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Harangzúgás idején
Panelházban bkom - meséli hivatá
sos vadás/, ismerősöm, a szakma 
megszállottja - családostól, tacskós- 
tói. vérebestől. Nem merek elköltöz
ni. netán építkezésbe kezdeni, eladó
sodni. Nyomós okom van attól tarta
ni, hogy munkahelyem „kiszalad” 
alólam. Évek óta számottevő fizetés
emelést nem kaptunk, mert mindig 
az a válasz, hogy nem tudni mit hoz 
a jövő, kié lesz a terület. Életem 
egyetlen hatalmas kérdőjellé gör
bült. Egykor összetehette a két kezét 
a „jager", ha állami területre vetette 
a jo sorsa. Ma a létminimum-számí
tásokkal hasonlítják össze a fizeté
sünket. vajon megvan-e? Úgy lát
szik. több nem jár. Néhány kivételt 
erősítő szabálytól eltekintve nem 
jobb a helyzet a társasági vadőrök
nél sem, a bevétel, vagy pénzmarad
vány - nevezzük bárminek - az el
múlt években legkülönbözőbb szek
toridegen szervezetek feneketlen zse
bébe vándorolva gazdagított olyano
kat, akik az egészért egy kapavágást 
sem tettek. Aki pedig csinálja, fizet 
ide, juttat oda, maga pedig anyagi
lag ellehetetlenül, és most már ha 
akarná, akkor sem tudná tisztessége
sen megfizetni embereit. Eddig sem 
törte magát össze...

Értük szól a lélekharang, azokért, 
akik mindenféle pátosz nélkül vív
nak szélmalomharcot saját zsebük, 
családjuk létalapja ellen, hogy átvé
szeljék az átmenet ellentmondások
kal terhelt nehézségeit. Itt már nem 
babra megy a játék, hiszen éppen 
ilyenkor van a legnagyobb szükség a 
vadállomány védelmére, amelyre az 
elhivatottságon kívül őket esküjük is 
kötelezi. Nemeskéry egykor az erdőt 
a templomhoz hasonlította, amely
nek felszentelt papja a hivatásos va
dász. Vajon ma kihez, mihez hason
líthatjuk őket? Élctmüvészckhez, va
rázslókhoz, erdei manókhoz, akik 
havi párezer forintos „benzinpénz- 
ből”  képesek közlekedni egy hóna
pon át. Őrzi, védi a területét, tölti az 
etetőket és sziszifuszi munkával 
igyekszik ura maradni a helyzetnek, 
amely olyanná alakult, amilyen. 
Mindezek közben furtonfurt riogat
ják a területek újrafelosztásával, eg
zisztenciavesztéssel, a csak hosszú 
távon kamatozó munkájának gyü
mölcse pedig vagy beérik, vagy sem. 
Az úgynevezett jövőkép egyre homá

lyosabb. mindenki mond valamit, 
mások annak homlokegyenest az el
lenkezőjét is állítják. Emeljük meg 
előttük a kalapunkat, megérdem
lik ...

Az azonban bizonyos, hogy amíg 
vadállomány lesz ebben az ország
ban, addig s/ükség les/ a hozzáértő 
szakemberre is, függetlenül attól, ki 
a kenyéradó gazda. Talán az. aki 
majd minden bizonnyal értékén meg 
is fizeti a hozzáértést, elhivatottsá
got, az értékteremtő emberi munkát. 
Egyelőre viszont csak a jogokért, a 
lehetőségekért folyik az elkeseredett 
harc a kötelezettségek számonkérése 
nélkül. Az értékrendi válság egyik 
legjobb mutatója a szellemi és fizi
kai erő vészes degradációja. Szakkö
zépiskoláink végzős hallgatóival be
szedetve szívbe markoló dolgokat 
hallhatunk a pályakezdés lehetősé
gének hián>áról. Pedig szakmai ve
télkedők, tanulmányi versenyek 
győztesei bizonyítják, mennyi a te
hetséges. elképzelésekkel teli, ölet- 
gazdag fiatal, akiknek a megszerzett 
elméleti tudásuk mellé az igazi gya
korlatot kellene elsajátítaniuk, idő
sebb. tapasztalt szakemberek keze 
alatt.

A sportvadászat nem kötelező, 
mindenki maga dönti cl már ma is, 
mire és mennyire futja az anyagi le
hetőségein belül. Átmenetileg lehet 
kevesebb, vagy a szerencsésebbek
nek több. Mindezektől függetlenül 
azonban az egész alapja a szakszerű 
vadgazdálkodás, a hivatásos vadá
szok áldásos tevékenysége, amely
nek nélkülözhetetlen feltételrendsze
réről gondoskodni kell. Ezt nem le
het még átmenetileg sem „felfüg
geszteni” , anyagi gondokra hivat
kozni, mert a rájuk bízott természeti 
értékekkel senki másnak, mint az 
utókornak kell elszámolni. Ne gon
dolja senki - akinek ebben megálla
pítható felelőssége van hogy 
mindezekről majd csak úgy megfe
ledkeznek azok, akik a konszolidá
ció után felbontják a testamentumot. 
Ez errefelé sohasem volt - és a ta
pasztalatok szerint nem is lesz - szo
kás. Senki ne higgye továbbá, hogy 
itt félni kell, ebből elég volt. Sürgős 
cselekedetekre volna szükség, amíg 
nem késő.

Homonnay Zsombor
felelős szerkesztő

ELOFIZETES
A Magyar VADÁSZLAP 1993-n s/óló előfizetési díja 360 forint, tehát az h  elejé
től bevezetett ÁFA-fizetési kötelezettség ellenére nem változott. Az ÁFA-t a lap 
gondozásával megbízott Jahr Kiadó átvállalta erre az esztendőre. A VADÁSZ- 
LAP-ot elő lehet fizetni egyénileg é* kollektíván, a közel két hónapos kedvezmény 
mindkét előfizetési formára érvényes. A lap előfizethető az AGROBANK-nál ve
zetett 21°-98588/651-01228-00 bankszámlára átutalással vagy befizethető ro/vawi- 
nü postai pin/eMitalvány»-n, a cim/ett: Jahr kiadó VADÁSZLAP, 1245 Budapest 
Pf. 1209. (Tisztelettel kérjük új előfizetőinket, hogy a nmüket szíveskedjenek olvasha
tóan a csekkre. utalványra ráírni, mert el nem tudják képzelni. milyen nehézségeket 

• jelent az adatrögzítésnél az olvashatatlan, pontatlan címzés. Köszönjük.)
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FEBRUÁR
Télutó, vagy Böjtelő hava

Oatum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 ev átlagos 
hómúrséfclote 

Celsius tokban

5 Péntek 7 06 1652 1515 541 28
6 Szombat 704 16 53 16 37 6 18 3.1
7 VttftArrwip ö  0 55 702 1655 1800 649 27
8 Hfttfó 701 1656 19 22 717 2.6
9 Kodd 659 16 58 20 44 744 3.2

10 Szerda 658 17 00 22 03 810 3.2
11 Csütörtök 656 17 01 23 21 839 3.2
12 Péntek 6 55 17 03 9 10 3.6
13 SzoiPbat € 16.67 653 1704 035 947 3.8
14 Vasárnap 6 52 17.06 1.44 1031 3.6
15 Hétfő 650 17 07 244 11 21 4.1
16 Kedd 648 17 09 336 12 17 4.1
17 Szerda 647 17.11 4 19 13.19 4.4
18 Csütörtök 6 45 17.12 454 1422 4.4
19 Pentek 643 17.14 5 24 1526 4.9
20 Szombat 6 41 17.15 549 1630 49
21 Vasárnap •  1405 640 17.17 6.11 17.33 5.2
22 Hétfő 638 17.18 631 1835 5.7
23 Kedd 636 17 20 651 1937 5.7
24 Szerd<t 6 31 1721 7.11 20 40 6.0
2S Csütörtök 6 32 1723 7 33 21.43 6.1
26 Pentek 6 31 17 24 7.57 2247 6.6
27 Szombat 629 1726 8 26 23 51 6.7
28 Vasárnap 6 27 1727 900 6.7

MÁRCIUS
Tavaszelő, avagy Böjtmás hava

1 Hétfő » 1647 625 1729 9 43 054 7 2
2 Kedd 623 1730 10 35 152 7.6
3 Szerda 621 17 32 11 37 245 7.5
4 Csütörtök 6.19 1733 1248 331 7.5
5 Péntek 617 17 35 14 05 410 7.6
6 Szombat 6.15 17 36 1526 444 7.9
7 Vasárnap 6 13 1738 16 49 513 8.0
8 Hótfó Ö  1046 6.11 1739 1812 541 7.9
9 Kedd 609 1741 19 34 608 8.1

10 Szerda 607 17 42 20 56 637 8.3
11 CsJtóctók 606 1744 22 15 709 8.3
12 Péntek 604 17 45 23 28 7 45 8.4
13 Szombat 602 1747 8 27 9.1
14 Vasárnap 600 17 48 034 916 9.6
15 Hétfő € 517 558 17.49 1.31 1012 96

Újhold - •  Eftsó .egyed - > Holdtölte 0; Utolso negyed - C

APRÓHIRDETÉS

Csopakv Dénes. Budapest: .....A
NimrtSdban olvastam dr. Veress Sán
dor szegedi vadás/társunk kísérletei
ről, amelyek során a nyúlsirást mag
netofonra vette fel és úgy hívta a ró
kákat. Magam is kipróbáltam, mond
hatom sikeresen. A levélírónak adott 
szerkesztőségi válasz a/onban „vagy
lagosan" dönti el a dolog etikai kér
déséit. Kiváncsi volnék ebben a kér
désben a Vadászlap szerkesztőségé
nek véleményére, hiszen végső soron 
a vadászetika kérdéseiben nem sze
rencsés. ha mindenki maga dönt..."
A magnetofonos „csalogatás" kérdésén 
értelmetlen bármifele vitát nyitni, mert 
a : 1990-ben aláirt Berni Egyezmény 
tételesen tiltja a : állatfajok magneto
fon segítségével történő mindenféle 
csalogatását. így tehát a vélemények 
meg sem oszthatók, és minden bizony
nyal etikai meggondolások vezették az 
egyezmény alkotóit mindezek megtiltá
sára. A nyúlsiró sip használata tovább
ra is megengedett, aki ügyesen kezeli, 
annak néha jobban sikerül, mint az 
eredeti. Mindezek hozzatartoznak a 
vadász mesterségbeli tudásához, ős- 
idők óta. Bizonyára könnyebb egyikük- 
máúkuk lábát tekergetve Mmeginterjú
volni" a tapsijuleseket. de ehhez sem
miféle gyakorlat nem kell. A vadász 
maradjon meg a hagyomány tisztelő 
módszereknél. így szép. igv etikus, 
mert ke tton á ll a vásár. Az erdőn, me
zón nem diszkózunk!

Dr. Bőd I-ajos, Kaposvár: „ . . .A  T. 
Szerkesztőség frappánsan kommen
tálta a Reményfy László úr erdész-va
dász feszültséget növelő sorait. Ebből 
arra következtetek, hogy (nagyon he
lyesen!) nem vitacikk Reményfy úr 
gondolata. Egyetlen észrevételt azon
ban (több is lehetne) szabadjon ten
nem, melyet nem tudok magamban 
tartani!

„Ehhez tudni kell..." kezdetű esz
mefuttatását én úgy folytatnám, hogy 
nem a leírtakat, hanem a realitást kell 
tudnunk, és az a következő:

Az erdészet-vadászat esetenkénti 
érdekkülönbsége csak a (volt) „nagy- 
vadas" vadászterületeken nyilvánul 
meg. Ezek túlnyomó részét erdőgaz
daságok adják bérbe.

Szűkebb hazámban. Somogybán 
600 000 hektár vadászterületünkből 
400 000 hektár vadásztársasági keze
lésben van, tehát szélsőséges 66 száza
lék. (Országosan 82 százalék.) A 35 va
dásztársaságból 32-nek az erdőgazda
ság a bérbeadója, így közel 90 száza
lék.

Ezt a bérleti kapcsolatot 20 éve, 
1973 óta kísérem figyelemmel, mint az 
érdekvédelmi szervezet közkatonája.

A véleménykülönbségeket eddig a 
lehetséges legkorrektebb egyezteté
sekkel közös nevezőre hoztuk, és nem 
vettem és/re. hogy a jogszerűen (egy
ben logikai alap nélkül) gyakorolt 
bérbeadói jogot erdész kollégáink 
„korrupt módon” gyakorolták volna! 
Ez a tapasztalatom vonatkozik a volt 
és jelen helyzetre egyaránt! Olyannyi
ra, hogy ugyanezen VADÁSZLAP I i. 
oldalán olvashatóan szakmai elveken 
nyugvó közeledésünk új fordulatot 
vett! Károsnak, rombolónak tartom, 
ha helyi rossz tapasztalatok általáno
sításával fékezzük a másutt és remé
lem sok helyen folyamatban lévő ér
dekegyeztetést.

Bérleti dijaink nem „mélyen a rea
litás alatt" és nem ..korrupt állami 
tisztviselők" által lettek megállapítva!

Áraink egyeztetéssel kerültek kialakí
tásra, korrekt erdészemberek, mint a 
SEFA G  és erdészeteinek vezetői és a 
Vadászszövetség, illetve vadásztársa
ságok között. így elsősorban erdész- 
társainkat sérti a lapban olvasott 
egyoldalú, a valóságtól eltérő beállí
tás! A nálunk. Somogybán kialakult 
módszer a folyamatos érdekegyezte
tés. Ez kemény, és jogilag, szakmai
lag. pénzügyileg megalapozott mun
kát és komoly diplomáciai érzéket kí
ván mindkét féltől. Mi ezen az úton 
járunk, a meddő viták helyett in- 
kábbb a sürgős cselekvést választva.
Balogh Gábor, Győr: „ . . .A  januári 
VADÁSZl.AP-ban megjelent novel
lám honoráriumáról a szerkesztőség 
javára ezennel tisztelettel lemondok. 
Ettől ugyanis én nem lennék gazda
gabb, Önöknek bizonyára nagy szük
ségük van a pénzre. Döntésem nem 
csupán egyszeri eset, hanem arra az 
esetre is, ha elkövetnék azt a könnyel
műséget, hogy közölnek tőlem vala
mit...**
Támogatását ezúton is köszönjük, de 
szerénysége talán egy kicsit túlzottnak 
tűnik a mai világban.
K in  András nyugalmazott hivatásos
vadász. Budakeszi: .....Sokevti/.edes
hivatásos vadászi múlttal a hátam 
mögött összeállítottam a vadászok 
tízparancsolatát, amelyet szerintem
- az éves vadászjegy hátoldalara kel
lene nyomatni.
1. Töltetlen fegyverrel várja be a va
dászat kezdetét.
2. Minden esetben győződjön meg ar
ról. hogy a lövés irányában nincs em
ber.
3. Az elsütőbillentyűt csak akkor húz
hatja el. ha biztosan látja a lőhető va
dat.
4. Úgy indul a vadászatra, hogy min
den szükséges igazolványát hozza.
5. C'sak arra a vadra lőhet, amelyik 
hozzá közelebb áll.
6. Ne lőjön rá arra a vadra, amelyet 
már társa eltalált.
7. Hajtásban alacsonyan repülő vadra 
nem lőhet.
8. A vadászat kezdetétől a végéig sze
szes italt nem fogyaszthat.
9. A vadászat végeztével, hajtások kö
zött fegyverét megtöri, kiüríti.
10. Tartsa tiszteletben a vadászat 
eredményét akkor is, ha az csekély.

V t d M ih a t ó  *U»(Ok k iW m íw i  vá lla lom  V á sá ro tok  
Uájköt (mátyátmádára*) 720 wde- iz«lon*át 220. 
vadászható récéket 260 én szarkát 200 ft/db Fa
gyasztott e Kpresszcsomagot veszek ét* f zetés utó
lag. posta* utalványon' Szabó Dez^óné 8800 Nagy 
kanizsa. Levonta u. 7.

Angol vé'éb szukámhoz fedező kant kerekek VnJa 
Géze erdész 8800 Nagykanizsa. Kémaoc*

Torzskónyvezett szülőktől. német wsla<olykók H 
é<UA vagy céttávcsóre cserélhetők öokonya Ga 
lembos Tel 9 12 óra kózótl 72/-.S 777,1? S2 me*i

Munkára szelektált szülőktől (ÓTV II díj KV I di|) 
róvxHzórú nemet vizslakólyfcók eladók Betanitásu 
kát. monkavizsgáre felkész*tésuk©t vVtatom. Szabó 
Atilla. 68CO Hódmezóv ásár hely. Ady t u S Te* 
*2/3* 96*

Keresem azt a szeged kiskui*d«vozsm*i vadászt, 
aki mér több év* rendszeresen térrészt és ed el a 
vásárban r sz német vizslakolykokcl Jelentkezése 
fontos volna, törzskönyvezéshez kellene Cím *ar 
kas Anett. 6764 BaUstyá. Ossz esz eV 92

Fedeztetésre ajánlom r sz nemet v*z*'a kanomat, 
legalább fé nvmősitésű szukákhoz Cím ua

Kifogástalan küllemű, aprovadra tókétotosen beva

dászott s-maszóru n*metv»zsie kanommal fedezte 
tést vaitalok Pété- Géza. 9t41 ürény. Vasút sor 
6/A Tel 96/57 049

Novemberi születésű törzskönyves megyú* v.zsle 
kótykók eladók Cím: Bozsoki Imre Ba'atonendréd. 
Fő u 31 Tel : 31-306. 
i ■■■-■ ■■ . . . .  ■ , „ . . 

Fenyerósitós mfratavcsó (monokJléns kereső) lé 
ze» suga* vetővel eladó Tel 184 i384

Mauser 8 x 67 JS  golyós vadászfegyver 6 > 4? es 
MOM céfiévcsóvct szero>v« 50 dt> roozerrd. tokkal 
WOCO forintén sürgősen éledő É'dektódn. V-ota 
Attila, 7300 Kom*ó. Bankó P u 19

Kevésbé használ Merkel 16 os F <*>plapusfca - 96 
ig műszakis - eladó lengy*í Andor SJ40 Kunhe
gyes. Zador u. 17

Eladó váttócsoves. vegyes csovó és sörétes. Bock 
bucks cseh távcsővel szerelt, kifogástalan kóképos 
ségü. vizsgáztatott vadászfegyver sok lószer re* 
Ara fOOOC forint Sörétes dupia puskát beszámi 
tok Fo*hotfer János

60 eves f»ancia orvos vadA .ztarsat kcies Magyar 
orsz>v-)i vadászatán ntkalauzotést és társat szeretne 
Francba és német nyelvet beszel felvilágosítás Ké 
konymé. 2760 Nagykata. Lovas 9/A

Az Apaj urbőpuszia* Vt tagsága fájdalommal tu 
dat)a. ho ĵy Farsang LAszló vadiszta^sunk e4 
hunyt Emlékét k<igye>'ettel megónzzuk

VadAazoh, Erdésxekl Megk»méH éllapotban levó 
10 éves terepié*ó UAZ 469/6 tip szemevgepkocs., 
lejért műszakival, valamint fóbb alkatrészek os go 
m»k eladok ^rd Bp 180 4097 epész nap vagy 
Szombathely 94/10 276 S-16 óré̂ g 94/IS  9*2 19 ura utén.

Igényesnokl Valód* nemes szórmeból (kanadai 
szkunk* készuft. faira akasztható, prem falidisz kor 
látozott szémban uvjsz* szaiiitiísra fliO;og>e/^etó 
Ara ?3 000 M Vegtekmthetó: Nagy József 2377 
Örkény. Szentgyorgyi u. 13

Bucsuzunk Molnár Sándor vad ásztar sunktól 
a hódmezűvásárliety* S/ak^zervezeii Va 
tíasjta*vasalunk egykori alapttó légjétol aki 
17 évig Tarsasagunk'elnóke volt. valamint 20 
évig ^a/dasági vezetóte 
Barétunktól. sporttársunktól 
Sapos a haiál 72 évesen elragadta tólunk 
Vele lOWótt vadászatok élmenyokben gazdw* 
godtak me ŷra ón*fcé emlékezet fogunk 
Kedves Sándor bátyánk emléked kegye*ette< 
megórtzzuk.
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A  N Y E R Ő K
Tavaly a decemberi számunkban 
adtunk hírt arról, hogy a Mátra- 
Nyugatbükki Erdő- és Fafeldolgo
zó Gazdaság - miután fölmondta a 
Mátrai Sólyom Vt. területbérleti 
szerződését - árverésre bocsátotta a 
területet. Annak ellenére, hogy az 
árverést nem nyilvánosan bonyolí
tották le, csak a résztvevők lehettek

t'elcn, nem tagadjuk le, hogy szer
kesztőségünket meghívták... csu

pán csak azért nem tudtunk az ár
verés hiteles krónikásai lenni, mert 
késve kaptuk meg a meghívót. Ha 
emlékezetünk nem csal, a megvál
tozott körülmények között, ez a má
sodik árverés volt, amikor a vadá
szati jogot, a terület bérlésének le
hetőségét nem hatósági úton, ha
nem licitálással döntik el. Aki töb
bet fizet, azé a terület és a vadászat 
joga. Az első árverést nem igazán 
lehet valódinak nevezni, ezt viszont 
igen... úgyhogy nevezhetjük akár 
az első igazi árverésnek, amelyen 
gazdát, bérlőt cserél a vadászterü
let.

Lehet vitatkozni, pro és kontra 
érveket fölsorakoztatni: akkor is tu
domásul kell vennünk - megakadá- 
lyozhatatlanul ez a jövő útja, az el
következő időszakban egyre több 
terület fog árverésen, licitálással 
gazdát cserélni! A folyamat meg
kezdődött, egyetlen bérbeadónak 
sem lehet a szemére hányni, hogy 
igyekszik minél magasabbra fölver
ni az árat.

A vadásztársaságok akkor járnak 
el a legokosabban, ha - eddig min
den biztatásunk ellenére - még nem 
alakítottak gazdasági társaságot. 
Ha helyben, minél előbb elébe 
mennek a dolgoknak és licitálással 
szerzik meg bérleményüket, vadá
szati jogosítványukat. Ehhez persze

meg kell nyerni partnernek a bérbe
adót, ki kell írni a pályázatot és 
meg kell nyerni az árverést! Tud
juk, hogy nem könnyű a feladat, de 
nem is lehetetlen. Mindaddig, amíg 
csak egy-két árverésre kerül sor, a 
bérleti dijak ésszerűtlenül magasak 
lesznek, hiszen a területnélküliek 
területhez szeretnének jutni és irre
ális áldozatokra is vállalkoznak... 
ha viszont újabb és újabb árveré
sekre lehet majd pályázni, a bérleti 
díjak az ésszerűség határára kerül
nek és licitálás ide vagy oda, a reá
lis árnál állapodnak meg.

Dr. Antal Andor a SOTE Kútvöl
gyi Kórházának sebész adjunktusa, 
a Forgách Károly ..Bérkilövő”  Va
dásztársaság elnöke. Első telefon- 
beszélgetésünk alkalmával majd
hogynem kikérte magának a „bérki- 
lövŐ" megjelölést, hiszen ez a társa
ság nyerte meg az egri árverést, s 
lett bérlője az 5626 hektáros terület
nek. A vadásztársaság az elnök tá
jékoztatása szerint valódi baráti kö
zösség, tapasztalt vadászokból áll, 
akik azért jegyeztették be magukat 
két évvel ezelőtt bérkilövőnek, 
hogy ahogy lehet, ebben az új fölál
lásban területet szerezzenek.

A 15 taggal megalapított vadász- 
társaság, ma 27 tagú, összetételéről, 
a tagok foglalkozásáról, anyagi 
helyzetéről az elnök nem volt haj
landó semmit elárulni. Beszélgeté
sünk tulajdonképpen végig ennek a 
titkolódzásnak a jegyében zajlott, 
minden ami számunkra, az olvasók 
számára érdekes lenne vagy lehet
ne. az árverést megnyerő Forgách 
Károly - immár nem bérkilövő - 
Vt. elnöke elzárkózott a tájékozta
tás elől. Ennek ellenére közreadjuk 
a kitérő válaszokat is.

- Vettek át tagokat a régi vadász- 
társaságból?

- Három régi tag került át hoz
zánk.

- Lehet tudni, hogy kiket és mi
ért?

- Ez a társaságunk belügye.
- Mennyiért bérlik a területet?
- 6,6 millióért.
- Mennyi volt a kikiáltási ár?
- 1,5 millió.
- Hányán „vetélkedtek" a licitá

láson?
- Gyakorlatilag ketten, a cserkői 

vt. volt velünk versenyben.
- Meddig ment volna, ha 6,6 mil

liónál nem kopogják le az árverést?
- A közgyűlésünk úgy határozott, 

hogy még mehettem volna tovább 
is.

- Meddig?
- Ennek már nincs jelentősége.
- Miből fizetik ki ezt a kevésnek 

egyáltalán nem mondható terület
bérleti díjat, amelyet nyugodtan meg 
lehet még kettővel szorozni, his/en 
fizetniük kell a vadőröket, a kerítés
építést, a vadkárt stb.

- Ez a vadásztársaságunk bel
ügye. Sokoldalúan felkészültünk a 
költségek fedezetének előteremtésé
re.

- Fognak külföldieket vadás/tat- 
ni?

- Természetesen.
-Mindent tudnak a területről?
- Ellentmondó véleményeket 

hallottunk a területről, a vadállo
mányról. Eddig csak arra volt 
időnk, hogy éppenhogy körülnéz
zünk... és még semmiben és sem
miről nem döntöttünk véglegesen.

- Amikor ez a terület a csúcson 
volt, az évi bevétele 3,5-4 millió fo
rint volt és mintegy 400 nagyvadat

zsákmányoltak rajta. Ha önök min
dent - vadászati lehetőséget, vadhúst
- eladnak, akkor sem tudják „kiter
melni”  még a bérleti dijat sem. A ta
gok egyenlő arányban fi/etik majd a 
ráfizetést?

- Két éve létesítettünk egy betéti 
alapot, spóroltunk és bízunk benne, 
hogy meg fogunk élni.

- Egyenlően fizetett minden tag 
tagdíjat és „betétet” ?

- Igen.

Innen kezdve beszélgetésünk ér
dektelenné vált, mert anélkül, hogy 
ne sértsük meg az elnök személyisé
gi jogait, nem tudtunk kérdést fel
tenni. Viszont azt nem tiltja jogsza
bály, hogy mint újságírók a saját 
véleményünket ne tegyük hozzá az 
elhangzottakhoz, hangsúlyozván: 
véleményünk kizárólag' feltételezé
seken alapul.

Mert óvodásnak kellene lenni 
ahhoz, hogy elhiggyük az említett 
„betéti alapot”  egyenlően adta ösz- 
sze a tagság. Ez 27 tag esetében - 8 
millió forint indulótőkét feltételez
ve - havonként 12-13 ezer forint 
hozzájárulást, tagdijat eredményez
ne. Ha ehhez hozzátesszük azt is, 
hogy a vt. a ,.0” -ról indul, azaz 
most kell még megvásárolnia vala
mennyi vadgazdálkodási berende
zést. takarmányt, ha bérbe kívánják 
venni legalább az egyik vadászhá
zat... meggyőződésünk, hogy a 
háttérben valakinek - akár külföldi, 
akár hazai milliomos az illető - ez a 
vállalkozás még sok pénzébe fog 
kerülni.- Dr. Antal Andor elnök úr
ral abban egyeztünk meg. hogy egy 
esztendő elteltével ismét fölkeres
sük a vadásztársaságot és reméljük, 
akkor többet tudunk meg!

csekő

Aki ért hozzá, csinálja!
Kétségtelen tény, hogy az idegen- 
forgalom egy kis országnak az 
egyik leghamarabb megtérülő beru
házása. Nem véletlen az ilyen jel
legű részvények biztos piaca és az 
elmúlt években százszámra alakult 
új idegenforgalmi vállalkozás. Ha
sonló a helyzet természetesen a va
dászati turizmust illetően is. hamar 
fölfedezték és mára már se szeri, se 
száma a legkülönbözőbb fantázia
nevű irodáknak. A vadászat terüle
tén igazán nagy, botrányos buká
sokról eddig nem hallottunk, de az 
utazási irodák közül legutóbb a ne
ves Skayway utasait itthon és mesz- 
szeföldön cserbenhagyó fiaskója 
jócskán felkavarta a kedélyeket és 
sürgős intézkedéseket követelt. 
Megkezdődött egy kamara jelleggel 
működő idegenforgalmi érdekvé
delmi szervezet létrehozása. Hason
ló a „vadkereskedőket" illetően 
már a múlt é\ben megalakult, és 
már jelentős sikereket mondhat 
magáénak azok számára, akik be
léptek.

A múlt év végéig tulajdonképpen 
az nyitott vadászatszervező irodát.

aki akart, és volt pénze a vállalko
zás beindításához. Csinálta is min
denki úgy, ahogyan tudta. A metó
dust egymásról koppintották, az 
okmányokkal, lőjegyzékekkel 
együtt. Mindezek ellenére akadt 
szép számmal olyan iroda, amelyek 
munkatársai nem sokat adtak a for
maságokra és amilyen szabálytalan
ságot el lehet követni egy-egy lő- 
jegyzék kezelésével, kitöltésével, 
egyebekkel, azt meg is telték. Haj
meresztő esetekről tudunk, de hát 
az ellenőrzés is olyan volt, amilyen.

Minden bizonnyal az ilyen ese
tek adtak alapot az újragondolásra, 
a szabályozásra, a szükséges szak
képesítés és egyéb feltételek szá
monkérésére.

A múlt év végén kapta kezébe 
minden bejegyzett vadászatszerve
ző iroda a szakmai felügyeletet ellá
tó megyei FM  hivatalok körlevelét, 
amelynek 5 oldalas mellékleteként 
az Országos Idegenforgalmi Hiva
tal részletes tájékoztatóját olvashat
ták az érdekeltek. Az idén június 
30-tól már csak a részletesen előirt

feltételek mellett gyakorolható ez a 
tevékenység.

Mindenekelőtt külön ki kell 
hangsúlyozni, hogy az alapelvekkel 
teljes mértékben egyet kell érteni, 
hiszen az engedélyező hatóság meg
felelő garanciákat kér az idegenfor
galomban dolgozóktól. Ez szó sze
rint nemzeti érdek, hiszen - különö
sen a vadászatban - megteremtett 
nimbuszunk egyfajta védelmét is je
lentheti.

így újra felülvizsgálati engedé
lyezési kérelmet szükséges benyúj
tani. amelyhez csatolni kell - egye
bek között - a vagyoni biztosítékot, 
a szakképesítést, nyelvvizsgát iga
zoló okiratokat, a minősítő vizsgát, 
vagy 10 éves gyakorlati időt, az iro
dahelyiség meglétét, a telefonok, 
faxok, telexek működését stb.

Gondot inkább az jelent, hogy 
egy kalap alá vették a vadászati tu
rizmust minden mással, például a 
bérlovagoltatással. A vadászatszer
vező irodák esetében ugyanis nem 
fogadnak el semmiféle szakirányú, 
sem közép, sem felsőfokú képesí
tést. mintha Magyarországon nem

is volna méltán világhírű többszin
tű szakoktatás. Pedig szép számmal 
dolgoznak ezen a szakterületen si
keresen agrár- és erdömérnökök, 
vadgazdálkodási szakmérnökök, 
rendkívül nagy szakmai tapasztala
tokkal. személyes kapcsolatokkal, a 
külföldiek által igen nagyra tartott 
szakmai tudással, bizalommal. Ha 
valamiben, ebben igen „nagyok” 
vagyunk. Ezzel szemben úgymond 
„minimális” szakképesítésként elfo- 
adják a gimnáziumi érettségit és a 
Özépfokú idegenforgalmi szaktan- 

folyamot. Ezenkívül „jegyzett” még 
a közép- és felsőfokú idegenforgal
mi szaktanfolyam, a kereskedelmi 
és vendéglátóijpari főiskola, külke
reskedelmi főiskola, valamint a 
közgazdasági egyetem. Ennyi, an
nak ellenére, mintha a címzettként 
nem azt olvashatnánk, hogy „vala
mennyi vadászati külkereskedő cég 
vezetőjének” . Még volna idő újra 
végiggondolni, és esetleg meg is 
változtatni az igényes szakmai tu
dás semmibevételének eme újabb 
példáját.

- homonnay -

3



MEG
ALAPOZOTTAN

Zsúfolásig megtelt az F M tanács
terme január 15-én, a minisztérium 
hivatalos sajtótájékoztatóján. Dr. 
Sárossy László államtitkár „izgal
mas" éjszakaként jellemezte a múlt 
év utolsó napját a parlamentben, 
amikor is eldőlt a meglehetősen 
nagy vitákat kavart földművelési 
alapokról szóló törvény. Az állam
titkár ismertetése szerint ezzel vég
ső soron megkezdődött egy folya
mat, amely az átalakulás törvényi 
feltételeit teremti meg, és a jelenle
gieket nem kevesebb, mint 11 új 
törvény követi majd az év során. Az 
első napirendi pontban a megyei 
FM  hivatalok hatásköreit eldöntő 
kérdésekről, a másodikban az 1993. 
évi I I .  törvény, az úgynevezett föld- 
rendezési törvényről kaptak az új
ságírók részletes információkat. A 
földművelési alapokról szóló tör
vényben furcsa módon a hat kép
zett alap közül a nagyságrendileg 
legkisebb összeggel rendelkező 
vadgazdálkodási alap körül folyt a 
legtöbb vita. Végezetül - néhány ér
telmes kompromisszum megkötésé

vel - megszavazta a Tisztelt Ház. 
Dr. Mikó Zoltán, a jogi főosztály 
képviselője tájékoztatójában felhív
ta a figyelmet arra. hoey az alapok 
felhasználásának rendjében töre
kedtek a nyíltság, ellenőrizhetőség 
és a szigorú elszámolási rend köve
telményeinek kidolgozására. Az 
úgynevezett „kompromisszumokat" 
illető kérdésünkre Pintér István, a 
vadászati és halászati önálló osz
tály munkatársa elmondta, hogy az 
élőhelyfcjlesztés, védelem kérdései
ben a jogszabály egyeztetési kötele
zettséget ír elő az erdöfelügyelőség- 
gel és a területileg illetékes termé
szetvédelmi hatóságokkal. Arra a 
kérdésünkre pedig, hogy miért ké
sik az egységes szerkezetbe foglalt 
és meglehetősen sok újdonságot 
tartalmazó új vadászati FM  rende
let, dr. Lovászy Csaba államtitkár
helyettes azt a választ adta, hogy a 
rendelet az egyeztetésekkel együtt 
elkészült és a napokban írja alá dr. 
Gergátz Elemér földművelésügyi 
miniszter.

- H -

Az erdész-vadász ellentét 
megoldási lehetősége

Az erdész-vadász elfajult ellentét 
ékes kicsúcsosodása volt a vadgaz
dálkodási alap vitája. A kezdet kez
detének vadász vagy erdész felelős
ségének tojás vagy tyúk kérdése 
után nyilvánvaló, hogy az ellentétet 
még lehetne tovább is fokozni a vég 
nélküli áldozatok bemutatásáig. Az 
erdészeknek tanulmányaik, munká
juk és tapasztalatuk eredményeként 
megadatott, hogy az erdészet mel
lett a vadászat-vadgazdálkodást 
jobban ismerik, mint a vadászok 
nagyobb hányada az erdészetet. 
Ezek után logikusnak tűnik, hogy 
az acsarkodás, véres harc helyett 
fogalmazzuk meg azokat az alapve
tő közös érdekeket, amelyben vala
mennyien egyet tudunk érteni és 
amelyek összekapcsolják az erdé
szeket, mezőgazdákat, vadászokat 
és természetvédőket egyaránt, mint 
pl.:

- Az erdő, mező, víz, egyéb élő és 
élettelen környezet természeti erő
forrásként és értékként a természeti 
egység része, amelyben az erdő, 
mező és vad is időtlen idők óta a 
beláthatatlan jövőig életközösséget 
alkot.

- A  Föld természeti összhangjá
nak megőrzése az emberiség alap
vető érdeke, amelyen belül érvénye
sül a magyar nemzeti érdek is Ma
gyarország polgárai összigényeinek 
kielégítése céljából.

- Az államnak gondoskodni kell 
a nemzetközi, nemzeti, tevékenysé

gi, tulajdonosi és minden egyéb füg
getlen érdekegyeztetésről, amelynek 
érdekében megfelelő tervezési, ha
tósági, szabályozási rendszer és ad
minisztráció alakítandó ki.

- Meg kell állapítani a természeti 
erőforrások és értékek mennyiségi, 
minőségi, térbeli, időbeni jellemző
it és gondoskodni kell ezek együt
tes tartamos okszerű használatáról.

- A természeti erőforrásokkal és 
értékekkel az érdekegyeztetésben 
érintett valamennyi fél közös mege
gyezéseként meghatározott módon 
lehet csak bármiféle tevékenységet 
végezni.

- Valamennyi természeti erőfor
rás és érték egyeztetett etikai nor
mák szerint kezelendő.

- Gondoskodni kell a természeti 
erőforrások és értékek időbeni, il
letve térben folyamatos valósághű 
információszerzéséről és feldolgo
zásáról.

- A természeti erőforrások és ér
tékek különböző rendeltetésű hoza
mainak tulajdon szerinti szétvá
laszthatatlanságát biztosítani kell.

- Fentiek mielőbbi jogalkotási és 
napi tevékenységi érvényesítéséről 
a kormánynak mielőbb gondoskod
ni kell, amely egyúttal az erdő-, me
ző-, vadgazdálkodás és természet- 
védelem alapvető feladatait is me
goldja.

Bán István
Független Vadász Fórum 

főtitkára

1992. ÉVI LXXXVIII. 
TÖRVÉNY

a földművelésügyi alapokról*
Az Országgyűlés
- abból a célból, hogy elősegítse a mező- és erdőgazdálkodás átala
kulását, a termőföld védelmét, a piacképes termék-előállítás geneti
kai alapjainak fejlesztését, a nemzeti érdekeket hosszú távon szolgá
ló erdőgazdálkodást és erdőfenntartást, a vadon élő vadászható 
állatfajok védelmét és nemzeti értékeinek megőrzését, a vizek halál
lományának védelmét, továbbá

- annak érdekében, hogy megteremtse az egyes földművelésügyi 
alapok pénzügyi és gazdasági feltételeit a következő törvényt alkotja:

(részlet)
V II. Fejezet 

Vadgazdálkodási Alap
24. § A Vadgazdálkodási Alap rendeltetése a vadon élő, vadászha

tó állatfajok és természetes élőhelyük védelme, megőrzésének előse
gítése, valamint a nemzetközi vadászati szervezetekben az állami 
képviselet feladatainak ellátása. A Vadgazdálkodási Alap az Orszá
gos Erdészeti Alap felhasználására meghatározott célokkal is össz
hangban. a természetvédelmi, valamint az erdészeti politika céljai
nak is megfelelően kerül felhasználásra.

25. § A Vadgazdálkodási Alap bevételi forrásai:
a )a vadászjegy, valamint vadászati engedély dija;
b)a  trófeabírálat dija;
c) a vadgazdálkodásról és a vadászatról szóló jogszabályi előírá

sok megsértése miatt kiszabott vadvédelmi bírság, illetőleg kártérítés 
összege:

d) a központi költségvetésben a különleges értékű vadászható 
állatfajok állományának és élőhelyének védelmére, kezelésére jóvá
hagyott támogatás összege:

ej a Vadgazdálkodási Alap részére juttatott adomány és önkéntes 
befizetés;

y?a Vadgazdálkodási Alap pénzeszközeinek pénzintézetnél törté
nő elhelyezéséből származó kamat;

g) a törvény 5. és 6. §-ai szerinti befizetések.
26. § A Vadgazdálkodási Alapból teljesíthető kiadások:
a )a vadászható állatfajok állománya és azok élőhelye védelméhez 

és megőrzéséhez a területileg illetékes erdőfelügyelöség, valamint 
természetvédelmi hatóság egyetértésével adott támogatás;

b)az erdőtervekkel is összhangban levő regionális vadgazdálko
dási tervezés költségeinek fedezete;

c)a  trófeabírálat költségeinek fedezete;
d )a miniszter által a külön jogszabályokban foglaltak szerint 

egyes nemzeti értékké nyilvánított trófeák után a vadászatra jogosul
tak kártalanítása;

e)a  vadgazdálkodás fejlesztését, valamint a vad védelmét szolgáló ku
tatómunka, valamint ismeretterjesztés költségeihez való hozzájárulás;

f )a  nemzetközi vadászati szervezetekben, illetve a vadászattal 
kapcsolatos, egyezményeken alapuló állami képviselet költségeinek 
részbeni fedezete.

(Megjelent a Magyar Közlöny 1992. 130. számában)

Az új magyar C.I.C. küldöttség
A C.I.C. igazgató tanácsa január
11-én, Rómában fogadta el az 
FM  által javasolt magyar kül
döttség összetételét. így a la
punkban is többször bírált nem
zetközi szereplésünk ügye - úgy 
tűnik - megnyugtató módon 
rendeződött.
A delegáció vezetője Vajai Lász
ló, az FM  vadászati és halászati 
önálló osztályának vezetője, he
lyettese Váry József. Tagjai dr. 
Kőhalmy Tamás tanszékvezető 
egyetemi tanár és Bánffy 
György, az O M VV elnöke. A 
nemzetközi szervezet különböző 
szakbizottságaiba szakértőként 
delegáltak:
Apróvad: dr. Nagy Emil, egyete
mi tanár.
Nagyvad: Pintér István, az FM

vadászati és halászati önálló 
osztályának munkatársa.
Vonuló vadfajok: dr. Faragó 
Sándor, egyetemi adjunktus. 
Természetvédelem: Rácz Fodor 
Gábor, az FM  vadászati és halá
szati önálló osztályának munka
társa.
Trófeabírálat és kiállítás: Szid
nál László, az OTB elnöke. 
Művészet: Csergezán Pál és le
velező tagként Tóth Pál festő
művészek.
Természetfotó: Nagygyörgy
Sándor, fotóművész.
A C.I.C. évi rendes közgyűlését 
idén Krakkóban tartják, május 
15. és 20. között, ahol már az új 
magyar küldöttek teljes joggal 
vehetnek részt.

-h-
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Ki hová nyomja a pecsétjét?
Tisztesség ne essek, de mostanában úgy 
látszik, mindig az jár pórul, aki rögvest 
„komolyan" vesz egy-egy új rendeletét. 
Valahogy olyan ez, mintha valaki meg 
forrón enné a sOletlen kenyeret, amely 
igy igen könnyen megárthat. Nos. vala
hogy így jártak azok a szerencsésnek 
igazán nem mondható idős vadásztársa
ink. akik 60 éves korukat betöltvén a ha
táridőn belül jelentkeztek tavaly orvosi 
vizsgálatra és minden másra, ami ezzel 
együtt járt. ők ugyanis az eredeti rende
let szerint egy évre kapták meg az egész
ségügyi alkalmassági engedélyt, amely 
éppen a közeljövőben jár le. Emiatt ke
restük meg az illetékeseket, végtére is 
mi a teendő, miért mennyit kell fizetni?

A Népjóléti Minisztériumtól az Or
szágos Munkaegészségügyi Intézethez 
az egész rendszer kidolgozójához 
küldtek, ahol végül az újonnan felállí
tott Országos Háziorvosi Intézetet java
solták válaszadónak. Kérdéseinket dr. 
Nagy Zsolt főorvos úrnak tettük fel. aki 
az alábbi felvilágosítást adta:

- Az egészségügyi alkalmasság megújí
tását ott kell kérni, ahol a kérelmező ren
delet szerinti mintatörzslapját kitöltötték 
és őrzik. Nyilvántartási erről kiilön nem 
vezetnek, mindig a kérelmezőnek kell a 
megjelölt időpont lejárta előtt jelentkez
nie. A háziorvos utalja be a szükségesnek 
itélt szakorvosi vizsgálatokra. Ennek dí
jazása rendeletben meghatározott, ame-

■*' .0 felhívásunk megjelenésének 
kitelte óta sikerült tisztáznunk a 
vadászbál rendezésének néhány, 
az érdeklődök számára figyelemre 
méltó kérdését. Tehát 1993. m ár
c ius 12-én (pénteken este és é j
szaka) a Grand H o te l Hungária  
éttermében rendezzük meg a va
dászbált. Januári számunkban 
megjelent tájékoztatással ellentét
ben a bálra nem szerkesztősé
günknél, hanem a Concorde  
Travel utazási irodánál lehot 
je lentkezn i és aszta lt foglaln i. 
Az iroda c ím e: 1062 Budapest, 
A ndrássy  út 56. T e le fon : 153- 
0935. Fax: 153-0417. Telex: 22- 
2373. A vadászbálra személyesen 
és írásban lehet jelentkezni. Az 
iroda minden jelentkezőnek csek
ket ad vagy küld. amelyet február 
végéig kell befizetni. Csak a befi
zetett helyekre adja ki az iroda a 
vadászbáli belépőket, amelyek 
egyben a vacsorajegyet is tartal
mazzák. A  báli be lépő  ára: 1000 
Forin t + ó fa ... azaz ezerkót- 
százötven forint. Az iroda a vi
déki bálozók számára 1050-3500 
forintért, a komfortigények figye
lembevételével szállodai elhelye
zést biztosit. A jegyek február 5- 
étól vehetők át az irodánál.

A vadászbál alkalmából a Vada 
szati Kulturális Egyesület sorsje
gyet bocsát ki, amelynek nyerő 
szelvényei a vadászbáli tombolán

lyet faxon fogok néhány nap múlva meg
küldeni a szerkesztőségnek...

A faxot az ígért időre meg is kaptuk 
köszönettel, de abban az eredeti, már le
járt népjóléti miniszteri rendelet máso
lata volt. a jelenleg érvényes díjazás nél
kül... Végül azért csak sikerült besze
rezni a 107/1992 (VI. 26.) sz. kormány
rendelet mellékletét, amely szerint: a lő
fegyvert munkakörükből eredően tarta
ni szándékozók hivatásos vadászok - 
esetében elsőfokon, pszichológiai vizs
gálattal együtt 1000-4500, másodfokon 
6X00 forint. A többeket, a sportvadászo
kat érintő, úgynevezett II. csoport eseté
ben 1000. másodfokon 1500 forint a dij. 
Ha mindezeket az orvos megítélése sze
rint pszichológiai vizsgálat is ..tarkítja”, 
akkor ennek ára külön 1000 4500, má
sodfokon 4500 forint.

Ugyanebben a mellékletben olvasható 
alább, hogy a gépjármű-vezetői alkalmas
ság - csak érdekesség kedvéért említve - 
megújításának dija az életkor előrehalad
tával csökken! Például 40 év alatt 1000 fo
rint (másodfok 200 Ft), 40-től 60-ig 600 
(1000 Ft). 60-tól 70-ig 400 Ft (800 Ft), efe
lett 300 Ft (600 Ft) mindhalálig. Ki érti 
azt, hogy a gépjárművezetésnél miért kell 
az idősödő embernek egyre kevesebbet, a 
fegyvertartáshoz szükséges alkalmassági 
vizsgálathoz minél többet fizetnie? Vajon 
csak belénk nevelték az idősebbek tiszte
letét, vállaikról a teher csökkentését?

húzáson vesznek részt. A tombola
- azaz a sorsolás - fódija a Con
corde Travel jóvoltából: 
K ÉT SZ EM ÉLY ES , 6 N APO S  
UTAZÁS A PÁ R IZS I CEN 
TER PA RKBA !

(Természetesen a födijon kivül 
további értékes nyeremények ke
rülnek majd kisorsolásra.)

A  so rs jeg yeke t a Concorde  
Trave l utazási iroda a Kettner-  
Nim ród, az A ranyfácán  és 
m ég jónéhány vadászbo lt már 
a bál e lő tt elkezdi é rté k e s íte 
ni, így m indenki - nem  csak  a 
bálozók - m egvásáro lhatja , s 
esé lye  lesz a nyerem ényekre .

S ha már igy is úgy is sorsol
nunk kell, a vadászbálon so rso l
juk  ki a V A D Á S Z L A P  olőfizo- 
tési ve rsen yén ek  d íja it: a
m edvevadászatot, a szarvas
bika e le jtésének , ille tő leg  a 
vadd isznóhajtáson va ló  rész
vé te l jogosítványa it.

A VKE vezetősége úgy döntött, 
hogy a vadászbál nyereségéről le
mond, s fölajánlja azoknak az is
koláknak, amelyekben hivatásos 
vadászképzés folyik. Az isko lák  
a vadászbál n yereségét szer
tára ik  bőv ítésére  fo rd íthatják .

És akkor a műsorról. Feltételez
zük, hogy a vadászok között jócs
kán akadnak olyanok, akik „K i-  
mit-tud?"-unkon fel kívánnak 
lépni s bemutatják tudásukat: pró-

Vagy csak mi látjuk az idősödő emberek 
anyagi cllehctctlenedését? Netán úgy 
gondolja valaki, hogy ha puskáját leteszi, 
örömében madarat még foghat? Cinikus 
és antihumánus viselkedés ez a javából. A 
vadászatban az életkornak és az össze
gyűjtött tapasztalatoknak évszázados, 
évezredes tradíciói vannak. Ebben az or
szágban ezek semmibe vétele nem vétek, 
hanem bűn.

Mindezeken túljutni azonban még ko
rántsem jelent semmit, mert az orvosnak 
nem áll jogában a befizetés ellenére sem a 
jogosítványhoz hasonlóan bepecsételni a 
fegyvertartási engedélybe a hosszabbí
tást. További 1000 forintos okmánybé
lyeggel ..felfegyverkezve”, a törvénytisz
telő nyugdíjasnak hosszabbítási kérelmet 
kell benyújtania az engedélyt kiállító ha
tóságnak. Ott megtekintik és ellenőrzik az 
orvosi alkalmassági igazolást és bepecsé
telik a hosszabbítást. Tévedések elkerülé
se végett még csak azok ..tartanak” jó 
esetben kétezer forintnál, akiknél semmi 
komplikáció nem merült fel, és egészsége
sek. mint a makk.

Az ORFK illetékese, dr. Kiss József- 
né mindezekhez még az alábbiakat fűz
te. arra a kérdésünkre, hogy miként el
lenőrzi a halóság az engedélyek lejártát, 
esetleg mennyi a büntetés?

- A hatóság felnőttként kezeli, vagy sok
kal inkább annak tekinti az állampolgárt, 
ígv mindenkinek önként kell jelentkeznie.

zában, énekben, táncban, hang
szeres előadásban vagy bármi
ben. A Ki-mit-tud-ra a VADÁSZ
LAP szerkesztőségénél lehet je 
lentkezni.

A műsor második részében 10 
percig a vadászképzó iskolák ad
nak majd humoros műsort, amely
nek sikerességét a bálozók fogják 
eldönteni. Az az isko la  fog  
nyerni, am e lynek  a p e rse lyé 
ben a legtöbb pénzt fog juk  
összeszám olni.

A  m űsor harm adik  részére  
ta rtogatjuk  a m eg lepetést,
ezért erről majd a bál után tájé
koztatjuk Olvasóinkat.

A  V A D Á S Z L A P  hum oros bá
li k iadása a vadászbálon lesz 
először kapható, ezt köve tően
- a m egm aradt pé ldányszám 
tó l függően - szem élyesen  
vag y  u tánvétte l a szerkesztő 
ségnél lesz m egvásáro lható .

A jó hangulatról, a jókedvű, fel
szabadult szórakozásról, a talp alá 
valóról a szálloda cigányzenekara 
és a Bánd of Memory zenekar fog 
gondoskodni... hogy a VADÁSZ
LAP és a Vadászati Kulturális 
Egyesület első vadászbáljáról azt 
mondhassuk: ez tényleg nagy 
„durranás" volt! Amit meg kellett 
tenni, megtettük... most Önökön, 
a vadászokon és barátaikon, csa
ládtagjaikon van a sor!

ha engedélye lejárt. Külön büntetés ezzel 
kapcsolatban nincsen, de ha az engedély ér
vényét wsziti. akkor azt a hatóság vissza
vonja. így. ha a kérelmező az érvényességi 
határidő után két-három hónappal később 
jelentkezik, nincs mérlegelési lehetőségünk, 
az engedélyt vissza kell \-onni. tehetőség 
van továbbá - és ez inkább a későbbiekre 
érvényes - a számitógépes nyilvántartásra 
és ha lejár, a hatósági visszavonásra kerül 
sor. Mindezek gyakorlata még nem alakul
hatott ki. elképzelhető a jövőben az is. hogy 
a vadásztársaságok tartják nyilván mind
ezeket. a hivatásos vadászok esetében mun
kaadóként. Az ma is énényes előírás, hogy 
a mindenkori radászatvezetönek egyébként 
is kötelessége ellenőrizni a vadászathoz 
szükséges minden törvényes feltétel meglé
tét ugyanúgy a rendőrség is tart szúrópró
baszerű ellenőrzéseket a vadászatok előtt.

Ennyit sikerült megtudnunk. Minden
esetre nehezen érthető, miért nem egysze
rűsíthető ez a procedúra. Ha ugyanis a 
gépjármű-vezetői engedélyben szereplő 
orvosi érvényesítést az ellenőrző hatóság 
„elhiszi”, vajon miért kell külön kérvé
nyezni a pecsétet a fegyvertartási enge
délybe? Vagy ha már anny ira kell az az 
ezerforintos okmánybélyeg, miért nem le
het mindjárt az orvosnak adni a pecsételé
sért? És ez évről évre visszaköszönő gond 
lesz, amit mi. fiatalabbak sem úszunk 
meg. csak idő kérdése.

Hontonnay Zsombor

RÁTESZÜNK 
EGY LAPÁTTAL!

Igen nagyra tisztelt laptársunktól - a 
NIMRÓD-tól - nem szégyen tanulni! - 
állapítottam meg a januári s/ám „Elő fi
zetői verseny-akció a vadászoknak és 
nem vadászoknak egyaránt" című zseni
ális felhivás olvastán. Mert kérem az öt
let valóban fantasztikus, meggyőzően 
lehengerlő... bár nyilvánvalóan az elő
fizetés rohamos csökkenését jelzi. A zse
nialitás abban rejlik, hogy meg választ
hatok is: medvét, bölényt vagy jávor- 
szarvast lőjek, ha én vagyok a 30 ezre
dik előfizető és tíznapos afrikai szafari
val kecsegtetnek, ha én vagyok a 40 ez
redik. A gondom csupán annyi, hogy a 
NIMRÓD „fénykorában" sem volt 35- 
37 ezernél több előfizetője a lapnak, pe
dig akkor az előfizetés része volt a szö
vetségi tagdíjnak! Arról nem beszélve, 
hogy én, mint előfizető - mert kérem 
rendületlenül az vagyok! - hogyan tu
dom netán „ellenőrizni” hányadik va
gyok a sorban?

Nem szégyen tanulni a Védegylet el
kötelezett szerkesztőségétől, ezért mi is 
úgy döntöttünk: új előfizetői versenyt 
írunk ki, amúgy nimród módra! Tehát a 
Magyar VADASZLAP szerkesztősébe - 
szerény anyagi lehetőségei ellenére - a 30 
ezredik előfizetőnek afrikai jegcsmed>e- 
%adas/atot, a 40 e/redik előfizetőnek ele
fánt* adás/atot ajánl fel a/ Alpokban... 
és bog) a sor teljes legyen: a 100 e/redik 
előfizetőnek garantáljuk. hog\ a Holdon 
forgathatja sörétes puskáját!

Egyébként (idézet a NIMRÓD-ból): 
.. Mindenkinek sok szerencsét, kellemes iz
galmakat kivánunkr

A fentiek hitelesítője: 
CVkő Sándor 

a NIMRÓD egykori 
fős/erkoztöje

VADÁSZBÁL
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Az OM W  
Országos 

közgyűléséről
Az O M W  Országos Választ
mánya január 8-án tartotta 
az országos gyűlését.

Az ülésen Bánffy György, 
a Védegylet elnöke áttekin
tést adott a múlt évben vég
zett legfontosabb feladatok
ról. Kiemelten foglalkozott 
az FM által elkészített és a 
Vadgazdálkodási Alapról 
rendelkező törvénytervezet
tel és annak jóváhagyásáról.

Foglalkozott a bérkilövók 
megoldatlan helyzetével, a 
vad- és gépjármú-összeüt- 
közésból származó kártérí
tések kérdéseivel.

Tájékoztatta az Országos 
Választmányt, hogy a terje
dő orvvadászat ellen milyen 
lépéseket tett a Védegylet. 
Ismertette Boross Péter és 
Balsai István miniszter urak
hoz irt levelét és a kapott 
válaszokat.

Ezt követően az Országos 
Választmány megismerte a 
vadásztársaságokat és vad- 
kereskedőket ma leginkább 
érdeklő témát, nevezetesen 
az 1992. július 24-én hatály
ba lépett 114/1992. (VII. 23.) 
Korm. sz. rendeletet, a Tár
sadalmi szervezetek gazdál
kodói tevékenységéről szóló 
véleményt kérő anyagot, 
melyet az O M W  az APEH 
elnökének irt, és az arra ka
pott választ.

Az Országos Választmány 
az elnökség előterjesztésé
ben foglalkozott a bérkilö
vók helyzetének javításával. 
A választmány felkérte a 
megyei szövetségeket, hogy 
kísérjék figyelemmel a bér
kilövő vadásztársaságok 
sorsát, segítsék elő vadá
szathoz jutásukat.

Az Országos Választmány 
kérte a megyei szövetségek
től, hogy javaslataikkal se
gítsék az Országos Elnöksé
get és a választmányt a bér
kilövók helyzetének megol
dásához.

Ugyancsak az elnökség 
előterjesztésében elfogadta 
az O M W  idei pénzügyi ter
vét.

Ezt követően 32 vadász
társunknak vadásztársasági 
és a megyei szövetségek 
előterjesztése alapján N IM 
RÓD vadászérem kitünte
téseket adott át Bánffy 
György, a Védegylet elnöke.

Pech to l Já n o s  
k ije lö lt  szóvivő

Jobb későn, mint soha
Az „Erdőgazdálkodás és természet- 
védelem” című, január 9-én megtar
tott konferencia kétséget kizáróan 
bebizonyította, hogy a vadászok je
lentős késésben és ezáltal óriási 
hátrányban vannak az erdészekkel 
és a természetvédőkkel szemben. 
Haladéktalanul mozgósítani kelle
ne az igazi vadászati szakemberein
ket, akik képesek értelmesen össze
foglalni vadászati, vadgazdálkodási 
elképzeléseinket, érdekeinket. Az a 
tény, hogy a konferencia rendezői 
„elfelejtették”  meghívni a vadászo
kat, mutatja, hogy nekünk kell kez
deményeznünk egy háromoldalú 
egyeztető tárgyalást, mert külön
ben ...!

A konferenciát dr. Tardy János 
helyettes államtitkár, az OTVH el
nöke köszöntötte, aki elmondta: - 
A világ két legnagyobb területe az 
erdészet és a természetvédelem, de 
a jó értelemben vett terepi vadá
szokra éppolyan szükség van. A há
rom szakterület összefogásával kell 
újragondolni az erkölcsi, etikai nor
mákat, megoldani a tulajdonlási és 
felügyeleti kérdéseket. A természet- 
védelmi, a vadászati és az erdőtör
vényt csakis egy időben szabad a 
Parlament elé terjeszteni. Vadászati 
kérdésekben várják a vadászok se
gítségét.

Ezután Vida Gábor akadémikus 
tartotta Genetikai diverzitás és a 
magyar erdők című előadását, 
amelyben a darwini logika jelentő
sége mellett felhívta a figyelmet a 
genetikai változatosság felgyorsítá
sának veszélyeire.

Mátyás Csaba egyetemi tanártól 
nemzetközi áttekintést kaptunk az 
erdőgazdálkodás és a természetvé
delem kapcsolatáról. A Földön be
következő erdöpusztulásokat meg
hökkentő adatokkal igazolta, mi
szerint ma 17 millió hektár erdő 
pusztul el évente, aminek súlyos 
ökológiai következményei vannak. 
Kiemelte a helytelen erdőgazdálko
dást, a túlhasználatot, mint jelentős 
befolyásolási tényezőket az erdők 
pusztulási folyamatában. Jó  volt 
hallani, hogy ma már Magyarorszá
gon nincs túlhasználat. Végezetül 
figyelmeztetett, hogy az erdöpriva- 
tizáció, az állami erdőgazdaságok 
részvénytársaságokba való adása 
tragikus helyzetet eredményezhet, 
mert profitérdekeltséggel lehetetlen 
megvédeni az erdőt, a természetet.

Barátossy Gábor, az O E E  főtit
kára elmondta, hogy az erdőgazdál
kodás nem pusztán fakitermelés, ha
nem természetvédelem is egyben. A 
jövőben sokkal jobban kell alkal
mazkodni a természeti adottságok
hoz, és vissza kell állítani az eredeti 
természeti viszonyokat.

Káliay György a Magyar Madár
tani és Természetvédelmi Egyesület 
főtitkára szerint mielőbb meg kell 
találni azokat a közös feladatokat, 
amiket együtt végrehajthatnak és 
csak ezután kezdjék közelíteni az 
eltérő álláspontokat.

Végül Haraszthy László a Világ 
Természetvédelmi Alap magyaror
szági képviselője a fafajpolitika kri
tikájának adott hangot. Szóvá tette 
azt a tényt, hogy az állatok betele
pítését szabályozzák, de a növénye
két nem, és ezen változtatni kell. A 
feszültségek legfőbb okozójának a 
gazdasági szabályzók kényszerítő 
hatását tartotta.

Az előadássorozatot sajtótájé
koztató követte, amelynek közép
pontjában az a földrendező tör
vénymódosítás állt, aminek záradé
ka lehetővé tenné a természetvédel
mi területek privatizációját. Egy 
kérdés érintette a vadászatot az 
M T I részéről.

- Mennyi az éves vadkár, meny
nyit jelent ez forintban, és kap
nak-e az erdőgazdaságok valamifé
le ellentételezést?

- 1200-1500 hektár erdőt pusziit 
cl évente a túlszaporodott vadállo
mány, ami több 100 milliós nagy
ságrendű - válaszolt Schmotzer 
András.

A kérdés utolsó részére már nem 
válaszoltak az illetékesek. Vida Gá
bor még hozzátette, hogy szerinte a 
vadgazdálkodás mai módja teljesen 
felelőtlen.

A Magyar Vadászlap utolsónak 
tette fel a kérdését: - Az ellentétek 
ellenére hajlandók-e leültetni az 
„asztalukhoz”  a harmadik felet, a 
vadászokat egyeztetés céljából?

Kissé nehézkesen ugyan, de kap
tunk választ Schmotzer Andrástól:
- Tervezzük a kapcsolat felvételét 
az FM  vadászati és halászati osztá
lyával, valamint a Védegylettel, hi
szen mi mindig is nyitottak voltunk 
és vagyunk a vadászok felé.

Nos, így legyen!

Polster Gabriella

D r.  T a r d y  J i n o t

Schmotzer András, az Országos 
Erdészeti Egyesület elnöke az el
múlt évtizedek néhány kiemelkedő 
hibás erdőgazdálkodási programjá
ra emlékeztette az egybegyűlteket, 
(így az Alföld fásítási programja, a 
Bükki Nemzeti Park működtetése, 
a Bükki Fennsík letárolása.) Az 
eredményes erdőgazdálkodás leg
főbb kerékkötőjének a vad által 
okozott kárt nevezte meg, és szüksé
gesnek tartja a vadállomány apasz- 
tását. Kifogásolta a vadállomá
nyunk nemzeti kincsnek nevezését, 
mert véleménye szerint az erdő a 
mi nemzeti kincsünk, a vad annak 
csak egy része. Ehhez csupán annyi 
megjegyzést fűzünk, hogy a legjobb 
luuomásunk szerint rész nélkül 
nincs egész, legfeljebb fej ész nél
kül, és anyának sem nevezünk sen
kit gyermek nélkül.

A  vadászattal kapcsolatban kije
lentette, hogy nem tud azonosulni, 
sőt elfogadhatatlannak tartja a va
dászat-természetvédelem definíciót, 
s véleménye szerint a fennálló 
problémákat meeoldaná, ha a va
dászati jogot a földtulajdonhoz köt
nék.

KODAK FOTO CD
A méltán világhírű Kodak cég egy igazi 
érdekességgel rukkolt eló nemrégi
ben. Nyugaton máris felkapott, kellő
képpen méltatott találmányuk teljesen 
újdonságnak számít a maga nemében. 
Lényege, hogy egy ügyes szerkezet 
segítségével valamennyi fotográfus, 
vagy gyújtó - amatőrök, és nagy hírű 
profik egyaránt - CD-lemezre vetethe
tik fel ezentúl a felvételeiket. Tökélete
sen mindegy, hogy papirképról, diáról, 
vagy negáról történik, és utána mind
ezt lejátszhatják a saját tv-készúlékü- 
könl

Egy CD-lemezre összesen 99 kép 
fór. de nem szükséges azonnal feltöl

teni, a későbbiek folyamán nyugodtan 
lehet a rajta lévő felvételeket cserél
getni, egyiket a másik helyére .költöz
tetni", teljesen átrendezni a sorozatot, 
valamint tetszés szerinti szöveggel, 
háttérzenével ellátni a néznivalókat. 
Csupán egyetlen speciális dolog szük
séges hozzá; egy Kodak lejátszószer- 
kentyú, a hozzá tartozó távirányítóval. 
Ennek jelenlegi bolti ára Svédország
ban 3695 korona, amely valamivel ke
vesebb. mint 40 ezer forintnak felel 
meg.

A tv-készüléken bemutatott képek a 
létező legélesebb kivitelűek. A távirá
nyító segítségével mindenki önmaga

könnyedén állíthatja a képek nagysá
gát, kinagyíthat részleteket, .merevít
heti' a látványt, speciális sorrendbe 
rakhatja a felvételeket, szinte mindent 
átprogramozhat, ahogy tetszik. .Át
ugorhat" bizonyos képeket, és hason
lók.

Egy-egy ilyen CD-lemozre akár fo- 
tós-, vadászét, vagy egyszerű nyaralás 
legjobb képeit is rögzíteni lehet, ami a 
saját tv-ben sokkal élvezhetőbb, érde
kesebb látványt nyújt, mint az eddigi, 
sokszor érdektelen unalomba fulladó, 
végigérhetetlen, vászonra történő dia
vetítések.

Kovács László
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NYAKUNKON A VADSZÁMLÁLÁS!
ÚJRA  A LÉG I FELD ER ÍTÉSRŐ L

Az 1930-as évek végén és az !940-es 
évek elején néhány vagány sportre
pülő. egyben nagy vadász, hamar 
rájött, hogy repülőről olyan megfi
gyeléseket tehetnek, amelyek igen 
hasznosak a vadgazdálkodásban és 
vadászatban. Kezdetben a Horto
bágy környéki vízivadgyűjtő tocso
gók vadlibacsapatainak felderítésé
vel szórakoztak gyakorló repüléseik 
közben, később viszont önkéntesi 
idejük alatt már a honvédség köte
lékében a Kárpátok felett teljesítet
tek szolgálatot. Ki-ki a neki beosz
tott minőségben.

Bezzcgh László az erdészettel. 
Bán Emil (alias Matyi) a szolgálati 
kötelezettség mellett elsősorban a 
vadászattal összefüggő „saját”  fel
derítéseket végzett a megértő, baj- 
társias repülésvezető feladategyez
tető készségének köszönhetően. 
Ezekről a területekről már akkor lé
gi fényképeket készítettek, így 
együttesen jól járt a katonai felderí
tés. az erdészeti térképezés és mű
tárgytervezés, de legfőképpen sokat 
nyert a vadászat. Mindig lehetett 
tudni, hogy a vadászterületen mi
kor, hol, mennyi szarvas és vaddisz
nó van, hol kell etetőket, sózókat 
létesíteni (!), szállító földutakat és 
vadászházat építeni, a kis ruszin 
földek vadkárvédclméről gondos
kodni, és természetesen mikor, hol 
érdemes vadászni. Különösen a 
vaddisznóhajtások voltak szervezet
tek, hisz mindenki légi fényképen 
berajzolt hajtástervet kapott kézbe. 
Náluk a légi felderítésnek csupán 
egy természetes része volt a „vad

számlálás” , akkortájt minden béka- 
perspektívából megoldható vadgaz
dálkodási feladatot egy kalap alatt 
föntről oldottak meg. A megbízha
tó, jól képzett földi vadgazdálkodá
si személyzet pedig földi ismeret
anyagával, megfigyeléseivel tette 
teljessé az adott feladat megoldá
sát.

A háború vérzivataros évei után 
megmaradt maroknyi csapatot újra 
megtizedelte a politikai hatalom, 
sőt a légi felderítést szigorúan tit
kos tevékenységnek tekintve, szinte 
meglehetetlenítette a polgári fel
használást. Elképzelhetetlen volt, 
hogy az egyébként vadászfegyert vi
selő hétköznapi vadász légi fényké
pet kaphasson a kezébe, sőt ezt 
még a terepen használhassa is. Az 
igazán nagy titkossági követelmé
nyek között az 1960-as évek végétől 
folyamatosan ismét sikerült néhány 
lelkes fiatal erdőmérnöknek bevet
ni a légi fényképezést a vadgazdál
kodás szolgálatába. Nyúl Bertalan, 
Bán István, Berdár Béla, Jancsó 
György, Holdampf Gyula, Jakab- 
hazy Miklós, Egyed István és egyre 
többen, sokan mások napjainkig is
mét felismerték a légi felderítés elő
nyeit. Sokat segített a technika fej
lődése. A különböző repülőgépek, 
helikopterek, rádióval irányítható 
repülőmodellek és a fedélzeti felve
vőeszközök, ill. kézi kamerák ug
rásszerű fejlődése, az elődök gya
korlati tapasztalatán okulva, lehe
tővé tette az olcsó és gyors légi fel
derítést. Manapság elsősorban a 
mező- és erdőgazdálkodó és a vad

gazda között kötélhúzásig lealacso
nyodó vadlétszámkérdésben van is
mét felfedezett perdöntő jelentősé
ge. Ezen a 40 éves „le-föl” hazudó- 
zás után n«*m is lehet csodálkozni. 
Érdekes módon ismét bebizonyoso
dik. hogy azokon a területeken, 
ahol a vadgazdálkodási szaksze
mélyzet ismeri a területét és a vad
állományát. a földi vadszámlálás, 
vagy az egyéb úton teríték, ill. becs
lési hosszú éves idősorokból számí
tott vadlétszámadatok - ha más ér
dekektől vezérelve nem írták fölül a 
helyi hatalmasságok - a gyakorlati 
tűréshatáron belül megegyeznek a 
légi vadszámlálás adataival. A szak
mai lelkiismeretnek a földön és a 
levegőben is egyezni kell! - s ha ez 
igy van, közel azonos eredményre 
jutnak. (Minden módszernek van 
előnye, hátránya és sok szakmai 
fortélya, amihez a részletesebb tud
nivalók megtalálhatók az Agrofo- 
togrammetria és alkalmazása a me
ző- és erdőgazdaságban. (Akadé
miai Kiadó, Budapest, 1979.) című, 
valamint a Csodaszarvas avagy a 
magyar őz és szarvas világhirnevé- 
nek titka, a Monteditió Kiadó, Bu
dapest, 1991.) című könyveimben.)

Azt azonban senki ne felejtse el, 
hogy a légi felderítés jóval többre 
alkalmas, mint a vadszámlálás. 
hogy el ne feledkezzünk az élő
hely-, va</foi/felvételről, az állo
mány folyamatos megfigyeléséről, 
a létesítmények tervezéséről és nyil
vántartásáról, vadgazdálkodási 
üzemtervek készítéséről, vadásza
tok tervezéséről stb.

A legegyszerűbb módszer a légi 
szemrevételezés, amikor is a látotta
kat emlékezetben összegezve, mag
nóra mondva vagy videokamerával 
felvéve rögzítik az észlelt körülmé
nyeket. Ez a legolcsóbb, sokszor 
kölcsönös baráti szívességnyújtás
sal is megoldható módszer. A  leg
pontosabb és a hivatalos vitákban 
is felhasználható eljárás az úgyne
vezett mérőképes légi fényképezés, 
amikor is a légifotók műszeres kiér
tékelésre kerülnek. Ilyen feladat- 
megoldást végzett már több alka
lommal a Földművelésügyi Minisz
térium Erdőrendezési Szolgálata, s 
folytatja a munkát a jövőben is. 
Körülbelüli árként a feladat mi
lyenségétől függően 40-50 forint 
számítható hektáronként. Egy ti
zenötezer ha-os nagyvadas vadász
terület, amelynek egyharmada er
dő, vadszámlálása kb. kétszáz-két- 
százötvenezer forint, azaz egy jobb 
szarvasbika ára.

A  legeldugottabb vadásztársaság 
környékén is tesssék körülnézni, 
hogy hol van sportrepülőtér, moto
ros sárkányrepülő bázis, repülőmo
dellező szakkör, vagy éppen az FM  
Repülőgépes Szolgálata és minden
ki meg fogja találni a zsebének és a 
megoldandó feladatnak megfelelő 
repülő társakat. Sajnos sok helyütt 
most csak ez az egyetlen mód arra, 
hogy meggyőződjünk, mennyi a 
vad, vagy adott helyen mennyire 
nincs vad! A repülők és a vadászok 
pedig ugyanolyan fanatikusak lé
vén megtalálják egymást, ez nem vi
tás! Bán István
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VADÁSZATI ÖKOLÓGIA
Az aprtivad élettere a réí és a legeiéi
A füves (gyep)biotópban a talajélct 
melleit elenyésző avarszint feletti 
gyepszint a domináló szerepkörű. 
Amíg a retjeinken kb. 40-4$ füfaj, 
legelőinken csak kb. 20-25 növény
faj alkot hazánkban általánosan el
terjedt növénytársulást. A legelő 
állat nem mindegyik fűfaj levélzetét 
rágja le, hanem válogat. A taposást 
sem mindegyik növény tűri egyfor
mán. A füves növényállomány sű
rűjében sok kistermetű rovar (főleg 
ízeltlábú) húzódik meg a levelek fo
nákján, a hajlástöveken, az avar
szintben. Még a mostohább életkö
rülményeket teremtő szikes réten is 
több száz rovarfajt talál az ökoló
gus s nem hiányoznak innen sem a 
rovarevő és rágcsáló kisemlősök. 
Sok magevő és rovarevő madár lá
togatja a füves területeket, de ide 
vonzódnak az apró emlősök és ezek 
ragadozói (ölyv, vércse, mezei gö
rény, menyét, róka) is. Még bonyo
lultabb a növényállomány és a rajta 
élő állatközösség (zoocönózis) kap
csolatrendszere egy lucernatáblán: 
ez egy olyan agrár-ökoszisztéma- 
rész, amely állandó emberi gondos

kodás (beavatkozás) alatt áll, de 
amelyet apróvadjaink a lucerna 
tápdús levélzete miatt szívesen ke
resnek fel. ha mozgáskörzetükben 
ilyen akad. Persze a vadász (ha 
apróvadat szeretne elejteni és a 
nyílt terepen lucernatáblához ér, az 
itt található életközösségből keve
set észlel), az ökológus is csak min
tavétel (fühálózás) útján juthat érté
kelhető adatokhoz.

Szinte természetes, hogy a biotóp 
élettelen része és életközössége a 
helyi adottságoktól függően térben 
és időben változó képet mutat: más 
a terepadottság és a faji összetétel 
pl. az erdő szélén, vagy a nyiladék
ban. mint annak közepén, sok függ 
attól is. hogy milyen fajok egyedei 
élnek az egyes szinteken (milyen fű
félék. cserje- és fafajok alkotják a 
biotóp növényállományát, a mezőn 
milyen a füves területek, takar
mánynövények és szántóföldi nö
vénytáblák térbeli eloszlása, ará
nya). És az sem mindegy, hogy 
mely évszakban, milyen időjárású 
napokon (sőt a nap mely óráiban) 
végezzük megfigyeléseinket.

4.

Vízi élőlények
Alig akadhat hazánkban olyan va
dásztársaság vagy vadgazdálkodási 
egység, amelynek körzetében ne 
lenne bányató, víztározó, halastó 
vagy természetes tó, ne szelné át te
rületét patak vagy akár kisebb fo
lyómeder. Lz is, no meg az egysé
ges ökológiai szemléletmód kialakí
tására való törekvés is indokolttá 
teszi, hogy a vízi életteret is megem
lítsük. amely a/, erdei és mezei öko
lógiai rendszerekkel sok közös vo
nást mutat.

Kj£  r d n » i / i  f t k c h /U /t c w i  
lép lik k h iló / iién ik  %a/lata

Ha egy nádasokkal szegélyezett 
természetes tó partján sétálva az 
egész tavat egy, a szomszédos szá
razföldtől jól elhatárolt (de azzal 
mégis szoros kölcsönkapcsolatban 
álló) önálló ökológiai rendszernek 
tekintjük és azt vizsgáljuk, hogy mi
lyen az élet a víz tükre alatt, akkor 
megállapíthatjuk, hogy itt is csak
úgy, mint az erdőben, réten vagy le
gelőn - sok-sok növény- és állatfaj
populáció parányi, illetve szemmel 
is látható több millió egyedének 
egymással és az élettelen környezet
tel bonyolult kölcsönhatásban álló 
kapcsolatrendszeréről van szó. Az

élettelen környezetet a homokos
iszapos parti zóna és a tófenék, va
lamint a viztér sokféle hatása adja; 
ebben az életközegben folyik a sok
féle élőlényből álló vízi életközös
ség mindennapi élete. Hogy a tó
ban zajló események zavartala
nok-e vagy sem, az elsősorban a víz 
és aljzat fizikai és kémiai-tulajdon
ságaitól függ: ha az időjárás okozta 
klimatikus változások nem draszti
kusak és emberi beavatkozások 
sem okoznak zavart, úgy a vízi szer
vezetek J ó l  élnek" (van elegendő 
táplálékuk, szaporodásuk pedig 
egyensúlyban van a pusztulásuk
kal), jól működik a szövevényes ví
zi táplálékhálózat s ennek megfele
lően élénk és kiegyensúlyozott a tó
ra, mint ökológiai rendszerre is jel

lemző anyagkörforgás. Ez utóbbi
hoz minden rendszernek energia- 
utánpótlásra van szüksége; a nap
energiát vízi élettérben a parányi 
algák (v. moszatok) milliói kötik 
meg fotoszintetizáló tevékenységük 
útján (ehhez persze vízben oldott 
tápanyagokra, főleg nitrogénre és 
foszforra is szükségük van). Az al
gák túlzott elszaporodását a lebegő 
parányi állati szervezetek (rákok, 
csigák) akadályozzák meg. A lebeg
ve élő planktonszervezetekkel táp
lálkozol a már szemmel is látható 
vízi állatoknak (rovaroknak, azok 
lárváinak, halaknak és halivadé
koknak) esnek áldozatul. A ..bé
kés" halakat ragadozóhalak pusz
títják. Az említett élőlénycsoportok 
tagjai közül sok elpusztul, sok a fe
nékre jutó hulladék, amit lebontó 
vízi szervezetek (baktériumok) ill. 
dög- és korhadékevők (pl. tizlábú 
rákok, csigák, kagylók, férgek) 
hasznosítanak. A baktériumok által 
lebontott elhalt szerves anyagból is
mét algák által hasznosítható táp
anyagok jutnak a vízbe. Ezt a tavi 
anyagkörforgást a széllel és befolyó 
vizekkel odajutó (bcsodródó) anya
gok élénkíthetik, de meg is zavar
hatják (pl. a mérgező anyagok ká
rosíthatják. vagy a túl sok foszfor 
az algák tömeges'elszaporodása, 
pusztulása s a bomló szervesanyag 
bomlása okozta oxigénhiány követ
keztében a vizek ma már közismert 
megromlását - az eutrofizálódást - 
idézheti elő). A környezettel való 
közvetlen kölcsönhatás elsősorban 
a parti és part menti övezetet érinti; 
itt a nyílt viztértől eltérő aljzatot, 
szegélynövényzetet s benne (rajta) 
sajátos part menti állatvilágot talá
lunk. Innen meríti zsákmányát a 
halevő állatok sokasága és a horgá
szok tábora is.

Dr. Széky Pálm
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A MESTERSÉG CÍM ERE...
Manapság nem padlóra kerülni ne
héz, hanem sokkal inkább onnan 
felállni. Akad, akit a kudarc „le
lomboz", van akit megacéloz. Az 
utóbbiak közé tartozik Török An
tal, a Pannonvad vadászatszervező 
iroda kft. ügyvezető igazgatója, cs 
egyben tulajdonosa. Sikersztorija 
valóban páratlan a maga nemében, 
hatalmas hullámhegyekkel és még 
nagyobb völgyekkel, amelyekből 
kimászni sokaknak nem sikerült.

Pályafutását Romániában, a te
mesvári erdőgazdaságnál kezdte, 
ahol több mint egy évtizedet húzott 
le Ceausescu „hitbizományos" kor
mány-vadászterületén, fővadász
ként. Egy őrült minisztériumi utasí
tás, a vaddisznóhajtások „hatéko
nyabbá tételének" terve tett pontot 
munkakönyvébe, amelynek lényege 
az volt, hogy szinte végtelen hosz- 
szúságú, tölcsér alakú deszkapa- 
Iánk rendszert kellett az őszi nagy 
hajtás idejére elkészíteni, amelyik
nek a szükebb végébe ült felajzva a 
kárpátok akkori géniusza. Minden
ki tudta, hogy s2emenszedeit hülye
ség az egész, de a parancsot végre 
kellett hajtani. Természetesen a 
disznók a „kényszerpályáról" sorra 
visszatörtek és ezért az egész sze
mélyzetet szabotázzsal vádolva tet
ték lapátra. Elveszítve állását 
Magyarországra nősült, költözött és 
itt kezdett mindent elölről. A 
MAVOSZ-hoz vették fel előadó
nak. de ez sem tartott soká, mert 
Vallus Pál, a szövetség akkori elnö
ke „kitalálta", hogy román kém és

(avagy a nagy újrakezdő)

azonnali hatállyal kirúgta állásá
ból. A négy európai nyelvet perfekt 
beszélő szakembert egy vadászat- 
szervező iroda alkalmazta, amikor 
végül három állami gazdaság mega
lakította az Eurovad vadászatszer
vező kft.-t, amely igen rövid idő 
alatt sikeres vállalkozássá fejlődött. 
Először igazgatóhelyettesként, ké
sőbb igazgatóként tevékenykedett, 
mígnem ide is becsapott az isteny- 
nyila egy igen nagy összeget ki nem 
fizető olasz „társtulajdonos" maga 
felé hajló kezéből. Ezt a soha be 
nem hajtható tartozást - bár min
dent elkövettek, amit a nemzetközi 
jogi védelem terén meg lehetett ten
ni - az Eurovad nem tudta ..lenyel
ni", csődöt jelentett.

Az eljárás ma is folyik. Török 
Antalt azonban nem olyan fából fa
ragták, hogy az újabb utcára kerü
lésével ne tudott volna mit kezdeni. 
Végtére is igen jelentős külföldi 
kapcsolatokkal, klientúrával ren
delkezett, akiknek élvezte a bizal
mát. Ú j kft.-t alapított, új néven be
jegyeztette a cégbíróságnál, irodát 
bérelt és a bejegyzett névvel elkészí
tette a szükséges pecséteket, cégjel
zéses okiratokat, levélpapírt, boríté
kot, mindent, ami kell. (A cég nevél 
csak sajtóetikai okokból nem irjuk 
ki. A szerk. megj.).

Már javában zajlott a múlt évi 
őzbakidény, amikor egy vidéki cég 
kereste fel. akik ugyanazon a néven 
már előtte bejegyeztették magukat. 
Megkezdődött az alkudozás, ro
hangálás, de hamarosan kiderült, 
hogy nincs mit tenni, nevet kell vál
toztatni. Újra bejegyeztetni, mert 
nálunk a cégbíróságok azért a nem 
kis bejegyzési összegért korántsem 
néznek utána, mint jobb helyeken, 
és nem tartják nyilván, hogy az or
szágban nincs-c hasonló nevű cég. 
Egy szó mint száz, az egész ügy 
több mint félmillióba került, és egy 
kezdő vállalkozásnak ekkora ösz- 
szeg könnyen a torkán akadhatott 
volna. Minden kezdődött elölről, 
de a cégbíróság az új, Pannonvad 
névre sem vállalt semmiféle garan
ciát. Az egészre ráment egy újabb 
hónap, de végül sikerült.

Az iroda elsősorban olasz apró
vadas csoportok vadásztatását szer

vezi, és ezek után már az sem volt 
meglepőnek mondható, hogy köz
ben leértékelték az olasz lírat. mire 
a vadászidény megkezdődött. így a 
vendégeknek jóval többe kerültek 
az ajánlott programok, mint annak 
előtte. Ez sem mondható a legjobb 
„belépőjegynek", még ha senki er
ről nem tehet.

Törők Antal véleménye szerint 
olyan értelemben speciális az olasz 
piac, hogy csak egy bizonyos össze
get szánnak a vadászatra, azt nem
igen lépik túl, ezért inkább csökken 
a teríték. Mindezek ellenére biztos 
és fejlődőképes ez a kereslet, de a 
hazai vadásztatók sajátos szemlele
tén kellene mihamarabb változtat
ni. mert ezen a területen (is) egy 
korszak lezárult. A hibák közül el
sősorban a vadászati szokásokban 
való eltérések figyelembevételének 
hiányát említette. Az olaszok a ke
reső vadászat kedvelői, tehát ma
gán a vadászaton és nem a teríté
ken van a hangsúly. Ez már egy 
igénytelenebb csoportnál is kenyér
törésre vezethet, és csak az tudja 
milyen egy igazán szenvedélyes vita 
a taljánokkal. aki ilyet inár átélt. 
Mindezeken kívül - éppen a szülő
földön szerzett kapcsolatok révén - 
hazai és külföldi bérkilövö csopor
toknak szervez romániai vadászato
kat gímszarvasra, dámra, medvére, 
zergére és igencsak eredményes 
disznóhajtásokra. Még nem telt el 
az első év, de az iroda neve jól 
cseng kül- és belföldön egyaránt.

- H -

Hogy van?
Sorozatunkban ezúttal a vadász képzőművészek néhány 
jeles képviselőjétől kérdeztük: min dolgoznak, milyen a 

hangulatuk, hogyan látják a világot? (Olvasóinktól továbbra 
is várjuk a „súgást” .. . kinek a hogylétére kiváncsiak.)

Cscrgezáa Pál, a vadászfestészet nemzet* 
közileg i* elismert tekintély* idén tölti be 
60. életévét. Munkásságának csak a tört
része található meg határainkon belül. 
zömében nyugati országok gyújtói, vadá
szai dicsekedhetnek festményeivel, grafi
káival.

- Egy a sorsom a magyar vadéval, ha 
nem lesz vad. hiába leszek vadászfestő, 
úg> fogom érezni magam, mint a néger 
szakács, aki kínai konyhát ve/et. Sajnos 
életemben másodszor élem meg. hogy a 
magyar vadállományt kinyírják, először 
a második világháború alatt és után, 
másodszor most. Tisztában vagyok vele. 
hogy ez „történelmi szükségszerű
ség"... de ezt már nem szerettem volna 
megélni. Azt mondják. Európa felé ha
ladunk, s közben hagyják. hog> az ipa
rosodás és a civilizáció mindent tönkre
tegyen. A vadászat rövidesen bábálla
potba kérdi, amiből nem tudni, mikor 
lesz változás. Nem egyedi, egyre tipiku
sabb és jellemző, hogy a valamikori ká- 
naánnak számító területeken is „csodá- 
latosabbnál csodálatosabb" terítékekről 
érkezik hír: a 31 disznóból 28 malac, 2 
koca, és I a kan.

- Nem veszek részt a vadászati köz
életben. csak a híreket figyelem. Azt lá
tom. hopy minden szétesett, a pillanat
nyi markecolások mennek, a kis baráti 
egyletek, csoportok kevesek ahhoz, 
hogy valami megváltozzon. Szerintem 
nem a vadorzók a legnagyobb ellensé
gei a vadnak, hanem azok. akik eddig is 
csak kiabáltak, akik lehet, hogy elérik: 
az állam kivonul a vadászatból.

- Hál’ Istennek az egészségemre nem 
panaszkodhatom. de kezdem érezni, 
hogy öregszem. Már nem minden érde
kel. ami eddig ...szívesen lógatnám tét
lenül a lábaim. Ehelyett dolgozom, de 
nem panaszkodom, amit akartam elér

tem. feljebb már nem tudok kapaszkod
ni. Kiállítást nem rendezek, nem kell. 
csak bajt hoz. Aki képet akar tőlem, 
megtalál. A vásárlóim inkább külföldi
ek, az áraim is az ő pénztárcájukhoz 
igazított... a magyarok csak tarhálnak.

- Nincs okom anyagilag sem a pa
naszkodásra. A ház előtt áll a Pajero te
repjáróm és remélem augusztusban be
költözöm a saját műtermembe. Telkiben 
vettem az erdő alján egy 250 négyszögö
les telket, most Kezdik az építkezést... 
és végre megvalósul az a vágyam, hogy 
legyen egy bemutatótermem, amiben 
négy festményem lesz és senkinek, de 
senkinek nem fogom eladni.

Matt Pál neve úgy vonul be a vadátr- 
képzőművészet történetébe, hogy az ólom
kristály csiszolásának kiemelkedő képes
ségű műrésze. A paradi műhely előtt 
gyakran várakoznak külföldi rendszámú 
autók.

- Lelkileg és egészségileg is elfogad
hatóan vagyok, elégedett is lehetnék, ha 
több lenne a szabadidőm. Tavaly el
kezdtem a műhely bővítését, a toldásba 
most kezdtünk cl beköltözködni.

- Az üzlet annyira jól megy. hogy

szombat-vasárnap is kénytelen vagyok 
dolgozni. így sem győzöm a gravírozást. 
Ahogy egy-egy munkám elkészül, vi
szik, mintha ingyen lenne. Persze az iga
zat megvallva a műhely munkáinak jó
val nagyobbik része á hagyományos, 
normálisan csiszolt üvegáruból kerül ki. 
Hát ezért nem vettem eddig észre az or
szág gazdasági változását. A fő piacom 
a belföld, ez kevesebb papírmunkával 
jár és nem fizet rosszabbul, mintha a 
termékeinket exportálnám.

- A Várbükki Vt. tagja vagyok, ha 
van időm, itt a Mátrában vadászom. 
Nálunk sem rózsás a helyzet, most éljük 
fel. amit évtizedeken keresztül őssze- 
cyűjtógettünk. Vad meg már annyi van. 
hogy a külföldi vadásztatásra is kevés. 
Az az érzésem, ha még vadászni aka
runk, mélyebben kell majd a zsebünkbe 
nyúlnunk...

♦
Muray Róbert grafikusként indult, de 
gyermekkorától kezdődően állatbarát. Az 
\97í-es Vadászati Világkiállítás adta 
meg számára a végső lökést. hogy ettől 
kezdődően neves álíatfestóvé képezze ma
gát. Munkáit legutóbb két évsei ezelőtt 
láthatta a magvar közönség, azóta nem 
állít ki.

- A nagy fáradsággal és költséggel ösz- 
szehozott élet mű-kiállításom óta kissé 
csalódott vagyok. Vártam volna valami 
vállonveregetést. ami kedvet ad a továb
bi munkálkodáshoz. IX* csendben elhalt 
az ügy... úgyhogy itthon többé nem ál
lítok ki. külföldön is csak meggondol
tan, mértékkel. Az az érzésem, hogy a 
magyar vadászatban, vadászati kultúrá
ban egyre siralmasabb a helyzet, egyre 
jobban szétzilálódik minden. Pedig jó 
lenne, ha történne már valami, ha értel
mes dolgokén lehetne harcolni... kiállí
tásokat rendezni, pályázatokat kiírni, 
könyveket kiadni. Apropó ..harcosság". 
1994-re tervezek egy 12 lapos naptart, 
amiben „harcos akcióképek" lesznek, 
amelyben mindenki mindenkivel verek
szik. Úgy látszik, öregkoromra - idén 62 
éves leszek - jutottam el idáig.

- Egyébként érzem a korom, az 
egészségem sem a régi, magas lett a vér
nyomásom. négyféle gyógyszert is kell 
szednem. Tudom, hogy le kellene szok
nom a dohányzásról, de még annyira 
nem ijesztettek rám az orvosok, hogy 
ezt meg is tegyem.

- Vadászatra ritkán jutok el, már ke
vesen hívnak egy divatjamúlt bérkilö- 
vöt. Szalonkázni azért idén is kimegyek, 
és a hét végén részt veszek az idei idény 
első és utolsó szalonkahajtásán, amit a 
bérkilövő vadásztársaságom szervez.

- Ahogy korosodom, a munkaked
vem is csökken. Azelőtt évente megfes
tettem a harminc, negyven képet. Mos
tanában éjjel egyig, kettőig tévét nézek, 
és délutánonként szunditok egyet. Hajt
sanak a fiatalok. Szerencsére több jó 
festőről, grafikusról van tudomásom, iv 
merem és segíteni is őket. Ami nekem 
nem sikerült, nekik még sikerülhet.

-CSS-
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Csipetnyi vadásztörténelem
Már 1802-ben külön törvényt hoz
tak nálunk a vadászatról és mada
rászairól. F.bben a jogszabályban a 
vadászat nemesi előjogként szere
pelt. Utalás volt arra is. hogy a föld 
tulajdonosa birtokának mintegy 
felével vadászati szempontból is 
szabadon rendelkezhet. Ekkortájt 
erősen lecsökkent a vadállomány, 
mivel a nemesi vadászatokon nem
igen voltak tekintettel a vadgazdál
kodásra. ezért az 1860 körüli évekre 
a vadállomány elérte mélypontját. 
Nem árt ez a ..szellemidézés'' azok
nak. akik a vadgazdálkodás fogal
mát. szükségességét manapság 
megkérdőjelezik. Változást csak az 
1872. évi törvény hozott, mely a 
magántulajdon védelmét erősíten
dő. a vadászati jogot az ingatlan tu
lajdonosára testálta, de ugyanakkor 
tekintettel volt őfelsége í. Ferenc 
József császár és király, valamint 
környezete vadászat iránti hódola
tára és ezért megfelelő területeken, 
kincstári vadászuradalmakat jelöl
ték ki. Ferenc Ferdinánd trónörö
kös korabeli vadászati eredményeit 
azóta sem tudták túlszárnyalni. Ak- 
koriban rendezték meg Budapesten 
az első trófeakiállitást (1871). Kiad
ták az első szakfolyóiratot „Vadász- 
lap" címen, majd 1881-ben megala
kították az Országos Magyar Vadá
szati Védegyletet.

1883-ban - több módosítással 
majd hetvenöt évig érvényben lévő 
vadászati jogszabály született. A 
törvény lényeges része, hogy febru
ár és augusztus között vadászati ti

lalmat rendelt el. Ez alól csak a kár
tevők elejtése volt kivétel. Köszön
hetően e jogszabálynak, valamint 
az állami és uradalmi vadgazdák 
odaadó munkájának, a vadállo
mány mintegy másfél évtized alatt 
megsokszorozódott. Csak két jel
lemző példát említve: őzből 1880 
körül az éves teríték kettőezer da
rab volt. 1906-ban már harminc
ezer. gímszarvasból ugyanezen 
években nyolcszáz, illetve ötezer- 
kettőszáz esett.

Az 1903-as év vadászati árbevéte
le Magyarország számára megha
ladta a hatmillió koronát. (Számítá
saim szerint az 1903-ban forgalom
ban lévő korona 1992-ben körülbe
lül 100 forintnak felel meg.)

Miből is tevődött össze ez a je
lentős summa? A lőtt és befogott 
vad értékéből, a vadbőrök, a trófe
ák. valamint az eladott fegyverek és 
lőszerek árából. Néhány, akkori jel
lemző ár: 1893-ban az éves vadász
jegy ára őt koronába került. Egy 
Mannlicher-féle ismétlő golyós va
dászfegyver ára hetven korona, egy 
vadászcipő hat korona, egy vadász
csizma tizenkét korona volt. A hi
vatásos vadász 1909-ben szolgálati 
házat és ha\i negyven korona fize
tést kapott. A vadászújság évi előfi
zetési dija tizenkét korona volt.

A tizes években, egy háromezer 
holdas nagyvadas erdőterület, 
amely hat évre a megyei elöljáró
ságtól volt bérelhető, évi kettőszáz 
koronáért talált gazdára. Viszont 
külhoni vagy hazai bérvadásznak

egy szarvasbikáért 2000 koronát, 
egy őzbakért 100 koronát kellett fi
zetnie a bérlőnek, agancssúlytól 
függetlenül.

Milyen terítékek voltak ezekben 
az években egy-egy vadászterüle
ten? Például az 1897. évben a gö
döllői koronauradalomban szarvas- 
bikából ölven darab, szarvastarvad- 
ból százötven, vadkanból huszon
kettő. őzbakból ötvenkettő, őzsutá- 
ból tizenöt, nyúlból háromezer, fá
cánból négyezer, rókából kettőszáz
ötven esett. Gróf Nádasdynál. a ba
konyi uradalomban: harminc da
rab szarvasbika. húsz virginiai 
szarvas, tizennégy őzbak, kettőezer 
nyúl. ezeregvszáz fácán, nyolcvan 
róka. három vadmacska került terí
tékre.

A leírtakból látható, hogy amikor 
van gazdája a vadnak, az bizony 
meghálálja a törődést.

Éppen száz évvel ezelőtt orosz 
földön a rossz termés és a rendkí
vül zord időjárás miatt éhinség tört 
ki. A nyomorba süllyedt nép arra 
kényszerült, hogy otí keressen meg
élhetést. ahol csak talál. Az orvva
dászat. a vad hurokkal fogása soha 
nem látott méreteket öltött. Ez az 
év. amely a rablógazdálkodás je
gyében telt. hosszú évekre visszave
tette az oroszországi vad- és prém
kivitelt. Az éhínséget megelőzően 
Oroszországból évente mintegy hat
millió prémet vittek ki.

Gondolkodjunk el ezen egy ki
csit.

Dr. Motorc/a Gyula

A híres
Afrika-vadász
A Pannon Agrártudományi 
Egyetem rektora és a Karok dé
kánjai 1993. január 18 án a M e
zőgazdasági Tudomány Tiszte
letbeli Doktorává (Doctorum 
Honorís Causa Scientíárum 
Agrariarum) avatták dr. Nagy 
Endrét. A jeles zoológus és 
vadgazda több évtizedes mun
kásságát ismerték el a megtisz
telő cim adományozásával. Az 
ünnepi égyetemi tanácsülést a 
X. Vadászati Téli Egyetem ren
dezvényeinek keretében, a 
keszthelyi Georgikon Mezógaz- 
daságtudományi Karon tartót 
ták

VADAK, MADARAK 
ÉS VADÁSZOK

Sugár Géza 1920-ban születelt. Ko
ra ifjúságától kezdve érdeklődik a 
rajzolás és festészet iránt, ezért kö
zépiskolai és később mérnöki tanul
mányai mellett festőművészeknél is 
tanult.

Katonai és frontszolgálat után 
szovjet hadifogságban volt. Haza
érése után mérnökként dolgozott, 
de a festészethez is hű maradt. 
1951-től kezdve több kiállításon 
vett részt.

Mikor munkája hosszabb ideig 
Sopronhoz kötölte; állandó látoga
tója volt Soproni Horváth József 
műtermének. Tőle tanulta az akva- 
rellfcstészetet; annak eredménye
ként 1956-ban 1. díjat nyert egy fi
gurális témájú akvarelljével. Í980 
óta minden idejét a képzőművészet
nek szenteli.

• k

Képzeletét megragadta Russel és 
Reiningion Észak-Amerika letűnt 
világát ábrázoló - festészete. Utazá
sai során ezen túlmenően - gyö
nyörködve figyelte az ott élő vadak 
és madarak szépségéi. Fotók, vázla
tok és rajzok alapján festette a kiál
lításon látható képeket.

Bár ezzel a tárlattal az ismeretter
jesztés: a hitelesen ábrázolt ameri
kai múlt és - a részben már csak re
zervátumokban élő - állatvilág be
mutatása az elsődleges cél; remél
jük. hogy a látogatók maradandó 
képzőművészeti élménnyel is távoz
nak.

Időszaki kiállítás a Magyar Mező
gazdasági Múzeumben 1993. janu
ár 26-tól február 21-ig.

VADÁSZATI É S  KERESKED ELM I KFT.
V' 'V t f i l í*  H-1125 BUDAPEST, Sz iU gy C'ZMbol fjiO f 8 
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FELÍVELÖ PÁLYÁN VAGYUNK.
A TOVÁBBJUTÁSHOZ KIVÁLÓ 

PARTNEREKET KERESÜNK.

Felajánlásaikat adják le már M A  •  H O LN A P  - ott a vendég 
H O LN APUTÁN  fizetünk.

József
( 1917- 1993)

Somogyi József, szobrász-tanár 
úr, igy írta alá a nevét. Nem tette 
hozzá, hogy Kossuth-dijas érde
mes művész, hogy a Képzőmű
vész Szövetségnek volt elnöke, 
hogy a Képzőművészeti Főisko
lának volt rektora, hogy az Elnö
ki Tanács volt tagja, a Dunántúli 
Református Egyházkerület volt 
főgondnoka... volt. 76 évesen 
hagyott itt minket, január 2-án.

Sokan ismerték, de csak keve
sen tudják, hogy igazán lelkes 
vadászember volt. Igaz. nem is 
nagyon beszélt róla. Nem hordta 
a vadászok megkülönböztető ru
hadarabjait, nem volt szenvedé
lyes puskás, sem húsvadász, a 
trófeák sem érdekelték és életé
ben nem vett részt prolokollva- 
dászaton.

Szuperaktív, nagy formátumú, 
„reneszánsz” egyéniség volt, aki 
rendkívül intenzíven élt, kereste 
a dolgok összefüggéseit, s/üksé-

f;e volt a természet közelségére, 
eginkább a gyermekkori sziget
közi élmények: nagy barangolá
sok; evezések és a régi vadásza
tok emléke volt az, ami hatva
non túl újra a kezébe vonzotta a 
puskát.

A nyolcvanas évek elején a tá- 
piószclci mezőkön sokszor élvez
tük színes társaságát az akkor 
még gazdag nyúl- és fácánhajtá
sokon, de a vadászat utáni hosz- 
szú beszélgetéseink valahogy 
mindig a hajdanvolt ásványrárói 
történetekbe torkolltak.

Az utóbbi időben a börzsönyi 
Hunyadi Vadásztársaságnak volt 
tagja, de a hegyi vadászat már 
nem naeyon fért össze a már ko
rábban begyűjtött két szívinfark
tussal. A szülőföldi meghívások 
alapján újra meg-megjárta a 
kedves Ásványráró környéki va
dászösvényeket.

Sajnos, a haláláig fiatal szob- 
rász-tanár-vadászról múlt idő
ben íródnak ezek a sorok, de aki 
eligazodik az emberi kultúra tör
ténetében, tudja. hog\ a nagy vi
lágszerető egyéniségek számára 
nincs múlt idő. a jövőben is át-, 
meg átsugározzák életünket.

Farkas Ádúni
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ÉRDEMRENDEK, VADÁSZJELVÉNYEK
Egyes európai uralkodócsaládok 
kiváló vadásztagjai, a vadászat di
csőségére, fényének emelésére. ill. 
megemlékezésként különböző va
dászérdemrendeket és -jelvényeket 
alapítottak. Ezek között voltak 
olyanok, amelyeket kiváló vadász
tettek és érdemek megjutalmazása- 
ként adományoztak, s voltak va
dászjelvények, melyeknek elfoga
dása a vadászat javát szolgáló bizo
nyos feladatok és kötelezettségek 
teljesítésével jártak.

Szeretném megjegyezni, hogy a 
témával foglalkozó szakirodalom 
szinte a nullával egyenlő.

A legrégebben alapított vadászki
tüntetés a „Diana”  vadászérdem
rend volt. Fénykora a XV-XVI. 
századra esett, I. Miksa és V. Ká
roly német-római császárok és I. 
Ferenc francia király korára. A 
„D iana" rend kerek aranyéremből 
állt, s a rend lovagjai vörös-fehér- 
fekete selyem szalagon a nyakukba 
akasztva hordták. A rend a XVI. 
század második felében megszűnt. 
Frigyes Károly württembergi ural
kodó 1702-ben megalapította a 
„Kürt” rendet, melynek nagymeste
re egyben a Német-római Biroda

lom fövadászmestere volt. A X IX . 
század elején aztán egy másik rend
del egyesítették. A bajor királyi 
uralkodóház s egyben Európa 
egyik legkiválóbb érdemrendje a 
„Szent Hubertus”  rend volt. Vilmos 
János bajor uralkodó 1708-ban újí
totta meg a rend alapszabályait. 
Lovagjai közt tartották nyilván az 
Országos Magyar Vadászati Véd
egylet védnökét. József királyi her
ceget is. Létezett azonban egy má
sik „Szent Hubertus” rend is, ezt 
Frigyes Antal gróf Spork örökös 
ura alapította 1723-ban abból az al
kalomból, hogy I I I .  Károly kirá
lyunkat, VI. Károly néven német- 
római császárnak koronázták. Fri
gyes Károly porosz királyi herceg 
1859-ben alapította a „Szent Hu
bertus fehér szarvasrend“ -et. kizá
rólag vadászérdemrendként. A 
rend alapszabályait megerősítette 
és jóváhagyta II. Vilmos német csá
szár 1889-ben. A rend lovagjai kizá
rólag vadászatokon viselhették, 6 
centiméter széles zöld szalagon. A 
szalag felirata a következő volt: 
„Vive le roi et ses chasseurs!” (É l
jen a király és vadászai!) A rendjel
vény 3 arany cserlevél, rajta rubin

kőből utánzott csöpp vér, 2 ezüst 
makk és két szarvasgyöngyfog 
(grandli). Kiegészítésül aranyból 
készített királyi korona ékesítette, 
melynek szintén aranyból készített 
láncán agancsai közt keresztet vise
lő fehér szarvas függött, agancsa
12-es.

Sajnos az előbbiekben ismerte
tett magas vadászérdemrendek ma
gyar megfelelőjéről nincs tudomá
som. Mindössze háromféle, de lé
nyegesen kisebb jelentőségű va
dászkitüntetésről tesz említést a 
szakirodalom. Az egyik az 1881- 
ben alapított Országos Magyar Va
dászati Védegylet által kiadott 
ezüst- és bronzérem. Hátlapján az 
„érdem jeléül” felirattal ( I .  kép). A 
másik az 1920-ban az előző egyesü
lettel fuzionált „Hubertus” Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet 
aranyérme, háromszögű zöld színű 
kitűzővel (2. kén). A harmadik a 
Magyar Vadászok Országos Szövet
sége által alapított „Nimród” érem.

A Vadászati Kulturális Egyesület 
által kiadni tervezett új vadászati 
kitüntetés remélem ezen a téren is 
hagyományt teremt.

Bányai József
Fotók: Csecsetka Ferenc 

Magyar Mezőgazdasági Múzeum

A Vadászlap egy régebbi számá
ban dr. Csőre Pál „A  vadászati 
kiállítások történetéről" című 
Írását olvashatták a téma iránt 
érdeklődő vadászok. A cikk 
1871-től 1986-ig nyomon követ
te a jelentősebb vadászati kiállí
tásokat, érdekes összehasonlító 
adatokat közölve azokról. A pá
rizsi (1990), bécsi (1910), berlini 
(1937) kiállítások az évek múlá
sával vadászattörténelmünk ré
szévé váltak. A címben említett 
kiállításról azonban már a mai 
vadászok nagyobb része szinte 
semmit sem tud.

Lipcsében 1930 májusától 
szeptemberig az IPA  (Interna
tionale Pclzfach-Ausstellung) 
nagyszabású Nemzetközi Vadá
szati Kiállítást rendezett. Felké
résükre a m. kir. kormány elha
tározta, hogy részt vesz a kiállí
táson, és a magyar csoport ren
dezésével - a Nemzeti Vadászati 
Védegylet bevonása mellett - a 
Magyar kir. Mezőgazdasági Mú
zeumot bízta meg. A védegylet 
részéről az előkészítő bizottság 
tagjai a következők voltak: gróf 
Ráday Gedeon, báró Prónay 
Gábor, felsőőri Nagy Pál, Ne
meskéri Kiss Géza és Nadler 
Herbert. A bizottság 1930 febru
árjában a Mezőgazdasági Múze
umban helyszíni szemlét és meg
beszélést tartott. Megtekintette a 
múzeum vadászati osztályát és 
jegyzékbe vette a lipcsei kiállí
tásra alkalmasnak látszó muzeá
lis anyagot, összesen 12 tárgyat 
választottak ki. melyek között 
szerepelt: gróf Esterházy Mihály 
máramarosi bőgő bikája. Ho- 
henlohe herceg 1906-ban elejtett 
bikájának agancsa, gróf Fór- 
gách Károly hagyatékából szár
mazó négy kapitális őzagancs, 
gróf Andrássy Géza betléri nagy

LIPCSE, 1930
barnamedvéje és a Dénes Géza 
által Szirsván (Ung megye) elej
tett szarvasbika agancsa. Nadler 
Herbert és báró Prónay Gábor 
ezt követően elhatározta, 
hogy nyílt levélben fordul
nak a vadásztársadalom
hoz, felhiva a figyelmet 
a részvételre. A felhí
vás eredményességét 
igazolta, hogy igen 
jelentős mennyisé
gű és reprezenta
tív anyag gyűlt 
össze a gyűj
tőhelynek ki-

Vadászok!
A k á r  m i n t  lá to g a tó k ,  —  a k á r  m i n t  k iá l l í tó k .

v e y y e te k  réttzt a  
lÁ jtcn éb en  1 9 3 0  m á j  u n tá l H xep tem b rr if/ to r tó

NEMZETKÖZI PRÉMKIÁLLÍTASSAL

NEMETKÍZI VADÁSZKlíLLiT/lSON!

jelölt Mezőgazdasági Múzeum
ban: 92 kiállító 359 darab trófe
ája. Néhány résztvevő a kor ne
ves vadászai közül a teljesség 
igénye nélkül: hg. Montenuovó 
Ferdinánd, Inkey Zsigmond, 
Egerváry Gyula, Rhédey 
György, Navratil Dezső dr., Me- 
rán János gróf. Frigyes fhg., 
Horty Jenő, gróf Széchenyi 
Zsigmond, Zichy István gróf, 
gyöngyöshalászi Takáts Gyula, 
József főherceg, Lumniczer Sán
dor és még sokan mások.

A hg. Esterházy Hitbizomány 
elküldte híres ozorai vadászat
történelmi gyűjteményének egy 
részét: kitömött állatokat, grafi
konokat, térképeket és metszete
ket. Báró Schell József 12 darab 
akvarellel, illetve tusrajzzal vett 
részt.

A trófeákat elbíráló német 
zsűri Nádler Herbertet tagjai so
rába választotta, aki kiváló szak
mai felkészültségével nagyban 
hozzájárult az elért eredmények
hez és sikerekhez. A magyar ki
állítás elsöprő nemzetközi sikere 
minden várakozást felülmúlt. A 
nemzetközi díjazásnál kiosztott 
55 nemzetközi díjból 29-et, tehát 
az összesnek több mint a felét a 
magyar trófeák kapták. Az ösz- 
szes kiállított trófeánk közül 190 
nyert különféle díjat, ebből 74 
első dijat kapott, ami kétszerese 
a többi nemzetek hasonló díja
zási arányszámának. Végül a kü
lönleges vadászati teljesítmé
nyek elismeréseképpen a német 
rendezőbizottság 14 díszokleve
let is kiosztott a magyar résztve
vők között. 1937-ben Berlinben 
újabb vadászati kiállítást ren
deztek, de ez már egy másik tör
ténet.

Bányai József
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„A  m egm aradt, utolsó farkas m egerősödött, 

és gorom ba, kegyetlen, m ogorva csapatvezér 
lett. Télen ó vezette a falkát. Senk it sem  

szeretett, csak önm agát. M egö lte  a gidáját 
szoptató ózsutát, az anyjától elm aradt 
szarvasborjút, de ha tehette, a kifejlett 

szarvast is. Az irgalm at, gyöngeséget nem 
ism erte. A  társait marta, harapta, és csak 

azért tűrte m aga m ellett őket, mert segítettek 
a zsákm ányolásban. Családját sohasem  
szerette, csak párzási időben volt együtt 

egy egy nősténnyel, és ha tehette, 
m egette  saját kölykeit is.

Az idő telt. Régen fényesen csillogó bundája 
megfakult, acé los izmai m egpetyhüdtek.

M ár sem m i sem  érdekelte, csak ha 
zsákm ányt szimatolt, csillant fel szem ében 
a régi harci vágy. M egcsappant életerejét 

a többiek is észrevették. Előbb a falka 
vezérségéröl kellett lem ondania, majd 

a farkascsapato t is el kellett hagynia. Az öreg, 
a többieknél lassabban futó, gyengébb 

farkast nem szívesen tűrték m eg maguk 
között kegyetlen társai.

Az óvatos állat érezte, hogy nem  egyenrangú 
tagja a falkának, és szükség esetén még 

ellenfelei is lehetnek egykori alattvalói. Ezért 
inkább önszántából hagyta el ókét. Nem  várta 

meg, míg az éhes farkascsapat - egyszer, 
nagy szükség idején -  öt is m egrohanja 

és széttépi. M agányos ordas lett."

S Z E D E R JE I  Á K O S

DR. SZEDERJEI ÁKOS
(1911-1991)

Erdélyben született, ahol édesapja 
ismertette meg vele az erdő és a va
dászat szépségeit. 1935-ben meg
nyerte a Földművelésügyi Miniszté
rium vadgazdálkodási pályázatát. 
Az erdőmémöki diploma megszer
zése után 1936-tól 1939-ig külföldi 
tanulmányúton volt. 1939-tÖl 1943- 
ig az Északkeleti Kárpátokban, a 
Talabor forrásvidékén mintaszerű 
vadgazdaságot rendezett be. 1945- 
től a FM  Erdészeti főosztályán a 
vadászati részleg vezetője volt, 
mely munkáját a Magyar Állami 
Erdőgazdasági Üzemekben (MÁL- 
L E R D ) országos viszonylatban vé
gezte cs irányította a hazai vadgaz
daságokat. 1946-ban megalapította 
a Vadászati Kutató Intézetet, és 
azon belül 12 kutatóállomást.

ő  maga a háború utáni időkről 
így vallott: „Amikor az erdészetet, 
illetve személyemet bízták meg a 
vadhús begyűjtésével és a folyama
tos ellátással, tervet készítettünk. 
Benyújtásakor Budapest főpolgár
mestere, Vass Zoltán azonnal meg
jegyezte. ha ezt nem teljesítjük, az 
szabotázs, és ezért akasztást helye
zett kilátásba. Ekkor a vadászati 
osztály is feltételeket szabott, ame
lyekből hármat megemlítek: 1. Sen
ki sem szól bele a korszerű vadte
nyésztés országos megoldásának 
tervébe és működésébe; 2. Bevéte
leikből 1 millió körüli összeget visz- 
szakapunk a folyamatos vadte
nyésztés biztosítására; 3. Nem avat
koznak be az akkor »káderpolitiká- 
nak« nevezett személyzeti kérdé
sekbe. Ezt a három feltételt mind a 
három párt elfogadta, és a 40-es 
évek végéig be is tartották."

A fentiekből is kitűnik, hogy 
nemcsak a vadállomány és a vadá
szat megmentésén fáradozott, ha
nem legalább annyi figyelmet szen
telt a nehéz helyzetbe került embe
rekre is. Nem kis merészség volt ak
koriban grófok (Széchenyi Zsig
mond, Teleki József, Forgách Ba
lázs, Esterházy László) és bárók

(Potoczky Bertalan, Turánszky Ti
bor) alkalmazása!

A gyakorlatban azonnal beveze
tett kutatási eredmények döntő ha
tással voltak vadállományunk mi
nőségi fejlesztésében. A vadgazda
ságok határainak megállapításánál 
figyelembe vették az egyes vadfa
jok viselkedési formáit, bevezették 
a táji vadgazdálkodást.

1966-tól 1977-ig a Budapesti 
Állat- és Növénykert főigazgatója 
volt. Ez idő alatt is foglalkozott 
vadtenyésztési kísérletekkel és ku
tatásokkal.

1967-ig elnöke volt az általa ala
pított Országos Trófeabíráló Bizott
ságnak. Tevékeny részese volt az 
1971-es Vadászati Világkiállítás elő
készítésének és levezetésének is.

1943-tól hűséges segítőtársként 
kísérte felesége. Együtt járták meg 
négyszer Afrikát, kétszer Indiát. 
Több száz, idegen nyelven is megje
lent tanulmányt, kutatási beszámo

lót, értekezést tettek közzé. Köny
veik a magyaron kívül német, fran
cia, olasz, orosz és cseh nyelven is 
megjelentek.:gj

1978-ban elnyerte - feleségével 
együtt - a C.I.C. irodalmi dijat, a 
D JV  (Deutsche Jagd Verband) iro
dalmi dijat, sőt 1986-ban a C.I.C. 
legnagyobb erkölcsi elismerését és 
díját: „Egy élet vadtenyésztésben és 
kutatásban kifejtett munkásságá
ért” .

Magyar nyelvű könyvei közül 
csak néhány, ma már alapműnek 
számitó alkotást sorolunk fel:

Vadászok iskolája (1956)
Nyúl, fogoly, fácán (1957)
Az ösvény titka (1960) 
ö l (1959)
Szarvas (1960)
Vadcsapáson (1961)
A vad etetése és óvása (1963)

F. I.

Corbett 
könyve

A Magyar Mezőgazdasági K i
adó Kft. gondozásában egy iga
zi klasszikusnak számító kitűnő 
vadászkönyv jelent meg immár 
másodjára Magyarországon 
„Hideg veríték" címmel. A 
nagyhírű, legendás Jim Corbett 
„M Á N EA T ER SO F  KUMAON 
AND TH E T EM PLE  T IG E R ” 
című könyv átdolgozott kiadá
sa. amely a Kozmosz sorozat
ban „Emberevő tigrisek" cím
mel jelent meg 1966-ban. A for
dító mindkét esetben azonos: 
Kőműves Imre, s csak dicsérni 
lehet kitűnő, szöveghű fordítá
sát. hangulatos „magyarítását" 
az eredeti műnek! Viszont na
gyon sokat levon az új kiadás 
értékéből a könyvborító har
sány, szenzációhajhász kialakí
tása.

Jómagam is csak azért vettem 
le a bolti könyvespolcról, mert 
szerzője ismerősnek tűnt szá
momra. Különben biztosan ott
hagyom. mint sok tucatnyi ha
sonlóan erőszakolt című. harso- 
góan ízléstelen borítójú „köny- 
nyű olvasmány" társát! Pedig 
ezt a könyvet minden vadász
nak érdemes elolvasni!

A szerző, teljes nevén Edward 
James Corbett 1875-ben szüle
tett Észak-Indiában, és 1955- 
ben halt meg Angliában. 1907 és 
1939 között vadászott mintegy 
hivatásszerűen emberevő tigri
sekre, leopárdokra. R. Kipiing 
tollára kívánkozó igaz vadász- 
egyéniség volt. Természetbúvár 
a szó szoros értelmében. Halála 
után India egyik legszebb Nem
zeti Parkját nevezték cl róla. 
összességében tucatnyi ember- 
faló bestiát tett ártalmatlanná, 
amelyek „bünlajstromán" több, 
mint ezerötszáz szerencsétlen ál
dozat szerepelt. Ezekről a vadá
szatokról számol be ebben a 
könyvében. Müvének nagy érté
ke a szerénység, tárgyilagosság, 
őszinteség, amivel már az első 
oldalakon elnyeri az olvasó bi
zalmát. Az izgalom, ami mind
untalan valósággal átsüt az egy
szerű stíluson, magával ragadja 
az olvasót. Gondolatban hűsé
gesen követi a szerzőt India va
donjaiba. a primitív dzsungel- 
falvakba. az egyszerű, babonás 
nép közé. Vele együtt oson a ve
szély ösvényein, és fél - sőt oly
kor retteg - az emberevő fene
vad közelségétől, majd meg
könnyebbülten érzi a feszültsé
get feloldó, pontosan célzott lö
vés csattanását. Ez a könyve - a 
többihez hasonlóan! - felér egy 
nagyon jó krimi élményével, 
ugyanakkor vadászkönyv a ja
vából! Bár a többi művét is 
megjelentetnék a közeljövőben! 
Ezek: a „M ÁN  EAT IN G  LEO 
PÁRD O F RUDRAP- 
RA YAN G " (Magyarul 1969- 
ben látott napvilágot ..Embere
vő leopárd címmel, szintén Kő
műves Imre fordításában.), 
JU N G L E  LŐRE, T R EE  TOPS, 
és a MA IN D IA  a trópusi vadá
szirodalom valóságos gyöngy
szemei. Kovács László
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Nem. nem libasor, hanem hi- 
basor; de az vesse rám az 
első követ, aki nem úgy tett 

volna, ahogy én.
Tudom, hogy hibáztam, azonban 

ma is úgy cselekednek, ahogy ak
kor, és ezt nem csupán mosakodás
ból mondom.

Abban az évben igen kemény tél 
volt. s a muflonok nagyon megsíny
lették.

Magyar vendégem volt, a gazda
ságunk igazgatójától kapott egy 
kosra kilövési engedélyt. Kedves, 
aranyos ember, élete első kosát 
akarta meglőni, pedig már nem volt 
fiatal. Drukkoltam is neki, s na
gyon igyekeztem, hogy legyen kos a 
terítéken. Úgy éreztem, rászolgált a 
szép trófeára.

Szekérrel mentünk, a fogatos is 
nagyon szeretett vadászni és igen jó 
szeme volt hozzá. Bizony sokszor 
kerültünk vele borulásveszélyes 
helyzetbe, mert nem az utat figyel
te, hanem a vadat. De hát ki tud 
ezért haragudni?

A hó elég nfagas volt. de a sziklás 
terepen a szán gyakran elakadt, 
ezért szekereztünk. Tudtam, merre 
vannak a muflonok. A nagy hóban 
nem szívesen változtatták a helyü
ket, ezért egyenesen odamentünk. 
Hamarosan meg is láttunk két kost. 
melyből az egyiknek mutatós, nyak
ba növő „öngyilkos" csigája volt. 
Kívánatos trófea, büszkén ki lehet 
tenni a falra. Tetszett is a vendég
nek, örömmel emelte lövésre a pus
kát. A becsapódás tisztán hallat
szott. és a találatot is jól jelezte, 
ami muflonnál nem gyakori jelen
ség. De ilyen jelzést még soha nem 
láttam. A kos villámgyorsan mind a 
négy lábát behajlitotta. majd 
ugyanolyan gyorsan felállt és elsza
ladt. Szabályos fekvőtámaszt csi
nált. Vadász olvasóim ugyancsak 
találgathatják, hogy milyen lövés, 
illetve találat volt. Felülről lefelé ér
te a szabályosan keresztbe álló va
dat. A rá lövés helyén ott volt a tes
tének lenyomata a hóban. szőr. vér 
és egy darabka lapos porcogó.

Először kevés vérrel festette meg 
a menekülés útvonalát, majd mind 
többel, ami igen biztató jel. de clfe
küdni nem akart a magas hó ellené
re. Úgy ötszáz méter után a vér fo
gyott, majd annyira lecsökkent, 
hogy hó nélkül nem is tudtuk volna 
követni.

A nehéz, meredek sziklákkal 
szaggatott terepen nem volt könnyű 
a sebzett kost követni.

Hideg volt, s a szekéren még hi
degebb. Ezért a „sötétkék vécéajtó”  
is rajtunk volt. Gyalogosan a mínu
szok szép lassan plusszokká változ
tak. A vendég óvatosan jött utá
nam, amit semmiképp nem vethet
tem a szemére, hiszen jóval idősebb 
nálam és szemüveges, ami bizony 
komoly hátrány, mert nemcsak le
lecsúszik az ember orráról időn
ként, hanem a lihegéstől be is párá- 
sodik. így bizony gyakran vakon 
botorkál, aki szemüveget hord.

Ki is vettem a kezéből a puskát, 
hogy könnyítsék a helyzetén, na 
meg az esetleges elesésnél ne vágja

HIBASOR
avagy egy kései vallomás

betegen. Én is megálltam. Néztem, 
qéztem a mintegy harminc méterre 
álldogáló vadat. Mintha egy árnya
lattal vastagabb lenne a csigája! 
Rászóltam: - Hé! Meg sem moz
dult. - Hé! Lassan rám emelte bá
natos tekintetét. Benövő a csiga, ál
lapítottam meg, és megnyugodtam.

- Mozdulj már légy szíves! - kiál
tottam oda még egy szer a biztonság 
kedvéért.

Mozdult is. Lefeküdt, miközben 
fásultan nézett rám. Álltam és néz
tem.

A lövésre feje lehanyatlott a hó
ra, és talán még köszönetét is sutto
gott, hogy megváltottam a szenve
déstől.

A  hegy hirtelen megbillent ve
lem. Le kellett ülnöm. Ebben is 
csak az én lövésem volt! Tehetet
lenségemben csaknem sírva fakad
tam. -

Villámgyors zsigerelés. a'tünetek 
pont olyanok, mint az előzőnél, 
csak jobban le volt fogyva. Jó. jó. 
de honnan a vér, ami idehozott? 
Újra megvizsgáltam. A jobb hátsó 
lába fel volt sértve, az festette meg 
a havat és vezetett félre.

Futottam, futottam... a munka- 
könyvemért. Mert ha ez kiderül, 
minden bizonnyal értékes könyvju
talomban lesz részem: megkapom a 
munkakönyvem!

Vastag szivacscsizmában, rette
netesen felöltözve rohantam vissza, 
de a vendéget nem találtam.

- Na még ez hiányzott, elveszett 
a vendég!

A zsibbadtságtól úgy éreztem, 
lépni sem tudok. Tudtam, a kétség- 
beesés hajtott.

Kétszer körbeszaladtam a he
gyet, egyszer erre, egyszer arra. 
Végre megtaláltam! Lassan, nagyon 
fáradtan, ballagott felfelé a nyoma
imon.

- Hát Lacikám, maga bizony el
vétette a nyomot a disznótúrások
nál. A kos jobbra lefelé ment. maga 
meg felfelé. Követtem a nyomot, de 
végül is teljesen elapadt a vér. Kár 
érte, pedig már nagyon bíztam ben
ne. hogy meglesz - szólt hozzám a 
vendég, és lemondva legyintett.

- Már azt hittem, hogy cl tetszett 
tévedni, és két lövést is leadtam jel
zésképpen - füllentettem.

- Igen? Nem hallottam. És most 
hogyan tovább?

- Megyünk, megkeressük a kost.
- Elállt a vérzése, cl sem feküdt, 

bizonyára valami könnyű sebe le
het.

- Sok most a beteg, felfázott 
muflon, azokat úgyis meg kell lőni, 
mert csak elpusztulnak. Lehet, 
hogy közben találunk olyat, indul
junk, mert hamar sötétedik!

- Köszönöm, Lacikám! - hálál
kodott a vendég.

Csak ezt ne tette volna, pedig jó
indulattal szólt, de olyan volt. mint 
egy nyakleves ez a köszönet.

Vártam, hogy megnyílik alattam 
a föld, de az öreg hegy mozdulatlan 
maradt. Egy harkály gúnyosan ka
cagott. tudta, hogy éjjel újra meg 
kell másznom a hegyet...

Dúcz László

földhöz. Még így is csak lassan tu
dott követni, és bizony jócskán el
maradt tőlem. Nem féltem, hogy el
téved. hiszen a hóban csak a nyo
maimba kellett lépnie. Szedtem hát 
a lábam szaporán, hogy mielőbb 
utolérjem a sebzettet, nemigen fi
gyeltem a vendégre.

Az eleinte lefelé tartó nyom 
később felfelé kanyaro
dott, és csak ment- /*'
ment. Sőt már 
nem is egyedül, 
hanem egy 
csapathoz
csatlako

zott. ami bi
zony a nyo
mokból ítél
ve rendes 
iramban tá

volodott.
Ehhez hoz
záadva a lö
vés utáni ki
várás idejét, 
bizony szép 
kis előnye 
volt a kos
nak. így hát

mentem
utána rendületlenül, rajtam a ru
hásszekrénnyel. Lassan még a bő
römet is kigomboltam magamon.

A sebzett kost, hóban, halálra le
het gyalogolni, csak bírni kell tüdő
vel!

A túlsó oldalon meg is találtam a 
vért, de amint elindultam rajta, tő
lem úgy két-háromszáz méterre, a 
ritka szálasban megláttam a muflo
nokat. Heten voltak, s a gerinc felé 
igyekeztek. Az utolsó azonban min
dig lemaradt, lógatta a fejét, púpo- 
sitotta a hátát.

Jól megnéztem távcsövön keresz
tül. Ő az! Halvány nyeregfolt, be
növő, mintegy hatvancentis csiga. 
Bizonyos voltam benne, hogy ő az. 
Egy fa mellé álltam és néztem. Be
teg. Egészen biztosan beteg. Lassan 
megy. lemaradva a többiektől, nem 
csipegeti a rügyeket, púpos, támo
lyog. Hátranézek, várom a vendé
get. Nem jön. A kos lassan távolo
dik. A vendég még mindig nem jön. 
Muflonunk eltűnik a gerinc mö
gött.

f-s itt követtem cl az első hibát. 
Tovább nem néztem a nyomot, ha
nem utánamentem. A gerincen túl 
újra csak a vadat figyeltem. Semmi 
kétség, nagyon beteg, ő  az! Nem 
vártam tovább a vendégre, hanem 
feltámasztott puskával gondosan 
megcéloztam. A kos helyben ma
radt. Vártam, emberem hátha utol
ér. Nem jött. Odamentem hát a 
koshoz, megnéztem. Még a fejem 
búbja is clzsibbadt. Csak egy lövés 
volt benne! Az enyém...

Bénultan álltam. Most mi lesz? 
Ezt hogyan fogom megmagyaráz

ni? Száz százalékig bizonyos vol
tam benne, hogy a beteg kosra lö
vök!

Ritkán zsigereltem olyan gyor
san, mint akkor. A belek pirosak, a 
vese feketéslila, vizenyősen duz
zadt. Gyulladásban volt a felázás
tól. Tehát tényleg beteget lőttem. 
Nem sok ideje lett volna a kimúlá
sig, ha nem is lövöm meg. A vese
gyulladás elvitte volna.

Gyorsan még egy sebet ejtettem 
rajta a késemmel, hogy a vendég 
„lövése" is benne legyen. Elég meg
győzően sikerült. Szégyelltem ma
gam, de mit tehettem? Ez bizony 
már nem támad fel.

De hol a sebzett? Nagyon ideges 
voltam. Odaszaladtam a többi nyo
mához. Vér sehol! Tehát ez egy má
sik csapat volt. nem az. ahová a 
sebzett beállt.

Elindultam visszafelé, arra. ahol 
elvesztettem a követett nyomot. 
Egy sombokor alatt, tőlem úgy 
nyolc-tíz méterre egy fekvőhelyet 
láttam meg. Onnan vérnyomok ve
zettek tovább. Nagyon kevés vér, 
de vér!

Idegességemben itt követtem el a 
második baklövést. Nem mentem 
oda alaposan megvizsgálni a nyo
mokat! A vérrel párhuzamosan el
indultam. s úgy négy-ötszáz méter 
után megláttam a kost. Ott állt. ló- * 
gó fejjel, halvány nyereggel, ke
resztben. igy nem láthattam, hogy 
öngyilkos-e vagy sem a csigája. 
Hátha mégsem a sebzett, óvatosan 
közelebb mentem. Fától fáig oson
tam. és le nem vettem a szemem ró
la. Nem mozdult. Csak állt nagy
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A vadászati idény közopotte mind 
több fórumon kerül „terítékre" a 
vadászat, illetve a vadászati tör
vény. A mintegy ozor vadásztársa
ság és 47 ezernél több hazai nim- 
ród tevékenységéről is rendszere
sen jelennek meg információk a 
lopok hasábjain. A televízió pedig 
a magyar Afrika-vadászról, DR. 
NAGY ENDRÉRŐL készült portré- 
filmet vetített a közelmúltban.

A Környezetvédelmi és Területfejlesz
tési Minisztérium nemrég Írásban kér
te a földművelésügyi tárca illetékeseit, 
hogy a Hortobágyi Nemzoti Park teljes 
területén érvényes vadászati jogot 
utalja az Országos Területvédelmi Hi
vatal hatáskörébe, s addig is rendeljen 
ol vadászati tilalmat az ott múködó va
dásztársaságok részére. A területen 
múködó tiz vadásztársaság értetlenül 
és gyanakvással fogadta az ötletet, 
mondván: a minisztérium saját magá
nak szándékozik megkaparintani a va
dásztatás „zsíros falatját*. A Hajdú- 
Bihari Napló Védott torületen ti
los a sportvadászat cimü írásában 
Aradi Csaba, a nemzeti park igazgató
ja úgy nyilatkozott: .Nőm jogos a va
dásztársaságok felháborodása, mert a 
területen folytatott vadászat veszé
lyezteti a Hortobágyi Nemzeti Park 
státusát. ( . . . )  A vadásztársaságok at
tól tartanak, hogy a lábuk alól kihúzott 
területeket a környezetvédelmi minisz
térium arra használja fel. hogy ott kül
földieket v8dásztasson. Aradi Csaba 
szerint azonban ez teljességgel lehe
tetlen, hiszen a nemzetközi előírások 
mindenkire egyformán érvényesek. El
múltak már azok az idók, amikor még 
Gáspár Sándor kijelenthette: azt sze
retné látni, hogy valaki megtiltsa neki 
a vadászatot a Hortobágyon. Meg
nyugtató megoldást azonban csak a

vadászati és a természetvédelmi tör
vény hozhat.'

Nem szeretnék... a címe az Új 
Dunántúli Napló interjújának, amely
ben Bánffy Györgyöt, az Országos Ma
gyar Vadászati Védegylet elnökét a va
dászat helyzetéről faggatták. Az új va
dászati törvénnyel kapcsolatban el
mondta: .Napirendre tűzése talán jö
vőre várható, ám elfogadása már csak 
a kővetkező törvényhozási ciklusban 
történhet. ( . . . )  Azt szeretnénk, ha 
egyazon csomagban fogadná el a par
lament a természetvédelmi, az erdé
szeti törvényt is a miénkkel. Egyébként 
már kirajzolódtak a markáns nézetkü
lönbségek az állami vadászati jog hívei 
és az ezt a jogot a föld tulajdonához 
kötni kívánok között. Mindenesetre 
akármilyen változatot fogad el az Or
szággyűlés. elengedhetetlen követel
mény lesz a vadállomány minőségé
nek megőrzése és szigorú szakmai el
lenőrzése. Megnyugtató, hogy a vad 
állami tulajdonjogát egyik irányzat 
képviselői sem kérdőjelezik meg."

.A következő évekbon mind nehe
zebb feladatok várnak ránk. Eddig a 
vadásztársaságoknak nem kellett nye
reségadót fizetni. 1993-tól ez várható. 
Szolgáltatások után már az idén is fi
zetni kellett 15-25% áfát. de a lőtt vad 
után nem. Emellett a vadászatszerve
zők jutalék cimén elvisznek 15-20%-ot, 
s vannak más költségek is. Félő, hogy 
a külföldiek, akik 20-30 éve járnak hoz
zánk vadászni, elmennek más orszá
gokba. ahol olcsóbban tudnak vadá
szathoz jutni. A volt szocialista orszá
gokban olcsóbban értékesítik a vadál
lományt. Ha tovább emeljük árainkat, 
csökkenni fog a külföldi vadászok szá
ma' - olvasható a Szarvas és Vidé
ke cimú hetilap Iskolából - vadász
tanya cimű írásában, amelyből az is 
kitűnik: .Egyre jobban elharapódzik az

VADGAZDA UZEMMERNOK- 
KÉPZÉS INDUL

1993 szeptemberében levelező tago
zaton a Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem Erdőmérnöki Karán.

A képzés a Művelődési és Közok
tatási Minisztérium által 1993-ra 
kiadott „Felsőoktatási felvételi tájé
koztató”  288. oldalán szerepel. Te
kintettel arra, hogy új szakról van 
szó, ezúton látjuk szükségesnek né
hány, a tájékoztatóban található in
formáció rövid kiegészítését:

1. A jelentkezési határidő 1993. 
március 1.

2. A felvételi vizsga biológia írás
beli és szóbeli. Anyaga a fentebb írt 
M K M  tájékoztató 368-372. oldalán 
található.

3. Jelentkezhetnek frissen érettsé
gizők az iskolájukon keresztül, ők 
központi írásbelit írnak a meghatá
rozott feltételek szerint. A 3 éven be
lül érettségizettek felvételi vizsga 
alóli mentesítésének feltételei a tájé
koztató 289-290. oldalán találha
tók.

Jelentkezhetnek korábban érett
ségizettek, akik a várhatóan július
ban esedékes felvételi vizsgán írják

orvvadászat. Ezek az emberek talán 
jobban fel vannak szerelve, mint mi: 
terepjáró autókkal, modern fegyverek
kel. adó-vevőkkel vannak felszerelve, s 
egymást hamarabb tudják értesíteni, 
mint mi a rendőrséget. Nem is érezzük 
magunkat biztonságban, hiszen tóbb 
helyről is lehet hallani, hogy komoly 
támadások érik a hivatásos vadászo
kat. Nem merünk ellenük keményeb
ben föllépni, mert félünk!"

.Akárcsak a korábbi évtizedekben, 
napjainkban is érdemes Magyarorszá
gon vadászni' - összegzi a Népsza
badság cikkírója tapasztalatait Vadá
szat: jól fizetnek a trófeák cimü 
írásában. .Annak ellenére, hogy 1989 
óta több környező országban is szíve
sen látott vendég a külföldi vadász és 
a mienkénél lényegesen olcsóbb árak
kal számolnak, a magyar erdőket to
vábbra is 20-24 ezer külföldi puskás 
keresi fel évente. A Magyar Vadkeres
kedelmi Szövetség elnöke. Kanizsai 
Gábor elmondta, hogy a vadászati 
ágazat évi bevétele 40-45 millió dollár. 
Ennek fele a külföldiek vadásztatásá
ból származik, a többi az élóvad- és a 
v8dhúsexportból. Becslések szerint je
lenleg 200 cég. köztük sok kis kft. fo
gadja a vendégeket. ( . . . )  Egy selejt 
Ózb8k kilövéséért is 300 400 márkát 
kell fizetni, mig a kapitális gímszarva
sok trófeája grammonként 65 márkát 
ér. A vadászat szakemberei éppon jó 
hírünk megőrzéséért továbbra is a 
vadállomány minőségének javítását 
tartják a legfontosabbnak."

Csökkent a vadásztársaságok 
teherbíró képessége címmel tudó
sít a Békés Megyei Hírlap a megyei 
vadászszövetség küldöttközgyűlésé
ről. amelyen értékolték az eddigi mun
kát. s körvonalazták a kővetkező idő
szak feladatait. .A vadászszövetség 
két évvel ozolótt nemcsak egy időszak

konkrét vadászati, vadgazdálkodási és 
vadkoreskedelmi feladatainak megol
dását túzto ki célul, hanem hosszű táv
ra készített tervezetet, kereste a jövő 
esélyeit. A vadásztársaságok anyagi 
terhei azonban évről évre ugrásszerű
en növekszenek. 1991 óta a megye va
dásztársaságait minimálisan 60 millió 
forint többletköltség terheli, de január 
1-jótól ez a szám további tízmilliókkal 
gyarapodik. Ne csodálkozzunk, hogy je
lentősen csökkent a vadásztársaságok 
teherbíró képessége, jó néhánynak ve
szélyben forog a fennmaradása."

A vadászat helyzetéről Laczik Lász
ló, a Hanságban pontos lövéseiről hí
res vadász nyilatkozik a Kisalföldi Új 
Hfrek Nem vadölök - vadgazdál
kodóki című írásában. .A közhiede
lem megsemmisítendőnek véli a jelen
legi vadászatot. Ez tévedés. Rengotog 
érték van a magyar vadászat és egy 
ben vadgazdálkodás mögött. Éppen 
ezért szót kell érteni az aggódó termé
szetvédőkkel. közős nevezőre kell jutni 
az erdészekkel, a közvéleményben pe 
dig tudatosítani kell a tényeket. ( . . . )  
A baj ott van, hogy a vadászok és az 
erdészek konfliktusba kerültek. Tény. 
hogy megszaporodott a vadállomány, 
de a károkozásuk nem írható csak a mi 
rovásunkra. Remélem, mielőbb tör
vény szabályozza az egyensúlyt, tor
zsalkodás helyett. ( . . . )  Az igazi vadá
szok renoméját a korábbi duhajkodók 
rontották el. Nem szabad a hatalmát 
fitogtató téeszpárttitkár lövöldözését 
azonosítani a mi vadászatunkkal. A 
közhangulat javításra szorul. A vadász- 
társaságok nyitottabbak lehetnének. 
( . . . )  A vad maradjon állami tulajdon, 
a törvényt kell megváltoztatni. A vad a 
természet része, de ne váljék mindenki 
prédájává.”

összeállította: K. E.

az írásbelit és felelik a szóbelit bio
lógiából. F IG Y E L E M ! ő k  is be 
kell, hogy küldjék a március 1-jei 
határidővel esedékes jelentkezésük 
mellékleteként mindazokat a továb
bi bizonylatokat (középiskolai bizo
nyítvány), amelyek a hozott pontszá
mok kiszámításának alapját képe
zik.

4. A képzés tandíjköteles, amely
nek előre látható összege a tíz hóna
pos tanulmányi időre havi 2000 Ft, 
azaz tanévenként 20 ezer Ft.

5. A képzési idő az üzemmérnöki 
képzésre szóló általános előírásnak 
megfelelően levelező tagozaton 8 
félév, azaz 4 év. A tájékoztató 289. 
oldalán szereplő 6 félév nappalos 
képzésre vonatkozik, ilyen azonban 
egyelőre nem indul.

6. Többletpontot szerezhetnek a 
felvételre jelentkezők a tájékoztató 
290. oldalán feltüntetettek szerint 
nyelvtudásért, valamint az ugyanott 
található szakirányú előképzettsé- 
gért.

Dr. Kosztka Miklós 
dékán
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A VADÁLLOMÁNY BECSLESEROL
Távol áll tőlem, hogy a légi úton 
való vadlétszámbecslésröl bárkit is 
lebeszéljek. Akinek telik rá, csinál
ja.

A  vadgazdálkodás régóta bevált 
módszerei, amelyeket neves szak
emberek honosítottak meg külföl
dön és hazánkban is, nem engedik 
meg, hogy ezen rendkívül fontos 
feladat elvégzését csupán egyetlen 
számadattá egyszerűsítsük le.

A puszta számokká degradálás 
ezt a veszélyes tévhitet ébresztheti 
valakiben vagy sokakban is, hogy 
gyakorlattá tegyék, a létszámapasz- 
tás címén igy is eléggé divatos jel
szót: lőhető, aminek négy lába van!

Hazánkban, létszáma, értéke és 
kártétele miatt is, főleg a szarvas- és 
a vaddisznóállomány számbavétele 
volna a fontosabb. A dám kisebb 
száma, a muflon helyhez kötöttebb 
életmódja és az őz, főleg a sík vidé
ken, könnyebb számbavétele miatt 
csekélyebb feladatot jelent. Jólle
het, ezeknél sem mellőzhető az ál
lomány részletesebb megismerésé
nek fontossága.

És itt érkezünk el a vadállomány 
minőségének fogalmához. Olyan 
szakírók, mint Ferdinand v. Raes- 
feld, nálunk gr. Széchenyi Zsig- 
mond és dr. Szederjei Ákos köny
veikben a szarvasállománnyal való 
okszerű gazdálkodást részletesen 
ismertették. Ennek alapja: főleg a 
bikák korosztály szerinti és minősé
gi, számbeli, a sutavad létszámának 
körülbelüli ismerete. F. két megkö
zelítően pontos számadat alapján 
lehet csak az annyira fontos ivar- 
arányt megállapítani és a lelövendő 
bikák körülbelüli korclosztását, va
lamint a sutavad lelövendő mennyi
ségét előírni. (A  rés/letekbe nem 
bocsátkozom, mert az említett 
könyvek mindenre adnak útmuta
tást.)

A területen élő, hogy úgy mond
jam, helybeli szarvas számbavétele 
mindig is a vadászati és erdészeti 
személyzet feladata volt. F/alatt az 
államerdészeti és régen uradalmi 
személyzetről van szó. A vadásztár
saságok nagyvadas területén a vad
őrök. és az ottani erdészek becslésé
ről beszélhetünk.

A szarvasállomány ivararányá
nak fontossága a szarvasbőgés ide
jén perdöntő! A jó vagy rossz ivar
arány következtében ekkor dől el a 
kívánatos, vagy káros örökítések 
sorsa. Ez a legfontosabb számbavé
teli időszak.

Ha a hivatásos vadász a vegetáci
ós időkben a területen él és a bőgő
helyeken mindenütt megjelenik, ha 
kell erdészek segítségével, közel 
pontosan meg tudja állapítani az 
állományt, számot adhat a vad 
mennyiségéről és annak körülbelüli 
összetételéről is. Feltételezvén, 
hogy tavasztól ke/dve. hajnalban és 
este szemmel tartja a ki- és beváltó 
szarvasokat, helyismerete és remél
hetően többéves helybeli tapaszta

lata alapján jól ismeri a szarvasok 
nappali beállóhelyét és a bőgőhe- 
lyeket.

De ezt jól csak a gyalogos vadőr 
képes elvégezni! Mert a terepjáró 
autón utazó elkényelmesedett, úgy
nevezett „hivatásos vadász”  elnyar
gal a vad mellett anélkül, hogy ész
revette volna. És ez vonatkozik né
melyik vadászati előadóra is, aki az 
íróasztal vonzóerejétől nem tudván 
szabadulni, főleg ott éli világát,

bcr-dccember hónapokban meg
kezdődik a sokak által nem is sej
tett szarvasvándorlás, akkor aztán 
minden számbavétel illúzió! Dél
dunántúli sok évtizedes szolgála
tom alatt azt figyeltem meg. hogy 
amikor eljött az őszutó-télclő, 
újabb és újabb szarvascsapatok je
lentek meg -a területemen. És min
dig délről északra húztak, mint ta
vasszal, húsvét táján a darvak.

1962-64-ben már tudatosan fog-

mint vadászati parodista és a vad
létszám-kimutatást is ott agyalja ki, 
beállítva a meghívandó külföldi va
dászvendégek számát és a várható 
bevételeket, évente túlterhelvén a 
szarvasállományt.

Az eredmény: pár év alatt elflata- 
lodott állomány, a személyzet által 
egyre több kényszerűen kilövetett 
fiatal bika és egyre kevesebb bőgő 
bika és bevétel.

Maguk alatt vágják a fát, csak 
éppen nem óhajtanak róla tudo
mást venni. A terepjáróval való ro- 
hangászás legfőbb velejárója, hogy 
nem előre kiszemelt bikát lövetnek, 
hanem: ..ami jön!”  Ez a tervszerűt
len vadászat persze semmiféle vad
állománybecslést nem tesz. szüksé
gessé. sem repülőgépről, sem lóhát
ról, sem autóról. Csak azt nem tud
ják ma sokan, hogy egykor a grófok 
is gyalog vadásztak, gyalogjáró va
dászati személyzet kíséretében vagy 
akár egyedül is.

És most térjünk át a téli vadállo
mánybecslésre, hóval vagy hó nél
kül.

Nem közismert, de tény, hogy a 
szarvas a vegetációs időkben is vál
toztatja a helyét, főleg a bikák, lé
vén a szél irányváltoztatására any- 
ny ira érzékeny. Bőgóskor meg külö
nösen erős a bikák mo/gása. főleg 
éjjel. Ismeretlen bikák jelennek 
meg a bőgőhelyeken, ott maradnak 
vagy továbbállnak. Gyakran válto
zik a kép. Csak hát. ezt autóról vé
gignyargalván a területen, nemigen 
észlelik.

Hanem télen! Amikor novem-

lalkoztam a szarvasvándorlással, 
magamra számíthatva csupán. Lé
vén. mint fővadásznak vadászati fo
gatom. az egész területet be kellett 
járnom. így. egyes csapatokat, me
lyek 10- 15-től a nyolcvan darabot is 
számláló nagy „rudli“ -ig váltakoz
tak, könnyen meg lehetett ismerni 
összetételük, bikák és sutavad. de 
különösen egyes bikák jellegzetes 
agancsa alapján. így láttam egyszer 
egy körülbelül 25 darabból álló 
szarvascsapatot, mely csupa suta
vadból és csaposbikából állott, és 
egyetlen Nadler-aranyérmes bika 
uralkodott rajtuk. Ezeket erdőről 
erdőre volt alkalmam figyelemmel 
kísérni, mígnem négy-öt nap múl
va. északi irányba, Szentegátnál 
tűntek fel. aztán Szigetvár felé el
hagyták területünket, és tán a bakó- 
cai erdőkbe váltottak át vagy azon 
túl is. És hány csapat jött egy télen 
át!

Kaszó és a hozzátartozó erdők
ben. első ott-tartózkodásom idején, 
1950 52. években is gyakran észlel
tük a szarvasok hullámzó számbeli 
változásait.

Hanem későbbi éveimben, első
sorban az ominózus C'zinege és ta
nácsadói által eltervezett és meg
épített kaszói kerítés megépítése 
után. már nyugdíjba küldve, részt 
nem vettem az építés grandiózus 
művében, a szomszédos és evvel 
összefüggő erdőgazdasági vadászte
rületen alkalmaztak. így az ottani 
állami vadászati személyzettel 
együtt volt alkalmam nemcsak ész
lelni. de fényképezni is délről észak

felé igyekvő és a kerítésen át, eddi
gi megszokott vonulási irányukat 
betartani igyekvő szarvascsapato
kat.

Hihetetlen, mennyi pusztult ott!
A bakonyi szarvasok vándorlása

- a Vértes irányába rég megállapí
tott tény volt. De a gödöllö-galga- 
mácsai szarvas is ellátogatott Nóg- 
rád felé. De jön a Kárpátok felől 
szarvas Radvány környékére, ezút
tal keletről. Természetesen más 
mozgások is"vannak.

Ha pedig télen, a nagy hóesések 
után a vad a zárt fenyvesekben ke
res menedéket, a légi megfigyelés 
elől rejtve maradnak.

Mindezek figyelembevételével 
könnyen elképzelhető, ha volna is 
rendszeres vadállománybecslés és 
•számlálás, ugyanazon vonuló csa
patot, jó esetben, akár kétszeresen, 
háromszorosan is megszámolnák, 
így aztán az országos számadat 
könnyen kétségessé válhat!

Más szóval: az én szarvasom 
nem az én szarvasom... A  vaddisz
nóállomány számbavételét még 
nagy vonalakban is körülményes 
nyilt területen végezni. Hajtások
ban zaklatva elhagyja megszokott 
sűrűségeit, s ha kell, több kilomé
terre is átvált más erdős részekbe, 
majd ott is meghajtatván, visszatér.

Nagy, havas teleken a sűrűséget
- főleg malacos kocákkal - sem 
hagyják el, ha kell felfalják az el
hullottat vagy lerágják a csemeté
ket. Ilyenkor nem vadászni, etetni 
kell, és nem ólommal... Amikor 
1954-55 telén a Kudavidéki Vad
gazdaság vezetőjeként elrendeltem 
az általános etetést a 24 működő 
szórónkon, úgyszólván a terület va
lamennyi vaddisznóját darabszám
ra ismertük. Ekkor, januárban, ko
rán malacozó kocákat is felfedez
tünk, ezeket, külön a többitől etet
tük.

Ha nem is olcsó mulatság, de ez 
az egyetlen mód, amellyel a vad
disznókat számbavehetjük.

Olcsóbb, de célszerű módja vol
na a becslésnek, ha a tél beálltával, 
új hó leeste után a disznókat rejtő 
fiatalosokat bekőröznék mindazok, 
akiknek kerületében vadrejtö sűrűk 
vannak, de ezt csak közös erőfeszí
téssel és megismételve lehet ered
ményesnek nevezni.

Idősebb kanok igy is könnyen ki
esnek a számolásból, mert ezek sze
retnek magányosan megfeküdni a 
napos déli oldalakon vagy bárhol, 
ahogy kedvük tartja.

Havas, holdvilágos éjjeleken, ha 
nem sajnáljuk a fáradságot, fel nem 
szántott krumpli- vagy tengeriföl
dön a kiváltó disznókat nemcsak 
számlálni, de meglőni is élmény, 
persze, gyalog!

A vegetációs időben a vaddisz
nók számbavétele a vadkárositott 
mezőkön csak hozzávetőleges ada
tokat eredménvez.

Rác/ Sándor
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Az új gazdálkodási jogszabályról, 
és a társasági adófizetésről

1992. január l-jétöl a társadalmi 
szervezetek, ha vállalkozási tevé
kenységet végeznek, a társasági 
adótörvény (1991. évi L X X X V I. 
tv.) hatálya alá tartoznak. Társasági 
adót azonban nem kell fizetniük 
akkor, ha a gazdálkodásukra vo
natkozó külön jogszabály előírása 
szerint nyilvántartott - vállalkozási 
tevékenységükből származó bevéte
lük nem haladja meg az adóévben 
elért összes bevételek 10 százalékát, 
de legfeljebb 10 millió forintot.

A társasági adótörvény felhatal
mazta a kormányt, hogy rendelet
ben állapítsa meg a társadalmi szer
vezetek vállalkozási tevékenységét, 
a gazdálkodásuk rendjére vonatko
zó szabályokat. Fz a gazdálkodásra 
vonatkozó jogszabály a 114/1992. 
(V II. 23.) Korm. rendelet 1992. jú
lius 24-en lépett hatályba. Ezzel 
egyidejűleg hatályát vesztette a gaz
dálkodásról szóló korábbi 16/1989. 
( I I.  26.) MT. rendelet. Ez a hatály
talanított korábbi rendelet lehetővé 
tette, hogy a társadalmi szervezetek 
vállalkozási tevékenységéből szár
mazó eredményüket jogszabályban 
meghatározott, preferált alaptevé
kenységük veszteségére fordítsák, 
„visszaforgathassák', s ezzel csök
kentsék vállalkozási nyereségadó 
alapjukat. Az új gazdálkodási jog
szabály megszüntette a „visszafor
gatás" lehetőségét, ugyanakkor

meghatározta a vállalkozási tevé
kenység fogalmát, és azt. hogy mi 
minősül a társadalmi szervezet cél
ja szerinti tevékenységnek.

A társadalmi szervezetek tekinte
tében is vállalkozási tevékenység a 
társasági adóról szóló 1991. évi 
L X X X V I. törvény I. § ( I )  bekezdé
se szerinti jövedelem és vagyon
szerzésre irány uló vagy azt eredmé
nyező gazdasági tevékenység, kivé
ve ez alól a hivatkozott jogszabály
ban a társadalmi szervezet célja 
szerinti tevékenységeket, amelyek a 
következők:

- a társadalmi szervezet szabad 
pénzeszközeinek betétbe, értékpa
pírba való elhelyezése, befektetése, 
forgatása;

- a kizárólag a társadalmi szerve
zet tevékenységét szolgáló vagyon
tárgy esetenkénti értékesítése;

a társadalmi szervezet alapsza
bálya szerinti céljával azonos, a 
mellékletben meghatározott tevé
kenységi körben ellenértékén vég
zett szolgáltatása;

minden egyéb, alapszabálya, 
szerinti tevékenység, amelyet a tár
sadalmi szervezet a tagjai számára 
végez.

Az adófizetési kötelezettség he
lyes megállapítása érdekében meg
határozó jelentőségű a vállalkozási 
és nem vállalkozási bevételek elha
tárolása.

Az elmúlt időszakban már több 
kérdés merült fel a jogszabály al
kalmazásával. értelmezésével kap
csolatban. például:

• minősíthető-e a vad, mint \a- 
gvoni értékkel biró dolog vagyon
tárgynak, és ennek alapján ezen va
gyontárgyak értékesítése a társadal
mi szervezet tevékenységének:

- a külföldi bérvadászat tekinthe- 
tő-e úgy, mint a jövőbeni vadgaz
dálkodási tevékenység biztosításá
nak alapja, amelynek bevételéből 
biztosítja a társadalmi szervezet 
tagjai számára az alapszabály sze
rinti tevékenységet;

- tagdíj és egyéb vadgazdálkodá
si hozzájárulás képezi-e társasági 
adó alapját.

Az adóhatósági álláspont ezek 
tekintetében a következő:

- a vadásztársaságok fő tevé
kenysége a vadgazdálkodási tevé
kenység, a tevékenység keretében a 
vad értékesítése nem minősíthető 
vagyontárgyak esetenkénti értékesí
tésének ;

a külföldi bérvadászat egyértel
műén a vállalkozási tevékenység fo
galmi körébe tartozik, az eoböl 
származó bevétel, vállalkozási be
vétel, az nem tekinthető úgy, mint 
amelyet a társadalmi szervezet tag
jai számára végez, egy ébként a nem 
tagok részére ellenértékén végzett 
tevékenység is csak akkor nem mi

nősül vállalkozási tevékenységnek, 
ha a társadalmi szervezel alapsza
bálya szerinti céljával azonos, és 
szerepel a 114/1992. (V II. 23.) 
Korm. rendelet mellékleteben meg
határozott tevékenységek között;

- a tagok által fizetett tagdíj, és 
egyéb vadgazdálkodási ho/záiáru- 
lás természetesen nem vállalkozási 
bevétel, az társasági adó alapját 
nem képezi.

Az új gazdálkodási jogszabály 
mint említettem 1992. július 24-én 
lépett hatályba. Rendkívül fontos 
és kedvező intézkedés, hogv a tevé
kenységek új tartalmú, ismertetett 
csoportosítása az 1992. évi ered
ménykimutatás során alkalma'ha
tó. de nem kötelező Csak júli
us 24-től. 1992. július-23-ig a koráb
bi szabályok is érvényesíthetők, ne
vezetesen a vallalkozási tevékeny
ségből származó eredmény a prefe
rált célokra, annak veszteségéig 
visszaforgatható.

Amennyiben a társadalmi szerve
zet számára a korábbi jógszabályi 
rendelkezés alkalmazása a kedve
zőbb, feltehetően a visszafoigatás 
lehetőségével fog élni. 1992. július 
24-től azonban az új minősítésre at 
kell térni, s e két eltérő módszernek 
a társadalmi szervezet nyilvám m á
saiból egyértelműen ki kell tűnnie.

Dr. Kristóf Andrásáé 
az A PEH  főmunkatársa

Az OMVV-nek küldött 
APEH-állásfoglalás

Mint ismeretes, a/. O M VV az 
A PEH  elnökétől állásfoglalást kért 
a 114/1992. (V II. 23.) Korm. sz. 
rendelet értelmezésével kapcsolat
ban. A megküldött válasz alapján 
több kérdés is tisztázódott, amelye
ket az alábbiakban közlünk.

1. A 114/1992. (V II. 23.) Korm. 
sz. 2. pár. (3) bek. 4. pontjában fog
laltak értelmében kizárólag a társa
dalmi szervezet tevékenységét szol
gáló vagyontárgy esetenkénti érté
kesítése nem minősül vállalkozási 
tevékenységnek.

„A  vadásztársaságok fő tevé
kenysége, a vadgazdálkodási tevé
kenység, s e tevékenység során az 
elejtett vad értékesítése nem tekint
hető a hivatkozott jogszabály sze
rinti esetenkénti értékesítési tevé
kenységnek.”

2. A Korm.-rendelet 2. § (3) bek.
d) pontjában előírtak alapján a tár
sadalmi szervezet célja szerinti te
vékenység az az alapszabály szerin
ti tevékenység, amelyet a társadal
mi szervezet a tagjai számára végez.

„A  belföldi és külföldi bérvadá
szat nem a tagok számára végzett 
tevékenység, ezért az ebből szárma
zó bevétel is vállalkozási tevékeny
séghez kapcsolódik."

3. „A  tagok által fizetett tagdíj 
nem vállalkozási bevétel, igy az 
nem képezi a társasági adó alapját. ”

4. A Korm.-rendelet I I .  §-a ki
mondja. hogy az 1992. évi ered
ménykimutatás során 1992. július
23-ig alkalmazható a rendelet 2. § 
(3) bek.-ben foglaltak. Ebből követ
kezik, hogy nem kötelező e rendel
kezés, hanem mód van arra, hogy a 
korábbi, a társadalmi szervezetek 
gazdálkodásáról szóló 16/1989. (II.
26.) MT.-rendelet szerinti ún. visz- 
szaforgatást érvényesítsék.

Az új rendelkezést 1992. július
24-től kell alkalmazni. Nem jogsze
rű az a megoldás, ha az egyesületek 
az 1992-es évet „a régi rendszer
ben” zárják le és az új előírásokat 
csak 1993. jan. l-jétöl alkalmazzák.

Ev közben nem kell zárómérleget 
készíteni, csupán az szükséges, 
hogy a társadalmi szervezet nyil
vántartásaiból tűnjön ki a korábbi 
jogszabályi rendelkezés alkalmazá
sa, a vállalkozási tevékenység ered
ményének az alaptevékenység vesz
tesége erejéig visszaforgatás.

Az áfa-ügyek értelmezéséről, - 
remélhetőleg következő számunk
ban olvashatnak.

ID. ÉS IFJ. JILLY BERTALAN

VADÁSZKUTYÁK
IDOMÍTÁSA

.Régi vadász közmondás: Eb 
a vadász kutya nélkül. Sok 
igazság van ebben, vélemé
nyem szerint azonban még ki
egészítésre szorul: Jó  kutya 
nélkül.” Ezekkel a sorokkal 
kezdte A vadászkutyák idomi- 
tása című könyvét id. és ifj. 
Jilly  Bertalan 1957-ben. És 
meg kell hagyni: mindent 
meg is tettek azért, hogy jó 
és használható kutyáik legye
nek mind maguknak, mind a 
magyar vadászoknak. Apa és 
fia hosszú évtizedeken át bi
zonyította, hogy mennyivel 
teljesebb a vadászélet jól ido
mított .telivér" vadászebek
kel. Könyvük először 1957- 
ben, majd 1962-ben jelent 
meg, osztatlan elismerést 
aratva. Sikerét rendkívüli

szakszerűségének, használ
hatóságának és ezekkel 
együtt olvasmányos hangve 
telének tulajdoníthatjuk. Eh
hez kellett az a négy évtizod 
kutyázás, amely a mú születé
sét megelőzte. Az akkoriban 
kiadott pár ezer példány ha
mar felszívódott. Könyvespol
cok rejtett zugaiban féltve őr
zik ókét birtokosaik. Az eltelt 
három és fél évtized alatt ke
resett. legendás könyv lett .A  
vadászkutyák idomitása". Jilly 
Sára, a szerzők leánya, illetve 
unokája több évi fáradozás 
eredményeképp hasonmás 
kiadásban ismét megjelentet
te a könyvet. Szeretné, ha a 
fiatal generációkhoz is eljutna 
ez a ma is időszerű és nagy 
segítséget jelentó mú.

A  k ö n yv  m ogvósáro lható  vag y  m ogrendolhetö : Kollár- 
nó J i l l y  Sóra, 2100 Gödöllö , Köztársaság  u. 11. cím en. 
Tel.: 06(28)20-718. A ra : 900 Ft. posta i u tánvétte l 1050 Ft.
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VADÁSZ
HuMqR

K£ú&1£ÁJ
-FIAM ! CÉLLÖVÉSZET: ELÉGTELEN!

AZ Ú J FIÚ
-SZÓ V A L... AZONNAL NAGYVADRA AKAR VADÁSZNI!

HOLTIDÉNY
- HÁT HÁNYSZOR M ONDJAM  MÉG. HOGY NE MOZOGJ!

„Apróhirdetés”
Új év, új kocák! Érett, ta- dorok ne kíméljenek! A 
pasztalt kocák ismeretsé- jelentkezéseket Fúzvölgyi 
gét keresem. Egy-két sül- Nagykan jeligére a szer
dó nem akadály. Kalan- kesztőségbe várom.

AZ OKOS KUTYA
- ... ÉS SZÁZ, AZ EZER. OKÉ! MÁR HOZOM IS!

kX lM KC A J
A HÜLYE KUTYA

S S *  f s l
HAJÓTÖRÖTTEK
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Tarvad-vadászatról, kezdőknek
Teoretikusan, a vizsgán bizonyára 
nem volt nehéz a szarvasünőt a te
héntől ..megkülönböztetni’*. Fia
talos fej. vékony nyak, egyenes has
vonal. De itt kinn a szabadban min
den másképp látszik. Előfordulhat, 
hogy a vad föl-fölpillant a magasles 
felé, és tényleg úgy néz ki. mintha 
amolyan „gyerekfeje”  volna. Érde
mes türelmesen várni, mert ha el
fordítja a fejét úgy, hogy oldalról 
látszik a távcsőben, ismét gyanús. A 
hasvonal fentröl egyrészt rosszul 
látható, másrészt biztos, hogy nem 
egészen egyenes, ahogy a tankönyv
ben látható volt. Ami különösen bi
zonytalanná teszi a szemlélőt, az az 
a tény, hogy olyan gyakran felveti a 
fejét, amely azt jelentené, hogy egy 
tapasztaltabb tehénről van szó.

Az a jobbik eset, ha a fiatal, kez
dő vadász inkább hazamegy anél
kül, hogy az ujját görbítette volna. 
Az öreg, tapasztalt vadgazda meg
dicsérte ezért. Ezt már bizonyára 
sok öreg vadász is átélte. Ismertem 
olyan magas rangú állami hivatal
nokot, aki bár több mint egy évtize
den át minden évben részt vett tar- 
vad-vadászaton, de még ma sem 
mer egyedül dönteni a tarvad sorsá
ról, és inkább a kísérő vadász véle
ményére hagyatkozik. És ez koránt
sem fogyatékosság, hanem inkább 
elővigyázatos és felelősségtudatos

Az orvvadászat ellen 
máshol, máshogy

Mióta a vadászatot jogszabályok 
keretei közé szorították, a szabá
lyokat áthágók, orvvadászok min
dig voltak. Ami viszont az elmúlt 
években tapasztalható Magyaror
szágon, az minden képzeletet fe
lülmúlt.

Az utóbbi két évben mindin
kább ajánlott gyakorlat vadásza
ink körében, hogy a vadászterü
letre - főleg éjszaka egyedül 
nem mennek ki, hanem csak úgy, 
hogy többen, egymástól látó- és 
hallótávolságban foglalják el les
helyeiket. Természetesen nem az 
erdő lakóitól tartanak a vadá
szok, hanem az egyre inkább el- 
szemtelenedő orvvadászoktól. 
Nem ritka eset, hogy saját szóró
kat üzemeltetnek a rabsicok, ahol 
válogatás nélkül lövik a vadat faj
tól, nemtől és vadászati idénytől 
függetlenül.

Változtak az orrvadászat for
mái is. A  korábban egyedül járó, 
hurkot, tőrt, agarat használó rab- 
sicokat felváltották az íjjal, szám
szeríjjal és lőfegyverrel vadászó 
szervezett orwadász-csapatok, 
melyek kettesével-négyesével gép

kocsival járva a területet, rendkí
vül komoly károkat okoznak a 
vadállományban.

Az „árnyékteriték”  igazából 
nem is számítható, mert ellenőriz
hetetlen, fekete csatornákon érté
kesítik.

A  jelenlegi jogi szabályozás ke
retében jóformán semmi lehetősé
günk nincs az ilyen bandákkal 
szembeni harcra. Azt hiszem, jog
gal beszélhetünk harcról, hiszen 
nem egy esetben fegyverrel, fi
gyelmeztető, „riasztó*’ lövésekkel 
zavarják el a területről az orwa- 
dászok a vadászokat és a hivatá
sos vadászokat egyaránt. Jelenleg 
a sportvadászoknak semmiféle le
hetőségük nincs eljárni a vadász- 
területeken gyanúsan cserkelő 
személyekkel szemben. A  hivatá
sos vadászok is legfeljebb kérhe
tik, hogy igazolják magukat és 
mutassák meg a gépkocsit.

Franciaországban a 70-es évek 
elején nagyjából hasonló helyzet 
uralkodott, mikor is elhatározták 
az O N C  vadőri szervezet felállítá
sát. Az állam által fizetett, a vad
gazdálkodási szakmára és az orv
vadászat elleni harcra egyaránt

jól kiképzett hivatásos vadász- 
szervezet jött létre, amely „stabil” 
és „m obil" egységeivel, a kellő
képpen kiépített információs 
lánccal már hatékonyan védekez
ni tudott az orwadászat ellen.

Természetesen elrettentéshez, 
visszariasztáshoz nem elegendő a 
tettenérés és bizonyítás, hanem az 
azt követő büntetésnek is megfele
lő súlyúnak kell lennie. így Fran
ciaországban egyfelől az orwadá
szat eszközeit elkobozzák, másfe
lől tízezer frankos nagyságrend
ben szabják ki a büntetéseket. A 
legsúlyosabb esetekben, nagy ér
ték esetén akár több évig terjedő 
börtönbüntetés is kiszabható.

Úgy gondolom, nálunk is elér
kezett az idő, amikor valami ha
sonló, jogilag rendezett keretek 
között működő szervezet kialakí
tásán gondolkodunk. Ez a szerve
zet - véleményem szerint - a vad 
őrzésén kívül alkalmas lehet a ha
lak, a védett állatok, növények, 
más természeti értékek és a határ
ban őrzendő termény és jószág 
hatékony védelmére is.

Nagy István

A Nagy 
vadászkönyv
Megjelent a svéd Nagy vadász
könyv, s védjük ki nyomban né
hány apró hibáját. A hibák nor- 
végos hibák, a magyar változat 
hibái, f(j)ordítási hibák.

A 20. oldal negyedik bekezdé
sében olvasható, hogy „az ameri
kai jávorszarvas vagy wapiti, a 
szarvasok családjának c tagja 
nem összetévesztendő az európai 
jávorszarvassal...”  Ez szarvashi
ba is lenne, de magyarázatra szo
rul az angolból való fordítás is. 
A wapiti a mi gímszarvasunkhoz 
hasonlít, az Amerikába beván
dorló európaiak nevezték el elle
nek és ez jávorszarvasra volna 
fordítható. De hát az amerikai 
elk, indián néven wapiti, nem 
jávorszarvas, az amerikai jávor- 
szarvas neve „moose” . A 31. ol
dalon lévő rajzok szövege a wa- 
pitit - sokkal helyesebben - 
észak-amerikai gímszarvasnak, 
nem jávorszarvasnak nevezi.

A  II. fejezetet bevezető kép 
egy virágos, zöld tavaszi réten 
csipegető sutát ábrázol, mellette 
a felirat „őzbak (Capreolus cap- 
reolus)". A  tavaszi őzbak agancs- 
talanságán túl a képfelirat záró
jelek közé tett része az európai 
őz mint faj latin neve, s ez az 
ivartól független. A 204. oldalon 
is egyenlőségjel került az ameri
kai jávor és a wapiti közé.

Gondolom, ilyen (wa)piti dol
gokról is musz (moose) szólni
pár szót. K erény i M ih á ly

vadász. Senki ne szégyellje bevalla
ni, hogy a döntés sokszor igencsak 
nehéz.

Könnyebb a helyzet, ha csapatot 
bírálhatunk, ha más egyedek is je
len vannak az összehasonlítás lehe
tősége miatt. Vagy ha egy tavalyi 
satnya, borzas borjúról van szó. 
Egy jól kezelt tarvadállomány, 
amelyet számszerűleg „rövid pórá
zon”  kell tartani, arra is kényszerít, 
hogy olyan egyedeket is elejtsünk, 
amelyek viszonylag jól fejlettek. Itt 
nehezedik ránk a kérdés, és ezért 
van szüksége a vadásznak sokévi 
megfigyelésekre, tapasztalatokra.

Megbocsáthatatlan vadászbün, 
ha - különösen ebben az évszakban 
- a vezértehén esik áldozatul. A lel
kiismeretes vadásznak egy ilyen 
melléfogás hetekre, hónapokra el
veheti minden vadászörömét, és az 
állománynak is kárára válik. A rőt
vadállományt igazán nem lehet job
ban rontani, károsítani.

A tehén és borja tereléskor több
nyire elkülönülnek, és előfordulhat, 
hogy a vezértehén a bizonytalan el
bírálás áldozata lesz. Ezért a tar- 
vad-vadászat a jól kezelt területe
ken mindig főfeladata azoknak, 
akik az állományukkal felelősen 
gazdálkodnak.

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

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

A FEBRUÁRI LAP TARTALMÁBÓL
■ H ogyan  lesz a férjbő l jó  szere tő ? - mindenképpen akkor, 

ha megbeszélik, kinek mi a jó a szexben.

■ Hazudni tanu l a gyerek  - mert az igazság kimondása néha 
gorombaság. A jó házasság titka.

■ Terheseknek : az utolsó hat hét a szülés előtt. Amit a leendő 
anyáknak tudniuk kell, hogy jól érezzék magukat és vigyázza
nak a babára.

■ T estvérgondok : két gyerek, két világ

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

A BUNKER EURÓPAI 
HORGÁSZMAGAZINJA

■ Csukacsodák a Boros-Dráván, horgászkalan
dok ismeretlen vizeken

■ Egy bot nem bot - állítja a szakavatott szerző, N 
aki számtalan új ötlettel segíti azt, aki fogé
kony az újdonságokra.

■ Egy-egy ritkaság, emlékezetes horgásznap 
életre szóló élmény. A jeles napoknak állíta
nak „kézzelfogható" maradandó emléket a 
trófeák, amelyek elkészítéséhez a gazdag 
fantázián kívül jócskán adunk könnyen meg
valósítható, Ízléses ötleteket is.

K A P H A T Ó  A Z  
Ú J S Á G Á R U S O K N Á L

NIKE
FIOCCHI

w

SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.
A JÁ N LA TA  A Z  O TTH O N  

SÖRÉTES LÖ SZÉRT K É S ZÍTŐ K N E K

Elődeink és még közülünk is néhány „öreg" vadász jól tudja, hogy 
a téli hajtásokra történő felkészülés része volt a lőszer újratöltése 
is. Nekem, mert már 1960 óta vadászhattam, még jutott egy kicsi 
élvezet ebből a_mesterségból“ . Csappantyúzd ki, majd be a kilőtt 
hüvelyt. Tölts a Rexból nyáron 2.0; télen 2,1 gramm lőport. He
lyezz arra jó zsírozott szórfojtást. Mérjél be fácánra 10-es, nyúlra 
8-as sörétból 35-36 grammot. Fedőlap került a sörétre, majd te
kertük a peremezőt. Ezt a kaliberezés követte, hogy ne kerüljön 
dudoros lőszer a tarisznyába vagy övbe.
Történt ez már olyan régen, hogy fiatal társaink nem leshették el 
tőlünk a műveleteket. Nem tölthettek, mert nem vehettek csap
pantyút, meg lőport. Eltűnt a vadászboltokból a kis zsákban árusí
tott sörét is. Minek áruljanak csappantyúzó készüléket, pereme- 
zót, lóport és sorétet bemérő eszközöket, ha nincs mit tölteni.
A NIKE-FIOCCHI KFT. nemcsak kész töltényeket gyárt, hanem a 
hagyományok felélesztöje, segítője is kíván lenni.
Nem lehet ám ott folytatni, ahol harminc éve abbahagytuk a házi
töltést. A lőszergyártás korszerűsítése, a választék számottevő 
bővítése azzal járt, hogy a csupán a 12-es puskához ma, ötféle ló
por kerül a tölténybe a régi, hagyományos REX lőpor helyébe
A ma használatos Rex lőporokról (Cal. 12)

Ia Itác Lőpor Sörét- Sörét kezdő
töltetsúly tömeg repülési sebessége

9 9 (vt) m/s
REX 0 1.30-1.35 24 425 ± 5
REX 1. 1,40-1.45 28 415 ± 5
Rex II. 1,60-1.65 32 410 ± 5
REX III. 1,80-1,85 36 405 ± 5

A táblázat mutatja, hogy csupán a sörétsúlyok szerint négyféle lő
por van és azok jelentősen különböznek egymástól, összecserélé- 
sükkel a jó lőszer gyártásáról eleve lemondanánk, de veszélyhely
zetet is teremtenénk azzal, ha példaként REX I. lóporból 1,85 
grammot töltenénk olyan lőszerbe amelyikbe 36 gramm sörét ke
rülne. Külön lőpor van még a MINI-MAGNUM, MAGNUM, meg a 
sörétes puska golyöslöszerében is. Hol van már a régi, zsírozott 
szőrfojtás? Nem pótlására került a lószerbe a sörétkosaras mű
anyag az biztos. A lópor tökéletesebb kihasználását, a sörét meg
védését a csőfallal történő súrlódástól, a szóráskép jelentős javí
tásán túl előnyei vitathatatlanok. Igen ám, de a sok előnynek van 
néhány hátránya is. Kétségtelen igaz az, hogy a 24 grammos 
sportlószerbe való kehelybe semmiképpen sem lehet 32 gramm 
sörétet tölteni, amellyel fácánra lenne jó vadászni.
A sörétes lószer hazai gyártásának volt hagyománya és biztos jö
vője is. A NIKE-FIOCCHI Kft. felismerte ezt az igényt. A csappan
tyú. lőpor, fojtás, meg hüvely forgalmazása mellett vállalkoznunk 
kell arra is. hogy az áruhoz jól használható útmutatót is adjunk. 
Visszatérünk még a lőszer szerelésére a Magyar VADÁSZLAP- 
ban is. Februárban - ahol lehet - azonban még lóhetjük gyári lő
szerrel is a fácánkakast. A még megmaradt, edzett példányok 
messziről kelnek, gyorsak és magasan szállnak.
Eredményesen vadászahatunk a szezon végén gyors és a madár
nál is gyorsabb, de kis hátrahatású 2,7-3,0 gramm átmérőjű, 32 
grammos söréttöltetü. NIKE-FIOCCHI lőszerrel.

A  terítékhez v iszonyítva  taka rékos löszerfelhasználást, 
biztos lö vést k íván  a  N IK E-F IO C C H I KFT. ballisztikusa.

Sza jkó  István

8184 Fúzfógyartelep. Pf. 22. Tel.: 80/51 310 Fax: 80/51 091 
1015 Budapest. Donáti u. 5/B. Tel.: 201 1854. Fax: 201-1881



MINDENT 
A KEDVES VÁSÁRLÓINK 

ÉRDEKÉBEN!
Áruházunk 1993. évben nyitva tartását 

módosította.

ÚJ NYITVA TARTÁS:
hétfőtől-péntekig:

10 órától 1730-ig.

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

VADÁSZ BOLT:
VADÁSZFEGYVEREK. ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LÓSZEREK. FEGYVEREK 

BIZOMÁNYOSI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVlTÁS • BELÖVÉS • VIZSGÁZTATÁS •

TÁVCSÓSZERELÉS
Nyttva tartás hétköznap $ 17 6réig. szombaloo S 12

A  DEBRECENI 
TRÓFEA NAGYKER 

AJÁNLATAI:
•  sörétes és golyósfegyverek RÉSZLETREI

•  sörétes löszervásár: 14.50 Ft-tól
•  nagyteljesitmónyú, fókuszálható.

különleges vadászlampák

M IN D K É T  Ü ZLE TÜ N K B E N :
4033 Debrecen, Budai Nagy Anta l u. 175. Tel./FAX: 52/16-916 

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

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

és lószeralkatrész-választékkal állunk rendelkezésükre.

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

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-elhárítási 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: 1 i 1 -9608. Telefax: 131-479Ö.

4 WD SITTiI CENTER
• •

VADASSZON VELÜNK 
KANADÁBAN!

Tavaszi medvevadászatot ajánlunk önnek májusban, 
grátisz horgászati lehetőséggel együtt a kanadai Ontario 

tartományban NOLALU-ban. a White Fish Laké tó partján, 
ahol a háborítatlan természet ölén csodás vadászati 

élményben lehet része.
Időpont: 1993. május 13-24.

Utazás: repülővel, vadászterületen hydroplánnal is. 
Részvételi díj: csomagprogram: 310 800 Ft,

amely tartalmazza az összes szolgáltatást.
További információval szívesen állunk 

rendelkezésükre, kérje részletes 
programajánlatunkat.

4 WD iríT.I (ENfft
1068 Budapest, V áro s lig e ti faso r 46-48. (vo lt  G o rk ij fasor) 

te l/fax: 1227-434, te l.: 1228-872
Ezenkívül ugyanitt vállaljuk a hazánkban forgalmazott terepjáró 
autók szervizelését, speciális kiegészítőkkel való felszerelését. 

Mitsubishi autók értékesítése és szervizelése.

SZERVEZÜNK MÉG BOLÍVIAI ÉS MONGÓLIÁI 
VADÁSZATOKAT!



1+ 4  s z e m e ly e s
PLATÓS TEREP- 

JÁR Ó  ÁRUSZÁLLÍTÓ. 
3  é v  vagy 100 OOO k m  garanc ia .

A CÉL VÁLASZTJA AZ ESZKÖZT: MITSUBISHI.

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

MITSUBISHI
MOTORS M ICSO DA

U  4  SZEMÉLYES  
RAKODOTERREL REN- 

f  OELKEZÓ ÁRUSZÁLLÍTÓ. 
3  é v  vagy 100 OOO k m  ga ranc ia .

E G Y

...K ÍV Á N  M IN D EN  
K ED V ES VAD ÁSZ TÁ RSÁ N A K  A

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

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

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA KFT.
C S A K  N Á LU N K :

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegyverek új
szerű állapotban, kodvezó áron. nagy választókban

•
Gáz- és riasztópisztolyok 

Légfegyverek engedély nélkül
•

Fegyverjavitó  m űhelyünkben válla ljuk a vadászfegyverek szakszerű jav ítá 
sát. belövését. bevizsgálását és cé ltávcsó  szerelését 

Foflyvorboltunk és műhelyünk címe 
Budapest VII.. We$*olónyi u. 74 Telefon: 122 4002 

Nagykereskedők, viszonteladok és egyoni vásárlók figyelmébe ajánljuk 
DISZKONT részlcgunkot Budapest X.. Szacsvay i j . 44 Telefon 147 2516

VADÁSZ

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

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 9.30-17.30-ig.

V A D Á SZ FEG Y V ER EK  •  Ö N V É D E LM I ÉS 
S P O R T FEG Y V ER EK  •  LŐ SZ ER EK  •  VADÁSZATI 

K IE G É S Z ÍT Ő K  •  VADÁSZRUHÁZAT 
kis- és nagykereskedelmi forgalmazása.
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R E C E P T E K
PÁCOLT ŐZGERINC 

TEJFÖ LÖ SEN
Hozzávalók: 1 1 /2 -2  kg őzgerinc, 
30 dkg szalonna, 1-2 vöröshagy
ma, 2 db citrom, 4-5 szem boróka
bogyó. 2 dl gyümölcsecet, 2-3 
szem szegfűbors, csontok, m ara
dók húsdarabkák, só. 3 dl tejföl. 1 
kg burgonya, ecetes szilva vagy 
áfonya.
Egy szép darab ózgerincet m eg
tisztítunk, majd szalonnával gazda 
gon spékeljúk. Ezután páclébe rak
juk a spékelt részével lefelé. A  pác
lébe vöröshagymát, citromhéjkari- 
kákat, borókabogyót, szegfúborsot, 
gyümölcsecetot és vizet teszünk. 
Csontokkal, húsdarabkákkal felfóz- 
zük, majd ha kihűlt, a gerincre önt
jük, és 2-3 napig pácoljuk. A  máso
dik napon a pácot megsózzuk, és a 
gerincet megfordítjuk. A  negyedik

napon a húst kiemeljük a pácból, 
zománctepsibe vagy jénai tálba 
rakjuk és kovés páclót öntünk alája.

A húst boboritjuk alufóliával, de 
elóbb Rama margarinnal bekenjük. 
Mielőtt készre sülne, az alufóliát le 
szedjük róla. és úgy sütjük tovább. 
Ha szép piros a színe, leöntjük te j
föllel és még pár percig így sütjük.

Felszeleteljük a gerincet és tálra 
rakjuk. A tálon ismét leöntjük m e
leg tejfölös mártással.

A  mártást a pecsenyelóból és a 
páclóból tejföllel, kevés reszelt c it
romhéjjal készítjük el, és leszűrjük. 
Amit nem öntöttünk a húsra, külön 
tálkában adjuk az asztalra.

Sültburgonya-karikákkal tálaljuk. 
Ecetes szilvát vagy áfonyát adunk 
melléje. -

TEJFÖ LÖ S 
VADDISZNÓGERINC

Hozzávalók: 2 kg vaddisznóge
rinc. 30 dkg szalonna; a páclébe 
fűszerek, ecet. só, vöröshagyma; 
2 dl tejföl, 2 dl olaj a sütéshez, 3 
db citrom, kapor.

Egy kb. 2 kg-os vaddisznógerin
cet 2-3 napig pácolunk jól fűszere
zett páclében. A  2. nap ízlés szerint 
megsózzuk.

A  3. nap a gerincet kiomeljük, le 
csurgatjuk, majd a szalonnával 
megspékelve 2 órán át sütjük. Köz
ben a páclével locsolgatjuk. Ha 
szép pirosra sült, kivesszük, hűlni 
hagyjuk Majd felszeleteljük, tálra

rakjuk, kevés tejföllel leöntjük és 
pár percre visszatesszük a sütőbe. 
Utána a tálat citromkarikákkal d í
szítjük.

A  páclóbe kaprot, tejfölt, reszelt 
citromhójat. kevés citromlevet te
szünk. Felforraljuk, majd loszúrjük 
és mártásként külön adjuk az asz
talra. Ízlés szerint kicsit megcuk
rozhatjuk.

Körítésnek egészben sült apró 
burgonyát és ribizkemártást (vagy 
befőttet) adunk hozzá.

dr. Nagyné Lendvay Gabriella

KÉT MONDÁS  
A VADÁSZATRÓL

V ÍZSZ IN TES: 1. A z eg y ik  m ondás a
vadászatró l. 9 Tejtermék. 10. Ilyon 
gazdálkodás is van. 11. Vés 13 A köz
ség fölött a Somlyóval (397) kezdődik 
a Mátra. 15 Vendéglői lap 16. Szála
kat egyesit. 17. Munkahely 18. Magas 
török tiszti rang volt. 20. Becezott le
ánynév. 23 Azonos a 16 vízszintessel.
25. Egyik szülő. 28. A  m ásik  m ondás  
a vadászatró l. 31. Árpád nagyatyja 
volt. 32 Ábraham felesége volt. 34. 
Okozat szülője 36 Szolmízáciős skála 
egyike. 38. Hans Gieng díszítette e vá 
rost 1540 körül. 40 Prémes állat 41. II- 
lat. 44 Idójelzó. 47. Becézett leánynév 
másképpen. 48. Visszaér (I). 49. Ilyen 
adás is van a tv ben 51. Cinke angolul. 
53. Argon vegyjele. 54. V ízszin tes 1. 
fo ly ta tása , eg yb en  b e fe je ző  rósze.

FÜ G G Ő LEG ES : 1. Som ogy megyei 
helység. 2. Római szám. 3. Értéke. 4. 
Ételízosito. 5. Elodázta. 6. Latin elöljá
ró. 7. Vágóeszköz. 8. ókori sumer v á 
ros az Eufratesz jobb partján. 12. Ipari 
város. 13. Becézett leánynév. 14. Hat-

százegy római számmal keverve 15. 
Villanykörte. 19. Magányosan. 21. Két
kezi munkás. 22. Görög betű. 23. ösz- 
szevissza les. 24 Elődök. 25. „A " ilyon 
képviselő is van. 26. Itt születott 
Szarvas Gábor nyelvész is. 27. Rózsa
fajta (2. kockába SZ betű írandó). 29. 
8ánki Donét monogramja. 30. Novo- 
báczky Sándor monogramja. 33. Sp a 
nyolország vedószentje. 35. Ital. 37. 
Ilyen torna is van. 38. Fűszer. 39. Rónai 
András monogramja. 42. Aroma fordít
va. 43. Helység Bács-Kiskun m egyé
ben. 45. Főié ellentéte. 46. Vaspálya. 
49. Egyszerű szerszám. 50. Előd. 51. 
Tantál vegyjele 52. Titán vegyjele.

Beküldendő sorok: Vízszintes 1.. 54., 
28. Beküldési határidő: február 20.

M o k o s  István

Múlt havi számunk szerencsés m eg
fejtői: Szerencsi Péter, Budapest; Ká
bái Józsefné, Miskolc és Szentirmai 
Sándorné, Szeged. Nyereményeiket 
postán küldjük el.

Hány bőrt lehet lenyúzni 
egy vadászról?

Ismert tény, hogy egy lőtt vadról 
csak egy bőrt lehet lehúzni, de ma
napság egy élő vadászról többet is 
sikerül. Tudjuk nagyon jól, hogy a 
vadászat soha nem tartozott az ol
csó kategóriába, de az is biztos, 
hogy ennyire nem voltunk kiszol
gáltatva a pénzvilág, illetve egyes 
emberek kénye-kedvének.

A lenyúzható bőröket hosszan 
sorolhatnánk: fegyverismereti vizs
ga, fegyverek vizsgáztatása, gépko
csi-vad ütközési felelősségbiztosí
tás, területbér, vadászjegy, vadász 
balesetbiztosítás. Az utolsóként em
lítettről megállapíthatjuk, hogy 10 
évvel ezelőtt 35 Ft, 5 éve 160 Ft 
volt. Nem tudom elképzelni, hogy 
annyi vadászbaleset történt volna, 
amennyi az egyszerre 625%-os eme
lést indokolná!

Az egyik biztosító már elsőre

1000 Ft-os dijat állapított meg, a 
másik 360 Ft-tal kezdett, de aztán - 
gondolom a „verseny”  miatt - 
ugyancsak 1000 Ft-ra emelte a tari
fát. Igazán kiváncsi lennék, hogy 
milyen hasraütcssel állapítják meg 
ezeket az összegeket!

A  vadásztársadalom egy része 
már kiváltotta a vadászjegyet 1000 
Ft-os biztosítási összeggel, pedig 
van olyan biztosító, amely 320 Ft- 
os ajánlattal állt elő. Szeretném 
tudni, hogy bizonyos esetekben ki 
teszi zsebre a 680 Ft-ot, ugyanis az
1993. évi vadászjegyre a biztosítási 
bélyeget fel sem ragasztották!

Ezek után lehet még csodálkozni 
azon, hogy a nyúzásról nem a róka, 
és a rókáról nem a nyúzás jut elő
ször eszünkbe?!

G á l Ferenc
vadász

23
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KROIMIKA
Vadászatszervező irodák, va
dászterületek illetékesei bizo
nyára jó ha tudják ki, vagy 
kik azok, akik „nagyvonalú-* 
an”  megfeledkeznek fizetési 
kötlezettségeikről. A  Magyar 
Vadkereskedelmi Szövetség, 
lévén érdekvédelmi szervezet 
értesíti az érdeklődőket, 
hogy Hubert Walterskirchen 
úrnak, illetve a tulajdonában 
lévő Austrohunt GmbH oszt
rák iroda egy éve tartozik a

Kettner irodának 267 730 
ATS-sel, a Vadexnek pedig a 
Pilisi PEG-nél szervezett va
dászatok után 72 585, más te
rületeken 70 107 márkával 
adósa. Utóbbinak nagyobb 
része már 1990. decembertől 
esedékes. A  hazai Hungaro- 
hunt iroda a gyomaendrődi 
Körösmenti Vadásztársaság
nak tartozik a múlt év de
cemberétől 243 454 forinttal.

Az M V S Z  elnöksége

HÍREK h ír e k h ír e k h ír e k
Mint ismeretes, ez önkormányzati törvény 
a vadászterületek bérbeadásának díját a 
területileg illetékes önkormányzatnak 
rendeli. Azoknál a vadásztársaságoknál, 
akik a bérleti szerződést a megyei FM hi
vatalokkal kötik, nincs is gond, mert a hi
vatal a részarányos összegeket átutalja. 
Csákváron azonban nem ez történt, mert a 
Honvéd Vt. a területet a Vértesi EFAG-tól 
bérli. Bokodi István. Csákvár polgármes
tere éppen ezért pert indított a vadászte
rület béréért. Az ítélet - amelyre a későb
biekben visszatérünk - minden bizonnyal 
példaértékű lesz. hiszen szép számmal 
akadnak hasonlók. Az erdőgazdaságok 
ugyanis a haszonbérleti díjat nem utalják 
át az önkormányzatoknak - egyelőre - in
dok nélkül. Úgy hírlik, kétségbe vonják a 
törvény jogosságát, és panaszbeadványt 
nyújtottak be immár két éve az Alkot
mánybírósághoz. amelynek döntésére 
még jó ideig várni kell. Kérdéses továbbá 
az is, hogy mi lesz a kamatokkal?

A Mátrai Sólyom Vadásztársaság terüle
tének december 30-i elárverezése után 
megkérdeztük az illetékes gyongyössoly- 
mosi önkormányzatot: mi a véleményük 
a 6.6 millió Ft-os haszonbérleti díjról? 
Legnagyobb megdöbbenésünkre a köz
ségházán tőlünk értesültek a hírről - pe
dig a helyi tormolőszövetkezot elnöke 
volt a vadásztársaság vezetője, s az erdé
szet kerületi hivatala is csak néhány 100 
méterre van. A polgármester éppen 
gyógykúrán tartózkodott, s a jegyző 
egyelőre annyit tudott tenni, hogy hivata
los tájékoztatást kért a Mátra-Nyugat* 
bükki Állami Erdő és Fafeldolgozó gaz
daságtól. A  választ kíváncsian várjuk...

Úgy tűnik, jó értelemben véve megfordult 
a közvélemény a vadászat megítélésének 
ügyében. Legalábbis ez tűnt ki a Kossuth 
rádió Napközben című élő műsorának 
hallgatói kérdései, véleményei alapján. A 
két sikeres adás után február 5-én úifent a 
hazai vadgazdálkodás .rejtelmeit igye
keznek feltárni a műsor szerkesztői, a VA

DÁSZLAP és a Vadászati Kulturális Egye
sület munkatársai A műsor telefonszá
mai: 138 6582 és 138-7951.

Bár meglehetősen sokáig hallgattuk, 
hogy nálunk szűzfoldek nincsenek, mégis 
több új vadásztársaság alakulásáről hall
hatunk. elsősorban a vadgazdálkodással 
foglalkozó privatizált állami gazdaságok 
területein. Hosszú vajúdás után a Kunba
jai ÁG volt vadászterülete 1/3 részben 
.visszatért" az erdőgazdasághoz. 2/3 ré
szére több helyi illetőségű vadásztársa
ság is várományos. Hasonló a helyzet a volt 
Közép-tiszai AG esetében is. Miután a 
részletes törvényi szabályozás várat magá
ra. egyelőre nem liciten kerülnek kalapács 
alá a vadászterületek ezeken a helyeken, 
hanem részletes szakmai pályázatot kell az 
érdeklődőknek benyújtani, és ennek alap
ján döntenek az arra illetékesek, lévén több 
az érdeklődő, mint a terület.

•
A Komárom-Esztergom Megyei Függet
len Vadászok Érdekvédelmi Szövetségé
nek nagyválasztmányi ülését február 12- 
én. 16 órakor tartják a Tata. Baji út 13. 
szám alatti Sport presszóban. (Az edző
tábor bejáratával szemben.)

•
A petárdadurrogtatös szilveszter éjszaká
ján eleinte fel sem tűnt a környékbeliek
nek, hogy a töltények hatalmas durraná
saitól kísérve lángolva ég a Shervood va
dász- és feayverbolt Zuglóban Ez rendkí
vül megnehezítette a kivonuló tűzoltók 
munkáját, nem beszélve a helyszínre sie
tő rendőrökről. A  boltba eddig ismeret
len tettesek törtek be. a kerítés kivágásá
nak és a vasajtó felfeszítésének nehéz fi
zikai munkája után. Ezek után a helyiség 
páncélszekrényeinek megfúrása, kinyitá
sa már szinte gyerekjátéknak tűnt. a nyo
mok alapján minden bizonnyal profi bű
nözőknek. Parabellum, Zbrojovka és 
Browning pisztolyokat és vagy félezer 
töltényt pakoltak fel. és távozás előtt fel
gyújtották az üzletet, amely porig égett. 
A riasztó éjfél előtt tíz perccel szólalt

™eg. így a környéken elmaradt a pezsgós 
koccintás A rendőrség nagy erőkkel nyo
moz, lapzártáig eredmény nélkül.

Kérdéses volt a múlt év végén, hogyan ala
kulnak a naposfácáncsibe-árak áfával. Ed
dig csak néhány keltetéssel foglalkozó tet
te közzé árait, és minden bizonnyal a keres
let-kínálat később bizonyos mértékig 
mindezeket módosíthatja, de január elején 
az alábbiak szerint alakult a várható ár. 
Május 1 -jétól június 10-ig 75 Ft
Június 11 -tói július 10-ig 70 Ft
Jú liusi 1 után 60 Ft a bruttó ár.
A  megrendelt csibemennyiséghez +2 
százalék szállítási veszteséget adnak az 
átadáskor.

#
Felmondta a szerződést a Pilisi Parkerdő 
Gazdaság a GATE Vadbiológiai Intézőié
nek tudományos kutatási és oktatási célú 
3200 hektáros üzemi vadászterületére. 
Igy ma már nincs az országban olyan va
dászterület. amely kizárólag az em lí
te tt  célokat szolgálhatná. Európa más

kultürországaiban a helyzet ezzel szem
ben merőben más.

•
A Magyar Vadkereskedelmi Szövetség 
címe és telefonszámai megváltoztak Az 
ügyvezető elnök Kanizsay Gábor, címe: 
8640 Fonyód. Vitorlás u. 34. Telefon: 
85/62-222, 62 066. fax: 85/61 262 Telex: 
22 3817. #

Minden vadászkutyafajta tulajdonosa ré
szére oktatást és Gyakorlási lehetőséget 
nyújt a VTKMSZ Kynológiai Bizottsága 
neves szakemberek irányításával. Részle
tes információkat az érdeklődök Pomázi 
Ágoston megyei fóvadásztól kaphatnak, 
a 111-9608-as telefonszámon.

•
Miután a Colonia Biztosító a Tolna me
gyei vadásztársaságok részére is fel
mondta a meglehetősen borsos vad- 
gépjármú összeütkózési felelősségi biz 
tosítást, a megyei küldöttek január 22- 
én ügy döntöttek, hogy szövetségi szer
vezésben saját önsegélyező alapot léte
sítenek.
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