helyett sürgős cselekvést!
Az erdő és vadgazdálkodás aktuális 
tennivalóiról, a megoldási módok 
kereséséről folytattak vitát az Or
szágos Erdészeti Egyesület kapos
vári helyi csoportjának szervezésé
ben. november 29-én, Kaposváron.

Dr. Spingár Ferenc bevezető elő
adásában leszögezte, hogy a jelen
legi helyzet reális, elfogultságmcn- 
tes áttekintése után a legfontosabb 
feladat kijelölni a legsürgősebb ten
nivalókat és cselekedni kell, az egy- 
másramutogatás helyett. Ehhez 
azonban az is szükséges, hogy a tér
ségben éppen a rendkívül értékes 
nagyvadállomány kezelését illetően 
azonos, vagy hasonló elveken ala
puló állománycsökkentést végezze
nek. amely alapján bízni lehet ab
ban. hogy a radikális beavatkozás 
nem okoz helyrehozhatatlan káro
kat. Véleménye szerint a szélsősé

ges véleményektől elhatárolódva, 
személyeskedés, vádaskodás nélkül 
kell mindezeket megtenni, mert ez 
az egyetlen járható út. Szántó Gá
bor, a kaposvári erdöfelügyelöség 
igazgatója, hozzászólásában az er
dő- és vadgazdálkodás kölcsönha
tásait elemezte és felhívta a figyel
met arra, hogy nem irtani kell a va
dat, hanem meg kell találni a he
lyes arányokat. Szerinte úgyneve
zett génrezervátumokra nincs szük
ség, a szarvasállományt - ha kellő 
körültekintéssel és felelősséggel ke
zelik - semmi nem fenyegeti. Dr. 
Bőd Lajos megyei fövadász rendkí
vül gazdagon illusztrált előadásá
ban kitért arra. hogy az érdekellen
tétek kiéleződésében a korszerűtlen 
szemléletű üzemtervek is jelentős 
szerepet játszottak. A sokéves adat
sorokból részletesen elemezte a

főbb tendenciákat, amelyek alapján 
mielőbb új szemléletű üzemtervek 
kialakítása szükséges. Dr. Bán Ist
ván, a Független Vadász Fórum fő
titkára, a béketeremtés szükségessé
gét hangsúlyozta. Fölhívta a figyel
met a kényszerű állománycsökken
tés ellenére is a vadászetika, az írott 
és íratlan szabályok betartására. 
Szőnyi János, a Mecseki EFAG er
dőművelési főosztályvezetője sze
rint keresni kell a „vadtűrő techno
lógiákat" a művelésben. A vadgaz
dálkodásban a befolyó nyereség fo
lyamatosan csökken, nem csökken 
viszont a ráfordítás, még az alacso
nyabb vadlétszám esetén sem. Pé- 
terváry Gábor, a Gyulaji EVAG va
dászati vezetője a törvényi szabá
lyozás hiányát és a létbizonytalan
ságot tartotta a legnagyobb gond
nak, amely végsősoron majd az

ökonómiai kérdéseket is megoldja. 
Nyúl Bertalan, a Gemcnci EVAG 
vadászati vezetője az ökológiai 
szemléletű vadgazdálkodás szüksé
gességét hangsúlyozta. Különböző 
élőhelyeken más és más a gond. de 
nem igaz, hogy csak bekerített terü
leteken lehet erdőt felújítani.

Több hozzászóló felhívta a fi
gyelmet arra, hogy Dél-Somogy tér
ségében a túlszaporodott dámállo- 
mány a szarvasénál is nagyobb gon
dokat okoz az erdősítésekben. Töb
ben úgy foglaltak állást, hogy a 
földtulajdonhoz kötött vadászati 
jog mindenben rendet tesz majd. 
Végezetül dr. Springár Ferenc ösz- 
szefoglalta az elhangzottakat, táj
egységenként a legfontosabb fel
adatokat és megköszönte a szakem
berek részvételét.

-H-
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A VAD ÉLŐHELYE
élettevékenység az avarlakók ezrei 
között. Ez szinte egy külön kis öko
lógiai részrendszer az erdei öko
szisztémán belül. Az avar anyagfor
galmát növeli a ráhulló vadhullaték 
szerves anyaga, amelynek lebontá
sában a trágyalakó és trágyaevő 
szervezetek játsszák a vezető szere
pet. Tavasztól őszig a hangyák mil
liói járják az avar közötti zegzugos 
útjukat, közben magvakat, szerves 
hulladékokat, apró állatok tetemeit, 
sőt eleven rovarlárvákat, bábokat 
cipelnek a hangyabol>ba. Ha az 
avarszinten tovahaladva cgy-egy tó
csát, dagonyát vagy egy kivágott fa 
évek óta ott korhadó tönkjét, eset
leg egy mohával, algarétcggcl be
vont természetes kőhalmot fede
zünk fel s annak élővilága után ku
tatunk, megannyi új kis mozaik
rendszert találunk. Az avarszint te
hát nagyon is változatos élőhely- 
részlet, amely összeköttetést tart 
fenn a főid feletti és föld alatti 
anyagforgalom közölt.

Az avarszintből kiemelkedő 
gyepszint zárt erdőségeinkben a 
fényhiány miatt gyér. Sokkal jelen
tősebb a bokorszint, amely sok nö
vényevőnek (elsősorban rovarok
nak és lárváiknak) ad táplálékot és 
nyújt búvóhelyet, de szorgalmasan 
látogatják ezt az erdőrészt a rovar
evő énekesmadarak is. A megnyúlt 
törzsű fáknál a törzsszint és a lomb- 
koronaszint jelenti a két utolsó er
dei struktúrarészletet: a fatörzseken 
a kéreg alatt meghúzódó ízeltlábú
ak és a korhadt fák odúiban fészke
lő madarak színesítik az erdő élővi
lágát (1. ábra).

Ha a vadászok által többnyire jól 
ismert fatörzs és lombkorona na
gyobb testű állatainak (az úgyneve
zett megafaunának, főleg mada
raknak és emlősöknek) a szerepét 
figyelmen kívül hagyjuk, úgy az er
dei biotópra döntően jellemző szer- 
vesanyag-lebontó vagy -visszamen
tő folyamatokban részt vevő életkö- 
zősségtagok kapcsolatrendszerét a 
mellékelt ábravázlat segítségével te
kinthetjük át (2. ábra).

Dr. Széky Pál
1. Egy lombos erdőt, mint az erdei 
életközösség biotópjót - az altalajró- 
tegtól felfelé haladva - szintekre ta
golva tanulmányozhatjuk: mindegyik
nek sajátos struktúrája és életközössé
ge van (a szintek között persze szoros 
kölcsönhatás van. ezt a több szint kö
zött mozgó óllatok teszik mozgalmas
sá, dinamikussá)
2. Egy erdórészlotbon az elhalt szerves 
hulladékanyagokat a korhadékevó és 
lebontó szervezetek hasznosítják, mi
közben anyagkörforgást hoznak létre 
és feltárt tápanyagokat juttatnak visz- 
sza a növények gyökeréhez (a ragado
zóknak és 8 nagyobb testű állatoknak 
csak a hullatóka [bólsár] szerepel az 
ábrán, az egyszerűség kedvéért)

Az előzőekben megállapítot
tuk. hogy az a természeti kör
nyezet, ahol a vad él. egy bonyo
lult, térben s időben állandóan 
változó kölcsönhatásrendszer, 
emberi hatásoktól viszonylag ke
véssé háborgatott, természetes 
ökológiai rendszer.

A vad élőhelye (biotópja) egy
ben annak az életközösségnek is 
a tartózkodási helye, amely a 
gondjainkra bízott vadfajainkat 
is magába foglalja. Nagytestű 
csülkös vadfajaink számára az 
erdei biotóp nyújt kedvező létfel
tételeket, míg az apróvad és az 
őzek számára a rétekkel, lege
lőkkel, lucernásokkal tarkított 
szántóterület a megszokott éló- 
helytípus. Mindkét biotóptípust 
változatossá tehetik a foltokban, 
elszórtan előforduló bozótosok, 
fás bokros cserjések, amelyek 
búvóhelyként szolgálnak. Mind
egyik biotóptipusnak sajátos 
szerkezete, struktúrája van. amit 
a nyitott szemmel járó vadász 
rendszeresen figyelemmel kísér
het (a természetszeretet akkor 
sajátja igazán az ombernek, ha a 
vadászat mellett e megfigyelé
sek is élményt jelentenek).

Az erdő -  ökológiai 
szempontból

Minden szárazföldi ökológiai 
rendszernek - így az erdei biotóp- 
nak is - bázisa a talaj, melynek 
avarral borított felszíne alatt az 
élettelen talajszemcsékben és a kö
zöttük lévő parányi hézagokban, re
pedésekben a mikroszervezetek és 
talajlakó alsórendű állatkák, gom
bák, a talajvízben egysejtű mosza- 
tok és véglények milliói élnek, 
együttesen a talajlakók életközössé
gét - szakszóval edafont - alkotják. 
Közöttük legfontosabb kapcsolatot 
a táplálkozásmód adja, s ennek lé
vén bonyolult táplálék-hálózat
rendszer keretein belül végzik az el
halt szerves anyagot lebontó, feltá
ró fontos munkájukat; az erdő ren
geteg szervesanyag-hulladékából 
csak az cdafon közreműködésével 
juthat újból táplálóanyagokhoz az 
erdő fáinak, bokrainak aljnövény
zetének gyökérzete, miközben a ta
lajlakó szervezetek ürülése, illetve 
elhalt testanyaga is hozzájárul a ta
lajélet számára olyan fontos hu
musztartalom növekedéséhez.

Erdei úton haladva a talaj felszí
nét borító avarréteg a legjellegzete
sebb az erdei biotópstruktúra szem
pontjából. Ezt kissé megbolygatva 
hamar meggyőződhetünk arról, 
hogy még kedvezőtlen időjárási vi
szonyok mellett is milyen élénk az

lebontás
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Szövetség 
vagy kamara

A Vadászok Vas Megyei Szö
vetsége az év utolsó közgyű
lését tartotta december II-én 
Szombathelyen. Fő napiren
di pontként a vad és gépkocsi 
összeütközésére megkötendő 
jövő évi biztosítási lehetősé
gek megbeszélése szerepelt. 
Dr. Héjj Attila elnök el
mondta. hogy a Hungária 
Biztositó 1993. évre felmond
ta a szerződést, mivel ez év 
november 1-jéig közel I I  mil
lió forintot fizettek a károsul
taknak a társaságok által fi
zetett 5 millió forintos bizto
sítási díjjal szemben. Ezért a 
HB jövőre 40 Ft/ha díjtétel
lel kíván szerződést kötni, a 
Generál Biztosító 35 Ft-ot 
kérne hektáronként és a kár- 
kifizetés az éves díj kétszere
sére terjedne ki. Miután a 
küldöttek osztottak-szoroz- 
tak, megbízták a szövetséget, 
hogy valamennyi vadásztár
saság nevében tárgyaljon a 
biztosító társaságokkal 40 
Ft/ha díjig. Felmerült, hogy 
megoldást kell találni arra, 
hogy a rendőrség minden 
esetben kimenjen a helyszín
re, mert sok esetben a gyors
hajtás, az alkoholfogyasztás 
is szerepet játszik a balese
tekben. Egyöntetű döntés 
született arról is. hogy a vad
veszélyt jelző táblák számát 
növelni kell. Ezt követően 
Bogács László megyei vadá
szati felügyelő ismertette a 
változásokat. A vadászjegyek 
országosan egységesek lesz
nek és egyben lőjegyzékként 
is funkcionálnak majd.

Dr. Héjj Attila felhívta a 
figyelmet a kamaratörvényre, 
mert ha éleibe lép, akkor ez 
lehetőséget biztosit szankcio
nálásokra például az orvva
dászok ellen. Ezért el kell 
gondolkodni a struktúravál
tás lehetőségeiről.

Végezetül egyhangúlag 
megválasztották dr. Márkus 
Imrét jogi felelősnek, és öhm 
Károlyt sportlövészeti fele
lősnek.

P. G.

BIZTONSÁG NÉLKÜL
Amire még eddig nem volt példa, a 
hiányzók miatt a határozatképte
lenséget kellett megállapítania 
Bencze András elnöknek december 
7-én. Kecskeméten a Bács-Kiskun 
megyei küldöttgyűlésen.

Ezek után - természetesen dön
tést nem hozhattak, de a közgyűlést 
értekezletté alakítva vitatták meg a 
vadászok a közös dolgaikat.

Bencze András bejelentette, hogy 
bírósági per várható, mert az AB- 
AEGON biztosító 16 millió forin
tot követel a vad és gépjármű-ösz- 
szeütközések ..ráfizetése" alapján. 
Miklós Károly fővadász beszámolt 
a Hungária Rt.-vel megkezdett tár
gyalásokról. de csak 50 százalékos 
kockázatot volna hajlandó a bizto
sító vállalni. Simon György hozzá
szólásában kifejtette, hogy ilyen kö
rülmények között nem fogadható el 
az ajánlat, példaként a vadásztársa
ságát említette, ahol 28 ezer forin
tos tényleges kifizetésre 180 ezer fo
rint a követelés. Sok a szabálytalan
ság, a gyoshajtás, amelyet a vadá
szoknak bizonyítani kellene. Ismer
tette az erdei vadkár elhárításában

nyert tapasztalatait, amelyekkel je
lentős mértékben visszaszorítható a 
kár. Több hozzászóló említette, 
hogy az ütközéseknél az eddigiek
nél sokkal szigorúbban kell eljárni, 
mert igen sok a visszaélés a jóhisze
műséggel. Vitás esetekben rendőrt 
kell hívni, s amint Miklós Károly 
fővadász bejelentette, a megyei 
rendőrkapitány az őrsöknek kiadta, 
hogy együttműködési szerződés 
alapján a rendőrök kötelesek ilyen 
esetekben a helyszínre is kimenni. 
Nyúl Tóth Pál vadászati felügyelő 
részletesen ismertette a vadászje
gyek kiváltásának módját, a torló
dások elkerülése érdekében. Szólt 
arról, milyen fontos feladat az át
menet időszakában a szoros együtt
működés a felügyelet és a szövetség 
között. Javasolta, hogy az O M W  a 
televízió műsorában adjon ismerte
tést a vad és gépjármű-összeütközé
sek ügyintézéséről, a teendőkről. 
Bejelentette továbbá, hogy a jövő 
évtől fokozott mértékben fogja szá- 
monkérni mindazokat, amelyek az 
új FM-rendeletben előírásként sze
repelnek, így az egyéni lőjegyzék

vezetését, a hivatásos vadászok lét
számát.

Bencze András ismertette a me
gyei szövetség által rendezett to
vábbképző tanfolyamok eredmé
nyét és kérte a küldötteket a továb
bi támogatásra.

Nagy Béla gazdaságvezető rész
letezte a szövetség költségvetését, a 
volt megyei vadgazdálkodási alap 
felosztását. Az adózással kapcsolat
ban állásfoglalást kért az APEH el
nökétől, amelyre egyelőre választ 
nem kapott. A kérdés ugyanis az, 
hogy az új, 114. számú kormány
rendelet júliustól, vagy visszamenő
leg. január elsejétől hatályos-e?

Fésűs Sándor, a tiszakécskei 
Kossuth Vt. vadászmestere sürgős 
intézkedéseket követelt a rendkívül 
elharapódzott orvvadászat megfé
kezésére. Végezetül az elnök beje
lentette. hogy tárgyalásokat kezd
tek a vadásztársaságok központi gé
pi könyvelésének megoldására. Ez
zel igen jelentős terhet vennének le 
a gazdaságvezetők és a vadásztársa
ságok válláról.

-H -

MERICSKELES HELYETT
(L E V É L  A F ID E S Z -T Ö L ,  K O M M E N T Á R  N É L K Ü L )

Sajnálattal közlöm, hogy a Magyar VA- 
D A SZLA P  decemberi számában megje
lentetett „Kihívás a megmérettetésre" cí
mű felhívásuknak nem tudunk eleget 
tenni. Ennek okai: Frakciónk mind ez 
idáig számos szakmai fórumot rendezett 
a vadgazdálkodás-vadászat problémái
ról. Ezekre az összejövetelekre minden 
alkalommal meg lettek invitálva a kü
lönböző szakmai és érdekvédelmi szer
vezetek. egyesületek, így természetesen 
a Független Vadász Fórum is. Az esetek 
többségében képviseltette magát a Fó
rum, megjelent tisztségviselői a felvetett 
problémákra elmondták véleményüket. 
Az elmúlt évek során ezen összejövete
lek keretében ..górcső*’ alá kerüli a vad 
tulajdonjogának, a vadászat jogának, a 
vadkárok kérdésének, a vadászható 
állatfajok és vadászati idényeiket meg
szabó rendelkezések problémáinak, a 
hivatásos vadászok helyzetének, a vadá
szat állami felügyeletének a kérdései. 
Ezek alapján alakult ki frakciónk állás
pontja a vadgazdálkodás-vadászat 
egyes részterületeiről, javaslatainkat.

ajánlásainkat írásban közzé is tettük. 
Sajnálatosnak tartjuk, hogy az általunk 
szervezett fórumokon, az ott kialakult 
viták során az érvek és ellenérvek terén 
rendre alulmaradó Független Vadász 
Fórum képviselői, helyzetüket szépítve 
a felhívásukban olyan tételeket állíta
nak, amelyeknek a valósághoz semmi 
közük nincs.

Ilyen télelek a következők: alapjai
ban megkérdőjelezik a földtulajdono
sok azon jogát, hogy a földjükön folyó 
vadgazdálkodásba bármi közük is le
gyen. kijelentve azt, hogy ez a vadállo
mányra nézve semmi jóval nem biztat. 
Érthetetlen, hogy egy versenyre való fel
hívásnak mi köze van ahhoz, hogy a jö 
vőben kié lesz a vadászat joga?

Rögtön ezek után ugyanis a felhívás 
megfogalmazói kijelentik, hogy „Fóru
munk - egyebek között - a vadon élő 
állatvilág érdekvédelmét tűzte ki célul, 
függetlenül a vadászatra jogosultság 
kérdésétől". Nem tiszta, hogy mit jelent 
a „vadon élő állatvilág érdekvédelme", 
valójában ezzel a kijelentéssel mit ki-

A vadkár ellen, Somogybán
A térség szarvasgazdálkodásának 
részletes értékelése volt a Somogy 
Megyei Vadászok Szövetsége vá
lasztmányi ülésének témája novem
ber 27-cn.

Közismert, hogy a szarvaslét
szám az előző éviekhez képest je
lentős mértékben csökkent, és ez a 
vadászati eredményekben is tükrö
ződött, főként ami a bevételeket il
leti. Mindezek ellenére a vadkárve
szély miatt az állomány további 
csökkentése indokolt. Tekintettel

arra, hogy az eredményes vadásza
tok esélye a jövőben csökken, csak 
jobb szervezéssel javíthatók az 
eredmények. Újra kell gondolni a 
„területlezárásokat", természetesen 
figyelembe véve a tagság etikai és 
szakmai hozzáállását. Szélesebb 
körben használni kell az erdőtelepí
téseket védő villanypásztorokat, 
amelyekkel igen jó eredmények ér
hetők el. Dr. Diviánszky János, me
gyei elnök felhívta a figyelmet a te- 
rületbér-fizetések elmaradására és

tájékoztatta a bérkilövő társaságo
kat arról, hogy a Dél-Somogyi Álla
mi Gazdaság utódszervezeténél va
dászati lehetőségek ügyében tár
gyalnak. A Generáli biztosító társa
sággal kötött szerződés alapján az 
önsegélyező számlatulajdonos va
dásztársaságok úgy döntöttek, hogy 
az 1993. évi káralapjuk 30 százalé
kát vissza nem térítendő támogatás
ként az önsegélyező számla javára 
befizetik.

-h-

vánnak kifejezni? Kilől akarják megóv
ni a vadon elő állatvilágot? (Élünk a 
gyanúperrel, hogy ez inkább csak az ős
honosnak kikiáltott muflon további te
lepítését és állományaik fenntartását kí
vánja szolgálni.)

A felhívásban mindezek után olvas
ható. hogy a vadászok hozzáértését 
egyesek megkérdőjelezik, illetve folya
matosan vádaskodnak. Nem emlék
szünk arra. hogy mi valaha is megkér
dőjeleztük volna a teljes vadásztársada
lom hozzáértését. M i elismerjük és szük
ségét látjuk annak, hogy a hivatásos va
dászok nagyobb szerepet kapjanak a 
vadgazdálkodás során, a „sportvadá
szok" viszont ne vadgazdálkodjanak, 
mert az nem az ő dolguk. Azt nem állít
hatja senki se komolyan, hogy azok a 
..sportvadászok", akik hébe-hóba jár
nak ki területre (tisztelet a kivételnek), 
nagyobb részt nem rendelkeznek sem
miféle agrár-, vagy vadgazdálkodási ké
pesítéssel, sikeresen és jól tudnak gaz
dálkodni a vaddal. Erdeink állapota 
nem egészen ezt látszik alátámasztani!

Annak beharangozása pedig, hogy a 
vadászok nélkül képzeljük cl a struktú
raváltást. szintén semmi alapja nincs. 
Sajnos az elmúlt évek arról győztek meg 
bennünket, hogy a vadászok érdekét 
képviselők azok. akik egyáltalán nem 
kívánnak a föld tulajdonosának bele
szólási jogot adni a területén folytatott 
vadgazdálkodásba.

Sajnálatosnak tartjuk, hogy (az álta
lunk egyébként igen tisztelt Független 
Vadász Fórum képviselői) dezinformá- 
ciókkal operálva igyekeznek önmaguk,, 
eddig nem egészen sikeresen megfogal
mazott álláspontjaikat megvédeni. B í
zunk abban, hogy mindez nem lesz 
hosszú életű állapot, felülkerekedik a 
racionális gondolkodás.

Cera Pál
Fidesz Zöld Frakció 

természetvédelmi referens
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BOLDOG ÚJ ÉVET 
KÍVÁNUNK MINDEN 

KEDVES 
VÁSÁRLÓNKNAK!

Áruházunk 1993. évben is szeretettel, 
változatlanul kedvező árakkal 

és nagy választékkal várja Önöket.

Megérkeztek 
az ERMA .22-es céllövő 
és a GLOCK 1 7 ,19-es 

maroklőfegyverek.

.MEGSZÜLETETT' ...DE MÉG JAVÁBAN „PÓLYÁS KORÚ” 
AZ ELTERN NÉMET CSALÁDI MAGAZIN MAGYAR VÁLTOZATA

Elsősorban a gyermekes családok lapja, amely másodszor
került az újságárusok standjára.

A TARTALOMBÓL:
■ A tiltás művészete, azaz mit engedhetünk meg a gyermek

nek, hogyan értessük meg. mit jelent a NEM.

■ Új módszerek a családtervezésben: a nem kívánt terhes 
ség injekcióval is megelőzhető.

■ Karácsony zűr nélkül, azaz hogyan szervezzük meg. mit 
ajándékozzunk egymásnak, hogy felejthetetlen maradjon az 
ünnep.

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

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

A HUNGAROHUNT
Vadászatszervező Iroda 
keres elsősorban német 
és osztrák vendégköre 

részére:
■ kiváló adottságú területeket hosszabb távú 

együttműködésre lehetőleg a teljes 
értékesítésre szánt vadmennyiség átvételével.
Értékesítési biztonság - biztos jövő!
A törzsvendégekről sem kell lemondani.

■ több napos disznóhajtásokat napi min.
15-20 db-os terítékkel.

■ 6-12 db-os terítékű disznóhajtásokat 
pausáláron.

HUNGAROHUNT KFT. 1016 Budapest, Számadó u. 7.
Tel.: 185-5743, 185-1471; Fax: 185-5743

(i if s

AZ ÖNÖK SZOLGÁLATÁBAN!
MAGYARORSZÁGON LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK,

A GYÁRTÓNÁL VÁSÁROLHATJA MEG ÖNVEDELMI 
ÉS VADÁSZLŐSZEREIT.
ö n véd e lm 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 (NIKE-FIOCCHI termékek).

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

Telefon: 36/61-122; MINTABOLT 216 os mellék. Telefax: 36/61 004
NE FELEDJE: LEGOLCSÓBBAN N Á LU N K !

&  q p i l f é

A KETTNER-PILIS KFT. 
SIKEREKBEN GAZDAG, 

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁN 
MINDEN JELENLEGI 

ÉS JÖVENDŐ PARTNERÉNEK!

Várjuk őzbakfe la ján lása ika t
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 8.

Telefon: 155 5282.155 5246. 201 6614 Fax: 155-4037 Telex: 22-6500



ŰJ MUFLONCSIGA-VILÁGREKORD
Harsogó kürtszó köszöntötte a nem
zetközi trófeabíráló bizottság tagjait 
és a népes vendégcsapatot december 
17-én, a Zalai EFAG márki vadász
házában.

A teremben állványokra állítva lát
hattuk a szentpéterföldei és a noszlo- 
pi nagy bika agancsait. A nagy izga
lom oka azonban mégsem ez volt, 
hanem csehszlovákiai szomszédaink 
szinte az utolsó napokban jelentkez
tek be egy igazán fantasztikus muf
loncsigával, amely impozáns mérete
ivel sejtetni engedte, hogy itt valami 
rendkívüli rekord várható. Gellért 
Zoltán minden kiállított vadfajnak a 
tiszteletére meginditóan szépen fújta 
el a kürt jeleket, amely után a házi
gazda. Fciszt Ottó, a zalai EFAG va
dászati felügyelője köszöntötte és 
mutatta be a rangos zsűri tagjait. A 
bírálóbizottság elnöke, Veljko Vari- 
iák (Szlovénia) tagjai: prof. Jozef 
Hromas (Csehszlovákia), dr. Herbert 
Tomiczek (Ausztria), Annibale 
Drobnig (Olaszország) és Szidnai 
László (Magyarország). Bognár Gá
bor a bizottság titkári teendőit végez

te. Részt vettek még Wemer Trense, 
a C.I.C. főtitkára, Várv József a 
C.I.C. magyar tagja és delegáltja, a 
Üdlochovicei vadgazdaság, valamint 
az érdekelt hazai vadászterületek ve
zetői, hivatásos vadászai.

A bizottság hamarosan munkához 
látott, először a nagy kost vették ..ke
zelésbe” , de már az első méretfelvé
telek sejtetni engedték, hogy új re
kordot köszönthetünk. Az eredmény 
nem is váratott sokáig magára. Veli- 
ko VariCak úr bejelentését óriási ová
cióval, tapssal és szokás szerint 
„pezsgős áldozattal" köszöntötte a 
lelkes közönség, hiszen a szomszéd 
sikerének is ugyanúgy kell örülni 
tudni, mint a sajátunknak. A jelenlé
vő Boris Janda mérnök úrral, a kos 
szerencsés elejtőjévcl minden bizony
nyal madarat is lehetett volna fogat
ni, ha már nem öreg este lett volna. 
Az új világrekord ténye megadta a 
tetőfokára hágott hangulat alapját és 
vidáman folyt tovább a munka, 
amelynek eredményét minden alka
lommal közölték.

EREDM ÉNYEK:
Az elejtő neve ideje helye agancs

súly
pont
szám

GÍM SZARVAS:
Dietrich v. Boetticher 
F. SÖfje Bad Münder 
Bernhard Dress 
Janez Mahne

92/09/08
92/09/08
92/09/29
92/09/25

Szentpéterfölde
Noszlop

Püspökszilágyi
Lovászi

14.70 kg 
12,68 kg 
10,95 kg 
14,80 kg

261,29 IP 
260,02 IP 
242.82 IP 
240,79 IP

Dámlapát:
Miroslav Krejői 
Eugenio Perri 
dr. Pálos Gábor

92/10/12
92/10/21
92/10/18

Práée (Cs) 
Guth 

Kisszékely

4.70 kg
4.70 kg 
4,85 kg

219,22 IP 
210,98 IP 
203,71 IP

özbak:
Jifi Stepan 
Huszti Sándor

92/05/18
92/06/29

Borovce (Cs) 
Vámospércs

598 gr 
480 gr

188,03 IP 
150,15 IP

Muflonkos:
Boris Janda 92/09/09 Zidlochovice (Cs) 110,4 cm 252,45 IP
Új világrekord!

A zsűri munkája befejezése után ol
dott hangulatban kezdődött a va
csora. Rácz Fodor Gábor az FM je
lenlevő képviselője keresetlen sza
vakkal méltatta az igazán rendkívüli

eseményt és Veljko Variőak úrnak, 
átadta a MAVOSZ (sic!) Nimród ér
mét, a szükséges igazolvánnyal 
együtt, amely „visszavonásig érvé
nyes-. -h-

EXKLUZÍV.

MEGFORDULT A VILÁG!
VILLÁMINTERJÚ WERNER TRENSE ÚRRAL, A C.I.C. FŐTITKÁRÁVAL

- A nemzetközi trófeabírálat alkal
mával minden bizonnyal sikerült ta
lálkoznia az új vadászati vezetőkkel. 
Milyen benyomásokkal távozik?

- Volt akivel sikerűit találkoznom, 
akadt akivel szerettem volna, de nem 
sikerült és ez nem rajtam múlott. 
Úgy jellemezhetném, hogy ..alapozó” 
megbeszéléseket folytattunk. Min
den vita ellenére úgy gondolom, ab
ban mindenki bízvást egyetérthet, 
hogy a természet adományaival ész
szerűen és elővigyázatosan kell bán
nunk, és ha ez igy történik, akkor an
nak hasznát is láthatjuk. Az összes 
vadfajnak a természeti közösséggel 
egyensúlyban kell lennie, és mind
egyiknek joga van az élethez, épp
úgy. mint az embernek. Azt tapasz
taltam. hogy ezekben a kérdésekben 
egyetértés van. Mindezek ellenére a 
magam részéről óva intenék minden
kit attól, hogy ilyen-olyan indokok

alapján egyes vadfajok létszámát a 
kelleténél jobban csökkentsék. Ha 
ugyanis radikálisan ..belenyúlunk” a 
vadon élő állatok populációiba, fő
ként a csülkös vadfajokat illetően, 
igen könnyen bekövetkezhet az ösz- 
szeomlás, csökken a genetikai poten
ciál. Erre a világban számos intő pél
da van, amelyből levonhatók a kö
vetkeztetések. A magyar őz, gímszar
vas és dám kiváló, &  minden túlzás 
nélkül a világon egyedülálló populá
ciói genetikailag egészségesek, meg
bocsáthatatlan vétek volna tönkre
tenni. Ez a genetikai képesség sajátos 
dokumentuma a magyar vadászati 
kultúrának is. Ha az ország bárhol a 
világon szóba kerül, első helyen sze
repel a vadállomány. Ehelyütt azon
ban mindezekről az volt az érzésem, 
az egész „ügy” még nincs igazán a 
helyén, lényegesen nagyobb tájéko
zottság volna elvárható.

- Milyen változásokat vett észre?

- Úgy látom, hogy egy új generá
ció próbál új elképzelésekkel és 
módszerekkel dolgozni. Ez önmagá
ban helyeselhető, de számomra meg
lehetősen furcsa, hiszen Nyugaton 
Magyarország mindig is példakép 
volt a vadgazdálkodásban, mert 
rendkívül tisztelendő szakmai tudás 
és gyakorlat alapozta meg ezt a kia
lakult képet. Hagyományai voltak 
annak, hogy a sarkalatos kérdések
ben mindig a magyarokat kérdeztük 
meg, most meg éppen fordítva törté
nik minden, a £.I.C.-hez fordulnak 
jó tanácsokért. Úgy is mondhatnám, 
megfordult a világ, mint amikor va
laki az egyensúlyát veszíti. Pedig na
gyon egyszerű a dolog: a fejlődéshez 
a jót meg kell tartani, a rosszat el kell 
felejteni, igy működött ez évszázado
kon át. Gyökértelenné válik az, aki 
nem tiszteli a tradíciókat, amelyek 
Magyarországon egész Európában 
egyedülállóak. Ha mindezek nem így

történnének nemcsak a térségnek, 
hanem az egész európai vadászati 
kultúrának, vadászattudománynak 
és mindennek ami ezzel együttjár, 
pótolhatatlan veszteségei lehetnek, 
amelyeket nem lehet egyhamar hely
reállítani.

- Úgy érzi, sikerült mindezekről 
tárgyalópartnereit is meggyőznie?

- Ezt talán túlzás volna állítani, de 
megvolt a kellő érdeklődés. Odafi
gyeltek, és ahogy mondják, szöget 
ütött a fejekbe. Elnézést, hogy kissé 
sarkosan fogalmazok, de aki ismer, 
tudja, hogy ki szoktam mondani 
amit gondolok, még akkor is, ha 
esetleg pillanatnyi sértődés lesz a vé
ge. Végtére is az eredmény a fontos. 
Bármit tesz is, tett is az ember évszá
zadok alatt, meggyőződésem, hogy 
mindig is vadász marad.

- Homonnay-
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VADASZOK A SAJTÓBAN
Egyre súlyosbodó g o n dokat hoz 
fe lsz ín re  a vadászati tö rvén y  m eg
a lko tásán ak  késedelm ossége. A 
nim ródok különböző tes tü le ti ü lé 
sein  is m ind tö b b  anom áliára  d e 
rül fé n y  -  m in t az a sajtób ó l is tü k 
röződik.

.A  mezőkön nem lépdelnek császárok. 
Sokan mondják, a rendszerváltozás a 
vadászatnak nőm tett jót. Mások a 
vészharangot kongatják: terítéken fek
szik a magyar vadászat, romlik min
den. Panaszkodnak az apróvadas terü
letek gazdái, a nagyvadasok ugyan
csak. A ballagók gyakran emlegetik: 
Ferenc Józsefnek könnyű volt" - írja 
S zen t a szarvas, de  vadászni m u
száj című beszámolójában a K isalfö l
di U j H íre k . - .Dr. Porubszky János, a 
Kisalföldi Vadászszövetség titkára em
lékeztet: az elózó rendszerben a vadá
szok érdekvédelmi szerve, a MAVOSZ 
centralizált, központilag irányított 
szerv volt, amelyben belsó feszültsé
get elsősorban az okozott, hogy nem 
ismerte el a helyi adottságokból faka
dó gyakorlatot. (...)•  A társaságok 
nem dúsgazdagok, a vadhüspiacon 
éles verseny alakult ki. a területbérleti 
dijak a százszorosára nőttek, a csilla
gos égnél állnak, a biztosítási dijak 
ugyancsak megugrottak. A társaságok 
a tartalékokat élik fel, bizonyos vadfa
joknál kénytelenek az állományba be
lenyúlni, szarvasokat, őzeket lövetni. 
Azután az van, mást meg csak áron 
alul, a tarvadat senki sem keresi, köz
ben a tagokra szintén gondolni kell, 
lótnak-futnak, szerveznek, külföldi va
dászokat kísérnek, ellenőriznek, a pus
kájuk meg a szegen lóg. Vadászni Ók is

akarnak. A nagy trófeák nem könnyen 
találnak gazdára a piacon. A megyei 
nimródok mégis várakozással vannak.

( . . . )  Szó se róla, drága a vadászat, 
nem a munkanélküliek sportja. Ingyen 
minden magyar szeretne vadászni, s 
anélkül, hogy erdészeti, vadászati, ter
mészetvédelmi. meg ki tudja, miféle 
törvényeket figyelembe venne. Teríté
ken nőm fekszik a hazai vadászat, de 
csökken például a mesterséges fácán- 
nevelés. a fogoly nagyon költséges, a 
vendégek immel-ámmal lövik. Az 
öregek szentként emlegették a 
szarvast, védték, itt sincs meg mindig 
és mindenhol a régi tisztelet, azután 
sok csapból folyik a vadkár, változatla
nul gyakoriak a vad-gépkocsi ütközé
sek. Vadászni muszáj. Ferenc József 
zsákmánystatisztikájában szerepel, 
egyebek között elejtett 1436 szarvasbi
kát. 1516 tarvadat, 2051 zergét. 7588 
nyulat, 266 rókát. 18 ezer fácánt, egy 
medvét. Hanem a császárok kora le
járt*

.Amióta az ember nem a húsért vadá
szik. azóta politikai kérdés a témával 
összefüggő valamennyi jog, Nimród 
hívei ma zavarban vannak, mert a te
vékenységüket meghatározó régi jog
szabályok már nem jók, az újak pedig 
még nem születtek meg' - olvasható a 
N apló  Vadászati vad ha jtások  című 
cikkében. Fülőp György agrármérnök, 
vadgazdálkodási szakmérnök és er
dész szerint: .Az új szabályozásnak 
két nagy tétje van. Egyrészt a vad. 
másrészt a vadászati jog tulajdonlása. 
Abban nagyjából egyetértenek a kü
lönböző csoportok, hogy az élő vad

maradjon állami tulajdon. A jelenleg 
érvényes szabályok szerint holtában 
vélik az adott területen vadászatra jo
gosult tulajdonává. ( . . . )  Az elképze
lésnek az a legfőbb hibája, hogy nem 
épít, mert nem is teheti, a kapcsolódó 
jogszabályokra. Földtörvény, termé
szetvédelmi törvény és talán külön er
dőtörvény nélkül vadászati törvényt 
megalkotni nehéz. Más oldalról vi
szont, ha ezek mind megszületnek, ak
kor olyan mértékben határolják a va
dászatot, hogy külön szabályozására 
nem biztos, hogy szükség lesz. ( . . . )  
Az elózó rendszer erkölcsi és gazdál
kodási jollomzói miatt országunkban a 
vadgazdálkodás terén is sok a vadhaj
tás. Az érdekelt földhasználóknak, 
vadgazdálkodóknak most már józanul 
mérlegelniük kell a helyzetüket, hogy 
visszaállíthassák a helyes arányokat. 
Párbeszéddel, szakmai érvek ütközte
tésével."

Ne cs in á ljan ak  p o litik á t a vad á 
szatból a címe a N ógrád M eg ye i 
H írlap  írásának. .Magát sportvadász
nak novezó illető nyilvánosan dicsek
szik azzal, hogy tíz elejtett vadból ki
lencet sikeresen ellop... »A nagy vad
kanoknak ehetetlenül büdös a húsa - 
mondja. - Azokat le szoktam adni, jó 
az a kapitalisták asztalára. A süldők, 
őzgidák, szarvasborjak viszont nekem 
jók otthon.* Szélesen vigyorog hozzá, 
látszik rajta, hogy elégedett a saját ré
szesedésével, és a tulajdon ügyessé
gével - amivel mást megkárosít... 
Ennyit tehát egyesok vadászetikájáról. 
Az erdő, mozó és az éjszaka ugyanis 
sok mindent elrejt az illetéktelen, vagy 
éppen túlságosan is illetékes szemek

elől. Az új vadászati törvény, ami jó 
ideje készülget a parlament boszor
kánykonyháján, reméljük legalább ala
pos és reális lesz, és megoldást hoz az 
egyre súlyosbodó gondokra.'

Terítékre kerültek a vadászok a Pofosz 
tanácskozásán is. A D élm agyaror- 
szág tudósításában Fejér Dénes, az 
56-osokat tömörítő szervezet Csong- 
rád megyei elnöke kifejtette: .A  balol
dali veszélyről valöban hangsúlyosan, 
konkrét példákat említve esett szó a 
Pofosz kongresszusán. Vadásztársasá
gok formájában ugyanis léteznek bal
oldali fogyveres alakulatok. Aki a hata
lom megrenditésére alkalmas jobbol
dali voszélyról beszél, az vagy politikai 
analfabéta, vagy magas fokon műveli 
manipulációit.'

.A  szarvasbőgés ideje már elmúlt, de 
a vadászidény javában tart. ezt talán 
abból is észrevehetjük, hogy lopják a 
vadászpuskákat' - írja a Vasárnapi 
H írek . - .Igaz, az előírások nagyon 
szigorúak, s ezt minden fegyvertartási 
engedéllyel rendelkező vadász jól tud
ja: puskát és lószert csak zárt szek
rényben lehet tartani és külön-külön. 
Ezért is különösen furcsa a hír, hogy 
Balatonendréden a helybéli presszó
ból lopták el az erdész őrizetlenül ha
gyott sörétes vadászpuskáját. Az 
anyagi kár ugyan mindössze harminc- 
ezor forint, de az erkölcsi jóval na
gyobb, még jó, ha az eddig ismeretlen 
tolvaj csak orwadászatra használja 
majd a fegyvert.'

ö s sze á llíto tta : K. E.

Vadászat Franciaországban
A területbérletért folytatott árverések 
befejeződtek 1992-ben Franciaország
ban. Az új és a régi bérlőknek átlagban 
50 százalékkal többet kell fizetni mint 
korábban. A  solognei és az elzász-lotha- 
ringiai nagyvadas terülotok voltak iga
zán kelendőek és drágák. Sokfelé külföl
di, főként német bérlők .előzték meg' a 
francia vadászokat

A  területbérloti dijak 17 százalék adót, 
és 10 százalék vadkárátalányt tartalmaz
nak, a fennmaradó összeg a bérbeadó 
tulajdonába kerül. A bérbeadó az állami 
erdők esetén az Office Nationalo dós 
Forets (Erdészeti Nemzeti Hivatal) vagy 
a községi vagy magánordók esetében a 
települési önkormányzatok költségveté
se, illetve a földbirtokosok.

A  franciaországi erdészetek súlyos rá
fizetéssel dolgoznak és így a gazdálko
dási mérleg egyensúlyában nagy szere
pe van a vadászatból befolyó súlyos ősz- 
szegeknek. Ezen túlmenően az ONF-nek 
alapvető célja a jó minőségű fa ter
mesztése, ami az erős német verseny 
miatt igen nagy kihívást jelent.

A  jó minőségű fát viszont vadban 
gazdag monokult''. és erdőben nehéz 
nevelni. Valóban, t^yes területeken sok 
az erdei kér, de ezt nem lehet etetéssel 
megakadályozni, mert bizonyos terüle
teken ezt a törvény tiltja. Az önálló va
dászterületek nagysága igen változó, do 
a hazaiakénál jóval kisebbek. Franciaor
szágban önálló vadászati jogot kaphat 
minden 27 hektárnál nagyobb erdó és 7 
hektárnál nagyobb felületű tó tulajdo
nosa.

Nagy vadászterületnek számit az 500- 
1000 hektáros terület, ezek egy hektárra 
vetített bére viszonylag alacsony, általá
ban egy-egy módosabb baráti társaság 
közösen bérli. A legnagyobb területeket 
200-300 hektáros területek veszik kórül, 
majd ezen kívül 50-100 hektáros vadász- 
területek vannak. Ezek bérlete egység

nyi területre vetítve a legmagasabb. A 
bérlóik ezért is igyekeznek mindont 
meglőni, ami eléjük kerül.

A lelovési terveket a vadásztorület 
bérlője állítja össze legjobb tudása vagy 
szándéka szerint. Ezt a tervet 8 polgár- 
mester jelenlétében az ONF és az ONC 
szakemberei bírálják felül és hagyják jó
vá. Valójában a polgármesteri hivatalok 
a szenvedélyes viták színhelyei, mert itt 
csapnak össze a különböző érdekek. A 
vadat vagy vadállományét növelni vagy 
szinten tartani kívánó vadgazda igen ne
héz helyzetben van, mert az ONF célja a 
minimális vadkár, ezért olyan lelövési 
számokat szorgalmaz, amelyek magyar 
viszonylatban elképzelhetetlenek. Példá
ul egy 230 hektáros solognei területen 
12 özet és 15 vaddisznót ejtenok el 
évente.

Amennyiben a vadgazda nem teljesíti 
a lelövési tervet, az ONF-nek joga van 
hajtásokat elrendelni és azokon a szük
séges állományapasztást elvégezni. A 
vadgazdélkodó annyi vadjelöló mű
anyag gyűrűt kap fajra, nemre és korra 
bontva, amennyi vad lelövése szerepel a 
tervben.

A vadász csak a jelölőgyűrű birtoká
ban mehet ki a területre vadászni és ha 
sikerrel jár, az elejtett vad lábára fel kell 
erősítenie a gyűrűt. Ezzel kell beautóz
nia az ONF vadőri irodájához, ahol beje
lenti az elejtés tényét és kitöltik a vadról 
a statisztikai lapot. A statisztikai lapon 
szerepel az elejtő neve, az elejtés dátu
ma, holye, a vad neme. becsült kora. sú
lya és a trófea jellemzői, ha trófeás vad 
került terítékre. Ezután állítják ki a vad 
elszállítását engedélyező fuvarlevelet. A 
vad szállítását az ONF és ONC vadőrei 
ellenőrizhetik. A leírt rendszer elzászi 
eredetű, itt a vadászati törvények még a 
német megszállás idejére vezethetők 
vissza, illetve onnan erednek.

Fluck Dénes
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
Tizenhat vadásztársaságának adatait 

körmöltem. Évi lójegyzékek, tagnévsorok, 
jelentések, panaszok, körlevelek stb. A kályha 

körül piszmogott, játszott ötéves unokám, 
Bálint. Egyszer csak megszólít az emberke, 

hogy mikor lövök neki egy rókát, mert ó még 
csak képen látott ilyen csúnya állatot, amely 
tavaly egy néni tyúkjait is kiszedte az ólból.

Magyarázom neki, hogy ez nem olyan 
könnyen megy ám, mert a róka ilyenkor a 
lyukban van, nem lehet azt olyan könnyen 

megfogni. ( . . . )
Ennek a huncut kis kölyöknek szava cseng

a fülembe, egy belső érzés hajt, hogy menjek, 
mert lesz még ma róka.

Kint szélmentes hideg. Húsz centiméteres 
porhó, délután négyet mutat az óra. 

Gyerünk! Gyerünk! Bundamellény, kucsma, öt 
8-as serétes patron, nyúlsip a zsebbe, puska 

a vállra, és máris indulok. ( . . . )
Gúzsba kötöm ennek a lábait is, és most már, 
bandukolok hazafelé, hátamon a puska, két 

kezemben egy-egy róka.
Az ablakon les már kifelé a két 

vadászcsemete, és futnak felém, a még 
egyikük által sem látott rókát megcsodálni."

IFJ. ESTERHÁZY LÁSZLÓ

IFJ. ESTERHÁZY LÁSZLÓ
1891-1966

Történelmi nevű, régi vadászcsalád 
sarja. Akárcsak édesapja, tevékeny 
részese a vadászati közéletnek. (Rá
day Gedeon halála után, egészen 
1944-ig ö volt a Nemzeti Vadászati 
Védegylet elnöke.)

Remek szakember, hozzáértését 
az is mutatta, hogy az 1925 után 
évente megrendezett N W  agancs- 
kiállitásokon Nadler Herbert, Tele
ki Tibor és Zsindely Endre mellett 
ő számított az egyik legtekintélye
sebb bírálóbizottsági tagnak.

Gyakorló vadgazdaként is meg
állta a helyét. Széchenyi Zsigmond, 
aki vadászbarátja és sógora is volt, 
így ir: .Jó  egynéhány kiváló bakot 
lőhettem az ugyancsak kőzetünkbe

Nemrégiben igen érdekes kis 
könyv került a kezembe, címe: 
„Geheimes Jáger-Cabínet", vagy
is titkos vadászhelyiség. E reprint 
kiadásnak eredetije 1701 -ben je
lent meg először, majd ezt követő
en háromnegyed évszázadon át 
összesen kilenc kiadást ért meg. 
Szerzőjének neve a könyvben 
nincs feltüntetve. Feltételezik, 
hogy Georg Christoph Becher ne
vű vadászmester volt. aki müvét a 
hagyományos .Hausváterlitera- 
tur" (Hausvater -  családapa) 
szellemében alkotta. Ez az irodal
mi irányzat hasznos gyakorlati út
mutatásokat igyekezett adni a vi
déki nemességnek.

A nagyvad vadászata és a soly- 
mászat a fejedelmeknek vagy leg
alábbis a fóuraknak volt fenntart
va. Ezért a könyv erről a témakör
ről csak rövid tájékoztatást nyújt. 
Német földön az „Eingostelltes 
Jagen" volt divatban, amelyet ná
lunk herceg Esterházy rendezett a 
múlt század elején, ahogy azt Vas 
Gereben és Festetics Leó írásai
ból ismerjük. A parforce vadászat 
ritkaságszámba ment itt.

A könyv tulajdonképpen hagyo
mányos, szinte dogmákká vált is-

esö Sárosdon is, Esterházy László 
sógorom példás szakértelemmel ke
zelt vadparadicsomában. Híres 
őzállományát rendkívüli szeretettel 
és hozzáértéssel gondozta, alapo
san ismerte az özagancs nagyrafej- 
lesztésének minden csínját-binját. 
A nála eltöltött tavaszi őzbakcser- 
készések, megfigyelések, selejtezé
sek nemcsak felejthetetlenül élveze
tesek, rendkívül tanulságosak is 
voltak.”

Az őzállomány kezelésével akko
riban sokkal kevesebbet foglalkoz
tak, ezért is érdekes - és kivételes - 
az a megállapodás, amelyet a Sá- 
rosd környéki birtokosok írtak alá 
arról, hogy érett agancsú bakot

mereteket foglal össze, abban az 
időben, mikor a .vadászattudo
mány' már olyan jeles müvekkel di
csekedhet mint Flemingnek „Voll- 
kommene deutsche Jáger’ (a töké
letes német vadász), Tántzernek 
.Jagdgeheimnisse" (vadásztitkok) 
és Döbelnek .Jágerpraktika" (va
dászmesterség) cimú könyve.

A „Geheines Jáger-Cabinet"- 
ben helyes gyakorlati megfigyelé
sek keverednek különféle tévhitek
kel. babonákkal. Külön cím alatt 
foglalkozik: általában a vadászat
tal. a vadászati módokkal, a vadá
szati eszközökkel, a vadászati idő
szakokkal és a vadászkutyákkal. 
Azután következnek egyenként az 
egyes vadfajok kezdve a szarvassal 
egészen a nyűiig, majd a ragado
zok, a medvétől a borzig illetve a 
héjáig. Van benne kis vadász szak
szótár és vadászmondások.

Ezt követi a vadászat titkos mű
vészete. Szó van benne vadászhá
lókról. puskáról, lőporról, a vad 
becsalogatásáról. Ezeket vadfa
jonként részletezi. Ir a kutyák ne
veléséről, végül a vadhúsnak me
leg időben való tartósításáról.

A könyvben előkelő helyet fog
lal el a szarvas nyomainak ismer-

csak üzekedés után lőnek. (A kímé
let meghozta gyümölcsét: 1932 ta
vaszán 500 g-os„ 315 Nadler pon
tos agancsú bakot ejtett el Ester
házy. Az agancs a pesti kiállításon 
aranyérmes első dijat nyert.)

A háború előtt szakíróként ismer
ték, bár olykor elbeszélésekkel is je
lentkezett. írásai egy részét Bako
nyi néven jelentette meg.

1945 után még „osztályidegen- 
ként" is elismerték szakértelmét, s ő 
járási vadászati felügyelőként dol
gozott a magyar vadállományért - 
amíg lehetett...

(Ónálló vadászati témájú kötete 
nem jelent meg.)

tetőséről szóló rész. Ennek nagy 
hagyománya volt a német vadá
szirodalomban. A helyes megfi
gyelések azonban itt is kevered
nek babonákkal. Pl. azt írja, hogy a 
vemhes szarvastehén jobb oldali 
lábával hagy erősebb nyomot, 
mint a bal oldaliakkal, ha bikát, és 
fordítva, a bal oldali lábainak nyo
ma erősebb, ha ünót hord. A 
szarvasról többek közt azt írja, 
hogy ha kutyák üldözik és marha
csordát talál, közéjük vegyül és 
valamelyiknek közülük hátára is 
ugrik. E könyvvel kapcsolatban 
nem mulaszthatom el megemlíte
ni. hogy egy jó évszázaddal ké
sőbb (1826-ban) jelent meg Pes
ten Kovásznai Kováts István köny
ve ezzel a címmel: „Tsudálatos 
Állatok Kabinetje...” Érdekes, 
hogy pl. a szarvas .ravaszságáról" 
ő is hasonlóan ir. mint a tárgyalt 
mú szerzője.

Sajnos ez a német könyv gót 
betűkkel íródott, amit nálunk ma 
már kevesen tudnak olvasni, ami
re azonban egyébként se sokak
nak volna lehetősége, mert aligha 
található már belőle példány a 
magyar könyvpiacon.

Dr. Csőre Pál

A Vadászat 
Kódexe

A Nemzetközi Vadászati és Vad
védelmi Tanács (CIC) tavaly má
jusi ülésén elfogadta a vadászok 
viselkedési normáját, etikai kóde
xének alapclveit. Négy fő elv kó
ré csoportosították a magyar va
dászok számára is megfogadható 
és alkalmazandó tennivalókat.

Az első: a vadon élő állatokat, 
mint alapvető természeti forráso
kat tiszteljük. Ezt úgy kell értel
mezni, hogy a vadászat a vadon 
élő állatvilág ésszerű hasznosítá
sára törekedjen, ismerje fel a vad 
gazdasági értékét, ne engedje egy- 
egy vadfaj túlszaporodását, kí
mélje a csökkenő állományú fajo
kat és védje a súlyosan veszélyez
tetetteket.

A második: az állat tisztelete. 
Amely arra vonatkozik, hogy a 
vadász köteles kerülni az állat 
sebzését és minden szenvedését. 
Azaz, vadfajonként a legalkalma
sabb töltényt használjuk, ne lő
jünk nagy távolságról, ha sebez
tünk, keressük meg a sebzett álla
tot, ne tekintsük az élő és elejtett 
vadat haszontalan, csak a vadá
szati kikapcsolódás tárgyának. A 
mesterséges tenyésztés célja a va
don élő állomány populációinak 
javítása legyen, ne az „élő céltáb
la" miatt tenyésszünk. A vadászat 
ne legyen mennyiségi rekordhaj- 
hászás és csak olyan vadászati 
eszközöket használjunk a vad 
elejtésére, amely arányban áll a 
vad ügyességével.

A harmadik: tiszteljük a termé
szet híveit és hasznosítóit. Általá
nos szabály, hogy a vadász, mint 
a vadon élő állatvilág védője, pél
damutató magatartásával próbál
jon egyezségre jutni minden nem 
vadász természetvédővel és hasz
nosítóval, ugyanakkor nem felejt
kezhet el az új vadászok nevelésé
ről, a fegyver használatának ma
ximális biztonságáról. A fegyver a 
biztonságos vadászaton kívül 
semmi másra nem jogosítja fel a 
vadászt.

A negyedik: önmagában a ter
mészet tisztelete. A vadászat nem 
okozhat kárt a természetben, nem 
ronthatja a táj esztétikáját oda 
nem való eszközeivel, berendezé
seivel. A vadászatnak pontosan 
meghatározott helye van a termé
szetben, a vadon élő fajok kezelé
sében és hasznosításában, amit 
minden vadásznak felelősséggel 
és folyamatos tanulással, ismere
teinek bővítésével kell gyakorol
nia, mert csak igy válik elfogad
hatóvá környezetében az ország
határon belül és kívül.

F. I.

„Titkos” vadászkönyv
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NEM VAGYOK 
BABONÁS!

Előrebocsátom, hogy nem vagyok 
babonás, nem én. Felvilágosult fe
jemben nincs hely a középkori má- 
kony számára. Az igaz, hogy bcle- 
sápadok, ha jó vadászatot kívánnak 
indulásomnál. Azt is beismerem, 
hogy ha macska szalad át előttem, 
lehúzódok az útszélre, s udvariasan 
magam elé engedem a mögöttem 
haladót. De nem mormolok vará
zsigéket, nem mondom el visszafelé 
a miatyánkot a vadászat sikere ér
dekében, s nem köpök háromszor 
magam elé a porba, mielőtt fe
lülnék a lesre. Puskám tusára is 
csak egyszer tettem pókot, mikor 
már régóta kísértett a balszerencse.

Tehát nem vagyok babonás! 
Csak azt az egyet ne kérje tőlem 
senki, hogy negyedikén vadászni 
menjek! Azt aztán nem!

Tavalyelőtt június negyedikén 
kezdődött a dolog... dúvadat ke
restem a mezőgazdasági területe
ken, kilométerekre a nagyvadas 
körzettől. Gyanítottam, hogy van 
már disznó idekint, de mivel korai 
volt még az idő és hétágra sütött a 
nap, eszem ágában sem volt, hogy 
gyöngygolyót tegyek a csőbe. Ilyen 
előzmények után nem is csoda, 
hogy megzörrentek előttem a gala
gonyabokrok. s tőlem két méterre 
kidugta fejét a fasorból egy disznó. 
Jól megnézett, arcán szinte emberi 
csodálkozással. Hogy az én arcom
ra mi volt írva, azt nem tudom, 
mert tükör nem volt nálam. Elég 
sokáig élvezkedett látványomon, 
majd clviharzott.

Mondanom sem kell, hogy este 
már a közeli lesen gubbasztottam, 
golyóval a Merkel mindkét csövé
ben. Disznó persze nem jött. Söté
tedés után lemásztam, és elfele 
cserkcltcm. Nem kellett túl sokat 
mennem, mikor a bokáig érő nap
raforgóban észrevettem két gyanús 
fekete foltot. A keresőtávcső süldő
ket mutatott a legjobb pózban, a 
legjobb távolságra.

Mire azonban a puskát leemel
tem a váltamról, s céloztam volna, 
disznaim minden sietség nélkül fel
sétáltak a dombélre, és éppen el
tűntek a túlsó oldalon.

Nem fogtam fel a kudarcot tragi
kusan, inkább még örültem is az 
eseménydús napnak. Ám két hónap 
múlva, augusztus negyedikén sike
rült bravúros lövéssel elhibáznom 
egy kocasüldőt. Róla csak annyit, 
hogy fölédurrantani nehezebb volt, 
mint bele. Hogy a/nap hazafele 
menet kocsimat meghúzta egy au
tós gengszter, az már természetes.

De a negyedikékre még akkor 
sem haragudtam.

így jött el az új év, s vele január 
negyediké. Olyan gyönyörű napsü
tésben szikrázott a késő délután, 
hogy azt vétek lett volna vadászat 
helyett valami mással tölteni. Az I- 
es lesre írtam be. Ez egy tarvágás 
szélén áll, mély árok partja mentén, 
a vágás egyik oldalán pedig sűrű 
akácsarj húzódik, a környék leg
jobb vadrejtő pagonya.

Ide igyekeztem hát a szikrázó 
napsütésben. Élveztem a gyönyörű 
időt, egészen addig, amíg a lestől 
pár száz méterre levő fenyvest cl 
nem értem. A vágáshoz vezető nyi
ladékról fehér füstgomolyok kúsz
tak felém. Ki az isten tüzel itt? Be
leszagoltam a levegőbe, de nem 
éreztem semmit. Nem füst volt az, 
hanem köd! A vágásba érve olyan 
sűrű fehér masszába keveredtem, 
hogy harminc méternél nem lehe
tett messzebb látni. S a köd nem
hogy ritkult volna, de egyre átlátha- 
tatlanabb lett. Azt sem nagyon tud
tam, mikor szállt le az éjszaka. Vé
gül aztán a tarvágásból kibotorkál
va ragyogóan tiszta idő, holdsQtés 
és csillagok ragyogása fogadott. Se
hol másutt nem volt köd. csak a les 
körül!

Az esetből nem tanulva február 
negyedikén már megint kint vol
tam. Koslató rókák sírját ástam, 
harsogó hajnali hidegben. Alig in
dultam útnak, mikor a korai szür
kületből kibontakozott az első ró
ka. Keresztben futott előttem egy

árokparton, majd a földutat elérve 
felém kanyarodott.

Nádcsomó mögé lapulva vártam. 
Ahogy közeledett, egyre nagyobb
nak látszott, bár nád takarta. Még 
négy-öt méter, s kilép a nyílt sza
kaszra!

Lépett is a koma. de csak kettőt. 
Ott aztán megállt, meredten nézett, 
de nem rám, hanem valamerre mö
gém. Aztán sarkon perdült, és világ
gá szaladt. Értetlenül néztem hátra, 
s akkor megértettem ijedtségét. Ko
csim fehér teteje ott virított az út 
végében. Ha csak három méterrel 
előbb állok meg vele. a kanyar már 
eltakarta volna a rókaszem elöl!

Nem sok idő volt mérgelődni, 
mert meghallottam egy másik vö- 
rösfrakkos ugatását pár száz méter
ről. Siettem oda. Magas töltés tete
jén futó kavicsos út oldalába búj
tam. a túloldalon elterülő gazost fi
gyelve. mert az utolsó ugatás onnan
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hallatszott. Előttem kezdődött az 
erdő, s az úton átváltó rókát is 
könnyen észre tudtam volna venni. 
Zsákmányra éhesen leselkedtem 
hát előre. Honnan jött a róka? Ter
mészetesen a hátam mögül. Igazán 
jó humorérzéke volt, mert mikor 
negyven méterre megközelített, jó 
hangosan felugatott. Mint akit da
rázs csípett meg. úgy perdültem 
hátra, mire a koma pókerarccal be
lépett a fák közé.

- Katt! - mondta agyamban ek
kor egy kerék.

- Katt! Katt! - ezt már a fácánok 
mondták, jelezve a róka útját. Fu
tásnak eredtem. Jobbra tuskó hen- 
tergett égnek meredő gyökerekkel. 
Mögé bújtam. A fácánok velem 
egyvonalban riasztottak. Abban 
biztos voltam, hogy a róka az út túl
oldala felé igyekszik, s csak láttám
ra fordult be a sűrűbe. Márpedig 
ebben az esetben előbb-utóbb át 
kell hogy váltson valahol mellet
tem.

Kuporogtam hát a tuskó mögött, 
markolászva a puskát. Megállj nya
valyás. mindjárt a kezemben leszel!

Nem is tudom, miért néztem hát
ra. Ott bandukolt a koma mögöt
tem az út közepén, s egyenest felém 
tartott. (Mondom, hogy volt hu
morérzéke.) Nekem azon az olda
lon még egy fűszál sem adott taka
rást. Régi rajongója vagyok Charles 
Bronsonnak, megperdültem, és már 
tüzeltem is, ahogy azt tőle láttam. - 
Alighanem a róka is szokott videóz
ni a kotorékja mélyén, mert nálam 
is gyorsabban fordult. így már csak 
az ülepét mutatta, mikor meghúz
tam a ravaszt. Orra buktatta egy 
pillanatra a fenékbe lövés, hogy az
tán annál nagyobb sebességre kap
csoljon. Mikor oldalt ugrott a bok
rok közé, akkor meg tisztán elhi
báztam.

Kerestem egy darabon, de még 
vért sem találtam. Sok baja nem es
hetett, vastag portéka a téli róka- 
nadrág. Az a vadász meg büdös 
gazember, aki fenékbe lövöldözi ezt 
a szép ragadozót.

Este újra odamentem. Róka he
lyett azonban két vadászgató kutyá
ra bukkantam. Mikor észrevettek, 
egyetlen nagy lendülettel nekem- 
szaladtak. Tíz méterről lőttem meg 
a nagyobbikat, kétszer. F.rre aztán 
elfogyott a vitézségük, menekülőre 
vették a dolgot. Jól követhető volt a 
vérnyom, de a sebzett egyszer sem 
feküdt meg. Egészen sötétedésig 
csapáztam, de a kutya elveszett.

Azon a napon fogadtam meg elő
ször. hogy a negyedikéket örökre 
bojkottálni fogom...

Balogh Gábor
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A Vadászati 
Kulturális Egyesület 

közgyűléséről
Az egyesület egész évi munkáját, 
valamint az Első Országos Va
dásznap tapasztalatait dr. Gánti 
Tibor, az egyesület kulturális ta
nácsának elnöke értékelte de
cember 16-án, az FM tanácster
mében. Felvázolta továbbá a jö
vő évben megvalósítandó terve
ket, amelyekhez kérte a tagság 
ötleteit, javaslatait. Dr. Borzsák 
Benő, az egyesület ügyvezetője 
megtette javaslatait a tagságnak, 
egyebek között arra vonatkozó
an, hogy az egyesületnek a jövő
ben vadász érdekvédelmi felada
tokkal is kell foglalkoznia. A 
munkának a módozataira új, a 
tagság számára vonzó és az ed
digieknél hatékonyabb javaslat 
készül. Az egyesület létrehozza a 
vadászati kultúráért adható Hu- 
bertusz-kereszt kitüntetést, 
amely három fokozatban nyer
hető cl azok számára, akik ezen 
a szakterületen jeleskednek. 
Döntés született arról, hogy a jö
vőben az évi 1000 forintra emelt 
tagsági díj fejében mindenki 
megkapja a VADÁSZLAP-ot. 
Kiss András nyugalmazott hiva
tásos vadász szót emelt a vadász- 
kürt-hagyományok tisztelete vé
delmében. A Kulturális Egyesü
let március elején jótékony cé

lú vadászbált szervez, amelynek 
teljes bevételét a hivatásosva- 
dász-képző iskoláknak ajánlja 
fel. Ebből az összegből a gyere
kek részére megvásárolható 
minden, ami a vadászkürtölés 
„tudományának" elsajátításához 
szükséges. Szalánczy Béla beje
lentette, hogy megalakult a Fo
to* Natura természetfotós egye
sület, amely felajánlotta az 
együttműködését. Tagsági javas
latok alapján a jelenlévők úgy 
döntöttek, hogy az egyesület ve
zetősége kezdeményezzen konst
ruktív párbeszédet az Erdészeti 
Egyesülettel, és tegyen meg min
dent annak érdekében, hogy a 
vitatott kérdésekben sikerüljön 
mindenki számára elfogadható 
megoldásokat találni. Vegezetül 
a jelenlévők úgy döntöttek, hogy 
a világkiállítás idején szervező
dő nemzetközi kiállítás szervezé
séhez a VKE szándéknyilatko
zattal csatlakozik. Dr. Bán Ist
ván a közgyűlésnek bejelentette, 
hogy sikerült „tető alá hozni** az 
Etikai Kódex kiadását. így még 
ebben az évben megjelenik ez a 
túlzás nélkül hézagpótló könyv, 
amely a hazai vadászati kultúra 
ügyét szolgálja.

H.

CSÖKKENT A TEHERBÍRÓ- 
KÉPESSÉG BÉKÉSBEN

Küldöttgyűlést tartott Békéscsabán a 
Békés Megyei Vadászszövetség de
cember 14-én. A  legfontosabb napi
rendi pont a vadászszövetség eddigi 
munkájának értékelése, és a felada
tok összeállítása volt.

Az elnöki megnyitóban dr. Csorna 
Antal így fogalmazott:

- Ami rányomta bélyegét az elmúlt 
évekre, az a bizonytalanság volt. 
Nincs stabil támpont, kapaszkodó, 
amihez igazodni tudnánk. Nemcsak a 
vadászati törvény hiányzik, hanem a 
jövőkép is. Nem tudjuk, hogy meddig 
és milyen formában folytathatjuk a 
munkánkat. Ennek ellenére Békés 
megye vadásztársadalma mégsem a 
mától holnapra való élést választotta. 
Még bízunk abban, hogy olyan ren
dező elvek érvényesülnek majd. ame
lyek elismerik eddigi munkánkat, 
szakmai felkészültségünket, eredmé
nyeinket.

Ami a konkrét teendőket illeti 
1993-ban: A  szakmai feladatok mel
lett a legfontosabb az érvényben lévő 
jogszabályok betartása, betartatása. S 
nemcsak a vadászati előírásokra kell 
gondolnunk. A  gazdálkodással, egye
sületi élettel foglalkozó törvények is
merete, maradéktalan érvényesítése 
szintén létkérdés.

Az elnökség beszámolójelentése 
egyebek között megállapította, hogy 
a vadászszövetség két évvel ezelőtt 
nemcsak egy időszak konkrét vadá
szati, vadgazdálkodási és vadkereske
delmi feladatainak megoldását tűzte 
ki célul, hanem hosszú távra készített 
tervezetet.

A  vadásztársaságok anyagi terhei 
évről évre ugrásszerűen növekedtek. 
Januártól ez a szám további tízmilli

ókkal gyarapodhat. Nem csodálkoz
hatunk azon, hogy jelentősen csök
kent a vadásztársaság teherbíró ké
pessége. jó  néhánynak veszélyben fo
rog még a fennmaradása is. Az elnök
ség rendezte a Bemutató Vadgazda
sághoz tartozó vadászterület vadásza
ti jogát - az FM  és a Védegylet javas
lata alapján. Létrehozták a Békés M e
gyei Vadászszövetség Vadásztársasá
gát. amelynek tevékenységét a Bemu
tató Vadgazdasággal való együttmű
ködés határozza meg. A teljes ellen
őrizhetőség érdekében a társaságnak 
tagja lehet minden, a szövetséghez 
tartozó békési társaság, jogi személy
ként. Erre külön felkérte a társaságo
kat a közgyűlés.

A  gépjármű vaddal való ütközésé
ből eredő károk rendezése óriási 
problémát jelent. A  vadásztársada
lom teljesen kiszolgáltatott. A  megyei 
szövetség 1992-rc a Colonia Biztosító 
Rt. ajánlatát fogadta cl. 4,5 millió fo
rint felső határösszeggel. Ezt azonban 
már augusztus végére elérték, a társa
ságoknak hektáronként további 6 fo
rintot kellett fizetniük. A  hasonló 
„fordulatok”  elkerülésére három ér
deklődő biztosító képviselőjét hívták 
meg a közgyűlésre - Garancia. Hun: 
gária és Colonia hogy tegyék meg 
üzleti ajánlatukat. A  küldöttek végül 
mégis a Coloniát választották. Né
meth Gyula területi igazgató győztes 
ajánlatának lényege: 1993-ra több 
részletben fizetve: összesen 6,5 millió 
forint biztosítási dijat kérnek a szö
vetséghez tartozó vadásztársaságok
tól. felső határ nélkül. (E z  16-17 Ft/ 
ha.) Az önrész 5 ezer forint.

Lovász Sándor

Hogy van?
Ha két régi ismerős találkozik, gyakran hangzik e l a kérdés: hogy van? 

(hogy vagy?). Most induló sorozatunkban arra gondoltunk, 
a VADÁSZLAP hasábjain tesszük fe l a kérdést néhány régi 

ismerősünknek... és örömmel vennénk, ha súgnának:
Önök kitő l várnak választ a .hogy/étéről". 

(Villáminterjúinkat a vadászat három korábbi vezetőjének 
megkeresésével kezdjük, s hangsúlyozni kívánjuk, fe lte tt szándékunk, 

hogy semmiféle „minősítést" a megkérdezettekről ne közöljünk.)

Vallus Pál évtizedeken keresztül volt 
a Magyar Vadászok Országos Szö
vetségének elnöke, „civilben”  az 
Anyag- és Árhivatal elnökhelyettese.

- Nem jól, betegeskedem, fájnak 
a lábaim, trombózisom van. Tízévi 
betegeskedés után, pár hónappal 
ezelőtt meghalt a feleségem... 
egyedül maradtam. Igazi örömöt az 
unokáim nyújtanak. A napjaim az
zal telnek el, hogy olvasok, tévét 
nézek és ahogy az idő engedi, ker- 
tészkedek. Az egész családot ellá
tom zöldségfélékkel, öt különböző 
nagyságú fóliám van.

- Változatlanul sokat dohány
zom, még mindig elfogy a 2-3 do
boz Kossuth. A puskáim még meg
vannak, de vadászni nem járok. 
Amíg a MA VOSZ elnöke voltam - 
nem értem rá, mostanában kezde
nek újra hívogatni vadászni, most 
meg már nem tudok gyalogolni, au
gusztusban 74 éves leszek.

- Nem érdekel a politika, nem 
foglalkozom a vadászat ügyeivel... 
csak sajnálom a magyar vadállo
mányt. Nem érdekel túlságosan az 
sem, hogy akik fölhívnak telefo
non, azzal biztatnak, a vadászok 
még visszasírják azt a korszakot, 
amikor én voltam az elnök... tisz
tában vagyok azzal, hogy itthon so
kan nem sokra becsülnek, külföl
dön a nevem sokkal jobban hang
zik, talán ezért kaptam meg tavaly 
tavasszal a C IC  kitüntetését a mun
kásságomért.

Dr. Tóth Sándor 27 évig volt a mi
nisztériumban a vadászat első embe
re, nyugdíjasként a MAVAD által 
alapított „Vad- és Természetvédelmi 
Alapítvány”  titkáraként tevékenyke
dik.

- Lelkileg és egészségileg is jól 
vagyok, folytatom a szakmát. Az 
alapítvány révén a vadászat nem
zetközi ügyeiben továbbra is kiké
rik a véleményemet, változatlanul 
szoros a kapcsolatom a CIC-vel.

- Az itthoni kapcsolataim is mű
ködnek, legutóbb például a Kör
nyezetvédelmi és Területfejlesztési 
Minisztérium keresett meg a vadvé
delem kérdéseivel kapcsolatban, de 
mondhatnám, hogy kérték a közre
működésemet az 1996-os vadászati 
kiállításhoz is.

-A  legfontosabb számomra... 
az unokám. A családom, az ismerő

seim már azzal ugratnak, ha a Bá
lintról van szó, számomra megáll az 
élet.

- Nem vadászom, a puskáimat 
eladtam, nem bírtam volna anyagi
lag a vadászat költségeit.

- Van véleményem a vadászat
vadgazdálkodás helyzetéről, de ezt 
néhány mondatban nem lehet ösz- 
szefoglalni. Mindenesetre azt kény
telen vagyok hangsúlyozni, hogy 
semmivel sem lett jobb a helyzet, 
mint volt.
Dr. Rácz Antal a minisztérium osz
tályvezetőjeként a protokoll terüle
tek és gazdaságok vezetőjeként ment 
nyugdíjba.

- Sajnos kopik az egészségem, 
szívproblémáim vannak. Már egy
szer megkatétereztek, most újabb 
műszeres vizsgálat előtt állok.

amelytől függ, hogy megműtenek 
vagy sem.

- A Gödöllői Agrártudományi 
Egyetemen tanítok, a vadgazdálko
dási szakmérnököknek tartok elő
adásokat és vizsgáztatok.

- Nemrég lemondtam a Kisszé- 
kelyi Egyetértés Vt. vadászmesteri 
funkciójáról, sem idővel, sem anya
giakkal nem bírom, hogy minden 
héten ellenőrizgessem a területet és 
a vadőröket.

- A vadászat ugyanolyan, mint 
az ország: bizonytalanságban van. 
Irányithatatlan és irányítatlan, mert 
nincs gazdája, és az FM sem tudja 
mihez tartani magát. Amit ma va
dászatnak nevezünk, inkább irtás
nak titulálható. Kellett csökkenteni 
a vadállományt, de nem így! A 
szarvast minőségileg tönkretesszük.

- Erdész is vagyok, meg vadász 
is... ezért nem értem ezt a mester
ségesen szított vitát. Sajnos az erdé
szek egy kis része az alkotó munka 
helyett a vadra átkozódik, pedig 
minden erdőművelő tudja, hogy az 
erdőben keletkező kárnak csak 2-3 
százaléka, amit a vad okoz. De ezt 
ki lehet mutatni, ezt fel lehet nagyí
tani. Az a véleményem, hogy az el
múlt 30-50 évben az erdőmémökök 
a helytelenül elvégzett növedékfo- 
kozó gyérítésekkel nagyobb kán 
okoztak a magyar erdőkben, mint a 
vadon élő állatok.

-dór
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N Y Ű LBEFO G Á S
Ez a nagy, levágott kukoricaföld a 
lakóhelyem, s egyben terített aszta
lom is. Éjszaka kedvemre válogat
tam az elhagyott csövek közölt, és 
most idehúzódtam komfortos, rög 
mellé kapart vackomba. Itt bóbis
kolok jóllakottan, nagy februári po
fozkodásokról, nyúlmenyecskékröl 
és friss, lucernás fűről álmodozva. 
Persze az óvatosságról nem feled
keztem meg: farral befelé kupor
gok, széllel szemben.

Mintha furcsa hangokat hozna a 
szél... Ez az orromat zavaró cső is 
épp most kezd esni - és a szél is fo
rog!

Raj van, most már biztosan tu
dom. Olt jönnek, végeláthatatlan 
láncban (bár ez csak blöff, én ezt 
igy nem láthatom!), integetve, füty- 
työgeive. Én nem várom meg őket, 
mint az a sok buta nőstény! Már 
minden i/mom megfeszült, csak az 
inditó parancsra várnak. A szom
széd most rugaszkodik el - indulok 
én is!

Nyílegyenesen vágtathatok, nem 
kellenek a rókát lerázó hirtelen ka
nyarok. Nem lesz baj, erős vagyok, 
és a másik irányban semmi ve
szély... de jaj, egy ember emelke
dik szemben; de akkor már teljes 
sebességgel belevágódom ebbe az

ismeretlen, összevissza gabalyodó 
valamibe, s hiába rugdalózom, az 
ember összefogja hátsó lábaimat és 
kibont a hálóból. Csak két nagy 
csizmát látok és a sáros főidet. 
Egész testem remeg, szivem rémül
ten ver, s félelmemben újra és újra 
felsírok. Az ember egy ládához 
visz, rám tolja a tetejét. Fülemet le
sunyva kuporgok a sötétben, a be- 
készitett répára rá sem kívánok néz
ni.

Aztán vontató zötyög velünk. 
Egy udvaron vért vesznek a fülem
ből, megállapítják jeles kani mivol
tom, gyógyszert cseppentenek a 
szemembe.

Félelmetes zajok és árnyak kö
zött fognak eltelni a következő na
pok, hogy majd egy reggelen, sok 
száz kilométerre innen, fclcsapód- 
jon ládám fedele, s egy ismeretlen, 
tágas mezőt lássak magam előtt, 
melyen kóváiygó fejjel, elgémbere
dett tagokkal elindulhatok...

F. I.

A  FELV ÉT ELEK ET  
PO LST ER  G A B R IE LLA  

AZ A B A D SZ A LO K I H U B E R T U SZ  
V A D A SZ T A R SA SÁ G  

T ER Ü LET ÉN  KÉSZ ÍTETTE.
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TARVADVADÁSZATI ETIKETT
A minőségi nagyvadállomány alap
ja a tarvad, amelynek vadfajonkén- 
ti megoszlása a terület vadeltartó 
képességéhez viszonyított száma, az 
ivararánya, korosztály-összetétele.

mindig a sérült, beteg egyedeket ke
ressük és hozzuk terítékre, ez per
sze azt jelenti, hogy mindenkinek 
fel kell tudni ismerni az ilyen álla
tokat. Általános szempont, hogy a

nagy károkozás is történt valójá
ban. Azt talán nem is kell említeni, 
hogy a borjú vagy a gida anyját ne 
lőjük le. Sajnos, miután vannak he
lyek, ahol egész évben lehet lőni az

logatás nélküli kilövésére töreked
ni. Ne kapkodjuk el az ivar eldön
tését. tudatosan válogassunk. Szar
vasborjak esetén gyakori, hogy a 
borzasabb szőrű a bikaborjú. Ne te-

minősége és egészségi állapota a 
meghatározó tényezők. Ennek meg
felelően a tarvadvadászat a vadgaz
dálkodás fontos tevékenysége. 
Szakmai jelentősége és sportélmé
nye megkívánja, hogy kellő tiszte
lettel, gondosan elbírálva, sportsze
rűen ejtsük el, kezeljük a további
akban is.

Mindenekelőtt illik tudnunk egy 
adott vadgazdálkodási egység eltar- 
tóképességét, illetve nagyvadállo
mányának létszámadatait, faji-, iva
ri- és korosztálymegoszlását. Ennek 
ismeretében kell előre eldöntenünk, 
hogy vadfajonként mennyi tarvadat 
kell elejtenünk és nem csak hogy 
nem illik, de szigorúan tilos a vélet
lenre hagyatkozni. Vannak helyek 
például, ahol a dámvad és a muflon 
oly nagy mértékben elszaporodott, 
hogy a vadászterület természetes 
életközösségének egyensúlyát fel
borítják. A táplálékhiány és a nö
vényzet nagymérvű károsodása más 
vadfajok, elsősorban a gímszarvas 3 
létét veszélyeztethetik. Ezen esetek- 
ben sem irtani, hanem okszerűen 5 
kell apasztani az állományt. Sajná- ^ 
latos gyakorlat, hogy miután a tar- s 
vad elejtésének nincs trófeabemuta- -j 
tási következménye, sokkal kisebb °  
felelősséggel bírálják el és szinte £ 
válogatás nélkül meg nem engedett 2 
vadászati módszerekkel lövik, ami 
nem vadászias, sőt tilos! Nagy gon
dot kell fordítani a tarvad egyedi 
elbírálására. Széleskörűen elfoga
dott szempont, hogy a csapatot ve
zető állatot nem lőjük le. Először

csapatból a betegek után a kister
metű. vézna egyedeket selejtezzük 
ki. Nagyon kell vigyázni a gomb- 
nyársas bakokra, csapos bikákra, 
hullott agancsú fiatal állatokra.

mert a felületes szemlélő fel nem is
merve őket, tarvadként ejti cl azo
kat. Ilyenkor a rossz lelkiismeret és 
a leadási súly árulkodik csupán, s 
soha nem tudjuk meg, hogy mily

ünöt, eléggé el nem ítélhető módon 
..melléfogva" borjas tehenet ejtenek 
el! Soha ne lődözzünk vaktában 
előzetes keresőtávcsöves alapos bí
rálat nélkül. A létszámapasztásnak.

az ivararány- és a korosztályszabá
lyozásnak hasznos módja a borjak 
és a gidák selejtezése. Esetükben 
még nagyobb gonddal kell eljárni, 
nem szabad a teljes szaporulat vá-

gyünk lövést rossz helyzetben álló. 
részben takart vagy mozgó állatra. 
Gyakori, hogy a figyelő csapat ösz- 
szezsúfolódik. ilyen esetben vár
junk a lövéssel. Egy csapatra soha 
ne lőjük ki a teljes tárat, mert ez a 
bírálat mellőzését és mozgó célpon
tokat jelentene, ily módon egyenér
tékű a mészárlással. A kisöbű sport
puskák elterjedésével előfordul, 
hogy szabályellenesen tarvadvadá- 
szatra (elsősorban őzsutára, gidára, 
szarvasborjúra) használják, ami 
rengeteg sebzéssel és a szerencsét
len meglőtt állat mértéktelen szen
vedésével jár. Ugyancsak eszébe ne 
jusson senkinek sörétes fegyverrel 
elejteni. Hasonlóképpen megveten
dő, sőt tilos éjszaka reflektorral, 
fegyverlámpával tarvadat lőni. Az 
utóbbi néhány évben kezd szokás
jogot nyerni, hogy a tarvadat vad
disznóhajtásban is lövik helyen
ként. Nincs olyan szakmai, sportél
vezeti vagy egyéb szempont, amely 
indokolná létjogosultságát, az vi
szont tény, hogy tilos és az emberi 
jóérzéssel össze nem egyeztethető. 
Aki az előző tiltott vadelcjtési mó
dokra képes, azt csak a gyilkolás! 
ösztön hajtja, szemrebbenés nélkül 
akár a bika alól is kilövi a tehenet, 
vagy ami még veszélyesebb, vélt 
vadra is „tüzet nyit". Becsüljük 
meg a tarvadat és minden vadnak 
kijáró tisztelettel vadásszuk, s bán
junk vele a továbbiakban is! Soha 
ne felejtsük el, hogy a jó vadállo
mány alapja a tarvad kiváló minő
sége. Bán István
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---------- Hu M0R---
Vadászkutya-vízió

A Néprosszléti-, valamint (vak)Bél- 
Ogyminiszter együttes rcndelete 
alapján kiadott 1993/XX. század 
számú Orrmányrendelete értelmé
ben a paternalista (pista, trapista 
stb.) pártállami, sőt állampárti va
dászkutya munkavizsga bizonyítvá
nyok a jövőben teljes mértékben ér
vénytelenek. így azután a múlt év 
december 31-ei, visszamenő hatály- 
lyal minden vadászkutyának - kis- 
és nagykutyának egyaránt - hatósá
gi állatorvos előtt makkegészség
ügyi alkalmassági, valamint szigorí
tott vadászvizsgát kell tennie. A 
rendelet mellett indoklás nem volt, 
de jól értesült nagykutyák egy fa 
mellett kiszivárogtatták, hogy azért 
kell újra vizsgát tenni, mert az érin
tettek kiszolgálták a vörösbárókat. 
Az talán még elfogadható, hogy pa
rancsra oda kellett vinniük a lőtt fá
cánokat, de sok esetben ezt túlli
hegték! A szabályos ülve átadás 
közben nem átallották még a farku
kat is csóválni az egyes magukról 
megfeledkezettek. Ez pedig már 
nem volt kötelező, álljon meg a me
net! És szigorú Uram bocsá'!

A hír hallatán több őszülő pofájú 
szálkásszőrü éhségsztrájkba kez
dett. A bátrabbak ugattak is egy ke
veset, sőt akadt, aki vicsorogni is 
merészelt. Többen eldöntötték,
hogy megharapják a vizsgabizott
ság tagjait, de legalábbis a szaba- 
donválasztott körzeti állatorvost, 
akinek már a puszta megjelenésére 
is heveny hányinger kerülgeti a de
rék négylábúakat, hiszen a kötelező 
oltásokon addig sündörgött, amíg 
hátulról villámgyorsan a fenekükbe 
nem döfött.

Az alkalmassági egészségügyi 
vizsgálat részeként a pszichológiai 
vizsga helyéül a bécsi Konrád Lo- 
renz Intézetet jelölték ki, ahol a 
vizsgadíjat kemény valutában kell 
befizetni. Ezután nem is csoda, 
hogy azoknak is rémképei lettek, 
akik eddig ilyet csak horrorfilmek
ben láttak.

A szigorú előírások között kizáró 
okként szerepelt: a lankadt farok
tartás, a rejtettheréjűség, a veszett
ség, a szopornyica, a csókaszem, a 
külföldi napszemüveg, a szívdobo
gás és a vérnyomás is. (Értéktől 
függetlenül.)

A vizsgálat vérvétellel kezdődött. 
Később kiderült, hogy ezt nagyon 
jól össze lehet kötni a vizeletvétel
lel, mert érzéstelenítést a konyha
kés mellett nem alkalmaztak. A vá
rakozás alatt tüzelő szukák féregir
tó tablettákat osztogattak, amelyek 
majszolgatásával a kellemest a 
hasznossal köthették össze. Az im- 
porttablcttáknak darabja egy szá
zas volt, viszont altájon olyan görö
gös arcélű galandférgck bújtak elő, 
amelyeket eddig csak a nagy, színes 
anatómiai atlaszokban láthattunk.

A szemvizsgálatnál gombostűfej
nél alig nagyobb, halványlila színű 
mezei nyúl ábrákat kellett sötét
kamrában, kölyökkori emlékképek 
alapján megkülönböztetni, hasonló 
nagyságú üregicktől. Ezenkívül a 
jelöltnek fejből kellett tudnia anvia 
leánykori törzskönyvi számát. Aki 
nem tudta, azt - sajnos - a másik 
anyjába küldték.

Az idegrendszer vizsgálata sem

volt kutya! Akinek a farka izgalmá
ban 45 foknál feljebb állt, az már 
mehetett is újra jelentkezni. Az 
idegrendszer általános állapotának 
vizsgálatára tesztet dolgoztak ki. Ez 
abból állt, hogy a bejárati ajtót rá
csukták a jelölt farkára, és ha nem 
kezdett egetverő vonyításba, akkor 
az A és B alternatíva szerint vagy 
döglött volt vagy hülye.

A tériszony mérésére a Nyuga
ton, az amerikai felhőkarcolóknál 
jól bevált próbát alkalmaztak: a 
hátsó lábuknál fogva a kilencedik 
emeletről lógatták ki a harcedzett 
vadászkutyákat, és akinek nem lett 
hányingere, annak már tériszonyra 
sem igen tellett. Az utóbbinak 
ugyanis ma már világpiaci, szabott 
ára van, állami dotáció nélkül, de 
kétkulcsos áfá-val. Ebből az egyik 
kulcsot az áldozatok rendszerint 
beadják.

Ezután mehettek az ebadták a szi
gorú szakmai vizsgára, amelyet 
négytagú rendőrkutya-bizottság 
előtt kellett letenni. A bizottság tag
jai semmiféle elfogultsággal nem vá- 
dolhatók, mert mindegyikük az Or
szágos Hajdúképző Főiskola haran
göntő szakán végzett. A rendőrko- 
pók pedig - köztudottan - cseppet 
sem elnézők. A kérdéseket - a vála
szokkal együtt - előre megkapták, és 
ha a jelölt nekiállt cifrázni, vagy ne
tán mondókáját más betűvel kezdte, 
már repült is, csak előbb a hóna alá 
fűztek egy újabb vizsgára jelentkező 
befizetési csekket. A német vizslák 
akcentusát díjazták, az angol vizslák 
teliszájú halandzsáját már nehezeb
ben viselték, de az egyszerű nép- 
nemzeti magyar vizslák tájszólását 
csúfolódásnak érezték, és sorra buk
tatták a zsemleszínűeket. Azért a mi 
kutyánk kőikéit csak átmentették, 
ahogy lehetett.

Egyedül a kotorékkutyák kaptak 
felmentést az újravizsláztatás alól, 
mert tanúkkal tudták bizonyítani.

hogy részt vettek a földalatti ellen
állási mozgalomban, a vörösökkel 
nem paktáltak, sőt amikor sikerült, 
kikergették őket föld alatti búvóhe
lyeikről. A tacskók behozhatatlan 
előnnyel rendelkeztek a többiekkel 
szemben és kezdték azt hinni, hogy 
mindent elsöprő tudásuk velük szü
letett. A terrierekkel már több baj 
volt. Közülük sokan arra hivatkoz
tak, hogy levelezőn végezték a Fo- 
xizmus-Maxizmus esti kennelét. 
Bár hasonló munkakörben dolgoz
tak, mint a dakszlik, de politikai 
szempontból mindig is megbízha
tatlanok voltak, másként csaholtak 
a jobb- és másként a balszámyon. 
Disznóhajtáson pedig ez a legfon
tosabb tulajdonság, hiszen ott bár
mi megtörténhet. Ha ugyanis vala
miféle visszarendeződésre lehető
ség adódik, képesek köpönyeget 
fordítani, és netán a vadászokat 
hajtják a disznók lőállásaira. így a 
szóbeli számonkérés nem is marad
hatott el, és mellékelni kellett egy 
körmölt igazolójelentést is, cbélct- 
rajzzal együtt.

Izgága természetük és főként a 
hagyománytisztelet miatt a rendőr
kutyák a testi fenyítéstől sem riad
tak vissza. Aki nem tudott egy vak- 
kantásnyit sem, azt könnygázspré- 
vei fújták szemközt, amely igen jó 
hatással van az emlékezőtehetségre, 
legalábbis ami a fújó jó édesanyját 
illeti. Miután a napnál is világosab
bá vált, hogy a szakértelem egy al
jas bolsevista trükk, a legjobb va
dászvizsga-eredményt egy indoger- 
mán hajlamú tarka keverék eb érte 
el, amelyik állatorvosi látlelettel 
igazolta, hogy az átkosban a patar- 
nalista vadőr kétszer sörétezte meg 
nyúlhajszolás közben. Ketten is ta
núsították, hogy kétszáz méterről 
visszaugatott, amely abban az idő
ben egyfajta hitvallásként is értel
mezhető volt. Legalábbis utólag.

Általános megállapítás és tapasz
talat volt, hogy gazdáik egy évvel 
ezelőtt sokkal többet kibírtak egyet
len zokszó nélkül, és a kutya szent
ségét is csak alig hallhatóan emle
gették, elsősorban érdekvédelmi 
szempontból. -HoZso-

VIDAM VABASZ0K, 
HUM0R0S ttBRGÁSZQK

VICCCYÖJTEMÉNY n y e r e m é n y e k k e l

VICC-
gyűjtemény

Tálosi Istvánnak, a Bertóti Ist
ván Bérkilövö Vt. elnökének és 
a TerraPrint Kft.-nek köszönhe
tően jelent meg egy kis zseb
könyv, amely a .Vidám vadá
szok, humoros horgászok" cí
met viseli és horgász-vadász 
vicceket, szatirikus írásokat tar
talmaz. Mivel a kötetben nem 
található, rákérdeztünk a kiadó
nál, hogy a könyvecskét Zsirai 
László szerkesztette és 2000 
példányban nyomtatták ki... 
amelyből előzetes megrende
lés alapján a fele már gazdára 
talált. A viccgyújteményen kí
vül a szerkesztők igyekeztek 
egyéb szolgáltatásokat is „be- 
lecsempészni" a kiadványba, 
mint például az idénytáblázat, 
a holdfázisok... és a könyvecs
ke vásárlói egy nyereményszel
vény beküldésével ajándékot is 
nyerhetnek. A viccgyújtemény 
a TerraPrint Kft.-nél vásárolha
tó meg, ára: 79 forint.
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A „VADCOOP”-EK 
KÖZGYŰLÉSÉRŐL

November 28., délelőtt 10 óra: a 
Vadcoop Bérkilövő Vadásztársaság 
soros küldöttközgyűlésére érkeznek 
a meghívottak. Végül hatvanan 
gyűlnek össze, igy - igaz, alig né
hány fő híján - határozatképtele
nek. Rövid szünet, aztán a megis
mételt közgyűlés már jogosult a 
döntések meghozatalára.

Az egyik Csongrád megyei kül
dött elnézést kért, hogy csak most 
tudott először eljönni, mert eddig 
nem kapott meghívót. Természete
sen ez kivételes eset, a számítógé
pes nyilvántartás hibája. Mint 
ahogy bizonyára az sem szándékos 
megkülönböztetés, hogy sokan a 
vadászati ütemtervet és a VA- 
DÁSZLAP-ot sem kapták meg, bár 
tagdíjukat bizonyítottan rendezték.

*

Zoltai László, leváltott IB  tag kéré
sére levelét és az arra adott EB el
nöki választ olvassák fel első napi
rendi pontként. A levélben, amelyet 
még júliusban juttatott cl a vezető
ségnek. többek között a kővetkező
ket állítja:

-az IB  tagjai több megnevezett 
vadászterületen „családi” vadásza
tokat folytattak;

- összeférhetetlenség áll fenn az 
egyik alkalmazott esetében, aki 
egyben IB  tag is;

- a társaság megsérti azt az alap
szabályban is lefektetett elvet, mi

szerint független az országos szö
vetségtől ;

- az egyik alkalmazott üzem
anyag-költségtérítés címén a jogos 
összeg többszörösét vette fel.

A küldöttek jó része unja, mások 
csodálkoznak. Az EB  elnök, B. Sza
bó Ernő kerek válaszokat ad. Pél
dául: - Az említett eset nem történt 
meg. Zoltai viszont kissé szétszórt
nak tűnik. A hangulat lassan az 
„összcférhetetlen”-nek nyilvánított 
ellen fordul. Zoltai Lászlót IB-tag- 
ságától az áprilisi küldöttközgyűlé
sen megfosztották. Az, hogy az ak
kori határozatnál nem volt meg a 
szükséges kétharmados többség, 
azóta sem zavar senkit. Végül köz
ük vele, hogy az elhangzottak kime
rítik a nagy nyilvánosság előtt elkö
vetett becsületsértés fogalmát, de 
egyúttal meg is nyugtatják, hogy 
nem kívánják perre vinni az ügyet. 
A küldöttközgyűlés úgy dönt, hogy 
az állítások valódiságát vizsgálat
nak kell eldöntenie.

Különböző érdekeket és összefo
nódásokat sértettek meg, oldal- és 
viszontvágásokat osztottak egymás
nak az érintettek. A hallgató több
ség azonban nem értette vagy nem 
is akarta érteni, miről is van szó.

*

A közgyűlés a továbbiakban napi
rend szerint zajlik. Elhangzanak az 
IB  beszámolói. A hozzászólók már 
csak konstruktív javaslatokkal áll

nak elő. Többen - például a bara
nyaiak - a szervezet decentralizáci
óját, a megyék nagyobb anyagi 
önállóságát szeretnék. Néhányan 
panaszkodnak a nehézkes informá
cióáramlás, a nehezen behajtható 
tagdíjak és egy-két „clszabott” va
dászat miatt, ahol 30-50 dekás fácá
nokat lőttek. Válasz az IB  jelentésé
ből: „A  hosszan tartó meleg a fácá
nok tollváltását kedvezőtlenül befo
lyásolta. Eredmény: a madarak fej
letlenek. farok nélküliek. Ezeket a 
tényeket tudomásul kell venni, ha 
akarjuk, ha nem. Országos jelen
ség.” (?)

A határozathozatal délután 3 óra 
után kezdődik. A még jelenlévők 
megszavazzák a belépési díj emelé
sét. majd a tagdíjat is, igaz. a leg
magasabb. 500 forintos javaslattal 
szemben, a hosszas agitáció ellené
re is csak 350 Ft/hó mértékben ál
lapítják meg.

Az IB-nek - úgy tűnik - nem tet
szik a VADÁSZLAP. (A tagságtól 
viszont egészen más jellegű leveleket 
kaptunk, és számunkra ez a fonto
sabb. Végtére is a Magyar VADASZ- 
LAP vezérkari véleményektől függet
lenül továbbra is a vadászoknak 
szól. A szerk. meg/.) Csak egy eset
ben nem került szóba az újság: a 
tagdíj kapcsán. Mert annak leg
utóbbi emelését épp a lap kollektív 
előfizetésével magyarázták. Tehát 
az 50 forintos tagdíjemelés valójá
ban 150 forintos, mert a VADÁSZ-

LAP-ot ezután csak azok olvashat
ják, akik maguknak előfizetik.

*

Az elnökválasztás 4 óra után kez
dődik. Már csak 34 küldött van je
len. Egyikük felveti, hogy ilyen 
nagy horderejű döntéshez talán ke
vesen vannak, a választást el kelle
ne halasztani. Tényleg nem biztos, 
hogy 34 ember a teljes tagság, illet
ve a tagdiját mostanáig rendezett 
2476 fő akaratát érvényre tudja jut
tatni.

A jelölőbizottság elnöke nem 
húzza az időt: fáradtan s kissé 
unottan közli a 3 jelölt nevét.

Az első, creménytelen szavazás 
után Kovásznai Sándor visszalép. 
Maradt dr. Balázs István és Zólyo
mi Ferenc. Az elnökké választáshoz
- mondják - 23 szavazat szükséges. 
Az áprilisban lemondott, ám azóta 
is teljes elnöki jogkörrel rendelkező 
tiszteletbeli elnök, dr. Balázs István 
éppen ennyit kap, igy a Vadcoop 
Bérkilövő Vadásztársaságnak újra 
van régi elnöke.

Úgy tűnt, csak a legkitartóbbak 
és a legérdekeltebbek tartottak ki 
végig: A választás előtt a küldöttek 
elvetették a titkos szavazást. A pro
cedúra már majdnem megkezdő
dött, amikor az egyik küldött visz- 
szaért a büfében összetákolt, urná
nak szánt dobozkával, ő  még nem 
tudott a néhány perccel korábbi 
döntésről... Faragó István

Együttműködés a vad- és vagyonvédelemért
A Békés Megyei Földművelésügyi 
Hivatal vezetője. Szabó Imre és a 
Békés megyei rendőrfőkapitány, dr. 
Gál László - minden bizonnyal kö
vetendő - együttműködési megálla
podást írt alá december 2-án 
Szarvason, a Békés Megyei Vadász
szövetség Bemutató Vadgazdaságá
ban. Ketten szentesítették névje
gyükkel a dokumentumot, de a 
szerződés jelentőségét jelzi, hogy 
több hivatal, intézmény fontosnak 
tartotta egyetértő támogatását kife
jezni. Ott volt a megyei önkor
mányzat elnökhelyettese, a Kiskun
sági Nemzeti Park szakembere, a 
Békés Megyei Gazdakörök képvise
lője is.

Páskay Sándor megyei vadászati 
felügyelő a szerződés jelentőségéről 
mondta: Októberben tartottunk egy 
egyeztető értekezletet, ahol a kör
nyező megyék illetékes vezetőivel 
együtt értékeltük napjaink jól is

mert negatív jelenségeit a vad- és 
vagyonvédelemben. A mezőgazda- 
sági üzemek, vadgazdálkodó egysé
gek, a halastavak, természetes vizek 
gazdái, illetve a mezőgazdasági ma
gántermelők sérelmére elkövetett 
bűncselekmények száma - különö
sen az orvvadászat, terménylopás - 
az elmúlt években jelentősen meg
emelkedett. A mezőgazdasági őrök, 
a hivatásos vadászok, a rendőrök 
külön-külön tett intézkedései nem 
bizonyultak elégségesnek és kellő
en eredményesnek a bűnözés visz- 
szaszorítására és újabb bűncselek
mények megelőzésére. A most leírt 
együttműködési megállapodás a 
Békés Megyei FM hivatala és a Bé
kés Megyei Rendőr-főkapitányság 
között a határban folyó bűnözés 
megállítására hivatott. A jelenlegi 
törvényi szabályozás sajnos, sok 
joghézagot tartalmaz és például a 
vadban okozott károk általában 
„csak”  szabálysértésnek minősül

nek. A kiszabott büntetések nem 
állnak arányban az okozott kárral. 
Pedig milliárdok megóvásáról van 
szó! Békésben a vadgazdálkodásra 
alkalmas 600 ezer hektáron az 54 
vadgazdálkodási egység közismer
ten rendkívül értékes vadállomány
nyal gazdálkodik. Nem lehet kö
zömbös, hogy a Békésben szolgála
tot teljesítő 264 hivatásos vadászt 
és 323 mezőgazdasági őrt milyen 
módon lehetne a mostaninál ered
ményesebben bevonni a rendőrség
gel közős őrzési, vagyonvédelmi 
munkába. Az FM, a rendőrség, az 
önkormányzatok, a vadászok, ter
mészetvédők és gazdálkodók ezút
tal minden esetre valamit megpró
báltak tenni.

Dr. Gál László igy fogalmazott:
- Mindenkivel együtt szeretnénk 

működni, aki tenni szeretne valamit 
a bűnözés ellen. Az összes bűneset 
hetven százaléka a vagyon ellen irá

nyul! A gyakorlatban persze sok
szor megvalósult már együttműkö
dés közöttünk, de a megkötött meg
állapodás ezúttal „intézményesíti” 
a kapcsolatainkat. A leírt keretet 
tartalommal kell megtöltenünk. A 
megye hét rendőrkapitányságának 
és a kilenc rendőrőrsének vezetői, 
munkatársai hamarosan felkeresik 
a területükön szolgálatot teljesítő 
hivatásos vadászokat, mezőgazda- 
sági őröket a közös teendők helyi 
egyeztetésére.

Az együttműködési megállapo
dás egyebek között tartalmazza, 
hogy rendőrök, a hivatásos vadá
szok, a mezőgazdasági örök közös 
szolgálatot látnak el közrendvédel
mi, közbiztonsági akcióik során. 
Speciális akciókat szerveznek és a 
hivatásos vadászok körében egysé
ges rádióhálózatot építenek ki, 
amely kapcsolatban lesz a rendőr
séggel.

Lovász Sándor
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Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen
Zentralo: 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
Vadászsikerekben és eredményekben gazdag, 
boldog új esztendőt kíván minden partnerének és vadásztársának

A DEBRECENI 
TRÓFEA NAGYKER 

AJÁNLATAI:
•  sörétes és golyósfegyverek RÉSZLETREI

•  sörétes löszervásár: 14,50 Ft-tól
•  nagyteljesítményű, fókuszálható,

különleges vadászlámpák

M IN D KÉT  ÜZLETÜN KBEN :
4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 175.Tel./FAX: 52/16-916 

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

A BUNKER EURÓPAI 
HORGÁSZMAGAZINJA

A JA N U Á R I SZÁ M  TARTALM ÁBÓL:

■ MAGYAROK MONGÓLIÁBAN

■ RENDELÉS 
DR. BUNKERNÉL

■ PISZTRÁNGOK
VILÁGKÖRÜLI UTAZÁSA

■ TÉNYLEG BUTÁK-E 
A NAGY PONTYOK?

■ KÖNNYŰ 
A SÜGÉRVAD ÁSZ DOLGA

K A P H A T Ó  A Z  
ÚJSÁGÁRUSOKNÁL

Mindent egy helyen a STEFÁN KFT.-NÉL
Szekszárdon! 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 32. Telefon: 74/19-609

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LÓSZEREK. FEGYVEREK 

BIZOMÁNYOSI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVÍTÁS • BELÓVÉS • VIZSGÁZTATÁS •

TÁVCSÓ SZERELÉS
Nyitva un** hétioxnép *-17 6ré»o. wombéton S-12 óré«g

VADÁSZOK, VADÁSZTÁRSASÁGOK!
Az új esztendőben is a legteljesebb söréteslőszer- 

és lőszeralkatrész-választékkal állunk rendelkezésükre.

„HUNO" KFT. VADÁSZBOLT.
Fúzfógyártelep. Tel.: 06-80/52-011

cofcilf f i ) R D C  T R A V E L
a'TV 1-en minden hétköznap reggel 5.47-kor, 
illetőleg szombaton 6.17-kor FALUTÉVÉ, 
vasárnap reggelenként 6.45-kor
FALUTÉVÉ MAGAZIN

E G Y
K A L A P P A L fr .

------------------ ----------------------- S J Z l

...K IVAN  M IN D EN  
KED V ES V A D Á SZ  T Á R SÁ N A K  A

(HUNNIA)
Vadászati és Kereskedelmi Kft.

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

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



■ Külföldi és belföldi vadászatszervezés
■ Vadász, és fegyverismereti vizsga előkészítő tanfolyamok
■ Külkereskedelmi ügyletek bonyolítása 

Címünk: 1051 Bp., Nádor u. 34.
Tel.: 111-9608 Telefax: 131-4790

Ha mezőgazdasági vagy erdei vadkár, akkor villanypásztor. 
Ha villanypásztor, akkor HUBERTUS.

A honosított francia vadkár-elháritási technológia 
csaknem százszázalékos védelmet nyújt, mégis olcsó! 
Ahol már ismerik, csak ezt a technológiát használják. 

Több mint 50 referenciaterület!

A francia LACME villanypásztorokat Magyarországon 
a HUBERTUS forgalmazza.

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

- t v
K ettnec
KrPESKEUELMI Krt

Központ és nagykereskedelem 
1068 Budapest, Szalmás P. u. 4-6. 
Telefon: 122-9830. Fax: 142-8887

AKTUÁLIS
A legnagyobb 

esőben is 
Atlas bock büchs! 
.22 Hornét (20)76 

.22 Longrifle (20)76
Kérjük keressen fel bennünket.

Várjuk önt az alábbi üzleteinkben: 
Budapest VI., Andrássy út 12. Tel.: 132-3180 
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky út 3. Tel.: 72/13-904 

Miskolc, Ady E. u. 5. Tel.: 46/343-701 
Szeged, Tanácsköztársaság u. 9. Tel.: 62/312-782 

Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: 37/311 -898 
Zalaegerszeg, Tompa u. 1. Tel.: 92/13-523 

Mezőkövesd, Dózsa Gy. út 2. Tel.: 40/12-011

NIKE
FIOCCHI

w

SP0RTL0SZERGYART0 KFT.
Vadászlőszerek 12-, 16-, 20-as ka liberben, kü lönböző  

sörétsú llyal, 2-4,5 sö ré tm é re tte l.

S p ortlő szerek  spéciéi és ex tra  k iv ite lben .

K ülön leges lőszerek (fén y je lző , nyom jelző , 
m adárriasztó , önvédelm i, ó lom lövedékes).

K ispuska có llövő  lőszerek.

Polgári fe lhasználású p iro tech n ika i te rm é k e k  
m onstre , közepes és k e rti tű z ijá té k o k  tervezése, 

gyártása, szerelése, lejátszása.

Fiocchi gyártm ányú  vadász- és sportlőszerek .

Fiocchi gyártm ányú  p iszto ly  és revo lverlőszerek .

T e rm é k e in k  az alábbi c ím en rend e lh ető k  m eg:

8184 Füzfögyártelep 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 értékesítés nagykereskedőinken keresztül történik.
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 : (521-16 916 
Fax: (52)-16 916

Pekó Üzletház Kátai-Pál László
3600 Ózd 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



A CÉL VÁLASZTJA AZ ESZKÖZT: MITSUBISHI.

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegyverek új
szerű állapotban, kedvező áron, nagy választékban

•
Gáz- és riasztópisztolyok 

Légfegyverek engedély nélkül 
• '

Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a vadászfegyverek szakszerű javítá
sát. belóvését. bevizsgálását és céltávcsó szerelését. 

Fcgyverboltunk es m űhelyünk cim e:
Budapest V II.. W esse lén y i u. 74. Telefon: 122-4002 

Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni vásárlók figyelm ébe ajánljuk 
D ISZK O N T  részlegünket Budapest X .. Szacsvay u 44 Telefon: 147-2516

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.

VADÁSZ

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.30-17.30-ig.

VADÁSZFEGYVEREK •  ÖNVÉDELM I ÉS 
SPORTFEGYVEREK •  LŐSZEREK •  VADÁSZATI 

K IEGÉSZÍTŐK •  VADÁSZRUHÁZAT 
kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.

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

SZERETETTEL VÁRJUK A

14 wo iffli (imii| ben
Címünk: 1068 Budapest, Liget fasor 46-48. 

Telefon és fax: 122-8872

♦jrm
MITSUBISHI

MOTORS MICSODA HAJTÁS!

3 év

1+4 SZEMÉLYES  
RAKODOTERREL REN

DELKEZŐ  ÁRUSZÁLLÍTÓ .
vagy 100 OOO k m  ga ran c ia .

M IT SU B ISH I AUTÓK ÉRTÉKESÍTÉSE  
ÉS  SZERV IZELÉSE.

LADA N IVÁK T E L JE S  FELKÉSZ ÍTÉSE A TEREPRE

NINCS AKADÁLY, 
HA NÁLUNK JAVÍTTAT!

Ú J TEVÉKENYSÉGÜNK:

BOLÍVIAI, KANADAI 
ÉS MONGÓLIÁI 

VADÁSZATOK SZERVEZÉSE!

U 4  SZEMÉLYES  
PLATÓS TEREP- 

L'  JÁR Ó  ÁRUSZÁLLÍTÓ.
3  é v  vagy 100 OOO k m  ga ra nc ia .



ÁRTÁJÉKOZTATÓ
Sóretes lószer (Ft) Golyós lószer (Ft)

magyar
NIKE olasz egyeb magyar cseh finn nemet svéd

Ketiner-Nimrod
Budipest 20 23-28

trapp jkeet 
15 37-53 56 m « 130 ISO

Aranyfácan
Budapest 18.50 _ orosz 18.50 50 50 100 160 _

Diana
8udapest 19 1S-22 cse*i 19 66 56 75 200 80

Vadász
Budapest 17

500 db felett 
NIKE 15.50 56 50 133,50

Arzenál
Budapest 20 60 _ CO-90

Stefán
Szekszárd 18 22 56 54 147 298

Trófea
Debrecen 16 25.50 orosz 14.50 44 47 110 175-3X1 A

Kata*
Orosháza 17 40-52 200 _

S«gert-Hubertus
Győr 17.50 34 50-54 80 190-210 •

Hubertus
Szombathely 18 25 47

Kettner-Nimrod
Mezőkövesd 17 - - 35-55 55-70 120 216 120-216

M O R G Ó
Mottó:
..A disznó megáll. Rám néz. 
Uram, tizes sőréttel?...
És rosszallólag csóválja a fejet.*' 

(Fekete István)
Nem jó mostanában vaddisznó* 
nak lenni - legalábbis „vegyes
vadas" területen. Mert könnyű 
az erdei testvéreknek: évente 
egy-két hajtás, néhány lesen 
vagy cserkelve szerencsét próbá
ló vadász - aztán lehet a makkot 
ropogtatni vigan!

Bezzeg a szegény, hegyek aljá
ra. mezők szélére szorult fekete- 
csuhások! X.-ben néhány héttel 
ezelőtt már a fácánhajtásban is 
lőtték őket! A disznók valószí
nűleg nem akartak hinni a sze
müknek, mert szinte álmosan 
poroszkáltak végig a vadul lö
völdöző puskássor előtt. A sok, 
máskor nyulakat riogató sörct- 
okádó ontotta rájuk a madársö-

rétet (esetleg a brenekkét is, mit 
„lehessen" tudni?). Igaz, meg
kérdezték a vadászmestert (már
mint a vadászok), hogy: Disz
nók. lőjük? A válasz vagy későn 
jött, vagy a nagy lövöldözés kö
zepette nem hallhatták... Végül 
a négy disznó közül - bár mind 
„kapott" - csak egyet sikerült te
rítékre hozni. (Állítólag hat lö
vést lehetett rajta megszámolni, 
és több mint 80 sörétet piszkál
tak ki belőle.)

Az eset sajnos nem egyedi: 
Y.-ban két disznó esett a fácán
vadászaton, s az egyik szeren
csés elejtőt annak rendje és 
módja szerint vaddisznóvadász- 
szá is avatták!

Nem jó mostanában vaddisz
nónak lenni, és ilyeneket hallva 
vadásznak se... Súlyos szabály- 
sértés ez!

F. I.

RECEPTEK
V A D LIBA M ELL

O LAJBO GYÓ VAL
Hozzávalók: 2-3 vadlibamell. 1 do
boz olajbogyó. 1 db citrom, só. 
egósz bors. citromhéj. 1 db vörös
hagyma. 20 dkg szalonna. 2 db ba
bérlevél. 2-3 szegfűbors. 2 dl vö
rösbor. 3-4 dl húsleves (leveskoc- 
kából is leheti), zöldség. Egres
vagy meggybefőtt.

A megtisztított 2-3 db vadliba mel
lét citromlével bedörzsöljük, a sza
lonnaszeletekkel spékeljük, majd 
edénybe rakjuk, és só, egész bors. 
citromhéj, hagyma, szalonna, ba

bérlevél. néhány szegfúbors és a 
zöldség társaságában kevés húsle
vessel feltöltve puhára pároljuk. A 
húst a léből kiemeljük, feldarabol
juk és tálra rakjuk.

A lóvét pár szem meghámozott 
olajbogyóval. 2 dl vörösborral és 
utóizesitéssel felforraljuk, pár per
cig főzzük, majd a libamellre önt
jük. A tálat olajbogyókkal díszítjük.

Egresbefőttet vagy meggybefőt
tet adunk hozzá. Körítésnek párolt 
rizst javaslok, 

dr. N agyné Lendvay G abriella

NADLER HERBERT
(1883-1951)

A meghatározásokat nem választottuk 
külön, hanem a számozás sorrendjé
ben folyamatosan adjuk. Ha egy szám
tól mindkét irányba indul ki a megfej
tés. akkor előbb a vízszintes, majd egy 
gondolatjellel elválasztva a függőle
ges meghatározása szerepel.

MEGHATAROZÁSOK: 1. N ad ler
H erb ertn o k  1937-ben je le n t m eg  
ez az írása. 2. Kimondott betű. 3 
Függ. 4. Idegen kótószó. 5. Papírmér
té t  6. Kettős betű. 7. Nép. 8. Kis patak. 
9. N ad ler H erb ertn ek  1943-ban je 
len t m eg ez a könyve, lásd fo ly ta 
tását függő leges  20. a la tt. 10. Étel
ízesítőt. 11. Csuk. 12. Kicsinyítóképzó 
fordítva 13. A Sió mellékfolyója. 14. 
Fő. 15. Tagadószó. 16. ...diz, kikötővá
ros Dél-Spanyolországban. - Medve 
fajta. 17. Nóta. 18. Lim társa. 19. Ka
cag. 21. Lakoma. - Hangnem fordítva 
22. Gyógyít. 23. Lekvár. 24 Fejér me

gyei helység 25. Fanyar gyümölcs. 26. 
Nógrád megyoi helység. 27. Mutató
szót. 28 Nem fölé. 29. Szintén kettős 
betű. 30. Horgászó. 31. Komótos. 32. 
Még anyatejen táplálkozó. 33. Egyfor
ma betűk. 34. Asztácium vegyjclo. 35. 
Ezüst vegyjele. 37. Férfinév. 38 Van 
ilyen tár is. 39. Reich Károly monog
ramja. - ...Gusztáv (1862-1942): mate
matikus. műegyetemi tanár, az MTA 
tagja volt. 40. Az egyik apostol neve. 
41. Csen. 42. Szolnok megyei helység. 
43. Helység Somogy megyében. - 
Dobszó 44. Nem új ital. 45. Lyuk. 46. 
Ubul. Vilmos. Ottó. 47. Csecsemőgon- 
dozó. - Gyümölcs. 48 Ravaszok. 49. 
Kéz szélei. 50 Bibliai alak. - Somogy- 
vári Rudolf monogramja. 51. N ad ler  
H erb ert ez is volt.

Beküldendő sorok: Vízszintes 1.. 51., 
függőleges 9., 20. - Beküldési határ
idő: M o ko s  István

Biztosítás vagy 
(teljes) bizonytalanság?

Múlt havi számunkban akaratunkon kí
vül „mellélőttünk” a biztosítási dijakat 
illetően. Október elején kénük mindkét 
biztosítót, szíveskedjenek tájékoztatást 
adni a várható változásokról, végtére is
- legalábbis szerintünk - ez talán épp
úgy kötelező, mint maga a biztosítás. 
Végezetül a sokadszori sürgetésre no
vember utolsó napjaiban, állítólag a biz
tosítási felügyelet engedélye után, kap
tuk meg a félretájékoztatást, amely sze
rint mindkét cég duplájára emelte a dí
jat. Köztudott, hogy a vadászjegyeket 
decemberben osztják, amellyel egy idő
ben kell a kötelező biztosítást is rendez
ni. A Hungária „szolgáltatását" úgy hir
dette, hogy 1000 forintért felelősség- és 
balesetbiztosítást nyújt, bár a feltételek 
ugyanazok, mint tavaly 500-ért. Az AE- 
GON-nal kibővült Á B  nekünk 320 fo
rintot mondott, de végül is ugyanannyi
ra nyomta föl az árat, mint a Hungária, 
nehogy valakinek a választáskor gondja 
legyen. Az mindkét cég belügye, hogy 
december második hetében a vidéki, 
megyei fiókok mit sem tudtak az áreme
lésről. Egyebek között az egyik megyé
ben szavazással döntöttek, hogy 160 fo

rintért kivel kötnek szerződést, ő  bajuk. 
Az már viszont korántsem belügy, hogy 
halvány fogalma sincs senkinek arról, 
hogy a magasabb díjért teljesítéskor va
jon milyen szolgáltatások járnak. Példá
ul az is egyfajta „szolgáltatás" volna, ha 
meg tudják mondani, ki az illetékes, ki 
foglalkozik a vadászfelclősségi biztosí
tás ügyeivel, ki tudja, mi mennyi! Nem 
magyarázatokra van szükség, azokkal 
tele a padlás. Magasabb díjért jobb mi
nőségű ügyintézés dukálna, mert igy ré
szünkről az egész egyoldalú pénzkido
bás. Továbbá, ha egy ilyen szerződés 
két, valóban egyenrangú fél között jön 
létre, joga van-e megszólalni a díjfizető
nek? Ha pedig valaki csaknem tízszere
sére emeli a dijat, nincs-e tájékoztatási 
kötelezettsége, ha már egyszer az illem
re nem hivatkozhatunk, már a „(kiszol
gáltatás" kőtelező jellege miatt. Ha pe
dig valóban létezik az Állami Biztosítás 
Felügyelet, igencsak jó volna, ha nem 
csak az összeget, hanem a szükséges 
előírásokat, a feltételek meglétét is szí
veskednének felügyelni, és csak ezután 
engedélyezzék az áremelést, a mi zse
bünkre. - homonnay -
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JÖN AZ ÁFA
E  hónap elsejétől érvényes az új 
általános forgalmi adóról szóló 
törvény. Az eddig „0“  adókulcsos 
vadászattal. vadgazdálkodással 
kapcsolatos tevékenységek, termé
kek zöme a „6 százalékos" kategó
riába került. Néhány kivétel ter
mészetesen ebben is akad, ame
lyek a „25 százalékos" kategóriá
ba léptek. A  szolgáltatások köré
ben a trófeabírálat, az élővad 
(M E T J 93-8), a lőtt vad, elpusztí
tott vad szőrmés apróvad nyers 
bőre ( M E T J  93-72)? így. szó sze
rint. a maga érthetetlenségével. Az 
állattenyésztési melléktermékek 
általában 6 százalékosak, kivéve a 
trófea ( M E T J  93-91-09), a hullott 
agancs ( M E T J  93-91-07) és... ma
radva az állattenyésztés peldakö- 
rében kapitális „marhaságként” , 
kakukktojásként bekerült a hulla
tott agyar, külön számon (M E T J

93-91-08)! Jó  lesz vigyázni a fog
orvosoknak. mert másutt nem igen 
szoktak „agyarakat elhullatni".

Miután meglehetősen sok a fél
reérthető kitétel az új törvényben, 
az O M W  részletes állásfoglalást 
kért a besorolásokat illetően, 
amelyre lapzártáig válasz nem ér
kezett.

Kérdéses volt a múlt év közepén 
megjelent 114/1992. (V I I .  24.) szá
mú kormányrendelet értelmezése 
is. amely a társadalmi szervezetek 
nyereségadójáról rendelkezik. Dr. 
Kristóf Andrásnétól, az A P E H  il
letékesétől megtudtuk, hogy a va
dásztársaságok maguk dönthetnek 
abban, hogy a rendelet hatálybalé
pésétől. 1992. július 24-től. vagy 
visszamenőleg január elsejétől tér
nek át az új rendszerre.

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
A legnagyobb vadászlétszámú 
Post megyében is felmondta a 
Hungária Biztositó Rt. december 
31-i hatállyal a vad-gépjármű üt
közési biztosítást. A jövőben csak 
külön-külön vadásztársaságon
ként hajlandók egyedi szerződése
ket kötni, mert a díj kiszámításá
nál az elózó évi kifizetéseket ve
szik majd figyelembe. Egy bizo
nyos: az eddigieknél jóval többe 
fog kerülni.

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyel
mét, hogy január 22-én 9-től 11-ig 
a Kossuth rádió ismert Napközben 
cimú műsora a vadászat-vadgaz
dálkodás ügyes-bajos dolgaival 
foglalkozik. Az adás a Magyar VA- 
DASZLAP szerkesztőségének se
gítségével készül és mivel úgyne
vezett .élő adás', a szerkesztők 
számítanak a hallgatók telefonjai
ra is. A músor telefonszámai: 
138-7024, 138-7137. A közérdekű 
kérdésekre meghívott szakembe
rek adnak választ.

Múlt hónapban lapunk 7. oldalán 
ígértük, hogy januári számunkban 
közöljük az FM válaszát az O M W  
és a Vadkereskedelmi Szövetség 
kérelmére és javaslatára, amely a 
májusi őzbakvadászat ügyében 
íródott. Lapzártakor dr. Lovászy 
Csaba államtitkár-helyettes arról 
tájékoztatta szerkesztőségünket, 
hogy egyelőre folynak a tárgyalá

sok és döntés csak a hónap első 
felében várható.

A Mátra-Nyugat-bükki Állami Er
dő és Fafeldolgozó Gazdaság de
cember 30-án tartotta meg árve
rését a Mátrai Sólyom Vadásztár
saság vadászterületére. Százezer 
forintonként koppant a kalapács. 
Végül is két pályázó között folyt a 
licit, mert a harmadik jelentkező a 
jogi feltételeknek nem felelt meg. 
A végső ár 6,6 millió forint, amely 
nem kevesebb, mint 1325 forin
tot jelent hektáronként, éves 
bérleti díjként. A minden bi
zonnyal boldog nyertes a Forgách 
Károly budapesti bérkilövö Vt. Az 
úgynevezett .bánatpénzeket” a 
gazdaság maradéktalanul visszafi
zette. ^

Tragikus és elkeserítő ami a határ
ban látható, szinte lépten-nyo- 
mon. Lopják a fát, a vadat, soha 
nem látott méreteket ölt a tőrö- 
zés, a hurkolás, az orwadászat 
szinte minden eszközzel. Minden
naposak a botörések a vadászhá
zakba, a biztosító már nem köt 
szerződést. Teherautóval, rakodó
gépekkel, motorfűrészekkel irtják 
az erdőket, viszik haza lovaskocsi
val, kerékpárral, ki mivel tudja. 
Hordják a vadetetők tetejéről a 
palát, deszkát, a Dél-Pest me
gyei táborfalvi vadásztársaságnál 
egyetlen éjszaka a 6000-es fácán- 
nevelö épület egész palatetejét el

lopták. és sorra rabolják ki a ta
nyákat jószágostól. Sürgős, haté
kony intézkedésekre volna szük
ség, de ehhez legelőször is a me
zőőrök, vadőrök, polgári védelmi 
szervezetek jogi helyzetét, védel
mét, intézkedési lehetőségeit kel
lene tisztázni. A helyenként kiosz
tott CB-rádiók ehhez már kevesek. 
Sok-sok éves munka megy így ve
szendőbe, és szinte minden perc 
késedelem. ^

Gelse-Pokolhegyen, Zala megyé
ben december 24-én, a késő dél
utáni órákban, vadászott Andorkó 
Győző budapesti lakos. Vele volt 
Harmadás Árpád, nagykanizsai 
barátja, aki sem fegyverismereti, 
sem vadászvizsgával nem rendel
kezett. Andorkó - eddig tisztázat
lan okokból - átadta fegyverét 
Harmadásnak. A meglehetősen 
rossz látási viszonyok között Har
madás rálótt egy arra járó zalavári 
férfira, aki a helyszínen életét ve
szítette. Andorkót és Harmadást a 
rendőrség őrizetbe vette és meg
kezdték a vizsgálatot, amelynek 
eredményét - tekintettel az ügy 
számos tanulságára - egy későbbi 
lapszámunkban közöljük.

Továbbra sincs újabb fejlemény a 
székesfehérvári vadászgyilkosság 
ügyében. A rendőrség a nyomra
vezetőnek kitűzött jutalmat két
millió forintra emelte.

A vadászat kulturáltságának javí
tása céljából Bács-Kiskun megyé
ben - Miklós Károly, megyei fóva- 
dász tájékoztatása alapján - a me
gye minden vadásztársasága 
magnókazettán megkapja a va- 
dászkürtjeleket. A .csomagban" a 
vadászat kezdete és vége jeleken 
kivül minden elejthető vadfaj halá
lának és a hallalinak a kürtjelei 
megtalálhatók, rövid magyarázat
tal együtt.

A Bács-Kiskun megyei vadászok
nak - a megyei szövetség kezde
ményezésére - évi 320 forintért - 
sikerült szerződést kötniük az AR- 
GOS Biztosító Részvénytársaság
gal a kötelező vadász-felelósség- 
biztosításra. Nem kis eredmény 
ez, hiszen mindkét eddig ismert 
cég - az ÁB-AEGON és a Hungá
ria - csak ezer-ezer forintért vál
lalkozott a feladatra. Ez különösen 
azok számára előnyös, akik más 
megyében társasági tagok, de a 
megyében laknak.

HELYREIGAZITAS
Novemberi számunkban a vadászati 
lehetőségek közreadásánál a Gyulaji 
Vadgazdaság árait a tavaly április 
20*áig érvényes katalógusból vettük, 
s nem vettük figyelembe, hogy má
justól a gazdaság a MAVAD árait 
veszi irányárként és egyenként 
egyeznek meg a lelövési dijakról.
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