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BAKLÖVÉSEK IDEJÉN
Mindössze csak néhány napot al
szunk. vívódunk, gondolkodunk, 
mire eljön a nevezetes nap, am e
lyet egyformán vár vadász és nem 
vadász, a választás napja. Tudom, 
ott leszünk mindannyian, hiszen 
félre kell tenni fásultságunkat, fá 
radt közönyünket, amely sajnos 
ma jellemzi vadászati közéletün
ket. Az elmúlt négy évet a vadá
szatban sem - még fizetett válasz
tási hirdetésként som - lehetne di- 
adalútnjk nevezni. Sok jót nem 
hozott, de átestünk rajta, és ha va
laki levonja a szükséges konzek
venciákat, feltétlenül arra a követ
keztetésre jut, hogy jószerint min
dent másképp kellene csinálni. Az 
új világban eligazodni egykor ta 
lán bevált, regi módszerekkel, 
szemlélettel nem lehet. Sajnos, 
ma sincs használható érdekérvé
nyesítő stratégiánk, kidolgozott 
taktikánk. Keressük a helyünket, 
mások meg a mienket, az azonban 
bizonyos, es senki által ma már 
nem vitatott, hogy a vadászokra 
szükség van, és lesz is mindaddig, 
amíg vad lesz a határban. 
Korántsem valami számvetés igé
nyével néztem végig a cikk meg
írásához az 1990 tói megtett út 
maradandó nyomait, belsó infor
mációs kiadványokat, szakcikke
ket. dokumentációt, felelős és fel
előtlen nyilatkozatok garmadáját, 
ígérgetéseket, s bár ebben a fé 
szekben is akadt néhány kakukk
tojás. zömében azonban jól látha
tó az a yonulat. amely mentén 
igenis tettenérhetó a jövőbe ve 
tett bizalom, a felelős gondolko
dás. Ma már a régi struktúra legá
dázabb védelmezői - akik egykor 
még az emberáldozatoktól sem ri
adtak vissza - is alapvetően más
képp gondolkodókká váltak, netán 
félreálltak, nyugdíjba mentek, ha 
ez nem sikerült. Ez a világ rendje.

hiszen a kereket sem visszaforgat
ni. sem megállítani nem lehet. Le
het akadályozni, sunyin fékezni, 
keverni, kavarni, mások leikébe 
térdig gázolni... ideig óráig. N e r  
azt kell méricskélni, hogy éppen 
hány fokot mutat a hóméró már a 
múanya alatt, hanem egyszerűen 
ki kell ganézni az ólból. Szakszerű
en és fájdalommentesen, és ez 
ma már - néhány vaskalapost ki
véve - világosabb a napnál. A sors

- más szakterületekkel ellentét
ben - megadta az időt és lehető
séget arra. hogy alaposan meg- 
hányjuk-vessük a kitörési ponto
kat. Elegendő jó és rossz tapasz
talattal is rendelkezünk már, így 
semmi akadálya az egész alapos 
újragondolásának. És nincs igazuk 
a .sírásóknak, kuvikoknak", mert 
bármennyi hibát is követtek el az 
elmúlt negyven és az utolsó négy 
év alatt, van még mire vadászni.

és a normális, értelmes, alkotó 
embert az időszakos kudarc csak 
továbblépésre, a jó megtartására, 
a rossz elvetésére ösztönözheti. 
Visszatekintve a hazai vadászat
történetre, mint minden másban, 
ebben is a hullámvölgyeket he
gyek követték, akár a szinusz gör
be. vagy a szívdobogás esetében. 
Emberöltők alatt hányszor, de 
hányszor elsiratták már a magyar 
vadat, a vadászt. A  politika pedig 
hol a tenyerén hordta, hol kemé
nyen megmarkolta, nincsen eb
ben semmi új. Köszönjük, megva
gyunk. A sok ellentmondás ellené
re nem sáfárkodtunk rosszul azzal, 
amit apáink, nagyapáink, őseink 
ránk hagytak, pedig mindig akadt 
ezen a vidéken pusztító rosszaka
rat. vagy ami még annál is ártal
masabb: a dilettáns .jó  szándék", 
amellyel unos-unialan bevinnének 
az erdőbe, még akkor is, ha tud
juk, nagyobbak az esélyeink a nyi
ladékon.

Anélkül, hogy bárkivel is vitába 
szálltunk volna, sorozatban hoztuk 
a pártok véleményét a vadászat 
jövőjéről, legalábbis azokét, am e
lyeknek volt, éppen válaszra érde
mesítettek. vagy netán úgy gon
dolták. a rendezőn kívül jó ha. a 
szereplók is tudják miről szól a 
műsor. Közös azonban mindegyik
ben az volt, hogy bár a javasolt 
megoldások eltérőek lehetnek, a 
cél, a magyar vadállomány védel
me. tartamos megőrzése, és a va 
dászat értékrendjének elismerése 
fontos és nélkülözhetetlen. Egyál
talán nem lebecsülendő ez a vég
ső konszenzus, hiszen a későbbi 
megoldás kulcsa a vadászokon kí
vül úgyis azoknak a kezében van. 
akiknek legtöbbünk szavaz majd 
bizalmat.

Homonnay Zsombor 
felelős szerkesztő
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Kezdődik a vadászidóny

INGYEN ADJUK 
A LAPOT

minden olyan hivatásos vadásznak, akinek a vadásztársasága csoportos tag és címjegyzéket mellékel
ve tagonként 600 forintot befizet az Agrobank 219-98629/9600-5040 számlaszámra. A  címjegyzékre kü
lön kérjük feltüntetni a hivatásos vadász(ok) címét. Egyéni előfizetőink lapunkat rózsaszínű postai 
utalványon rendelhetik meg, 350 forintért a jövő évre a Vadászati Kulturális egyesület címén: 1245 Bu
dapest. Pf 1209.
A V A D Á S Z L A P  A V A D Á S Z O K  K O M P E T E N C I Á J A !



SZERKESZTŐI 
ÜZENETEK

Remónyfffy László, Eger:
. . . .M ú lt  havi számukban olvas
tam a referencia területükről 
szóló cikket. Nagyon jól tették, 
hogy nem fizettek a rossz m a
gaslesekért egy árva fillért sem. 
sőt az ajánlatukat is jól teszik, ha 
visszavonják. Pénzügyi tanácsot 
manapság nem szokás ingyen 
adni, de ezúttal mégis m egte
szem. Szerencsétlen és pontat
lan fogalmazás a régit .volt va 
dásztársaságnak" nevezi, aho
gyan ezt tették annak idején a 
pályázati hirdetésben. A bérlet 
megszűnésével ugyanis a társa
ság nem szűnik meg, csupán te 
rületnélkülivé válik, és ha akar 
másutt bérelhet vadászterületet. 
Igazi furcsaság azonban, hogy 
az új bérlőt egyszerűen kötelezik 
a vadászati berendezések m eg
vásárlására. Ez az ötlet valószí
nűleg .m agasabb helyeken* 
született, ahol pedig nincs hiány 
jogvégzett emberekben. Nekik 
ugyanis tudniuk kellett volna, 
hogy a régi és az új bérlő között 
semmiféle jogviszony nincsen. 
Ha egyáltalán szóba kerülhet va 
lamely vadászati berendezés 
megfizetése, azt csakis a bérbe
adó fizetheti meg, az addigi bér
lőnek. Természetesen csak ak
kor, ha annak idején egy .szűz- 
földet" adott bérbe, amelyen 
semmiféle berendezés nem volt. 
Erre pedig a történelemben alig
ha volt példa. M it ér egy m agas
les, amelyiknek billeg a lába, 
korhadt a létrája, körülötte már 
felnőtt a fiatal erdő, onnan . le s 
ni* talán lehet, de nem érdemes!

Az arra illetékeseknek sem késő 
belátni, hogy ebben az esetben 
alaposan mellé lő ttek ..."

Marton Póter, Alcsútdoboz:
....érdeklődéssel olvastam a 
szalonka vitát, pedig nem lőttem 
egyet sem. Egyezik a vélem é
nyem az önökével. .Finesz úr* 
nem vadász, ez nem szégyen. M a 
gam sem értek az autóverseny
zéshez, nem is akarom magamat 
mitfárernek feltüntetni. A  szalon
kavadászat nem gyilkolás, amint 
az autóversenyzés sem mindenki 
számára benzinpocsékolás és 
környezetszennyezés. Termé
szetvédelmi referens urunk in
kább a természetben szanaszét 
dobált gumi óvszerekkel .foglal
kozhatna" egy kicsit többet, mert 
azok nagyobb részben a fiatalok 
révén kerültek oda. Az említett 
környezetszennyező portékát 
nem volna szabad csak úgy szét
dobálni, ezt a tevékenységet 
ugyanis kizárólag kedvtelésből 
űzik. Tele velük a természet lágy 
ö le ... Továbbá szeretném felhív
ni a figyelmét arra, hogy a rendkí
vül népszerű Micimackó című 
könyvet senki nem tekinti a med
véről szóló szakirodalomnak, és 
ha valaki már valamiről referens
ként referál, azt tehetné ugyan
csak nagyobb rálátással, hozzáér
téssel, érzelmi alapoktól mente
sen. Vélem énye ugyan mindenki
nek lehet mindenről, de nem árt a 
népi bölcsességet megszívlelni, 
amely szerint: .m ásképp illatozik 
a széna a szerelmeseknek és 
másképp a lónak*.

Mire szabad vadászni?
özbak (selejt), »addis/nó, valamint az egész évben elejthető s/árnyas

és szőrmés kártevők.

M ÁJUS
Tavaszhó, vagy Pünkösd hava

DStum Holdfázis A  Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 ev átlagos 
hőmérséklete 

Celsius fokban

1 Vasárnap 4 28 18 55 _  — 938 191
2 Hétló « 1532 4 28 18 57 0 31 1046 19.3
3 Kedd 4 25 1858 1 01 11 53 19.5
4 Szerda 4 23 1859 1 27 12 57 19.3
5 Csütörtök 4 22 1901 151 1400 19.4
6 Péntek 420 1902 2 14 1502 20.0
7 Szombat 4 19 1904 237 1604 20.38 Vasárnap 4 17 19 05 302 17 05 20.0
9 Hétfő 4 16 1906 3 28 1806 20.0

10 Kedd •  1807 4 14 1908 358 19 05 20.1
11 Szerda 413 1909 433 20 02 20.2
12 Csütörtök 4 12 1910 513 20 55 206
13 Fentek 4 10 1911 600 21 44 21.1
14 Szombat 409 1913 6 53 22 27 21.4
15 Vasárnap 408 19 14 752 23 04 21.6
18 Hétfő 406 1915 856 23 37 22.0
17 Kedd 405 19 17 1003 -  - 22.2
18 Szerda l  1350 404 19.18 11 12 007 22.3
19 Csütörtök 403 1919 12 24 035 22.2
20 Péntek 4 02 1920 1338 102 21.8
21 Szombat 4 01 1921 1454 1 30 21.6
22 Vasárnap 400 19 23 16 13 2 01 21.6
23 Hétfő 3 59 19 24 17 32 2 35 21.7
24 Kedd 358 1925 18 48 316 222
25 Szerda © 439 3 57 1926 1958 406 22.4
26 Csütörtök 356 19 27 20 58 504 22.8
27 Pernek 355 1928 2148 609 22.9
28 Szombat 354 1929 22 28 7 19 23.0
29 Vasárnap 3 53 1930 2302 829 23.1
30 Hétfő 353 1931 23 30 939 23.4
31 Kedd 3 52 19 32 23 55 10 45 23.6

JÚNIUS
N y á re lő  v a g y  S z e n t Iv á n  h a va

1 Szerda « 5.02 351 1933 _  mm 11.50 23.9
2 Csütörtök 3 51 1934 0 19 1253 24.0
3 Péntek 350 1935 0 42 1355 23.9
4 Szombat 349 1936 106 14 57 23.4
5 Vasárnap 3 49 19 37 1 31 15 57 23.6
6 Hétfő 3 49 19 37 200 16 57 23.8
7 Kedd 348 19 38 233 1756 23.6
8 Szerda 348 19 39 311 1851 23.4
9 Csütörtök •  9 26 347 1940 356 19 41 245

10 Péntek 347 1940 448 20 26 24,8
11 Szombat 3 47 19 41 546 21 06 24.2
12 Vasárnap 3 47 19 41 648 21 41 24.3
13 Hétfő 346 19 42 754 2211 24 6
14 Kedd 346 19 42 9 03 22 39 243

| 15 Szerda 346 19 43 1013 23 06 24.3

APROHIRDETES
BERETTA félautomata sörétes puska. 20-as 
hal.bérben eladó Érdeklődni hétfőn és szerdán 
6-15 órá*g a 02/314 362 es telefonszamon

Winchester. garanciális sörétes automatát Mer 
kel bockra. vagy egytb. esetleg vegyes csövűre 
cserélném Telefon: 2S/313 733 mellek <63, Áron 
József
JO  OS-os Zastava újszerű állapotban 8 * 56-os 
Ze*ss cé»távcsővel patentlábas szereléssel el
adó Érdeklődni: munkaidőoen 96/316 419

Oldallakatos BŰHAG duplapuskát. vala
min t BUHAG Drillinget (nagyobb kalibert) kere 
sek megvételre Sándor Jőzsef. 1161 Budapest. 
Kurta u 4

Belga 20 as vgényesnek eladó Érdeklődni 
202-4425

ELADÓ igényesnek 7,62-es lu*us kivi'.e'ezésű 
golyós vadászfegyver, japán céitavcsővel. tok
kal Érdeklődni 271 3908 dr Hetalyak

M arkel Drilling 16x16x7x65 R cél 3 
12 x 56 os KAHIES céltávcsővel szerelve kitűnő 
állapotban tartozékokkal, igényesnek eladó Te 
lefen 34/340 323

Alig használt szépén gravírozott 16/70 16/70

kaliberű. Merkel 201 t»pusu bock puskámat. 
0.5 0.7 szűkítéssel |0 állapotú használt személy
autóra elcserélném Érdeklődni 06 56/421 683 
on 17 óra után

12-es M OSSBERO  sörétes puska újszerű állapot
ban eladó Érdeklődni Kalmár István. 12U Buda 
pest. Nagykalapács u 14. telefon 276 6148. *  18 
órag

Bevadászott (szárazon és vizen) Labrador rét- 
rlever 3 éves sárgt szuka kutya e’adó Érdeklőd 
ni Székes Elek. Budapest X . Csombor u 8/4 . 
telefon 260 8918

Rövid szőrű magyar vizsla kölykök eladók
Érdeklődni Kósik Zoltán, Stmovce 158. Rima 
szombati megye, telefon 0666/98642

Magyar vizsla kölykök (9 hónapos) törzs
könyvezve. fultetoválva. futanyos áron eladok 
Folf>offer János. Piiisvórosvár Tel 06 26/330 
230

Német vizsla róv*J szőrű kölyök kutyák, vadászó 
szülőktől sporttársi áron eiadok Miko Ferenc. 8600 
Siófok. Küszhegyi u 1/E, telefon 06 81/312 418

Eredeti import Rés CACIB rrwnositéaű. tokelete 
sen bevadászott szarvasbama negyeves hennoven 
véreb kanommal fedeztetést vá*ek* Vennék 2 3

eves bevadászott sima. vaoy drótszőrű német vizs 
la kant Érdeklődni Péter Célé. 9141 ikreny. Vasút 
sor 6/A. telefon 96/357 019

Wolsh terrier kutyakotykok aktívan vadászó szu 
lóktól eladók Érdeklődni Kiss György. 8800 Nagy 
kanosa. Ráckert u 2
A Diana Antikvárium nagy vedeszkonyvkesz• 
lettel áll a vadászok rcndelkezesére Postaszol 
gálát, előjegyzési - Régi vadászkonyveit magas 
áron vásároljuk Zsika* István. 6900 Makó. Zrínyi 
u 34 Telefon 62/411 561

Vadászati és családi események megörökíté
se videón Érdeklődni ZEN & B K ft. telefon. 
141 4434. egész nap

A  gyöngyösi Széchenyi Zsigmond Vt 1994 
jűn»us közepén induló fácánneveló telepére fá
cánnevelésben jártas személyeket, vagy csalá
dot foglalkoztatna hosszabb tavon Bérezés 
megegyezés szerint Lakás megoldható Érdek
lődni a vt elnökénél. 3200 Gyöngyös. Aranysas 
u. 107 Telefon 37/317-104

Magyar Bock Bűck s vegyes csóvű vadász 
fegyver eladó, kaliber 12 x 12/70 es soretes 
csópár. nagyon jó lókepú. kifogástalan állapot
ban Műszaki vizsga 1999 »g Érdeklődni 06 
86/343 190. 20 óra után

Keveset használt 20/70 es Merkel nagyon ió 
állapotban eladó Műszaki vizsga 1999 ig Ér
deklődni 06 86/343 190. 20 óra után

VadésztArsasigomat Budapesttől 50 km re 
99000 Ft OS tulajdonrésszel eladom .Nyári le- 
bonyolítás* 1676 Budapest. Pf. 1. (I)

A hajdúnánási Kossuth Vadásztársaság az 
alábbi időpontokban IncKt lőveszversenyi 1994- 
ben 1994 fúnius 11 én .NANASI KUPA* skeet. 
trapp, es tor olykoron g Augusztus 20 án orszá- 
a os korongfoveszverseny 2S sVeel. 25 trapp és 
z5 toronykorong Október 1-jén szintén orszá
gos verseny. 25 skeet. 25 trapp és 25 toronyko- 
rong Cím 4080 Kajdunanás. Mamutok út 4-6 
Kossuth Vadásztársaság

Fájdalommal tudattuk, hogy szerény, becsüle
tes, vadászatot szerető es értő vadásztársun
kat. Juhasz Ferencet, aki egyben az Észak ma
gyarországi Vedászszóvetseg Etika* Bizottságá
nak elnöki tisztiét is betöltötte. 1994 március 
12 én eltemettük Akik ismerték Juhasz Feren
cet. a vadaszembert. azok biztosan osztoznak 
velünk abban, hogy .csak az hal meg igazán, 
akit elfelejtenek* Emléket megőrizzük

Észak magyarországi Vedászszóvetseg
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EZ JO HUZAS LEHET
A  hónap ugyan az őzbakidény kez
dete, a fácántenyésztőknél a munka 
dandárja, a nevelést végzőknél a 
felkészülés időszaka, még sincs ké
ső az esetleges újragondolásra, a le
hetőségek, adottságok jobb kihasz
nálására. Dr. Koleszár József állat- 
orvos-vadbiológussal, a Mavad-Bé- 
ke Szárnyasvadtenyésztő Kft. ügy
vezetőjével a szigorú higiéniával őr
zött vadkacsa-tenyésztelepen be
szélgettünk Gyomaendrődön.

Vadászlap: - A köztudatban, szinte 
már szlogenként a jövő vadjaként a 
foglyot emlegetjük. A kísérleti terüle
teken az eredmények biztatóak, még
is - egyelőre -  szép számmal mere- 
deznek a kérdőjelek. Mi erről az ön 
véleménye?
Dr. Koleszár József: Szerintem a 
gyakorlat emberének rövidebb tá
von kell gondolkodnia és csak pon
tos, megbízható adatokon alapuló 
üzleti tervek alapján dolgozhat. 
Sajnos ténykérdés, hogy ezek mind
eddig hiányoztak, vagy erősen koz- 
metikázottak voltak. Igen jelentős 
költségeket lehetett „megspórolni". 
Ez ma már nem megy, az apróvad
tenyésztés egyetlen területén sem. 
A  piacgazdaságban csak valós érté
ken cserélhet gazdát bármi és csak 
egy bizonyos határon belül lehet 
engedni, mind üzletpolitikai, mind 
a költség-bevétel számítás szintjén. 
Nem túlzók, ha azt mondom, hihe
tetlen milyen lehetőségeket hagy
nak ki egyesek, és közben egyre 
csak panaszkodnak. Elsősorban a 
vadkacsatenyésztésre. -nevelésre 
gondolok, hiszen majd mindenhol 
megvannak ennek a feltételei. Csak 
a kizárólag ellenőrzötten tiszta vérű 
tőkésrécét szabadna kibocsátani, 
szigorú állategészségügyi feltételek 
mellett. Ez joggal elvárható köteles
ségünk volna a természettel, az élő
hellyel szemben. Ez egyben a veszé
lyeztetett vadon elő vizivad-állo- 
mány védelmét is szolgálja, amely a 
vízi élőhelyek szigorodó védelme 
miatt a jövőben minden bizonnyal 
tovább korlátozódik.
Vadászlap: - Milyen új lehetőségek
re gondol?
Dr. Koleszár József: - A  privatizá
ció során a halastavak is magántu
lajdonba kerültek. A  tulajdonosnak 
jól felfogott érdeke a többirányú 
hasznosítás, az eredményes együtt
működések kialakítása. Mindezek 
gátja egyelőre a kölcsönös bizal
matlanság, a költség-bevétel ada
tok hiánya. Ezt is lehet jól is, rósz- 
szül is csinálni. Fura módon a ne
gatívumok terjednek a köztudatban 
jobban, manapság ez a divat. Aki
nek meg „bejött" az üzlet, az na
gyokat hallgat. A  szakember tudja, 
hogy a récéknél összehasonlíthatat
lanul kevesebb a felnevelési veszte
ség, nem éri el a 8 százalékot, a

hasznosítás pedig - ahol jól csinál
ják - meghaladhatja még a 80 szá
zalékot is. Szabad-e a mai körülmé
nyek között mindezeket összeha
sonlítani a fácánnal? Nem szeretem 
a számokat, de mindezek érzékelte
tésére kénytelen vagyok néhányat

megemlíteni, már csak azért is, 
mert tapasztalom, hogy senki nem 
ismeri, aki ezzel nem foglalkozott. 
Átlagos árakat mondok, amelyek 
az idény alatt, annak megfelelően 
változnak. Napos kacsa 65 Ft (fá
cán 85 Ft), előnevelt, öthetes 170 Ft 
(fácán 250-300 Ft). A  tóra kienge
dett kiskacsákkal - szemben a fá
cánnal - több gond nemigen akad. 
sőt a legtöbb hibát azzal követik el, 
hogy „túlgondozzák, túletetik", 
amely a megszelidüléshez és túl
súlyhoz vezet. A  kacsák falánksá
guk miatt igen könnyen taníthatók, 
az etetőhely és a nappali tartózko
dási hely között a távolság folya
matosan növelhető, és őszre már a 
kettő között kialakul a „légi híd**, 
oda és vissza húznak egész nap. 
Nem igaz az, hogy ez a húzás rosz- 
szabb a természetesnél és ami a lé
nyeg: bármikor produkálható, ami
kor arra szükség van. Ha most még 
hozzáveszem, hogy a félvad réce el
adási ára külföldieknek 14 D M  és 
ehhez jön még az 5 D M  elvitel (az 
úgynevezett röptetettnél 10 D M  és 
5 D M  elvitel), nem rossz üzlet. A  
hazai kereslet, a bérkilövők érdek
lődése is nő, megfelelően kialakí
tott áron. Természetesen tudomásul 
kell nekik is venniük, főként a fenti 
árak miatt, hogy mint minden vadá
szatnál, itt is jelentősek a költségek.

még akkor is, ha a fácánnál jóval 
olcsóbb.
Vadászlap: - A köztudatban az él. 
hogy a külföldit nem érdekli a félvad  
réce. nem lehet e ladni...
Dr. Koleszár József: - A  tények nem 
ezt mutatják. Igaz az, hogy mondjuk

egy új tulajdonos önmagában a réce- 
vadászatot nem tudja eladni. Csak 
egyfajta árukapcsolással van rá ér
deklődés, nyúl-, fácánvadászattal 
összekötve. így azonban megy. A  
legtöbb gondot az okozza, hogy a 
szervező ügynökök félretájékoztat
ják a vendéget: vadrécét ígérnek, és 
a helyszínen derül ki, mi a helyzet. 
Ez inkorrekt dolog. Pontos és hiteles 
előzetes tájékoztatás kell, végtére is, 
amikor az olaszok jönnek apróvad
ra, igazi vadrécére jószerint vadász
ni már nem lehet. Egyfelől a napi 
mennyiség a rendeletben korlátozva 
van, másfelől addigra már úgy meg 
van a réce veretve, hogy néhány pél
dánynál többet a vadász nemigen 
tud terítékre hozni. M i igencsak rég
óta, már az elsők között kezdtünk 
foglalkozni récével, így igen sok ta
pasztalat összegyűlt. Sokan, főként 
a nagyvadas társaságok esetében sa
ját tagjaik szórakoztatására, a társas 
együttlét, vadászat örömei kihaszná
lására nevelnek récét egy-egy tavon. 
Végtére is a nagyvadas társaságok 
részére - tekintve, hogy egész évben 
egyéni vadászat folyik - jószerint ez 
az egyetlen közös szórakozási lehe
tőség, amely igencsak népszerű a 
tagság előtt, ha úgy tetszik, neveze
tes nap, amely egy közös vacsorával, 
tábortűzzel módfelett hangulatos, 
emlékezetes, a családtagoknak is.

Vadászlap: - Mégis, melyek a leg
gyakoribb hibák, amelyeket a kez
dők elkövethetnek?
Dr. Koleszár József: - A  már említett 
agyondédelgetés elkerülésén kívül 
azt tanácsolom, hogy minden vadá
szat után a sebzetteket maradéktala

nul szedjék össze. Csak ocsúval etes
senek, amelynél elsődleges szempont 
a récék helyhez kötése, nem pedig a 
hizlalás. Elegendő egy héten egy-két 
alkalommal kihordani.

A  nevelő tóra ugyan oda kell fi
gyelni, de megfelelő távolságtartás
sal, mert nem szabad a kacsának az 
ember közelségét megszoknia. Ren
geteg egyéni ötlet adódik, de jósze
rint mindenhol sajátos a megoldás. 
Ezekre pontos receptet adni nem le
het, csak jó tanácsokat. Meggyőző
désem és tapasztalatom, hogy ahol a 
röpképességgel gondok vannak, ab
ban a nevelést végző a ludas, hiszen 
az utóbbi nem öröklődő, hanem 
szerzett tulajdonság, amely az alatt 
az időszak alatt alakul ki, amíg az 
öthetes kacsából huszonkét hetes, 
azaz vadászatra érett réce lesz. Bát
ran bele kell vágni, mert különben 
a szükséges tapasztalatokat senki 
meg nem szerezheti. Nagy lehetősé
gek vannak kihasználatlanul or
szágszerte. A  vadfajok közül a te
nyésztett vadréce az, amelyik a pri
vatizáció folyamatának jelenlegi 
stádiumában elsőként kezdhető 
meg. A  vadászatra jogosított részé
re új lehetőségeket, a gazdának a 
haltenyésztéssel jól összeegyeztet
hető, tisztességes hasznot jelenthet.

Homonnay Zsombor
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PILLANATKÉPEK A FeHoVá-RÓL
A kiállítás mind a négy napján tolongtak a látogatók a Buda
pest Sportcsarnokban, amelynek újbóli „megtalálása" a ren
dezőség telitalálata volt, már a tavalyi gőzfürdós tapasztala
tok miatt is. A csarnok légkondicionáló berendezése igazán 
kellemessé tette a levegőt és a zsúfoltság ellenére sem érez
te magát rosszul senki, főként a reggeltől estig szolgálatot 
teljesítő kiállítók. A standok körkörös elhelyezése jól áttekint
hetővé tett mindent a látogatók számára, egyedül talán a szá
mozás adott némi fejtörést, mert aki a katalógus alapján sze
retett volna tájékozódni, annak ugyancsak sok kérdezőskö-

dés után sikerült megtalálnia a számára érdekes kiállítót. Az 
intézmény a kiállítók és a látogatók számára egyaránt kiváló 
parkolási lehetőségekkel rendelkezett és a büfék, mellékhe
lyiségek számára sem lehetett panasz.

A több mint negyvenezer látogató között szép számmal 
akadtak külföldiek, jöttek Ausztriából, Németországból, 
Olaszországból, Erdélyből és a Vajdaságból hatalmas buszok
kal a csoportok, és erre érdemes volna jobban figyelni a be
utaztatással foglalkozó idegenforgalmi irodáknak, mert a 
program „eladható", csak szervezés kérdése az egész.

A legszebb, 
a legjobb

Mée a kiállítást megelőző sajtó- 
tájékoztatón jelentette be dr. Mo
to r a i  Gyula, a kiállítás főrende
zője, hogy az újságírók szavazata 
alapján a kiállítás legszebb 
standjának címét el lehet nyerni. 
Ezúttal is az antik fegyvereket, 
páncélokat, speciális ékszereket 
készítő Espada cég lett a győztes. 
Igen sok szavazatot kapott a kiál
lítás rendezőségének otthont adó 
Robinson-ház, amely a technika 
világát tükröző kiállítás egyik 
üde színfoltja volt. A  cég a róluk 
elnevezett technológiával, csak 
természetes anyagokból készített 
bútorait sokan megcsodálták, ö t
leteik a maguk nemében páratla
nok és mellőzik a népieskedést, 
amely ma módfelett divatos. Va
dászházak belső berendezésében 
merőben újszerű megoldásokat 
kínálnak, amelyek sajátos han
gulatot adnak.

Bevált 
a csomagküldés

Tavaly lehetett először utánvéttel 
vadászati felszerelést vásárolni a 
Kettner-Nimród Kft. boltjaitól. 
Csak annyi volt a dolgunk, hogy ki
választottuk a megtetszett-megkí
vánt terméket a bolthálózat pros
pektusából, minikatalógusából, 
megrendeltük a megadott címen, s 
rövid időn belül a lakásunkra kéz
besítették. Az utánvétes szállítás 
nem tartozik manapság az olcsó* 
mulatságok közé, a csomag súlyától 
függően emelkedik az ára... mégis 
sok vadásznak, vásárlónak megérte 
ezt a módit választani, mert a meg
rendelt ruhadarab vagy praktikus 
felszerelés alig került többe, mintha 
a boltban vettük volna meg.

Mándliné Gutái Lili, a kft. ügyve
zető igazgatója és Balogh János ke
reskedelmi igazgató rendkívül pozi
tívan értékeli a csomagküldő szolgá
lat startját, annyira, hogy máris

újabb és bővített prospektus készült, 
amelyből kiderül, több mint 300 ter
mék közül válogathatnak már a vá
sárlók. A  prospektus alapján törté
nő értékesítés bevált gyakorlat 
Ausztriában és Németországban, a 
Kettner cég vaskos prospektusa 
minden esztendőben megjelenik, jó 
néhány magyar vadásznak díszíti a 
könyvespolcát és kispénzúeknek 
fájdítja szívét. Ha összehasonlítjuk 
a német márkában megadott árakat 
a hazai árakkal, még inkább egyér
telművé válik, hogy a Kettner-Nim
ród árai mennyire elfogadhatóak. 
Arra a kérdésre, hogy ezt hogyan csi
nálják - a kft. ügyvezetője kedves 
mosollyal válaszolt, lévén a válasz 
nagyobbik fele üzleti titok, majd 
csöndesen megsúgta: a módszer 
egyszerű, lemondtak a kiskereske
delmi árrésről, mindent nagykeres
kedelmi áron kalkulálnak.

Toronymagasan 
az Aranjfácán

A FeHoVa legszebb, igazén elegáns 
kiállításai közé tartozott az Arzenál 
Rt. Aranyfácán Vadasz és Horgász 
Áruházának körbejárható Standja, 
ahol több európai és világcég term é
keivel találkozhatott a látogató. M eg
csodálhatta az aranyberakással éke
sített. műszakilag a csúcstechnikát 
képviselő suhli puskákat, kukucskál
hatott a Svarowski céltávcsövekbe 
vagy a többféle kereső távcső közül 
válogathatod  Nagy sikere volt a kézi 
fegyvereknek, közülük is két típusú 
pisztolyt - egy osztrák és egy svájci 
gyártm ányú korszerú fegyvert - ke
restek leginkább a vásárlök.

Potrovics Mátyás igazgatót meg
lepte. hogy a kiállítás ideje alatt mekko
ra forgalmat bonyolítottak le. erre ko
molyan nem számítónak, de az Arany
fácán Aruház állta a vásárlók egész na 
pos ostromét Kovách Sándor külke
reskedelmi igazgatótól hallottuk: a m a
gyar vadászat átalakulását jelzi, hogy 
máns egyre több olyan vadasszal talál
koznak. akik a vadászatot nemcsak 
sportnak, klótöltésnek tekintik, hanem  
a vagyonfelhalmozas egyik lehetőségé
nek is. ezért vásárolnak drága, de érté
két folyamatosan növelő eszközöket, 
fegyvereket.

Segítsünk 
kitalálni!

Nemcsak a kiállítás látogatöi. a kiállítók 
kozott is sikert aratón a kaposvári Szent 
Hubertusz magyar-olasz Kft. ötlete, 
egy 20 perces vídeoMm. amely a Benet- 
ti automata sórétes fegyvereket reklá
mozta A  film nem volt szinkronizálva, 
mégis kisebb tömegek ácsorogtak a 
képernyő előtt, hogy végignézzék a Be- 
netti-reklámot, amiben nem történik 
semmi más. csak annyi, hogy egy am e
rikai saját maganak feldobja a korongot 
és aztán porrá lövi A  trükkök természe
tesen ezután kezdődnek, mert a lövész - 
fenomén a film végén már kilenc koron
got dob fel egyszerre s mind a kilenc ko
rongot meglövi. A  látvány fantasztikus, 
nem véletlen, hogy T ibá ld  B é la  és 
olasz partnere. G ian tu ig i M as ta lli 
azon tónk a fejüket, meghívják Magyar- 
országra az am erikait... csak éppen 
nem tudják hová?

Szerkosztósegunk továbbadja a ké
rést talaljunk helyszínt az amerikai ló
vesz fantasztikus bemutatójának, ahol 
veszélytelenül - tehát a lövések irányá
ban nem lehet néző - ugyanakkor a le
hető legtöbben tekinthetnénk meg.

A  Vadászati Kulturális Egyesület c í
mére kérjük a javaslatokat elküldeni, 
ugyanis az egyesület vállalná, hogy 
az amerikai lövész bemutatojdval egy 
időben show-músort is szervezne
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PILLANATKÉPEK A FeHoVá-RÓL
Jönnek az UAZ-ok

Legalábbis ezt tudtuk meg az Autó- 
kér standján, ahol a kiállított UAZ 
már a második napon gazdára ta
lált. Igaz. alig lehetett ráismerni er
re a pirosra dukkózott. mindenféle 
csillogó-villogó. krómozott-nikkele- 
zett. extra széles gumikkal felpapu- 
csozott, csörlős autócsodára, ami 
tényleg a jól ismert parancsnoki 
UAZ volt. Mint Uranovicz I ás/ló, 
az Autoker fiatal igazgatója el
mondta. tárgyalásaik eredménye
sek voltak a gyárral, kizárólagos 
szerződést kötöttek a magyarorszá
gi értékesítésre, amely az új UAZ- 
ok behozatalán kívül az alkatrész- 
ellátásra is vonatkozik.

A vadászok, erdőjárók jól isme
rik a platós vagy dobozos UAZ-ok 
vagy a parancsnoki U A Z  tereptu
lajdonságait. strapabírását. Sokan 
használnák ismét vagy újra az 
UAZ-okat. ha a/. Autoker egy ben

zinkutat is biztosítana hozzá, az 
üzemanyag-fogyasztásuk miatt. Saj
nos, erre nem számíthatunk, vi
szont a most beérkező UAZ-okat 
már vegyes használatú benzin és 
gázüzemű autóként lehet megvásá
rolni.

Bármilyen furcsán is hangzik, 
szerkesztőségünk arra kéri és biztat
ja az UAZ-vásárlással kacérkodó
kat. ne kapkodjak el a jelentkezést!

Fnnek az a magyarázata, hogy az 
Autokerrel folytatott tárgyalások 
eredményezhetnek egy olyan megál
lapodást, amely jelentősen olcsóbbá 
teszi az UAZ-hoz jutást.

Reméljük, a következő számunk
ban már tájékoztathatjuk önöket 
arról, hogy a vadászok, olvasóink, 
milyen kedvezményt kapnak, 
mennyivel olcsóbban vehetnek meg 
egy parancsnoki, platós, körabla
kos vagy zárt dobozú UAZ-t!

Szalonka dublé díj

Mi tagadás, okozott némi kevere
dést. hogy az immár harmadszor 
meghirdetett szalonka dublé dijat
- a díj átadásának hagyományai 
szerint - a FeHoVa ideje alatt kí
vántuk kiosztani. A díjra pályázók
- úgy tűnik - megértették a szer
kesztőség gondját és az eredeti
leg meghirdetett beküldési határ
idő. a díjátadás előtt beküldték 
pályázatukat.

Még soha ennyi pályázó nem 
volt a szalonka dublé díjra, amelyet

ezúttal is a Hungarovin Rt. biztosí
tott egy-egy láda Törley pezsgő 
formájában. A tanúsítványok alap
ján 1994-ben szalonka dublé dijat 
vehetett át: Unyatinszky Ádám. 
Láng Ferenc, Gubik János. Csekő 
Sándor, Csapó Miklós, Kronek- 
ker József, Kiss László. Tom pa, 
Miklós, Gáspár Csaba, Farkas Im
re és Nagy Gábor.

Hagyományainknak megfelelő
en, őszinte vadászirigységgel gra
tulálunk a nyerteseknek!

A vadászat háttéripara
Egyedül talán maga a vadászat - és 
mindaz, ami a fogalom mögött van - 
maradt ki a technika szinos kavalkádjá- 
ból A nézőben óhatatlanul felvetődik a 
kérdés, hol a határ, amelyet vegul is 
csak a vadászotika szabályozhat Elő 
szór láthattunk például piros szinszúrós 
kereső- és fegyverlámpát, amelytől állí
tólag a vaddisznó nem ugrik el Csak 
éppen lehet-e ennek olyan nagyon őrül
ni, amikor nincs már olyan területrész, 
amelyeket a torepjárö csodákkal el 
nem lehet érni. az utolsó búvóhelyekről 
ki lehet ugrasztani a vadat? Természe

tesen nem  a technika ebben a hibás, 
hanem  az. aki nem tud m agának paran 
csolni, és ezek seg ítségével igyekszik 
m egspórolni azt az idót. am elyet a vad  
m egfigyelésének szentelhetne. H ihe
tetlen széles az a skala. am ely egyfajta  
háttériparként valam ilyen form ában a 
vadászatból él. Érdom es ezen etgon 
dolkodni a közgazdászoknak is, hiszen 
az ebből származó, nem kevés haszon 
sehol nem m utatható ki. nem  tartozik 
az ágazathoz, cs  végtére rs nem  járul 
hozza a vadállom ány fenntartásához, 
am ely m indennek az alapja

Dupla-dupla golyós puska
A FeHoVa egyik szenzációja, nevezhetjük világszenzációnak is 
8 Kanadában élő magyar származású fegyvermoster, Joseph 
Szecsei által bemutatott dupla-dupla golyós puska volt. Mint 
általában a nagy ötletek, a megoldás itt is „pofonegyszerű"... 
csak éppen valakinek ki kell találnia. Szecsei úr az eddig általá
ban billenőcsóvú dupla golyós puskát fix csőelrendezésűre 
konstruálta és olyan megoldást talált, hogy a két csövet egy
szerre lehet üríteni és megtóltoni azzal, hogy a zárszerkezetet és 
az ütőszeget megduplázta. Ennek a négylövetű golyós fegyver
nek különösen a veszélyes vadra történő vadászaton van jelen
tősége, hiszen nagyon rövid idő alatt lehet a lövéseket leadnX

PUSKASZELVÉNY
A Vadászati Kulturális Egyesü
let. a Magyar V A D Á SZLA P  
szerkesztősége, az Országos Va
dász Kamara, valamint a Duna- 
tévé most indult és hathetenként 
jelentkező Hubertus vadászati 
magazinja az Sl-es standot kap
ta a FeHoVa rendezőitől... és 
itt a „kapta" szó szerint értendő, 
amelyet ez úton is köszönünk 
Dr. Motorcza Gyula főrendező 
úrnak.

Mivel anyagiakban egyik fen
ti szervezet sem bővelkedik, a 
stand berendezése, dekorálása 
ebben az esztendőben sem volt 
látványos. Mégis volt a kiállítás
nak néhány perce, órája, amikor 
szinte minden figyelem erre a 
kis standra irányult - a puska- 
szelvények húzása előtt és alatt.

Eredetileg a vadászbálon sor
soltuk volna ki a 100 ezer forin
tos golyós puskát és a vigaszdij- 
ként felajánlott sörétes puskát, 
mivel a vadászbál - technikai és 
szervezési okok miatt - elma
radt. úgy döntöttünk, megpró
bálkozunk a kiállításon a puska
szelvények értékesítésével.

Be kell vallanunk, nagyon iz
gultunk, mert az első napokban 
még arra sem volt reményünk, 
hogy a puskák árát össze tudjuk

gyűjteni a puskaszelvények el
adásából. Aztán a bolt beindult, 
a vasárnap délre tervezett sorso
lást majdnem 20 perccel később 
kezdhettük el. olyan ostrom volt 
a puskaszelvényekért.

A közjegyző által hitelesített 
jegyzőkönyvben ez áll: a főnye
reményt. a 100 ezer forint értékű 
8 x 57-es Mauser végigagyazott. 
távcsöves golyós puskát Balázs 
János budapesti lakos nyerte, a 
vigaszdíj tulajdonosa Kiss Péter 
Nógrád megyei lakos lett. Mind
ketten vadászok, mindketten a 
sorsolás napján vették nyerő 
szelvényüket.

Talán nem fog tiltakozni elle
ne, amikor nyilvánosságra hoz
zuk. hogy Muray Róbert állat
festő, a Vadászati Kulturális 
Egyesület tagja a legutóbbi köz
gyűlésen tett felajánlását puska- 
szelvények vásárlásával „teljesí
tette". A  vadászok körében jól 
ismert festőművész az egyesület 
anyagi támogatására felajánlot
ta egy festményének az árát. 
amelyet a kaposvári kiállításán 
kívánt értékesíteni. Annak elle
nére, hogy a festmény Kaposvá
rott nem kelt el, az értékéhez az 
egyesület köszönettel hozzáju
tott.
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Országos Vadásznap ’94
Javában folyik már az idei vadász
nap szervezése. Március 28-án hív
tuk össze (izenhat különböző vadá
szati szervezet képviselőit, hogy az 
előkészületeket megkezdjük. A meg
beszélésen megszületett a konszen
zus: a különféle szervezetek ismét 
együtt, közösen rendezik meg az idei 
eseményeket. A  technikai lebonyoli- 
tást-szervezést idén is a Vadászati 
Kulturális Egyesület végzi, a pénz
ügyi elszámolást az Országos Ma
gyar Vadászati Védegylet vállalta el.

Eldöntöttük az idei jelmondatot: 
A  V A D Á SZA T  N EM  C ÉL , HA 
N EM  ESZK Ö Z  A FÖ LD  É R T É 
K E IN E K  M E G Ő R Z ÉSÉ B EN . A 
jelmondat már jelzi idei alapkon
cepciónkat, a földtulajdonosokkal 
a kapcsolat felvételét, kialakítását.

Az Országos Vadásznap idő
pontja szeptember 17-18-a. Azért 
volt szükség két nap meghatározá
sára, hogy a központi rendezvé
nyen minél többen megjelenhesse
nek. illetve legyen mindenkinek 
módja más megyék programjait is 
megtekinteni.

A  szervezőbizottság beadta a pá
lyázatot az FM  Vadgazdálkodási 
Alaphoz a Vadásznap támogatására.

Április 7-én, a FeHoVa kiállítá
son már országos megbeszélést tar
tottunk. A jelenlévők megerősítet
ték a szervezőbizottságot, amelyen

belül egy operatív bizottság intézi a 
folyamatos teendőket. Ennek tag
jai: dr. Egyed István, a bizottság el
nöke, dr. Jakabházy Miklós, Kne- 
fély Mária. Csekő Sándor és Pech
tol János. A VKE-nél Knefély Má
riát (telefon: 131-1631, tel/fax: 
131-4368), az OMVV-nél Kristó 
Lászlót (telefon: 256-8298. fax: 
175-8378) lehet keresni. Javasoljuk, 
hogy minden megyében hasonló bi
zottságokat hozzanak létre, és kö
zülük is jelöljenek ki egy-egy össze
kötőt, így egyszerűbb lesz a kapcso
lattartás.

A megyei szövetségektől/kama
ráktól május 8-ára kértük a helyi 
rendezvényekkel kapcsolatos pá
lyázatokat a tavalyi évhez hasonló
an. és amint ismertté válik, mennyi 
támogatást nyújt a Vadgazdálkodá
si Alapról döntő bizottság, akkor 
osztja fel a szervezőbizottság a pá
lyázatok alapján a rendelkezésre ál
ló pénzt az egyes megyék között. 
Javasoljuk, hogy összpontosítsák a 
megyék az erőket, és lehetőleg me
gyénként egy-egy nagy rendezvényt 
szervezzenek.

A központi rendezvény helyét és 
idejét még nem döntöttük el. mi
után már három megye is kérte azt. 
így ezt is pályázatok alapján dönt
jük majd el. Javasoljuk mindeneset
re, hogy valamennyi helyszín szer

vezői hívják meg a helyi földtulaj
donosok, erdőtulajdonosok és er
dőhasználók, a környezet- és termé
szetvédelem képviselőit, az iskolá
kat - a helyi adottságoknak megfe
lelően.

A tavalyi logo, azaz embléma és 
kitűzd lesz az idén is. csak az év
szám és a jelmondat változik. Szép 
lenne, ha a vadászok zászlajának 
mintájára minden szövetség/kama
ra elkészíttetné a sajátját. A helyi 
plakátokon az idén nagyobb teret 
célszerű biztosítani a helyi szpon
zoroknak.

Zala megye felajánlotta, hogy a 
tavalyi vadásznapon készített 
videofelvételüket szívesen kölcsön
adják más megyéknek, hogy abból 
esetleg új ötleteket merítsenek. Ter
mészetesen a videoszalagot a Zala 
megyei szövetségtől kell elkérni.

A szervezőbizottság megbízta 
Pechtol Jánost, hogy mint a Vad
gazdálkodási Alapról döntő bizott
ság tagja, képviselje ott az Országos 
Vadásznap érdekeit, és kérje, hogy 
a Vadgazdálkodási Alapon különít
sék cl a jövőben a vadásznapi tá
mogatást, így nem kell minden év
ben újra és újra kérvényezni azt. és 
várni a döntésre.

Knefély Mária
a szervezőbizottság titkára

Nógrád megyei választmányi ülés
Salgótarjánban április 16-án tar
tották Nógrád megye vadászai so
ros választmányi ülésüket, amely 
közel hat óra hosszat tartott. 
Részben azért, mert nem adtak ki 
írásos beszámolót a tavalyi évről, 
így mindent szóban kellett ismer
tetni, részben pedig sok hozzászó
lás volt.

Nógrád közismerten nem a 
gazdag megyék közé tartozik, de 
a tavalyi év bizony a szokásosnál 
sokkal több gondot jelentett a 
vadásztársaságok, vadászok szá
mára. Növekedtek a kiadások, 
csökkentek a bevételek. 40 ton
nával kevesebb húst tudtak érté
kesíteni; a bérvadásztatás ugyan 
elérte a *92-es szintet, ez azon
ban csak a hazai vadászok to
vábbi lemondása miatt volt le
hetséges. A  társaságoknak közel 
a fele veszteséges évet zárt; van 
köztük olyan, amelynek már gon
dot okoz a szövetségi tagdíj befi
zetése is. A  Ceredvölgyi társaság

képviselője felajánlotta társasága 
segítségét a bajba jutottaknak, hi
szen „nem lehet tudni, legköze
lebb kinek lesz szüksége a többi
ek segítségére".

Az egyik központi téma a kü
lönféle biztosítások és biztosítók 
kérdése volt: ahány cég. annyiféle 
tarifa van akár a kötelező felelős
ségbiztosításra, akár a vad és gép
jármű ütközéskére. Akadt olyan 
biztosító is. amelyik a társaságok 
vagyoni adataira volt kíváncsi - 
jóllehet, azoktól teljesen függet
len, hány vadat ütnek cl a vt. terü
letén. Az efféle biztosítók bizony 
gyanúsak...

Az orvvadászat nem kevesebb 
gondot jelent - a muflon- és dám- 
állomány szenvedett különösen 
nagy kárt emiatt. Sok társaság 
már megkötötte a helyi kapitány
ságokkal az együttműködési me
gállapodásokat, de azok gyakran 
túl általánosak. Ezért is kérte a 
rendőrség jelenlévő képviselője.

hogy konkrét tennivalókat foglal
janak az egyezségekbe.

Szó esett az adatszolgáltatások 
pontosságának szükségességéről, 
az erdőgazdaság és a vadásztársa
ságok viszonyáról, az esedékessé 
%vált egészségügyi, illetőleg fegy
verműszaki vizsgákról, továbbá 
arról, hogy azoktól, akiknek 
nincs érvényes vadászjegyük, áp
rilis 30-a után bevonják a puská
kat; és még sok másról is.

Kardos Ferenc, Mahács Mihály, 
Plachi Péter és Rottenhofer Attila 
Nimród-érem kitüntetést kapott, 
amelyet Bánffy György, az O M W  
elnöke nyújtott át nekik.

Végezetül a választmányi ülés 
megválasztotta a jelölő bizottsá
got, amelynek feladata a jövőre 
esedékes választásokra alaposan 
felkészülve összeállítani azoknak 
névsorát, akiket a következő évek
re vezetőnek javasolnak a nógrádi 
vadászok.

- km-

EZ IS 
VALAMI

Az 1994. IX . tv.-nyel az or
szággyűlés febr. 15-ei ülésén 
módosította a Büntető Tör
vénykönyvet. Ebből a vadá
szok számára lényeges, az 
orvvadászat visszaszorításá
ban is jelentőséggel bíró, 
hogy önálló bűncselekmény
kategóriává vált és lényege
sen pontosabb megfogalma
zást kapott a „Visszaélés lő
fegyverrel vagy lőszerrel". 
Eszerint, aki lőfegyvert vagy 
lőszert engedély nélkül ké
szít, megszerez, tart vagy for
galomba hoz, bűntettet követ 
el és öt évig terjedő szabad
ságvesztéssel büntetendő. Új, 
hogy ugyancsak bűntettet kö
vet el, és büntetési tétele az 
előzőekével megegyező, aki a 
lőfegyver vagy lőszer készíté
sére, megszerzésére, tartására 
vagy kereskedelmére vonat
kozó engedély kereteit túllé
pi. vagy engedéllyel tartott 
lőfegyverét, lőszerét enge
déllyel nem rendelkezőnek 
átadja. Lőfegyverrel vagy lő
szerrel visszaélés esetén el 
kell kobozni azt a dolgot, 
amelyre nézve a bűncselek
ményt elkövették (lőfegyver, 
lőszer), ha az az elkövető tu
lajdona.
A BTK-módosítás a szabály- 
sértésekről szóló törvényt is 
módosította, mégpedig úgy. 
hogy aki a lőfegyver gyártá
sára. kereskedelmére, javítá
sára és használatára vonatko
zó szabályokat megszegi, lő
fegyverdarabot vagy lőszere
im et engedély nélkül készít, 
megszerez, tart vagy forga
lomba hoz, 30 000 Ft-ig terje
dő pénzbírsággal sújtható, s 
a lőfegyvcrdarabot vagy lö- 
szerelemet el kell kobozni.
A  módosítások 1994. május 
15-én lépnek hatályba, leg
alábbis szerintem, mert a tör
vényt 1994. márc. 8-án hir
dették ki, a hatálybaléptető 
rendelkezés pedig azt mond
ja, hogy „ E  törvény a kihir
detést követő második hónap 
15. napján lép hatályba".
Ez is valami, de nem az igazi. 
Az igazi az lenne, ha az orv
vadászat bűncselekménnyé 
nyilváníttatna és az orvvadá
szat eszköze, az akár legáli
san tartott fegyver stb., de 
még az orvvadászathoz fel
használt gépkocsi is elkoboz- 
tatna.

dr. Kerényi Mihály
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Egy keserűlikőr, ami megédesíti 
56 különféle gyógy fűnek köszönhető 

tlan, kesernyés aromájú ital 
*s hatása. Egy pohár jégbe hűtött 

Jdgermeister nemcsak látványnak 
kellemes. A jéghideg nedű jótékony 
forrósággal áraszt el, és páratlan 
íze teszi feledhetetlenné a meghitt 
pillanatokat. Erről a természet 
ereje gondoskodik -  és az 
európai ínyencek népes 
tábora tanúskodik.
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VADASZATI OKOLOGIA 17
Ragadozó és zsákmánya közti viszony

A vadállomány létszámának ingado
zásában és szabályozásában szerepel 
játszó sok tényező közül az életközös
ség tagjainak a biotikus hatása igen 
fontos helyet foglal el. Közülük a 
kórokozók, a konkurensek és az em
ber (mint vadállományt gondozó és 
szelektáló lény) mellett a ragadozók a 
legfontosabbak (a „dúvad" elnevezés 
az ökológiában nem használatos). Va
dászható vadfajaink túlnyomó része 
növényevő, tehát a táplálkozásmód 
alapján elméletileg megszerkesztett 
ökológiai piramisban a termelő szer
vezetek szintjére épülő elsődleges fo
gyasztók trofikus szintjébe sorolhatók
- ahogy ezt cikksorozatunk 5. és 6. fe
jezetében részleteztük és ábrákkal is 
illusztráltuk. A növényevőket zsák
mányoló ragadozók ennek megfelelő
en a másodlagos (csúcsragadozók 
esetében harmadlagos) fogyasztók 
szintjét képezik. Nagy testű ragado
zóink hiányában nagyvadjaink 
„csúcsragadozója'’ jobbára az ember 
(nem csak a becsületes, szakképzett 
vadász, hanem az orvvadász és az 
utakon állatokat gázoló járművezető 
is). Mivel a dúvadapasztás a vadász 
és vadgazda mindennapos feladatai 
közé tartozik, talán nem felesleges a 
ragadozó és zsákmánya közötti vi
szony néhány részletét ökológiai 
szempontból áttekinteni (ez a téma
kör az ökológiai ismeretek tárházá
ban egy nagy fejezetet tesz ki, ezért itt 
csak felvillantásokra van lehetőség - 
a részletekben való elmélyedés nél
kül).

A ragadozó és zsákmánya 
közti kapcsolat igen 

bonyolultv

A róka és a nyúl viszonyát egy adott 
élőhelyen szinte olyan természetes bi
otikus kapcsolatnak tartjuk, amely
ben a róka mindig nyertes, a nyúl pe
dig az áldozat. Ez persze korántsem 
ilyen egyoldalú kötődés, hiszen egy
részt a nyúl sok esetben sikeres önvé
delem árán megmenekül, másrészt a 
róka (ha éhes) könnyebb zsákmány 
után kutat, hiszen választékos az „ét
lapja**.

Létszámszabályozó 
jellegű kapcsolat

Ha az életközösségen belüli anyag- és 
energiaáramlás szemszögéből vizsgál
juk a ragadozó/zsákmány viszonyt, 
úgy tökéletesen fedi a valóságot az 
ökológusok gyakori jelmondata: „a 
farkas - megevett bárány". Ez lét
számváltozás szempontjából csak el
méletileg igaz (akkor, ha a farkas ki
zárólag bárányt zsákmányol, vagy ha

a mi esetünkben a róka csupán a nyu- 
lakat fogyasztja, azokból tartja fenn 
magát és ivadékait). Valójában soha
sem ilyen egyszerű a kapcsolat raga
dozó és zsákmánya között. Elméleti
leg a táplálékspecialista ragadozó lét

számingadozásait a zsákmányállata 
populációjának létszámingadozása 
határozza meg. Ez a közismert Lót- 
ka-Volterra-szabály (I. ábra) a gya
korlatban azért sem valósulhat meg. 
mert igen sok a kapcsolatot bonyo
lulttá tevő „zavaró** hatás (2. ábra) és 
nagy szerepe van a véletlennek is, hi
szen a zsákmányul ejtés első feltétele 
a ragadozónak a zsákmányállattal 
való találkozási esélye (ami viszont 
nemcsak a két populáció létszámától, 
hanem az élőhelyi adottságoktól és a 
ragadozó ill. zsákmányállat testi 
adottságaitól, egészségi állapotától és 
nem kevésbé viselkedésétől függ. 
Mindezek eredményeként a zsákmá- 
nyállat-populáció létszámának ki- 
sebb-nagyobb ingadozásait a ragado
zó létszámának lényegesen enyhébb 
ingadozásával követi (3. ábra).

A ragadozó-zsákmány 
viszony -  érdekellentéte•r

(antagonisztikus)
A ragadozónak a legkevesebb ener
giabefektetés árán a legrövidebb idő

alatti jó minőségű (tápláló) zsák
mány megszerzése az érdeke, a zsák
mányállatnak viszont az összetalál
kozás (koincidencia) elkerülése ill. a 
sikeres védekezés (menekülés) az ér
deke. Ehhez mindkét szereplőnek

evolúciósán egymáshoz igazodott 
testi adottságúnak, az élöhelyi adott
ságokat jól ismerőnek és a ragadó- 
zást. illetve védekezést jól szolgáló, 
tapasztalatokkal is gazdagított, fajs
pecifikus viselkedéskészlettel kell 
rendelkeznie.

Az élőhelyi 
ismeret 

fontossága
Az új élőhelyre kibocsátott vadnak
- tapasztalatok hiányában - kevés 
esélye van arra. hogy a ragadozó 
elől sikerrel elmeneküljön. A nyílt 
terepen való tartózkodás nem csak 
a zsákmányállat számára, hanem a 
ragadozó részéről is kockázatos vál
lalkozás: a búvóhelyekben gazdag 
erdős-bokros terepet nem szívesen 
hagyja el a zsákmányállat, de a kis 
testű ragadozó sem merészkedik túl 
messzire (4. ábra), félve a csúcsraga
dozóktól.

A testnagyság sem 
közömbös

A ragadozónál jóval kisebb testű 
zsákmányállat szaporább, mint a ra
gadozója. Ennek megfelelően a kis- 
testűek egyedsűrűsége is nagyobb, 
így a kis testű ragadozó is bő táplá
lékforrást talál az élőhelyen (ahogy 
ezt a hörcsögös területek körül élő 
menyéteknél saját vizsgálataink so
rán is tapasztaltuk): a nagyobb testű 
ragadozó viszont a terepen szétszó
ródva (magányosan) élő zsákmányát 
is könnyen fel tudja kutatni, persze 
ehhez nagyobb vadászterületet kell 
naponta ellenőrzése alatt tartania ($. 
ábra). A ragadozó testnagysága egy
ben azt is megszabja, hogy milyen 
nagyságú és védekezésmódú prédát 
ejtsen zsákmányul, azaz milyen le
gyen a ragadozó „étlapja" (6. ábra). 
Es hogy ez mennyire választékos, 
azaz milyen széles a táplálékspektru
ma, az fajspecifikus jelleg, de függ a 
ragadozó testnagyságától és az általa 
rendszeresen használt vadászterület 
nagyságától is.
Végezetül bemutatunk egy ábrát, 
amely azt igazolja, hogy a mi viszo
nyaink között nagytestűnek számitó 
hiúz (ahol megfelelő egyedszámban 
él) milyen sokoldalúan befolyásolja 
az őzállomány létszámát és minőségét 
aszerint, hogy mekkora annak a po
pulációnagysága (7. ábra). Egyben 
pótlólag bemutatjuk azt az ábránkat 
is, amely a növényevők és a velük 
együtt élő ragadozók átlagos létszá
mát nem egyedszámmal, hanem test
nagysághoz igazodó átlagos biomasz- 
szávai érzékelteti. Ebből kiderül, 
hogy az adultkorí testnagyság és a 
táplálkozási mód (ill. trofikus szintek
be való tartozás) szabja meg ökoló
giai egyensúly esetén a populációk 
egyedsűrűségét (8. ábra), amelyre 
ugyan már előző cikkünkben utal
tunk, de onnan technikai okokból ki
maradt. ezért az olvasók szives elné
zését kérjük.
A ragadozó és zsákmánya közti vi
szonyt még sokféle szempontból ele
mezni lehetne, s különösen a zsák- 
mánysztrző és védekező viselkedés- 
módok terén tudnánk sok érdekeset 
mondani, de a terjedelem korlátozott
sága miatt erre már nem térhetünk ki. 
Aki olvasóink közül mégis fokozottan 
érdeklődik e téma iránt és ezért haj
landó valamely közeli közkönyvtárba 
is elfáradni, annak a sok idegen nyel
vű szakirodalmi forrás mellett egy 
magyar nyelvű összefoglaló dolgoza
tot ajánlhatunk figyelmébe (A Bioló
gia Aktuális Problémái c. sorozatki
advány 35. kötetében a 203-269. old.
- Medicina, Bp. 1986).

Dr. Széky Pál
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Ragadozók testtö m egének  és zsékm ényétlaténak összefüggése a 
vadászterü let nagyságéval (H arde. 1974 nyom án)

a) A hermelin kétszorte nagyobb testtómegú a menyétnél, vadászterülete azon
ban nyolcszorta nagyobb, mórt csak a talaj felszínén tud vadászni, mig a menyét 
a rágcsálókat földbe vájt járataikban is követni tudja, b) Az amerikai fenyónyest 
mókusra és nyúlra specializálódott ragadozó, testtömege kb. 2.5 kg, vadászterü
lete kb. 20 km*; a csaknem háromszorié nagyobb testű róka azonban 2.5-3 km1- 
nyi területen is elegendótáplálékot találmagának, mert zsákmánya szempontjá
ból generalista.



HOLTVÁGÁNYON
A hétköznapi ember nap mint nap 
tapasztalja, hogy újabb és újabb 
jogszabályok születnek, amelyek
nek lépten-nyomon a gátjaiba ütkö
zik. vagy éppen paragrafusainak út
vesztőiben téved el. Emiatt mind 
gyakrabban keresi a kiutat, de ez 
olykor csak szabálysértéssé! lehet
séges. Úgy érzem, hasonló esetek
kel a vadászat területén is találko
zunk. A két-három évenként megje
lenő rendeletek, vagy az előzők mó
dosításai, sőt a vadásztársaságok 
idejemúlt házi szabályai legtöbb
ször feleslegesen korlátozzák a va
dászat rendjét. Nem kívánom elvet
ni a szabályozás ésszerű szükséges
ségét, de a jelenlegi állapot megíté
lésem szerint, túllépi a tűréshatárt, 
mert a túlszabályozás nagy mérték
ben hozzájárul az etikátlan vadá
szat terjedéséhez. Sajnálatos, hogy 
ezt sokan természetesnek tartják, 
mondván, a politikai és gazdasági 
élet visszaélései, erkölcstelenségei, 
miért ne jelennének meg a vadá
szatban is. Sajnos, az ilyen véle
ményt hangoztatóknak igazat kell 
adni, de megítélésem szerint rossz, 
betarthatatlan szabályok, valamint 
a bizonytalanság, amely évek óta 
tart a vadászati törvény halasztgatá- 
sa miatt, táptalajt ad a vadászat 
írott és íratlan szabályait kevésbé 
tisztelőknek, így a gyakoribb sza
bálysértéseknek is.

A  jelenlegi fegyelmi eljárás „sza
bályai”  olyan bonyolultak és ne
hézkesek. hogy gyakran még a leg
súlyosabb szabálysértést elkövetők 
is kibújhatnak a törvény szigora 
alól. Ám. hogy milyen egyszerűen

döntöttek még négy évtizeddel ez
előtt is egy fegyelmi ügyben, arra 
szolgáljon az alábbi eset, amelynek 
hajtóként egykor magam is tanúja 
voltam. Két hajtás közti szünetben 
a csoportban álló vadászok egyiké
nek elsült a fegyvere, de szerencsé
re senki sem sérült meg. A szigorá
ról és tekintélyéről ismert elnök a 
vétkes fiatal vadászt ott helyben és 
azonnal 500 forint pénzbírsággal és 
egyhavi vadászati eltiltással büntet
te. „ítéletét" a fegyver elsülését kö
vetően néhány perc elteltével tudat
ta a jelenlévőkkel, majd megkér
dezte, kinek van ellenvéleménye, de 
a büntetéssel mindenki egyetértett.

Más jellegű szabálysértésekről és 
azok következményeiről pedig szól
jon egy tavalyi történet.

Tolna megyében a vadászati fel
ügyelő 36 vadász ellen indított sza
bálysértési eljárást vadászjegy nél
küli vadászatért, illetve a vadász
jegy kiváltásának elmulasztásáért. 
A  szabálytalan vadászatok az év el
ső két hónapjában történtek. A  té
nyeket a felügyelő a beíró füzetek 
ellenőrzése során derítette ki az
után kutatva, hogy akik vadászje
gyüket nein váltották ki, vajon va
dásztak-e? Mivel a szabálysértések 
kivizsgálása, az eljárás lefolytatása 
az elkövetők állandó lakóhelyének 
önkormányzati hivatalához tarto
zik. tőlük várta a döntést. Elma
rasztaló szabálysértési határozatot 
azonban egyetlen önkormányzat 
sem hozott. Ekkor derült ki az is, 
hogy amióta a vadászoknak a lakó
helyük szerinti megyében kell a va
dászjegyet kiváltaniuk, többen el

mulasztották (elmulasztják ma is) a 
legalapvetőbb engedély beszerzé
sét. Az utóbbi néhány évben me
gyénkben jelentősen megnőtt a ti
lalmi időben elejtett, érett szarvas
bikák száma. Az agancsok többsége 
a „beteg", „sérüli” , vagy „sebzett" 
jelzéssel érkezik a trófeabíráló bi
zottsághoz. Elejtésük indokoltságát 
mindannyiszor a hatósági állator
vos bizonyította. A  jogszabályok 
sok esetben már a kiskaput is tar
talmazzák. mint ahogy ez a szarvas 
és újabban az őz - tilalmi időben is 
engedélyezhető - vadászatánál lát
ható. Ennek kérelmét csak hihető 
indokkal kell alátámasztani, amely 
lehet vadkárelhárítás, állománysza
bályozás vagy állománycsökkentés. 
Aki gyakorlott a nagyvad vadásza
tában és némileg ismeri annak vi
selkedését, tudja, hogy az esti, de 
még inkább az éjszakai vadkárelhá
rító vadászat milyen kétséges ered
ményű. milyen károkat okoz az ál
lományban és ugyanakkor immorá
lis. Meggyőződésem, hogy aki a ti
lalmi időben szeretné az állományt 
szabályozni, annak fogalma nincs a 
szakmáról.

A  vadászati jogszabály a tilal
makban is legyen következetes, ne 
tiltson feleslegesen és csupán ahol 
indokolt, ott legyen engedékeny. 
Kötelező ez minden területre, le
gyen az állami vagy vadásztársasá
gi. Ne tiltsunk feleslegesen, mint 
például az őz. suta. gida vadásza
tának esetében. A jogszabályt al
kotók annak idején arra hivatkoz
tak. hogy a novemberben és de
cemberben a tarfejű bakokat ösz-

szetéveszthetik a sutákkal és téve
désből meglövik, ezért kell vadá
szatukat e két hónapra szüneteltet
ni. A jogszabályt nem a kezdők is
mereteihez kell szabni, aki pedig a 
gyakorlatban a törvény feltételeit 
nem tudja betartani, azt a vadász- 
vizsgán meg kell, illetve meg kel
lett volna buktatni. Egyébként 
mindezek ellenére a tiltott hóna
pokra is majd minden megyében 
adtak külön engedélyt. A  jogsza
bály ne tiltson olyat, amit nem le
het betartani, vagy nem tartanak 
be, és annak ellenőrzése is nehéz. 
Gondolok itt a napi 4 vetési lúd, 
vagy a napi 8 vadréce elejtési kor
látozására. Ahol megjelennek a 
külföldi bérvadászok, ott eleve ki
zárt, hogy egy ió standon álló pus
kás a negyedik leesett vetési lúd 
után majd leteszi a fegyvert. Vajon 
mikor korlátozzák majd a már egy
re fogyó értékes nagyvadjaink - így 
az őz, a szarvas - egy napi teríté
két? Manapság szinte dicsőségnek 
számit, ha egy alkalommal valaki 
több trófeás vadat ejt cl, különösen 
őzbakból, szarvasbikából! Az utób
bi időben sajnos több esetben volt 
alkalmam tapasztalni ilyen és ha
sonló esetet.

Múlhatatlan szükség van tehát 
egy olyan vadászati törvényre, 
amely nem csak a vadat védi, ha
nem gátat szab a törvénytelensé
geknek, betartható és végrehajtha
tó. Csakhogy az előkészítésből nem 
lehet kihagyni a hozzáértő szakem
bereket. érdekvédelmi és szakmai 
szervezeteket.

Farkas Dénes

BELÜLRŐL, KIFELÉ
Alapvető és vissza-visszatérő vád. a 
területes vadásztársaságok fejére ve
tett magatartásuk, miszerint befelé 
fordulók, zártak, egy-egy vadásztár
saságba alig lehet bejutni. Ez kétség
telen így van, de ennek oka nem a te
rületes vadásztársaságok zártsága, 
vagy önzése, hanem egyszerűen az, 
hogy a vadászati lehetőségek nem 
nőttek, sőt szabad legyen meskoc- 
káztatnom azt a kijelentést, nogy 
alaposan megfogyatkoztak.

A másik - többé-kevésbé elfo
gadható - észrevétel a magasan 
megállapított belépési díj összege, 
mert ennek leszurkolásával egyre 
több bérkilövő tud területes vadász- 
társaságba jutni. Ez persze kevesek
nek járható út, mert a bérkilövők 
nagy része a magyar társadalom át
lagos jövedelmével rendelkezik, így 
számukra majdnem elérhetetlen - 
amint mostanában hallom - a több- 
százezer forintra rúgó, az egyszeri 
vagyoni hozzájárulás a szó igaz ér
telmében, a már meglevő vagyon 
arányos részeként, ami egy szegé
nyebb vadásztársaságnál kevesebb, 
egy gazdagabb társaságnál több.

Jogilag nem támadható a belépé
si dij intézménye - mindig is volt 
ilyen - gazdaságilag még kevésbé. 
A  belépési díj összege a piaci és ér

tékviszonyokat tükrözi, arról nem is 
beszélve, hogy adása önkéntes. 
Olyan esetről is tudok, hogy licit 
árán szereztek belépési jogot a töb
bet ígérni és fizetni tudók. Mi más 
ez. mint a piaci árviszonyok megje
lenése ezen a téren is.

A  belépési díj magasan megálla
pított és így diszkrimináló intézmé
nye kizárólag erkölcsileg támadha
tó. Támadható elsősorban azért, 
mert a magas belépési dijat befizető 
új tag - tapasztalatból tudom - ma
gasabb rendűnek érzi azáltal magát 
annál, aki mondjuk 20 éve tisztessé
gesen ott vadászik, és részt is vett 
annak a vagyonnak a létrehozásá
ban, majd gyarapításában, amely
nek esetleg arányos részét váltja 
most meg az új belépő. Gondolom 
ebben a mentalitásban keresendő 
az a magatartás is, amelyik a befi
zetett belépési dij mielőbbi „vissza- 
vadászatában”  keresendő. Nyilván 
a jelentős összeget - mondjuk 
300 000 forintot - ennek hiszemé- 
ben - esetleg tudatában - adja. és 
nem a napfelkeltében akar gyö
nyörködni. esetleg virágillatot sza- 
ölni, és a puskát mint feltétlenül 
asználandó eszközt ismeri csak.
Van még egy szempont a magas 

belépési dijak erkölcsi megítélésé

nél. Ez nem más. mint az a bizony
talanság. törvényhiány, tulajdon- 
változások stb., ami mostanában 
nem titkoltan is fennáll. Vajon a 
most befizetendő magas belépési 
dij összege a jövőre nézve is garan
ciát nyújt? Mi van akkor, ha az új 
tagot magas belépési díj ellenében 
felvevő vadásztársaság területe va
lamilyen oknál fogva megszűnik, és 
az új - licit útján - bérlő nem tart 
igényt a vadászra. A jogutódlás 
sem vagyoni és személyi szempont
ból nem biztos dolog, sőt ebben 
bízni elég hazárd gondolat. Az er
kölcstelenség itt elsősorban a felve
vő vadásztársaság részéről áll fenn, 
hisz semmi garanciát nem tud nyúj
tani a belépőnek, hosszabb távra 
különösen nem. Egyáltalán nem 
biztos tehát, hogy a majdan ott gaz
dálkodó és vadászó vadásztársaság, 
vagy más szervezet tagja lesz ez az 
új belépő is, akkor pedig kár volt a 
jelentős anyagi áldozatért.

Mindezek ellenére egyre-másra 
alakulnak a bérkilövő vadásztársa
ságok. hisz az egyesületek alakulá
sát jelentősen segíti az 1989. évi II. 
tv. is. Gondolom, ezek vadászati le
hetőségre várnak, ha van pénzük, 
megveszik a belföldi árakon hirde
tett vadászatokat, ha nincs, arra vár

nak, hogy valaki meghívja őket. Az 
illegális vadászatot - mint alakulási 
célt - meg sem merem említeni, an
nál is inkább, mert őszintén remé
lem. hogy ilyen nem is fordul elő.

A megoldás - amennyiben a vadá
szathoz való jogot állampolgári jog
ként fogjuk fel - a vadászat mennyi
ségi bővítése, ami nem lehetséges 
másként, mint a jelenleg állami ke
zelésben lévő területeknek, vagy leg
alábbis azok egy részének átengedé
sével. Természetesen tudomásul kell 
venni, hogy a vadászat drága, és egy
re drágább sport lesz, különösen 
azokon a területeken, amelyekről az 
állami kezelőszerv esetleg lemond, 
vagy egyéb ok miatt kerül bérbea
dásra. Az új vadászati törvény, 
amely a birtokviszonyokhoz köti - 
persze ésszerű korlátozásokkal - a 
vadászati jogot, részben bonyolítja, 
részben pedig egyszerűbbé teszi ezt 
a kérdést. Somogy megyében tudo
másom szerint 800 fő bérkilövő va
dásztársasági tag van. ugyanakkor a 
vadászterületek közel 40%-a van va
lamely állami szerv kezelésében. Itt 
tehát egy kompromisszumos megol
dás is megoldaná a kérdés kardiná
lis jellegét.

dr. Bőd a Pál
vadásztársasági elnök



A vadászati felügyelők 
értekezletéről

A Gyulaji Erdő- és Vadgazdaság 
Részvénytársaság adott otthont az 
FM  vadászati és halászati önálló 
osztály, az FM  Földművelésügyi 
Hivatalok Főosztálya, valamint az 
FM  Tolna megyei Földművelésügyi 
Hivatal közös szervezésében 1994. 
április 13-14-én megtartott orszá
gos vadászati felügyelői értekezlet
nek.

A program rendkívül zsúfolt volt, 
hiszen az elmúlt fél év, a vadászati 
idény mellett, bővelkedett hatósági 
feladatokban, s ez nem lesz keve
sebb a következő időszakban sem.

A  résztvevőket Bea József az FM  
Tolna megyei Földművelésügyi H i
vatal vezetője köszöntötte, s egyben 
vázolta a Hivatal rendkívül sokrétű 
feladatát, amelyben jelentős felada
ta van a vadászati szakigazgatás
nak. A  vendéglátó gazdaság nevé
ben Müller János igazgató adott tá
jékoztatást a gazdaság elmúlt idő
szakban történt átalakulásáról, a je
lenlegi tevékenységről, és a terveik
ről.

Vajai László a vadászati és halá
szati önálló osztály vezetője, és az 
osztály munkatársai az aktuális fel
adatokról tájékoztatták a felügyelő
ket. A  témakörök felölelték a vad
gazdálkodási tervek jóváhagyásá
val kapcsolatos hatósági egyezteté
seket. a vadászjegyek és vadász- 
fegyver-tartási engedélyek kiadásá
nak rendőrhatósággal történő ösz- 
szehangolását, az utazásszervezői 
tevékenység bejegyeztetését, az ál
lamigazgatási eljárásokkal, a bérbe
adásokkal és pályáztatásokkal kap

csolatos tennivalókat. A  vadászati 
felügyelők megyénként adtak rövid 
tájékoztatást az éves tervek jóváha
gyásával kapcsolatos esetenként 
korántsem zökkenőmentes hatósági 
egyeztetésekről, az elmúlt vadászati 
szezon nagyvaddal és apróvaddal, 
trófeabemutatási kötelezettséggel 
kapcsolatos tapasztalatairól. Tájé
koztatást kaptak a felügyelők a C. 
I. C. közgyűlés által megfogalma
zott, a magyar vadgazdálkodás 
nemzetközi megítélése szempontjá
ból fontos eredményeiről: a ’96-os 
Természet és Vadászat Kiállítás fe
letti C. I. C. védnökségről, az expó
val egyidejűleg hazánkban megren
dezésre kerülő szimpóziumról, a C. 
1. C. Edmond Blanc-dijának lábodi 
vadászterület részére történő odaí
téléséről és dr. Yves Lecoq úrnak, 
az Európai Közösség Vadászszővet- 
ségének májusi magyarországi láto
gatásáról.

Külön kiemelt téma volt Csáayl 
Sándornak, a G A T E  Vadbiológiai 
és Oktató Állomása tudományos 
főmunkatársának a „Vadgazdálko
dási Körzetek Kialakításával”  kap
csolatos előadása és bemutatója. A 
résztvevők a szakmai tapasztalatai
kon alapuló kisebb korrekciókra 
tettek javaslatot.

Az állami vadászvizsga-tan
anyagról, valamint az állami va
dászvizsga rendjére tett javaslatai
ról dr. Heltay István számolt be. Ve
zetésével a szakemberek egy cso
portja a Földművelésügyi Miniszté
rium vadászati és halászati önálló 
osztályának megbízásából egységes

vadászvizsga-tananyagot dolgozott 
ki, amely a jogszabály alapján rövi
desen bevezetésre kerül. Aradi Já 
nos, a Magyar Madártani és Termé
szetvédelmi Egyesület Solymász 
Szakosztályának elnöke a pedző 
vadászatról és a solymászvizsga- 
rendről adott tájékoztatást. A  két 
vadászati módból a hazai sportva
dászok kiegészítő vizsgát tehetnek 
a megyei állami vadászvizsga-bi
zottságok előtt.

A  Gyulaji Erdő- és Vadgazdaság 
Részvénytársaság vadászterületével 
és vadgazdálkodásával Pétervári 
Gábor vadászati igazgató ismertette 
meg a jelenlévőket a területbejárás 
alkalmával.

Nagyobb lélegzetű téma volt a 
trófeaoírálat elmúlt évi tapasztala
tainak összegzése, a díjtáblázat 
megváltoztatásának szükségessége, 
az érett őzbakok vadászati idényé
nek indokoltsága, az állami vadász
vizsga-bizottságok szakmai összeté
telének áttekintése. Szó esett a szá
mitógépes trófeabírálat, a vadász
jegy, és a vadászfegyver-tartási en
gedélyek nyilvántartására egy or
szágos számítógépes hálózat és 
adatbázis létrehozásáról.

Megfogalmazódott egy külön, 
csupán az apróvad-gazdálkodással 
kapcsolatos szakmai rendezvény 
igénye, amelynek tapasztalatait a 
vadászatra jogosultak hasznosítani 
tudják. A  rendezvényre előrelátha
tólag június hónapban kerül sor.

Benéné dr. Ignácz Magdolna 
minisztériumi főtanácsos FM  

vadászati és halászati önálló osztály

Aggódás
i t t  f f  f  * Aa jovoert

Somogyi 
választmányi gyűlés

Szerencsére két meghívó ment ki a 
somogyi társaságokhoz. így április 
15-ón fordított sorrendbon ugyan, 
de minden terv szerint ment - elő
ször uzsonnáztak a megjelentek, 
utána pedig megtartottak a vá
lasztmányi ülést Kaposváron.

8ízony szokatlan volt hallgatni, 
hogy az ország egyik legjobb nagy 
vadas megyéjében is anyagi gon
dokkal küszködnek a társaságok. A 
bérloti dijakat ugyan rendben kifi
zették. de 6 vadásztársaság sorsa 
kifejezetten aggasztó, 10 „túlélési" 
gondokkal küzd; egészében véve 22 
deficittel zárta a tavalyi évet, csu
pán 13 könyvelhetett el nyereséget 
Tartalékaikat élik fel már a somogyi
ak is. még szerencse, hogy van tar
talékuk. Elgondolkodtató az is, hogy 
az összes kiadás 52,5 százaléka nem 
a vadgazdálkodásra megyl

Dr. Bőd Lajos elkészítette szarvas- 
monográfiáját, röviden vázolta is az 
állománygazdálkodást. Akik részle
tesen kívánják megismerni az anya
got. azoknak rendelkezésére áll a szö
vetség irodájában. Az állomány kü
lönböző mértékben csökkent a me
lyében, a társaságoknál 6 százalék
kal. Sajnos sok helyen hiányoznak az 
igazi, golyóérett kapitális bikák.

Az őzállomány stagnál, jóllehet 
csökkent a teriték nagysága; az pe
dig, hogy a bakok 65 százalékát kül
földiek lövik, az állománykezelés ro
vására megy. A dámra viszont figyel
ni kell. mert több helyen meghatáro
zó vadfajjá vált és ez - főleg károko
zása miatt - nem igazán kívánatos. A 
vaddisznók száma növekedett, csök
kent a lelövések száma, összességé
ben Somogybán tavaly egy vadász át
lag 1.36 db vadat ejtett cl!

A SEFAG képviseletében dr. 
Spingár Ferenc röviden ismertette 
a vadállomány-csokkentés és az 
erdei károk csökkenésének mérté
két, és felhívta a figyelmet, hogy a 
további létszámcsokkentest éssze
rűen kell végozni. Beszámolt arról 
is. hogy az erdőgazdaság a hazai 
vadászok számára is készített bér- 
vadásztatási árjegyzéket

Simon Pál vadászati felügyelő a 
szokásos problémákon túl felhívta a 
társaságok figyelmét, hogy a közel
jövőben ügyészségi vizsgálatok 
kezdődnek az egyesületeknél, jó 
lesz ezekre időben felkészülni. Arra 
viszont a vadászok készüljenek föl. 
hogy aki 30 napon belül nem mutat
ja be trófeabírálaton az elejtett vad 
trófeáját, attól bizony logalább egy 
évre be fogják vonni a vadászje
gyét!

Természetesen a biztosítások, az 
orvvadászat és más kérdések is 
szóba kerültek. Dr. Berényi Sán
dor, Gazdag Károly és Gazsó Jó 
zsef Nimród-érmet kapott, a kitün
tetést Bánffy György, az O M W  el
nöke nyújtotta át. Ezután dr. Divi- 
ánszki János, a szövetség elnöke 
Hubertus Keresztet adott át Brun- 
ner Jánosnak és Sinler Istvánnak.

Knefély M-ária

ÚJ ÉLET SZÜLETIK
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SZÍNPADRA, VADÁSZOK
Minden ellenkező hírrel szemben 
nem szűnt meg az önzetlen, baráti 
segíteni akarás - erről győződhe
tett meg mindenki, aki látta a Vi
dám Színpad hasonló című két 
előadását március 29-én és ópnlis 
19-én. A szorvezóst végző Vadá
szati Kulturális Egyesület irodájá

nak megvásárlását szolgálta a két 
élő adás bevétele. Az ötlet vitat
hatatlanul Hofi Gézáé. Bodrogi 
Gyula .ragozta' nagy sikerrel to
vább. jutányosán adva a színházat 
két alkalommal is. A részt vevő mű
vészek - vadászok és szimpatizán
sok - díjazás nélkül, megható köz

vetlenséggel és segíteni akarással 
vállalták a fellépést. Ezűton kö
szönjük meg: Balázsovits Lajos, 
Bánffy György. Benkó Gyula. Ben- 
kó Peter. Bitskey Tibor, Bodrogi 
Gyula. Donatella Failoni, a Fanfá
rok együttes. Faragó Vera. Földi 
László, Gyarmati István, Hofi Géza,

Horváth Gyula. Koncz Gábor. Osz- 
ter Sándor. Rakk Tamás. Raksányi 
Gellért. Seres Ildikó, Straub Dozsó 
és Tiboldi Mária a közönség szá
mára igazán maradandó emléket 
jelentő játékát, a közönségnek pe
dig azt. hogy mindkét előadásra 
minden jegy elkelt.

Rakk Tamás. a VERG A  sokoldalú vezérigazgatója, aki ezúttal népdalénekesként t z ó -  Hofi Géza magénszáme után mér mindenki, mindent megértett
rakortatta a vendégeket. Bodrogi Gyulát 60 születésnapja alkalmából köszöntötte

A referenciaterület hírei
A félreértések elkerülése érdekében s Győr-Sopron-Moson 
megyei 5-301. számú vadászterületet nem a Vadászlap vagy 
a Vadászati Kulturális Egyesület bérli, hanem a Pannonvad 
Vadásztársaság, amelynek a szerkesztőség munkatársai is 
a vezetőség hozzájárult a területen történtek közléséhez.

Amint az várható volt, az előző bér
lő társaság az általunk felajánlott 
összeget a vadgazdálkodási beren
dezésekért nem fogadta el. hanem 
panaszt tett a miniszternél. Lapzár
táig az állásfoglalás nem született 
meg. Sorra jelentkeznek azonban 
azok az ..átvert”  vadásztársasági ta
gok - szám szerint tízen voltak - 
akiket a társaság 80 ezer forintos be
lépési díjért vett fel akkor, amikor 
már tudták, hogy év végével a bérleti 
szerződésük lejár. Akadtak közöttük 
olyanok is, akik a puskájukat el sem 
sütötték ezért a pénzért. Többjük 
kérte vissza a pénzt, de arra való hi
vatkozással, hogy a társaság nem 
szűnt meg. csupán területnélkülivé 
vált, nem kapták vissza.

Szép számmal akad érdeklődő a 
meghirdetett és a Pilisi Parkerdő- 
gazdaságnál eredményes rendszer
nek bizonyult a vadkárelhárító va
dászatokra a környékbeli bérkilövő 
társaságoktól, annak ellenére, hogy 
a megyében az ilyenfajta vadászat
nak hagyománya nincs. Tájékozta
tó leveleinkre, amelyet elküldtünk 
Győrbe és Veszprémbe a szövetsé
gekhez. ill. a vadászati felügyelők
höz - három biztató választ már 
kaptunk, Gyeginszki úr válaszára 
még várunk, minden bizonnyal a 
március 5-én beadott vadgazdálko
dási tervünk jóváhagyásával egy-

időben fog a terület nélküli vadá
szoknak vadkárelhárító vadászati 
lehetőséget nyújtó akciónkra rea
gálni. Minden társasággal külön 
szerződéseket köt a társaság képvi
selője. Sajnos nem ritka a bizalmat
lanság, félnek attól, hogy esetleg 
olyan helyeken lesznek a lesek, 
ahol az esély kicsi. Bár a vadászat
hoz mindenképpen szerencse is 
kell, a lesek olyan helyeken van
nak. ahol fokozott a vadkárveszély, 
erről előzetes szemle alapján a vevő 
is meggyőződhet a kísérő hivatásos 
vadászok jelenlétében.

Frissen lőtt. vemhes szarvastehén 
volt egy áprilisi vadorzó „ottfelej
teti”  zsákmánya az őrzött makkve
tés közelében. A  beazonosíthatat- 
lan gyöngygolyó, S-Ball plasztik, 
alapos munkát végzett, de a tettes - 
egyelőre - ismeretlen.

Hat helyen épült ideiglenes itató
hely, és két helyütt megtörtént az 
első előzetes vadkárbecslés, amely
ben végül is megegyezés született. 
A  vadhús felvásárlására szerződést 
kötöttünk a Green Bullett Kft.-vcl.

amelynek képviselője vállalta, hogy 
a ravazdi erdészethez a hűtőkamrát 
május l-jéig leszállítja.

Kudarcként könyvelhetjük el, 
hogy mindenféle ígéretek ellenére 
sem sikerült csicsókagumót besze
rezni, így a továbbtelepítésre szánt 
vadföldet bevetni.

A  Hubertus Bt.-töl megrendeltük 
a felszerelendő villanypásztorok
hoz szükséges készülékeket, az egyik 
hálózatról működik, a másik energi
aforrása napelem. Védendő egy ha
zai diótelepítési kísérleti terület, 
amelyet az erdészet eredetileg kerí
téssel kívánt megvédeni. A  másik 
berendezéssel mezőgazdasági kul
túrát szeretnénk megvédelmezni.

A  szakmai munka elsősorban a 
májusi őzbakvadászatokra való fel
készülés, az elejtésre kijelölt bakok 
feltérképezése, előzetes bírálata. A 
mezőgazdasági területeken az őzek 
bizalmatlanok, messziről menekül
nek, a bakok között csak elvétve 
akad korosabb példány, így ebben 
a/, esztendőben jószerint csak selej
tezésre lesz lehetőség. Az esetleges

szerencsés kivétel csak a szabályt 
erősítheti. A  terület adottságaihoz 
képest nagyon kevés az őz, még 
azokon a helyeken is, ahol ideális 
számára az élőhely. Gondolkodunk 
azon, hogy minimálisra csökkent
jük a lelövést és hozunk jobb terü
letről őzeket.

A  területen az átmenő gépkocsi 
forgalom ellen az erdei utak egy
részt sorompókkal lezártuk. Ez a lé
pésünk - tudjuk - a környék lakói
nál nem volt népszerű, de óhatatla
nul szükséges a vad nyugalma érde
kében. Akadt szándékos rongálás, 
fenyegetőzés, ..üzengetés**, de a do
log „működik” .

Megkapták a felszereléseiket a 
hivatásos vadászok, a fegyvereket 
nem számolva csak a rendeletben 
előírt ruházat értéke mintegy hatva
nezer forint. Egyenruházatnak szá
mit, nem személyijővedelemadó- 
köteles. külön ITJ-számon számol
ható el számla ellenében és csak a 
kihordási idő után kerül tulajdon
ba. A  31 hektár vadföld költsége - 
talajelőkészítés, műtrágya-, vető- 
mag, egyéb munkákkal - hektáron
ként 20 967 Ft. összesen 650 000 Ft. 
A  vetett növényfajok: zab. borsós- 
zabos-napraforgó, takarmányká
poszta, lucerna, köles, cirok.

(A jövő hónapban is folytatjuk!)



NAGY MAGYAR VADÁSZOK
,A hajtásban két medve zavartatott fel, egy gyengébb 
és egy teljesen kifejlett, erős példány. Ez utóbbi egy 
paraszt puskásnak tartott, ez által megsebesittetett, 

honnan Lodzinsky felé vette irányát. Ez a medvét 
észrevéve, rögtön czélba vette, de mindkét csöve 
csütörtököt mondott: a medve ekkor észrevette 

a vadászt s ádáz dühvei rohant, egyik talpával bal 
karjára oly súlyos csapást mérve, hogy arról 

az izomzatot letépte. Midőn ezen ütésre Lodzinsky

egyensúlyt vesztve elbukott, a medve egy második 
ütést mért fejének, mely a fejbőrt hasította szét: ezután 
fogai közé kapta a vadász jobb oldalát, mely alkalommal 

két bordáját nyomta be, s a máját megsértette. Csak 
ekkor sikerült a lármára összesereglett hajtők 

és vadászoknak a medvét leteríthetni. Lodzinsky még 
élve szállíttatott haza, hol azonban daczára a 

legszorgosabb gyógykezelésnek, október 20-án iszonyú 
fájdalmak közt meghalt."

POLIFKA A LA JO S

POLIFKA ALAJOS
Polifka Alajos 1814. január 21-én 
született a csehországi Neuhof vá
roskában. Az erdészeti tanfolyam 
elvégzése után 1831-ben a 17 éves 
ifjú már mint pagonyerdészsegéd a 
Schönbom uradalomban szolgált. 
Gazdája, gróf Schönborn Buck- 
heim Ervin a hatalmas kiterjedésű
- hajdan a Rákóczi uradalomhoz 
tartozó - munkácsi és beregszent- 
miklósi uradalmak tulajdonosa 
volt. mely uradalmak erdőterülete 
203 685 katasztrális hold volt! 
Munkáját a fiatal Polifka közmeg
elégedésre végezte, ugyanis 1838- 
ban ugyanitt már mint pagonyer
dész működött. Időközben tökéle
tesen elsajátította a magyar nyelvet, 
így 1845-ben a havasok közelében 
fekvő Szolyvára helyezték kezelő 
erdőtisztnek. Innen 1852-ben főer- 
dészi beosztásban - szolgálati ér
dekből - Nagy-Dobronyba irányí
tották. Végül Schönborn gróf 1863- 
ban Polifkát uradalmi fővadász
mesterévé léptette elő, aki a bereg- 
szentmiklósi kastélyban székelő hi
vatalát haláláig, urának legtelje
sebb megelégedésére vezette.

Polifka több mint 50 évet szolgált 
a fentiekben már említett urada
lomban! Szenvedélyes vadász és ki
váló vadászatszervező, szakmájá
nak minden csinját-bínját ismerő 
hivatásos vadász volt. Pályafutásá
nak egyik legkiemelkedőbb esemé
nye az 1879-ben Rudolf trónörökös 
részére rendezett medvevadászata 
volt, mivel a koronahercegnek az
előtt még nem volt alkalma medvé
re lőni. Polifka a vadászathoz 40 er
dészt és erdőtisztet, valamint 80 
hajtót alkalmazott. Mint a korabeli 
leírásból tudjuk, félméteres hó. 
csendes, derült idő, -7 °C  volt. Alig 
kezdődött meg a tervszerű hajtás, 
„...előcsőrtetett egy szénfekete szí
nű mintegy négyéves medve...”  és 
egyenesen a trónörökös felé tartott. 
Rudolf azonban egy jól irányzott 
lövéssel leterítette, ráadásul rövid
del ezután egy másik, fiatal medvét 
is elejtett. Öröme leírhatatlan volt. s 
a ritka eredményről azonnal értesí
tette apját - Ferenc József császárt 
és királyt - Budán, s még aznap egy

renc József 35 éves lőjegyzékében - 
43 138 darab elejtett vad között - 
pedig mindössze egy medve szere
pelt.

Polifka 1881-ben 180 vendég sze- 
retetétől övezve ünnepelte szolgála
tának 50 éves évfordulóját Munká
cson. a „Csillag”  vendéglőben. A 
bensőséges ünnepségen elsőként a 
főispán szólt néhány keresetlen 
szót az ünnepelthez. méltatva hosz- 
szú pályafutását, közéletben szer
zett érdemeit. Külön kiemelte, hogy 
a vadászat körül szerzett érdeme 
..egész a trón magaslatáig felemel
kedett” , majd feltűzte Polifka mel
lére a „Ferencz József rend lovag
keresztjét” . Ezután még sok értékes 
ajándékot kapott, legvégül az ura
dalmi tisztikar által e célra készítte
tett. ezüst díszekkel ékített diszal- 
bumot, melybe az összes kollégái 
„cabinet nagyságú”  fénykéné volt 
beragasztva. Az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet pedig diszok- 
mánnyal tüntette ki. Azonban ezt 
követően sem vonult nyugalomba, 
hanem tovább folytatta egykoron 
vállalt és szeretett mesterségét, szin
te élete utolsó órájáig.

Korának egyik leghíresebb vadá
sza volt. Halála után a „Vadász 
Lap”  egyik munkatársa a követke
zőket irta róla: „Igazi meghatottság 
vesz rajtunk erőt. midőn e gyászhirt 
olvassuk; eszünkbe jutnak azok az 
emlékezetes szép napok, miket kö
rében töltheténk, midőn a munká
csi uradalomhoz tartozó pompás 
vadászatokon több ízben részt vet
tünk. A már akkor is öreg Poliíka 
napokig vadászott velünk, a legszí
vesebben és a fáradtság legkisebb 
nyomai nélkül. Bámulatos ember 
volt. Kötelességében az önfeláldo
zásig buzgó, hű és nemes. Igazi 
prototipje a nemes értelemben vett 
vadásznak! Élete, különösen fia
talabb évei a tapasztalatok és va
dászkalandok oly gazdag tárháza, a 
minővel kívüle más alig dicseked
hetik.”

77 éves korában. 1891. május 14- 
én hunyt cl.

Bányai József

(1814-1891)

R betűvel s koronával díszített, gyé
mántokkal ékesített melltűt ajándé
kozott Polifkának, köszönetül a si
keres és jól szervezett vadászatért.

Polifka maca is eredményesen 
vadászott medvékre, mely nemes 
vadból élete folyamán több mint 40 
darabot lőtt! Kortársai egyszerűen 
csak „öreg medvevadász” -nak ne
vezték. E  ki%ételes teljesítmény ér
zékeltetésére álljon itt néhány ösz- 
szehasonlitó adat: A  Schönborn

uradalomban készült kimutatás sze
rint 1865-1875 között eltelt 10 év
ben összesen 88 medvét lőttek. 
Ugyanitt 1877-ben mindössze 3-at. 
Erdély egyik leghíresebb vadásza. 
Újfalvi Sándor is „csak”  8 medvét 
lőtt 52 évig tartó vadászatai során. 
Könyvében azonban említést tesz 
egy Miskolczi nevű kisnemesről. 
aki rövid élete során - 40 évesen 
halt meg. medve által - 18 medvét 
ejtett el. A szenvedélyes vadász, Fe
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A TUDOMÁNY MŰHELYEIBŐL
Köztudott, hogy a benyújtott pályázatok kedvező elbírálása 
után a Földművelésügyi Minisztérium kutatási témákat támo
gat elsősorban a vadászjegyekből, a külföldi vadászok vadá
szati engedélyeiből képződő Vadgazdálkodási Alapból. Éven
te mintegy 20 millió forintot költenek a kutatásra, a szakirá-

DR. CSÁNYI SÁNDOR:

A fácánállományok hasznosításának és a kibocsátott 
fácánok megtérülésének értékelése

nyú felsőfokú oktatási intézmények kutatóhelyeinek támoga
tására. Miután a múlt óv végén egy sor kutatási témájából ké
szült zárójelentés (1991-1993), ezúttal a GATE Vadbiológiai Ok
tató és Kutató Állomásán befejeződött kutatások összefogla
lóinak közlését kezdjük el. az első részben három témával.

DR. MÁTRAI GÁBORNÉ:

A racionális fácángazdálkodás 
szükségessé leszi az állomány dina
mikájának megismerését, a kibo
csátás és a hasznosítás közötti kap
csolatok feltárását. Ennek elősegí
tése érdekében országos és megyei 
szintű adatok felhasználásával, 
olyan hasznosítási modellt dolgoz
tunk ki. amely a kibocsátott fácá
nok megtérülését is figyelembe ve
szi. Megállapítottuk, hogy az általá
nosan elterjedt gyakorlattal folyó 
kibocsátás növelése nem feltétlenül 
jár együtt a magasabb hasznosítás
sal. Általános jelenség a természe
tes állomány túlhasznosítása is a 2 
db/tojó felnevelt szaporulat szint
jén, esetenként erősebben.

A kibocsátást végző és nem vég
ző vadgazdálkodási egységek fá
cánbecslési. lelövcsi és befogási 
adatai segítségével meghatároztuk 
a természetes fácánállomány hasz
nosításának jellemzőit, valamint 
megbecsültük a természetes és ki

bocsátott állomány terítékhez való 
hozzájárulását. Az adatok elemzé
se, bár nagy szóródással, azt mutat
ta. hogy 1*>90 és 1992 között a be
csült facánállomány, a kibocsátás és 
a hasznosítás is csökkent. A kibo
csátott fácánok megtérülése várha
tóan 20%-©s. Egy természetes fácá- 
negyedre jutó hasznosított mennyi
ség legalább azonos, vagy nagyobb, 
mint egy kibocsátott fácánra jutó 
hasznosítás.

Az eredmények alapján szüksé
gesnek tartjuk a természetes állo
mányok populációdinamikájának 
vizsgálatát, a kibocsátott fácánok 
megtérülésének nagy mintaszámon 
alapuló becslését, továbbá indo
koltnak tartjuk a kibocsátások gaz
daságosságára vonatkozó Ökonó
miai elemzések elvégzését, valamint 
olyan kibocsátási technológiák al
kalmazását. amelyek nem veszé
lyeztetik a természetes állományt.

DR. SOMOGYVÁRY VILMOS:

Mezőgazdasági és erdőművelésre alkalmatlan területek 
vadtenyésztéssel történő hasznosítása

Országos felmérést készítettünk me
gyénkénti bontásban gazdálkodók és 
művelési ágak szerint a 17 aranykorona 
érték alatti földekről.

Megállapítottuk, hogy az összes föl
dterület 25,4%-a mintegy 1.7 millió ha 
gyenge adottságú.

A legtöbb gyenge adottságú terület 
Szabolcs-Szatmár megyében van. 16,2% 
(275.254 ha). F.zt követi 13.3%-kal 
(226.334 ha) Borsod-Abaúj-Zemplén 
megye és Bács-Kiskun megye 12,1%-kal 
(205.657 ha). Nem elhanyagolható So
mogy megye I0.5%kal (177.504 ha) és 
Hajdú-Bihar megye 8,1%-kal (137.801 
ha).

Ezen földterületek egy részének vad
dal történő hasznosítására beruházás- 
megtérülési tanulmánytervet készítet
tünk. Az adatok kiértékelése útin meg
állapítottuk. hogy a gyenge adottságú 
földterületek egy részén célszerű szar
vasfarmot létrehozni, amely alternatív 
állattenyésztési ágazata lehet a farmgaz
daságok számára. Ha 4,4 millió Ft beru
házási költségű szarvasfarmra betelepí
tünk 200 db tenyészállatot 6.1 millió Ft 
értékben, akkor a beruházásunk öt év 
alatt megtérül. Nagv előnye, hogy jól el
adható. magas árfekvésű a fejlett orszá
gokban keresett termékeket állít elő.

Ennek modellezésére kialakítottunk 
egy 10 ha-os szarvasfarmot a GATE 
Vadbiológiai Oktató és Kutató Állomás 
babati kísérleti területén.

A farm törzsállományát szabadal
maztatott nagyhálós módszerünkkel 
fogtuk és vásároltuk meg a Gemenci Er
dő- és Vadgazdaság területén.

Elvégeztük a farm beüzemelését, és 
rendszeres állategészségügyi vizsgálato
kat, agancsulamtáít, produkciómércst 
végeztünk.

Takarmányozási vizsgálatokat végez
tünk. melynek célja, hogy a legnagyobb 
költségtényezőt a legkisebb szintre le- 
csökkentsük. Cukorgyári melléktermék
ből készített vadtápot szívesen fogyasz
totta a gímszarvas. A hagyományos vad
tápnál többet fogyasztott ugyan, de a 
költségösszehasonlitás után a kísérleti 
vadtápkölueg eredménye volt a kedve
zőbb.

Kidolgoztunk egy spermavételi eljá
rást, ennek eredményeként mintegy száz 
adag kiváló minőségű gimbikától nyert 
spermát tárolunk folyékony nitro
génben.

Az utolsó ellenőrzés 1993. XI. 25-én 
volt. amikor a következő kedvező ered
ményt mértük: a sperma koncentrációja 
133.65 millió/ml ( ± 18.86), a mozgáské
pesség 91.75% (±3.59) volt.

Teszteltük a technológiai berendezé
seket.

A tapasztalatok alapján zárttéri gim- 
tenyésztési technológiát készítettünk.

A technológiai előírások betartásával 
kezdő farmtulajdonosok is - szaktaná
csadással - eredményesen tudják mű
ködtetni a szarvasfarmot.

Az együttelo növenyevo nagyvadfajok és elohelyük 
környezeti kapcsolatai

Négy együttélő vadfaj, a szarvas, 
dám, őz cs a muflon szezonális táp
lálékát elemeztük a Gödöllői domb
vidéken kijelölt 398 ha-os vizsgálati 
területen azzal a céllal, hogy feltár
juk fajspecifikus táplálkozási sajá
tosságaikat, meghatározzuk niche- 
szélességüket és kompetíciós viszo
nyaikat. továbbá megtaláljuk a kü
lönböző élőhelyfragmentumok je
lentőségét az egyes vadfajok táplálé
ka közötti eltérésekben. A vizsgála
tot 327 db hullatékcsomó mikroszö- 
vettani analízisével, a vegetációjel- 
lemzést és a hulladékgyűjtést pedig 
évszakonként 96-107 db mintaterü
leten végeztük. Az adatok értékelé
séhez egy- és többváltozatos statisz
tikai módszereket használtuk.

A fásszárúak, egyszikűek és a 
kétszikűek hasonló arányban jelen
tek meg a négy növényevő táplálé
kában az év folyamán. Tipikus volt 
a fásszárúak dominanciája (51- 
81%) mellett, a viszonylag több két
szikű (33-36%) és a kevés egyszikű 
(6 14%) növény. Ebben az összeha
sonlításban a legtöbb különbség 
csak a szarvasfélék és a muflon táp
láléka között volt.

A növénycsoportokon belül, a fő 
táplálékalkotó növényfajok fogyasz
tásában nemcsak évszakról évszak
ra, hanem az egyes évszakokon be
lül, a vadfajok között is jelentős kü
lönbségeket találtunk, melyek iga
zolták az együttélő növényevőkre 
jellemző, fajspecifikus táplálékvá
lasztást.

A tavaszi-nyári periódusban do
mináns növényfajok akác: szarvas, 
őz (31-30%); fenyő: dám. őz (27- 
20%); tölgy: őz (36°/o): lucerna: 
muflon (33%). Kisérőfajok (£  5%): 
bodza, sajmeggy, fagyai, juhar, sze
der, lepényfa, jágerkender, egyszikű
ek. A  kisérőfajok, a domináns nö
vényekhez hasonlóan, különböző 
vadfajok táplálékában, eltérő 
arányban jelentek meg. A táplálék 
és a vegetáció botanikai összetétele 
különbözött: feltűnően magas pre
ferencia (P l >0,7) jellemezte a bo
dzát (szarvas), fenyőt (dám,) szed
ret (szarvas).

Az ősszel domináns növényfajok 
az akác: mindegyik vadfaj (20- 
37%); fenyő: dám, muflon (24- 
19%); tölgy: szarvas (21%); lucerna: 
szarvas, muflon (19-21%); egyszi
kűek: dám, őz (20-20%). Kíserőfa- 
jok (£  5%): bodza, sajmeggy, szeder, 
libatop. peszterce. A kisérőfajok fo
gyasztását továbbra is a vadfajok 
közötti változatosság jellemezte. A 
táplálék és a vegetáció botanikai 
összetétele különbözött: feltűnően

magas preferenciája volt (P l >0,7) 
a bodzának (szarvas), libatopnak 
(dám. muflon), ill. elkerülték az 
egyszikűeket (szarsas, muflon).

Telén domináns növényfaj a fe
nyő: dám, őz, muflon (58-06%) és 
az akác: szarvas (32%). Kisérőfajok 
(egyenlőtlen arányban): tölgy, bo
dza, sajmeggy, szeder, egyszikűek. A 
táplálék és a vegetáció botanikai 
összetétele különbözött: feltűnően 
magas preferenciája (P l >0,7) volt 
a bodzának (szarvas, dám), fenyő
nek (dám. őz. muflon) és a szeder
nek (őz, muflon), ill. a tölgyet a 
dám és az őz kerülték el (ennyire).

A  szarvas, dám, őz és a muflon 
között a táplálékforrásokért való 
versengés (táplálékkompetició) a 
téli hónapokban volt a legmaga
sabb. A szarvas és a többi vadfaj 
közötti kompetició azonban még té
len is szembetűnően kisebb volt, 
mint a dám-őz-muflon közötti 
kompetíciós viszonyok. Ez látvá
nyosan igazolja, hogy a szarvas 
nagy mozgáskörzete erőteljesen le
csökkenti kompeticióját az élőhely 
egy-egy szűk - de nem azonos - 
fragmentumát használó többi vad
fajjal. A dám, őz és a muflon niche- 
szélessége azt mutatta, hogy a ma
gas kompeticiót okozó domináns 
növényeket más és más területfol- 
tokból kellett választaniuk.

Az eredmények felhívják a fi
gyelmet arra, hogy a vadeltartóké- 
pesség-számitások sem nélkülözhe
tik az adott területen élő vadfajok 
szezonális táplálékának ismeretét, 
mert a táplálékforrások összege 
nem deduktív módon jelenik meg a 
különböző vadfajok étrendjében.

A vizsgálati területen valódi táp- 
lálékkompeticióval valószínűleg nem 
kell számolni addig, amíg a források 
korlátlanul hozzáférhetők és amíg a 
vadfajok térben képesek elkerülni 
egymást. Egyes élőhelytipusok azo
nos időszakban történő intenzív 
használata azonban a források be
szűkülésével járhat. Ez részben fel
veti a tájidegen vadfajok betelepíté
sének biológiai értelemben vett jo
gosságát, részben felhívja a figyel
met azokra a fásszárú növényekre, 
amelyek nagyobb aránya nemcsak 
az erdőgazdálkodás számára volna 
hasznos (talaj- és törzsárny alás), ha
nem a vadfajok - eltérő faji sajátos
ságaiból következő - különbözősége 
is jobban érvény re juthatna. Mindez 
pedig - a vadsűrűség szigorú kont
rollja mellett - a vadkárok csökke
nésében és a rendkívül költséges ke
rítések feleslegessé válásában nyil
vánulhatna meg.
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A vadászati törvény hiánya, a va 
dászati jog ellentmondásai to
vábbra is foglalkoztatják a közvé
leményt. A sajtóban a témák 
rendre terítékre kerülnek.

.Kilőtték a vadászokat, legalábbis a 
Kisalföldi Erdó- es Fafeldolgozó Gaz
daság vadászterületeiről. Az eljárás a 
szokásos, kerulóutas magyar gyakorlat 
és a paragrafusok betűje szerint tor 
tént. A nemzeti értéket képviselő vad
állomány azonban csak akkor lesz biz
tonságban. ha a jog és a vadak azonos 
ösvényen járnak Magyarországon az 
államé a vadászat joga. amelyet a jo 
got képviselő Földművelésügyi Minisz
térium átadott a területileg illotékes 
Kefagnak. Az élt is a szerzett jog elő
nyeivel. és a korábban kedvező vadá
szati bérleti dijat mintegy tízszeresére, 
hektáronként 150 200 forintra emelte. 
Ez volt az érdeke, hiszen a bérleti dij 
az erdőgazdaság bevétoleit gyarapí
totta Azzal sem sokat törődtek, hogy 
közben a jogtulajdonos FM irányel
veket adott ki a bérleti dijak összegé
re. s ez alig fele lett a Kefag tarifájá
nak. (...) A kisalföldi gyakorlat, misze
rint a vadásztársaságok csupán üzleti 
alapon, a szakmai szempontok figyol- 
rr.en kivul hagyásával váltogathatják 
egymást a területeken, számos jogi 
problémát is előrevetít. Nemzetközi 
bonyodalmat jelenthet, hogy a terüle
tét elveszítő vadasztársaság képtelen 
betartani a korábban megkötött szer
ződését. mely szerint külföldi vadászo
kat fogad. A jogi gubancok kibogozá
sára vélhetően lehet megoldásokat ta
lálni A vadászati törvény hiányában vi
ruló rablógazdálkodás azonban a nem
zeti vagyont veszélyezteti* - írja a 
Népszabadság Kilőtték a puská
sokat című cikkében.

Az erdészlobby és az ónkormányza
tok ütközése a témdja a 24 Órában 
megjelent Kinek szép az erdő? cí
mű írásnak

.A monopolhelyzetűket még mindig 
élvező erdőgazdaságok eladják az er
dő nyújtotta közösségi javakat, a vadat

és a vadászati jogot is. Saját zsebükre 
gazdálkodnak E ponton ütközik az er- 
dészlobby és az ellenük fellepni nem 
képes önkormányzatok érdeke. Az 
1990 augusztusában hatályba lépott 
Önkormányzati törvény az onkormány- 
zat bevételi forrásaként határozza 
meg a közigazgatási területhez tartozó 
vadászterületen a vadászati jog hasz
nosításának jövedelmet. Az erdőgaz
daság az ónkormányzatot (a községet) 
megillető pénz kifezetése helyett a 
Polgári Törvénykönyv réges régi. de 
számukra kedvező rendeleteire hivat
kozva elzárkózik törvényes kötelezett
ségének teljesítésétől. Figyelmen kívül 
hagyják a földművelésügyi miniszter 
1991-ben kiadott ajánlását is Közben 
a méltán híres nagyvadállomány árve
résre. vagy hogy ne mondjuk, ebek 
harmmeadjára kerül. Tiborc panasza 
óta többször is fordult a világ Ennek 
cllenéro - vagy ezért - a terület .gaz
dái' elfelejtve, hogy csak kezelői és 
nem tulajdonosai a vadállománynak, 
lövik és lövetik űgymond .saját' 
szarvasaikat - amiért még persze be
vétel sem jár. Hogy ez nem politikus, 
még kevésbé etikus megoldás, az az 
erdészetek urait nem érdekli Pedig 
bármelyik oldalról is kezdjük vizsgálni, 
ez jogi. gazdasági, természetvédelmi, 
vadászati és nem utolsósorban erköl
csi kérdés - természetesen nemcsak 
egy erdészet és egy önkormányzat 
ügye.'

Színész, vadász, képviselő... a cí
me a Zalai Hirlap interjújának,
amelybon Bánffy György vall szenve
délyéről. .A főként színművészként is
mert Bánffy György eredeti hivatása 
mellett igazán sokféle közszeroplést 
vállal. Mégis, melyik .bőreben' érzi 
magát legjobban: a művészében, a 
képviselőében vagy a vadászéban? - 
kérdeztük tőle egy minapi zalaszent- 
gróti előadói estje előtt.
- (.. .) Harmadik területe az életem
nek a vadászat Ez az igazi szenvedé
lyem. ami nem más. mint az erőforrá
saim. az egészségem és a külső bel
ső egyensúlyom biztosítása. Amikor

váltamra veszem a puskát és elkez
dek járkálni, hegynek föl, hegynek le
- még ha közben nem látok vadat 
vagy nem sikerül elejtenem a 
csönd, a magány, az egyedüllét olyan 
harmóniát teremt bennem, hogy sok
kal magabiztosabban, erőteljesebben 
tudok visszatérni a mindennapi élet
be. a munkámhoz, legyen az színészi 
vagy akár politikai S hát az Országos 
Magyar Vadászati Védegylet elnöksé
ge is leköt, de szenvedelyemból kö
vetkezik. hogy ez a munkakor szerves 
része a vadaszat iránt érzett elkötele
zettségemnek.'

Az erdők, a mezők szerelmesét
ismorhetik meg a Kelet Magyaror
szág olvasói: .A vadászatot, a vad- 
gazdálkodást. a természetvédelmet, a 
környezetvédelmet egyazon témakör
ben kezoli. Erdők, mezők szerelmese, 
közhasznú tevékenységének sokan 
örülhetnek A Nyíregyházi Mezőgaz
dasági Főiskolán vadgazdálkodási 
alapismereteket oktat, előadásokat 
tart kezdő és haladó vadászoknak. 
Megyeszerte sokan isménk és tiszte
lik dr. Gazdag Ferencet, a mező
gazdasági főiskola adjunktusát. Érde
kes ember, szines egyéniség Büszke 
a szép mivú. veretes vadászfegyverei
re. valamint a trófeáira is. Vadászku
tyák tenyésztésével foglalkozik, kutyái 
hazai és nemzetközi vorsonyekon fé
nyes dijakat nyertek. Szenvedéllyel 
beszél a vadászatról, a vadászat esz
közeiről. de hangsúlyozza: a vadászat 
nem csupán hobbi és szenvedely. 
sokkal több annál. Hitvallása szerint a 
vadászat életforma és férfias sport. 
Ha valaki a vadászattal kapcsolatban 
a politikára tereli a szöt. hangsúlyoz
za: nem igaz az. hogy az elmúlt rend
szerben csakis a kiváltságosok kerül
hettek be a vadásztársaságokba, s 
minden vadász etikátlanul viselkedett. 
Am azt is hozzáteszi: minden társa
dalom elitje egy kicsit privilegizálja 
magának a vadaszat jogát. Egyébként 
a vadászat társadalmi megítélése vál
tozik. és ehhez kapcsolódóan készül 
az új vadászati tőrvény tervezete '

Egy januári - Franciaországban tör
tént. ám magyar vonatkozású -, halá
los kimenetelű vadászbalesetre tér 
vissza a Szolnok megyében megjele
nő Új Néplap Állóvíz az igazság 
körül cimú cikkeben. .A franciaor
szági Buironfosse helységhez közeli 
erdőben meghalt Medgyesi Mihály 
karcagi vadász, aki hetedmagával tar
tózkodott kint egy delegáció tagja
ként Munkatársunk özvegyétől arról 
érdeklődött, mi történt azóta - Fér
jem a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Önkormányzat és a Foldmúvelésugyi 
Minisztérium Megyei Hivatalának de
legációjával utazott testvérmegyébe, 
Picardiaba. ezért nem értem, hogy ez 
a szörnyű tragédia miért nem érdekli 
az út szereplőit. Lassan eltelik három 
hónap, s nem történt még semmi, 
így felmerül bennem, mi lehet az oka 
annak, hogy sehonnan nem kaptunk 
hivatalos tajékoztatást, hiszen engem 
és a családot a magyar csoport veze
tője vagy annak felettesei - bizonyára 
saját érdekeit tartották szem előtt - 
mind a mai napig még fel sem keres
tek. s egyetlen szó erejéig nem tájé
koztattak arról, hogy mi történt, ho
gyan halt meg a férjem. Én mint fele
ség, ebbe nem nyugodtam bele, 
ezért felvettem a kapcsolatot a fran
cia hatóságokkal, s tóluk érdeklődtem 
az eset felól Megtudtam, hogy a ha
lálos lövés elkövetésével a delegáció 
vezetőjét gyanúsítják. 0 az FM Me
gyei Hivatalának vadászati főfelügye
lője most is. annak ellenére, hogy a 
megyei vadászszovetség elnöksége 
kezdeményezte munkáltatóiénál, 
hogy a vizsgálat idejére a vadászati 
főfelügyelői feladatai alól mentesit- 
ség Azt. hogy a férjemnek igy kellett 
meghalnia, nem tudom elfogadni, s 
azt sem, hogy halála nem érdekli a 
hatóságokat. Ez azt sugallja, hogy 
'magasabb körökben' nem akarják, 
hogy kiderüljön az igazság. Vadász
berkekben is értetlenül állnak a dolog 
előtt.'

összeállította: K. J.
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Inkey István irta Iharosberényből:
József-nap előtt egy héttel lőttük 
az első szalonkát, a hó beálltával 
14 napi szünet volt és csak márci
us utolsó napjaiban egész április 
6-ig tartott a tulajdonképpeni sai- 
son, rövid, de meglehetős jó, 10-20 
db esett naponta, összesen löve
tett 143, ez ugyan kevés más évek
hez képest, de 8-10 vadásznapra 
kielégítő és ha a java időben a hó 
nem jön. úgy az idei saison egyike 
a legjobbaknak lett volna. Re
ményiem az ősz majd pótolja, mit 
a tavasz megvont tőlünk.**

Olvashatunk a lapban az 1886-87* 
es téli sze/on vadászatairól. Kiemeli 
a Bihar megyei Lugosi uradalom
ban gróf Zichy Jenő által rendezett 
vadászatokat. Sajnos ezek elég ba
lul sikerültek. ..... miután éppen 
semmi hó sem volt a hegyekben, 
nem feleltek meg a várakozások
nak. jóllehet naponta volt a hajtá
sokban 6-20-ig számlálható csopor

tokban disznó és őzvad. A szeren
cse nem kedvezett, dacára annak, 
hogy Báczi föerdész elég szakérte
lemmel rendezte a hajtásokat, me
lyekben kivált az őzvad szép szám
mal jelentkezett, de a puskások 
nagy része által a bak fel nem is
mertetvén, lőni sem mertek. Eshe
tett volna 6 disznó, 5 Őzbak és I ró
ka. Tényleg azonban csak I derék 
agyaras és egy szép kövér koca ke
rült terítékre. Az agyaras (kizsige
relve 175 kiló súlyú) legott Milán 
királynak elküldetett.”  A szerb 
uralkodóról már előző számunkban 
megemlékeztünk a betléri vadászat 
kapcsán.

Medvevadiszat cím alatt közük, 
hogy a kőhalmi erdőségben egy fia
tal medvét lőttek. ..A nagy reményű 
ifjú bocsnak saját külön tragédiája 
volt. melyet a szabadság tragédiájá
nak lehetne nevezni. Egy hadnagy- 
kapta a fiatal medvét a Kárpátok
ból ajándékba, s a kedves állaton a

jó nevelés fogott is, de egyszer csak 
elérte a szabadság utáni vágy, meg
szökött pár héttel ezelőtt s most - 
tekintet nélkül az ő magas művelt
ségére. úgy lelőtték öt is. akár egy 
parasztmedvét.”

Ma már nosztalgiával olvashatjuk a 
Rákos-patakban elejtett vidráról
szóló hírt. Nehéz elhinni, hogy a 
mai, beton közé szorított, hűvös 
csatorna annak idején ritka állatok 
élőhelye volt. A vidrák módfelett 
érdekelték a szerkesztőséget, mert 
több hír is foglalkozik velük.

Az egyik szintén fővárosi vonatko
zású: „A  Dunából pedig, a múlt hét 
egyik napján, szintén egy vidra ve
tődött be a fővárosba és észrevétel* 
vén. a Sóház utca 12. számú ház ud
varáig üldöztetett. hol aztán agyon
ütötték. Ez utóbbit hihetőleg a jég
zajlás sodorta magával a főváros 
közelébe.”

Bécs mellől is vidrákról tudósit a 
következő hír. „Vidra>adás/at. A 
hadcrsdorfi Laudon Park halastava 
közelében a Wiénben és mellékfo
lyóiban mindinkább kezdenek meg
honosodni a vidrák, s már több íz
ben nyújtottak alkalmat Rudolf 
trónörökösnek ez érdekes vadászat 
gyakorlására. így pár nappal ez
előtt is megjelent a trónörökös, az 
udvari vadász által vezetett kilenc 
kopóból állott vidra-kopó falkájá- 
val Hadersdorfban. A vadászat 
azonban csakhamar véget ért anél
kül, hogy a fegyverre szükség lett 
volna, mert a gyakorlott derék fal
ka rövid fél óra alatt végzett a két 
vidrával. Mindkettő középnagysá
gú példány.”  Rudolf trónörökös 
nem sejtette ekkor, hogy két év 
múlva öngyilkosságot fog elkövet
ni, de a lap olvasói sem gondolhat
ták. hogy az évszázad múltán a vid
ra szigorúan védett állattá válik.

Dr. Róbert Péter
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PAROKAS BAK
(RÉSZLET)

A parókás agancs tulajdonkeppen 
daganatszerü elváltozás. Leggyak
rabban őzbakokon észlelhetjük. 
Kialakulását rendszerint a nemi 
mirigyek - elsősorban a herék - 
sérülése, illetve hiánya okozza: 
ezen állítást igazolja az a tény, 
hogy fiatal bakok kiherélésével a 
parókaképződést mesterségesen is 
elő lehet idézni.

Ennyit a tudományról. A gyakor
latban viszont a parókás agancsű 
vad nagyon kevés, szerencsére, hisz 
betegség, kóros sejtburjánzás okoz
za a trófea eltorzulását.

Mégis kívánatos zsákmány, ép
pen ritka előfordulása miatt, és fő
leg a magamfajta különlegessége
ket kedvelő néhány vadásznak.

Mindig enyhe vadászirigységgel 
nézegettem azon vadászbarátaim 
trófeagyűjteményét, melyeket 1-1 
parókás agancs díszített. Addig-ad- 
dig irigykedtem, míg végül mégis 
rám mosolygott a vadászszerencse 
és összeakadtam egy parókás őz- 
bakkal a gyótai vadászterületen.

A vöröséri erdőszél tábláján javá
ban virágzott a repce. Sárga özönén 
tobzódtak a méhek. H. Pista vad
őrünk egész napos magaslesépités 
után fáradtan vezette a platós 
UAZ-t az erdő szélén futó dűlőúton 
a vadászház felé. Ám a szép lát
ványnak nem tudott ellenállni, és 
így estefelé a vad is megindulhat, 
gondolattal megállította a gépko
csit, felmászott a platóra és körül- 
távcsövezte a tájat. A  virágtenger
ben jó messze, a golyólövés határán 
valami barnállott. Mire jobban 
megvizsgálta volna, eltűnt.

M i lehet az? Nem őzfej volt. A 
disznó sem látszik ki a magas nö
vényzetből, a szarvas viszont egész 
testtel kimagasodna. Hát akkor mi 
lehetett? Lázasan kutatta az előbbi 
látomás környékét, amikor jóval 
odébb ismét megjelent a barna folt.

Első nap fel sem ismerte, csupán 
másnap, amikor már korábban ki
ült gépkocsija tetejére és háromszor 
is meglátta a takarmányban bóklá
szó állatot, tudta megállapítani, 
hogy őzbak az ismeretlen, méghoz
zá parókás.

Mindkét hosszú agancsszárát vé
gig fedte a szőrös elváltozás.

Mire a vadőr velem találkozott, 
elvirágzott a repce. Sűrűn, magasan 
fedte a talajt, biztos rejtekhelyet 
biztosítva a vadnak.

Pista jelentését kételkedve fogad
tam. Bár nem szokott valótlant állí
tani, de mégis, hátha elnézte a dol
got. Akkor hiszem, ha magam is lá
tom elhatározással ültünk az UAZ- 
ba és az erdőszélen elhelyezkedve, a 
gépkocsiról figyeltük a repcetáblát. 
Azért a gépkocsiról, mert ilyen közel 
a lakott településhez nem építettünk 
magaslest, viszont a földről a buja 
növényzet akadályozta a kilátást.

Csendben beszélgetve Studinka 
Laci barátom jutott eszembe, akit 
májusi őzbakvadászatra hívott meg 
jó tíz éve a tapsonyi vadásztársa
ság. A vadászházban elköltött va
csora és eltöltött kellemes beszélge
tés után vendég és vendégváró éj
féltájt bújtak az ágyba, hajnali 
négyre állítva be az ébresztőórát.

Berregett is az becsülettel, de az 
álmos szemű vadászok kitekintve 
ködös, esős sötétet láttak, és így 
ágyban maradtak. Reggelre kissé 
reménykeltőbbre fordult az idő, de 
az eső még mindig csepergett. 
Meisterics Jancsi vadászmester kel
tette a vendéget:

Laci, ébresztő! Nem aludni jöt
tél. hanem vadászni.

Esőköpenyt pedig szereztem 
egyet, hogy el ne ázz - mondattal 
behozott egy kanárisárga műanyag 
viharkabátot és átnyújtotta az ál
mosan pislogónak.

Az álmosságból az első percben 
ijedt hunyoritás lett, majd felderül
tek a szemek és ártatlan arccal meg
kérdezte a kabátot tartó Laci:

Mondd Jancsi, mi ma egész reg
gel repcében vadászunk?

Éppen a vendéglátó elképedését 
képzeltem magam elé, amikor Pista 
oldalba bökött. Ott van, ott mozog 
valami.

A növényzet zöld síkjából tény
leg valami szürkésbama tömeg 
emelkedett ki. A  kereső távcső 
megmutatta személyazonosságát. 
Kis őzfej, rajta két fül és a fülek kö
zött kitöltve az egész hézagot egy 
nagy, barnás csomó meredezett, 
melyből két vékonyabb végződés 
állt ki. Minden kétséget kizáróan 
parókás agancsot hordozó őzbak 
bujkált előttünk.

A távcsövet a puskával cseréltem 
fel. Közben a fej eltűnt. Ismét elő a 
gukkert. Az őz jóval odébb mozdult, 
de csupán két agancsvége látszott, 
az is csak néha, kis időre. A  távolodó 
vad rövidesen teljesen belemerült a 
zöld növénytengerbe. Aznap többet 
nem is láttuk. De nem láttam kilenc 
további alkalommal sem, pedig ke
mény akarattal elhatároztam, hogy 
márpedig ezt a bakot megszerzem. 
Próbálkoztam este, cserkésztem reg
gel, kiültem már kora délután is. hát
ha mozdul, de azon kívül, hogy a 
szúnyogok a környéken mind felhiz- 
tak a véremen, egyéb eredményt 
nem tudtam felmutatni.

Ez is kimagasló teljesítménynek 
számított, mert a kérdéses esztendő 
igencsak bő szúnyogáldásnak örven
dezhetett. A cserkésző vadász se nem 
hallott, se nem látott a több száz tagú, 
feje körül repkedő, csapódó, zümmö
gő, nyüzsgő szúnyogfelhőtől. A  szú
nyogriasztó talán félóráig távol tar
totta a vérszivókat. de a bátrabbja 
nem vette tudomásul a folyadék pc- 
netráns szagát és folyamatosan táma

dott. Lesni egyenesen lehetetlen volt, 
mert az álló vagy ülő embert a szú
nyogokon felül a bögölyök is megro
hanták, mely férgek ellen az egyetlen 
fegyver a tenyér. Csapkodtam is szor
galmasan, de sokszor elkésve és szá
mos viszkető, maró csípést vakarva 
egyfolytában hadakoztam a rohamo
zó rovarhad ellen. Még szerencse, 
hogy a bögölyök a szürkület erősödé
sével elülnek, mint a madarak, de a 
szúnyogok annál erőszakosabbak. 
Bizony az ilyen szúnyogáldásos esz
tendőkben nem leányálom a vadász 
élete.

Közben levágták a repcét. A 
nagy gépek 3 nap alatt felfalták az 
egész táblát, sőt a termést is elhord- 
ták. csupán a tarló meredezett szá
radó, fonnyadó illatával.

Tizenegyedik próbálkozásomnál 
ismét elkísért Horváth P. vadőr. Gya
log mentünk a vadászháztól a pusz
tán át a vöröséri erdő sarkáig és on
nan az erdőszélen haladó földúton 
cserkésztünk tovább. Az őzek már el
kezdték a lakodalmat. A  sutákat ba
kok kisérgették, de fényes nappal is 
találkozhattunk holmi kereső lovag
gal. Ezért már kora délután elindul
tunk, hátha mozdul a parókás is.

Lassan ballagva, sokszor megáll
va. a repcetarló sarkánál állapod
tunk meg. Jó  órai várakozás után 
Pista javaslatára továbbcserkész
tünk. ugyanis előttünk alig fél kilo
méterre az erdőből tavalyelőtt 
mintegy 3 hektárra valót letermel
tek. a helyét erdeifenyő-csemctével 
ültették be és az alig arasznyi fács- 
kák közötti bő fű- és gaztermés az 
őzek kedvelt csemegézőhelyévé 
vált. Hátha kint csipeget a vágáson 
a keresett. Nem csipegetett, viszont 
egy suta és lovagja, egy bak már a 
csemeték között kereste az ízes rü
gyeket. A téglalap alakú vágás túlsó 
harmadában mozgolódtak.

A  bak gyilkos, egy ága sincs és 
nem is gyerek már - súgta Pista a 
kereső távcső alól.

Távcsövem hasonlót mutatott.
Lője meg - ettől úgy sem mer ki

bújni a parókás - biztatott kísérőm.
Kétrét görnyedve a közeii akác- 

fácska mellé lopóztam, hogy feltá
maszthassam puskámat.

A lövés előtt még egyszer megvizs
gálom - szándékkal a kereső távcsö
vet vettem a kezembe, de újabb őz 
vonta magára a figyelmemet.

A legelő párocska mögött, a vá
gás legtávolabbi sarkán, átlósan 
váltott át. szapora ügetéssel.

A parókás - mutatta a távcső és 
súgtam izgatottan Pistának, de mire 
kimondtam, már el is tűnt a szálas- 
erdő aljnövényzetében.

Gyorsan cserkésszünk oda - ja 
vasolta kísérőm, hátha meglátjuk, 
vagy kivált a tarlóra.

A javaslatot tett követte. Szapo
rán igyekezve, de mégis óvatosan

átcsúsztunk a vágás északi végére. 
Még a szerelmespár sem ugrott el.

A  parókást azonban nem talál
tuk.

Végigcserkésztem a vágás nyila
dékát. átkutattam a mező szegélyét, 
de sehol sem mozdult vad.

Ismét a csemetés sarkán tanakod
tunk. A  bak csak a szálasban rejtőz
het. Ha gyanúsat észlel, bizonyára 
nappali beállóhelyére, a vágás nyu
gati oldalán sűrűsödő fiatalosba bú
jik. Cselhez kell folyamodnunk. Pis
ta nagy félkörrel eléje siet, míg én a 
vágás északnyugati sarkán állok les
be. Kísérőm ágakat törve, néhányat 
köhentve felém tereli a keresettet, ha 
még a szálasban ólálkodik.

Vastag cserfa mellé húzódva vár 
tam az eseményeket. A  vágás mái 
üresen ásított. A  szerelmespár is cl- 
ugrott zaklatásunk elöl. Néhán> 
halk zörrenés, ágsúrlódás, majd 
Pista hangja izgatta figyelmemet.

Már a szálas szélén járt, amikor 
tőlem alig kőhajitásnyira kipattant 
az erdőből a parókás, és szökellve. 
a vágás csemetéi között igyekezett 
elérni a sűrűt.

A cáltávcsővel kísértem menekülé
sét. Hátha megtorpan, vagy lassítja 
futását. Sajnos nem lassított. Már 
majdnem elérte a sűrű mindent elrej
tő szegélyét. Nem várhattam tovább. 
Szügye elé kaptam a hajszálkeresztet 
és megérintettem a ravaszt.

A  dörrenés pillanatában a bak 
beugrott az erdőbe. Nem láthattam 
lövésem eredményét, de úgy érez
tem, jól engedtem útjára a golyót. 
Megkönnyebbülést jelentő sóhajjal 
töröltem le homlokomról az izzad
ságot, meg a rám tapadt szúnyogo
kat és vártam Pista érkezését.

Eltalálta, hallottam a becsapó
dást - mondattal lépett mellém - 
hol van?

Elmeséltem a történteket és a rálö- 
vés helyére siettünk. Rövid keresés 
után Pista vért talált. Szép világos, ha
bos tüdővért. Ám a vércsapát alig le
hetett követni. Csak ritkán leltünk 
holmi halvány kenésre vagy pirinyó 
vércseppre. A  sűrű csalános, szedres 
iszalagos labirintusban különben is 
nehéz volt az előrejutás.

De azért lassan és biztosan halad
tunk. A  fiatalosban bujkálást már 
vagy 50 méteren gyakoroltuk, ami
kor az elöl haladó nyomolvasó meg
torpant, visszalépett és előre muta
tott. A zöld ágszövevény mögött sár
ga folt világított. Két lépéssel a paró
kás bak mellett álltunk. Szabályos 
lapockalövéssel ott feküdt előttünk 
a régóta áhított zsákmány.

A hatalmas parókás trófeát elég 
nyiszlett test hordozta. Középkora 
ellenére még a 15 kg-ot sem érte cl. 
Zsigerelésnél megállapíthattuk, 
hogy mindkét heréje fejletlen, csö- 
kött volt.

Páll Endre



TAVASZI 
KÉPRIPORT

HA NEM IS A LEGSZÖRAKOZTATÓBB.
MÉGIS MÓDFELETT HASZNOS 

ÉS A LEGTÖBB HELYEN ELENGEDHETETLEN AZ 
Ú J LESEK ÉPÍTÉSE.

A RÉGIEK FELÚJÍTÁSA TAVASZ IDEJÉN.
AZ ÓZBAKVADÁSZAT MEGKEZDÉSE ELŐTT. 

PILLANATFELVÉTELEINK 
A PACSAI VADÁSZTÁRSASÁGNÁL KÉSZÜLTEK.

AHOL HORDOZHATÖ LESEKET ÉPÍTETTEK 
AZOKNAK A BAKOKNAK A MEGFIGYELÉSÉHEZ. 

AMELYEK MÁR ELFOGLALTÁK HELYÜKET 
ÉS HA A SZERENCSE IS SEGÍT.
MIRE E SOROK MEGJELENNEK.

NÉHÁNYUK MÁR TALÁN TERÍTÉKRE IS KERÜLT.

FŐTÖK: POLSTER GABRIELLA
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ÁFÁS-E A TAGDÍJ?
Az egyesületi törvény hatálybalépé
se, 1989 óta a vadásztársaságok fel
ügyeleti ellenőrzését az illetékes 
ügyészségek látják el. Volt ahol már 
sor került ilyen vizsgálatokra, de a 
nagyobb részük - bizonyára fonto
sabb dolgok miatt - ez ideig elma
radt. Bizonyára ez az oka annak, 
hogy több megyében ebben az év
ben az eddigieknél több vadásztár
saság tevékenységét vizsgálják 
majd mind a törvényességi, mind a 
jogszabályi előírásoknak megfelelő 
pénzügyi szempontból. A  kapott tá
jékoztatás alapján a vizsgálat idő
pontjáról küldött levél és a vizsgá
lat megkezdése között általában 
egy hét van, ezért nem árt az előze

tes felkészülés, az okmányok napra
kész rendezése. Az igazsághoz 
azonban az is hozzátartozik, hogy a 
jogszabályok útvesztőiben nem 
könnyű a kiigazodás, sokszor még 
az azzal foglalkozóknak sem. Példa 
erre a tagdíjakkal kapcsolatos he
lyenkénti (félre) értelmezés, amely 
több megyében heves vitákat vál
tott ki és helytelenül a tagdíj után 
pótlólagos AFA-bcfizctésre köte
lezték az érintett vadásztársaságo
kat.

Az esetleges félreértések elkerü
lése miatt Vámosi Nagy Szabolcs, 
az A P E H  főosztályvezetője a múlt 
hónapban az alábbi állásfoglalást 
küldte az O M W -nek (részlet):

m...A  vadásztársaságok, mint társa
dalmi szervezetek, egyesületek részé
re a tagjaik állal fizetett egyesületi 
tagdíj az S Z J  182 990 máshova nem 
sorolt, tagsági viszonyon alapuló 
szervezetek közösségi, társadalmi te
vékenysége csoportjába tartozik.

Az általános forgalmi adóról szóló 
többször módositott 1992. évi 
LXXIV. törvény 30. § (!) bekezdése 
szerinti 2. számú melléklet 24. pontja 
szerint a tagsági viszonyon alapuló 
egyéb közösségi, társadalmi szolgál
tatás (SZJ 182) főcsoportja a tárgyi 
adómentes szolgáltatások körébe 
tartozik. Ha a vadásztársaság saját 
egyesületi tagja részére a tagdíjon 
kívül, azon túlmenően külön ellenér

ték fejében végez szolgáltatást, úgy 
abban az esetben a szolgáltatásnak 
megfelelő SZ J termékértékesítés ese
tén ITJ. METJ besorolást kell alkal
mazni még akkor is. ha a külön szol
gáltatást az egyesület alapszabályá
ban meghatározott célnak fele! meg.

Ennek megfelelően a társaság tag
ja  részére a tagdíjon túli. más társa
ság tagja, vagy vadászatra jogosult 
egyéb személy részére ellenértékén 
végzett vadásztatás az SZ J 195 200 
csoportjába tartozik.

A Szolgáltatások Jegyzéke szerinti 
195 200 csoportba sorolt szolgáltatás 
után az áfa törvény 28. § (!) bekez
désében meghatározott 25%-os adó- 
mértéket kell alkalmazni. " - I I  -

Akinek ennyi jó kevés. . .
Jószerint közhelyszámba megy 
már, hogy vadászati ügyekben a ha
zaiak összehasonlíthatatlanul ked
vezőtlenebb helyzetben vannak, 
mint a külföldi bérvadászok. Na, és
- kérdezhetné bárki, csakhogy ez 
egyetlen „normális”  országban 
sincs így, a hazai vadászok érdekei
nek védelme ott valós, „kézzelfog
ható”  és lépten-nyomon tapasztal
ható. Nálunk mindezeknek eppen a 
fordítottja látható, és miután a kül
földieknél az árak tovább nem 
emelhetők, a mieinkről igyekeznek 
minél több bőrt lenyúzni, addig fe
szíteni a húrt, ameddig csak lehet. 
Az évtizedek óta tartó hiánygazda
ság átörökített vadhajtásai ezek, 
mert a lehetőségek között továbbra 
sem lehet válogatni, el kell fogadni

a diktátumokat, ahol a vevőnek 
csak fizetési kötelezettségei vannak, 
viszont joga van bólogatni.

Ilyen gondolatok keveregtek a fe
jekben április 18-án, a P E G  pilisma
ró ti erdészetének magasles-árverése 
alkalmával. Mindezek előzménye 
az, hogy az elmúlt évben vadkárel
hárító vadászatokra magasleseket 
bérelhettek hazai bérkilövők. Egy 
les ára 30 ezer forint volt és tarvadat, 
vaddisznót lehetett elejteni, termé
szetesen a lőtt vadat az erdészetnek 
át kellett adni. Most az árverésre 
módosítottak az ajánlaton. Külön a 
lesbérleteken kívül még 2000 Ft + 
áfa lődíjat is kell fizetni. Ha netán 
valaki vadkant ejt el, 18 centiméte
res agyarhosszig 5000, felette 10 000 
forint a lŐdíj, és ehhez jön az áfa.

Sebzésnél a lődíj felét fizeti, aki nem 
oda tette a szálkeresztet, ahová kel
lett volna. Ezzel szemben az esetle
ges baleset, nem számit üzemi bal
esetnek. Az erdészet a bérbe adott le
sek esetében is fenntartja magának a 
jogot, hogy a személyzet is végezhes
sen vadkár-elháritó vadászatot. A 
szerencsés elejtő zsigerel, zacskóz, 
kihúzza a vadat az útra és egyéb mó
don élvezkedik. Vasárnap cs hétfőn 
nem lehet vadkárt hárítani mert - 
mint mondták - néha a személyzet
nek is aludni kell. További kérdés, 
hogy ezt vajon megbeszélték-e a ká
rosító vaddal? A  lesek egyébként, 
mintegy 300 méterre vannak egy
mástól és hogy így zavarják-e egy
mást az ott ülök, az döntse cl az olva
só. Egyébként a lőhető vadfajok:

muflon jerke és bárány, szarvaste- 
hén és borjú valamint a vaddisznó és 
dúvad. Nyáron.

Az árverésen így is hét társaság 
vetélkedett körömszkadtáig. A ki
írás szerinti 25 ezer forintos lesek 
végül: 6 db 52 ezer + áfa, a nádas 
melletti 60 ezer + áfa árért kelt cl. 7 
les őszibúzán, 3 mustárföldön, a leg
drágább egy nádas mellett volt. Az 
idény május 20-tól este héttől, reggel 
hétig az aratást követő hétvégéig, de 
legkésőbb augusztus 13 (!)-ig tart. 
Mit lehet mindezekre még monda
ni? Cgyes, és - legalábbis ezen a té
ren. már toronymagasan lepipáltuk 
a Nyugat-Európát. És még mondja 
valaki, hogy nem vagyunk „vadá
szati nagyhatalom” !

-ay-

VENDÉGSÉTÁLTATÁS^
Számomra felfoghatatlan, hogy 
ha csökken a vevőink száma, mi
ért bosszantjuk ókét. Ha már 
olyan nagy vadásznemzet va 
gyunk, miért kell a vidéki, kis 
Trófeabíráló Bizottságoknak fel- 
küldeni azokat a szarvasagan
csokat. amelyek meghaladják a 
250 IP-ot?

Felküldetni például Keszthely
ről, Győrből Budapestre a meg
fáradt vadásszal, hogy ott álla
pítsák meg. nemzeti értéket kép
visel-e a mondjuk 251 pontos 
trófeájal

És mindezt akkor, amikor a 
magyar világrekord agancs pilla
natnyilag 272 ponton áll!

Szinto élvezettel durrantunk ki 
azzal a szerencsétlen külföldivel, 
mert még fel kell autóznia Buda
pestre. amikor innen már csak 80 
kilométer a határ. Aki a legtöb
bet fizeti, az csak úgy nem me
het e!. Még 200 kilométert men
jen hazájától ellenkező irányba, 
mert kiváncsiak a mérések pon
tosságára. Nem kell ahhoz egye
temi végzettség, hogy egy egy
szerű vadőr is megítélje, a 251 
pontos agancs nemzeti értéket 
képvisel-e, vagy sem! Ugyanis 
ha valaki nem tudná - gondolom 
az illetékesek között is akad né
hány a szarvasagancs-bírálat- 
nál 90 százalékban a súly, és a

centiméter határozza meg a 
pontszámokat. Egyéni benyomá
sok alapján 0-2 pontot ad a bírá
ló a színre, a gyöngyözésre. az 
ágvégekre, a koronára pedig ed
digi tapasztalatom szerint 4-5 
pontnál többet még nem adtunk. 
Ezeknek a pontoknak a megítélé
séhez szintén nem kell irodalmi 
fokon mondjuk ószuahéli nyel
ven tudni. A súly adott, hiszen a 
vendég szeme elótt játszik a 
mérleg, közben meg az elejtójét 
rázza a hideg, ha egy kissé spó
rolós, a többi méret mind a m é
rőszalag függvénye! Itt csak a 
hülye tévedhet 2-3 millimétert.

De mese nincs, a vendéggel

való kitolás érdekében fel kell 
vinni az agancsot Pestre, hogy 
felülvizsgálják, netán 251, vagy 
252 nemzetközi pontot ért el! 
Ezért büntetésből a külföldivel 
még jó néhány száz kilométert 
megtetetünk, és hazatérését leír
hatatlan örömére még késleltet
jük isi Csodálatos - de nem iga
zán vendégcsalogató csujjoga- 
tásl

Mi ilyenek vagyunk, és miket 
fogunk még kitalálni! Hol van a 
sokat emlegetett józan magyar 
paraszti ész .aztat" nem tudom!

W en tze ly , az erdész
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M A G Y A R O K  A I M A G Y V I L A G B A N
ELSŐ ALKALOMMAL JELENTKEZIK ÍRÁSÁVAL KÉT TANÚLMÁNYÚTJÁT JÁRÓ  DIÁK, 

EGYIKÜK KELET-ÁZSIÁBÓL, MÁSIKUK NYUGAT-EURÓPÁBÓL

„Hivatásos vadászok” Mongóliában
A mai Mongólia területén élő Já r 
hat nemzetség nevének eredetére 
már a Mongolok Titkos Történeté
ben is találunk utalást. A nemzetség
ről szóló első, történetileg is minden 
bizonnyal hiteles feljegyzések sze
rint a X V I I1. században, különböző 
törzsek keverékéből hozták létre és 
telepítették be a Hővszgöl-tó kör
nyékére ezt a vegyes népességet. A 
darhatok életében már a korai idők
től kezdve nagy szerepet játszott a 
vadászat, mint fontos kiegészítő te
vékenység a táplálékszerzésben, az 
állattenyésztés mellett. A  néo. törté
netének nagy részében, c s u k  belső 
igényeit elégítette ki a vadászattal, 
kereskedni csak a X IX .  század 60-as 
éveitől kezdett; eleinte burjátokkal, 
oroszokkal és tuvaiakkal, majd a 
X X . század elejétől a kínaiakkal is. 
A kereskedelem tárgya főleg nyers
anyag és félkész termék volt, így az 
aktuális árfolyamot a mindenkori 
minőség határozta meg. A teljesség 
kedvéért azt is hozzá kell tenni, hogy 
a darhatokról szóló adatok két rész
re osztják a nemzetséget. Az első a 
darhat területek belső, tajgával fe
dett részén élő, magukat óin irged 
(erdei nép)-nek nevező népcsoport, 
mely még a X IX .  század végén. X X . 
század elején is vadászatból tartotta 
fenn magát. A  második, nagyobb 
részt a nemzetség szegényebb és kö
zéprétege alkotja. Ok eredendően 
állattenyésztéssel foglalkoztak, és a 
megtermelt, de használaton kívül 
c^ő javaikat eladták (vagy elcserél
ték) a gazdagabbaknak, később pe
dig a már említett piacokra vittek.

Maga a vadászat a darhatoknál és 
a cátánoknál (rénszarvastartó nem
zetség) forgatókönyv szerint zajlik, 
amit az apák nagy gonddal taníta

nak meg fiaiknak. A  vadászatok tí
pusait megkülönböztethetjük a 
résztvevők száma szerint. Ily módon 
külön kategóriába esik a magányos, 
csoportos és körvadászat. A magá
nyos (gancaar) vadászat alkalmával 
a vadász főleg kisebb állatok (rág
csálók. kisragadozók) elejtésére in
dul. Ezek közé tartoznak: coboly, 
mókus, mormota. burunduk. borz, 
rozsomák, vidra, hód, hermelin, 
vadmacska, nyúl, róka, ürge. havasi 
nyúl.

A  két-három vadászból álló cso
port (büleg) nagyjából ugyanezekre 
az állatokra vadászik, de ekkor már 
nemcsak az értékes piém. hanem a 
hússzerzés lehetősége is vonz/a 
őket. A harmadik - és egyben legrit
kább - vadászati módszer a körva
dászat (aba). melyen alkalmanként 
akár száz vadász is részt vehet. Ez a 
körkörös hajtóvadászat elvén alapu
ló. a zsákmányállatok majdnem 
mindegyik fajtáját terítékre hozó ősi 
vadásztcchnika. Az ilyen vadászat a 
régi gyakorlatban katonai manőve
rekre hasonlított: a vadászok bekerí
tették a vadat, majd egyre szűkítve a 
kört. könnyedén terítették le a kitúr
ni készülő állatokat. Az így szerzett 
zsákmányt a későbbiek folyamán fő
nökük parancsa szerint osztották 
szét. A zsákmányolt nagyvadfajok: 
barna medve, jávorszarvas, farkas, 
hiúz, vaddisznó, őz. kőszáli kecske, 
rénszarvas, vadjuh. pézsmaszarvas, 
hópárduc.

A darhat és cátán vadászok a leg
kisebb rágcsálóktól kezdve a raga
dozókon keresztül a legnagyobb nö
vényevőkig minden vadfajra va
dásznak. Természetesen ugyanilyen 
változatosak a vadászati technikák 
is. Eddig csak azzal a változattal fog

lalkoztunk. ahol a vadász maga is je
len van az állat elejtésekor. Pedig 
nem ez a leggyakoribb eset. hanem 
az. amikor a vadász különböző csap
dák készítésével, elhelyezésével egy
szerre több helyen is szerencsét pró
bál. A  csapdás vadásztechnikák 
nagy előnye - a kényelmességen kí
vül hogy ugyan a fegyveres vadá
szatéval megegyező precizitást és tu
dást igényel, mégis nagyobb a siker 
valószínűsége. A csapdák egyik leg
régebbi változata az ún. ijas csapda 
(saali). Ezt a szerkezetet - amely tu
lajdonképpen egy íjpuska - a vad 
csapása mellett elrejtik, az ij idegé
hez pedig a csapás fölé kifeszitett vé
kony zsinór végét vezetik. Ha egy 
állat a zsinórt megmozdítja, akkor a 
felé fordított íjból kirepül a vessző. 
Manapság az ij helyére rendszerint 
puska kerül. A csapdák másik típusa 
a nálunk is jól ismert csapóvas. 
amely összecsapodik. ha a vad bele
lép. Ezeken a főbb metódusokon kí
vül használnak még mérgezett csalét
ket. idomított vadászkutyákat, külön
böző fogókerítéseket, ásott csapdá
kat. mindezek kombinált, valamint 
speciális - gyakoilatilag egyedi - for
máit.

Ősszel beindul a ..nagyüzem", 
ebben az évszakban végig vadász- 
szák az őzet és a különböző 
szarvasfajokat - mind húsukért, 
mind kifejlett agancsukért. A téli 
idényben a hús és a szőrme meg
szerzése a cél. Ekkor főleg mókust, 
havasi nyulat, cobolyt, farkast, 
pézsmaszarvast, hiúzt. esetleg já 
vorszarvast és egyéb értékes szőrű 
állatot ejtenek. Ez az időszak a 
medvevadászat ideje is.

Az állatok életének kioltása - bár 
nap mint nap szükség volt rá - soha

sem tartozott a hagyományos érte
lemben vett, hétköznapi cselekede
tek közé, mindig hozzákapcsolódott 
egy különleges misztika, melynek jó 
alapot adott a Belső-Ázsiában oly 
elterjedt sámánizmus, de a később 
megjelenő buddhizmus is inkább 
magába olvasztotta, mintsem eltö
rölte a korábbi elképzeléseket. A va
dász a vadászat hajnalának reggelén 
a jurta védőszellcménck tiszteletére 
elhelyezi talizmánját a tűzhelyen, 
fegyverét kitisztítja, megteázik, 
majd felnyergeli és felmálházza lo
vát. Ezután az északi oldalától kezd
ve háromszor megkerüli a jurtát a 
nap járásával megegyező irányban 
és útnak indul. Útja során a zsákmá
nyul kitűzött állatról nem beszél. Ha 
farkassal találkozik, az jót jelent, vi
szont ha rókával fut össze és nem 
tudja leteriteni, az rossz előjelnek 
számit. A  vadászat sikerességét hiva
tottak növelni a vadászimák. ame
lyek elsősorban dal formájában ter
jedtek el. Ha a verset elmondták, a 
négy világtáj felé négyszer teát hin
tenek, megteáznak, majd a tűzre füs- 
tölúáldozatot és étkük legjavát te
szik. és végül a tüzet a nap járásával 
megegyező irán>ba körbejárván va
dászni indulnak. Ezen szokásokon 
kívül jól ismertek a nagyvad névé* 
nek kimondásával kapcsolatos ta
buk. Egy másik szokást már a Mon
golok 1 itkos Története is említ, még
pedig a zsákmány rész szétosztását. 
A  vadásznak egy nyársra való húst 
kell adnia bármely szembejövőnek, 
s a szétosztás odáig is elmehet, hogy 
a vadásznak már csak a „jüld ' (fej. 
állkapocs, nyelv. gége. tüdő. szív) 
marad meg. amit már nem kell szét
osztania.

♦ Apatóc/kv Ákos

Máshol, másként
Franciaország nyugati részén. 
Maine et Loire megyében volt al
kalmam megfigyelni a vadélőhely- 
létesítés nálunk kevésbé ismert, 
vagy gyakorolt fogásait. Ez a terü
let apróvadjáról ismert, az ország 
apróvadban gazdag részei közé so
rolható. Felszíne lankás. mezőgaz
dasági művelés alatt áll. jellemzők 
a kis erJőfoltok, fasorok. A  80-as 
évek közepén elindult egy apróvad- 
élőhely-javító és egy fogoly-vissza- 
telepitési program.

Az élóhelyjavítás o:t gyakorolt 
módjait; veretném röviden ismertetni:

- Ahol a talajvíz szintje megköze
líti a felszint, robbantással készíte
nek itatót. Az itató körülbelül 1-1.5 
méter mély és 2.5-3.5 méter széles. 
Ilyen víznyerőt lehetőleg gazosban, 
vagy erdei tisztáson létesítenek.

- Mezőgazdasági táblákat tagoló

aljnövényzetet telepítenek. Ide 
olyan bokrokat ültetnek, amely 
megfelelő takarást biztosit egész év
ben. Franciaországban a líceum bo
kor a leggyakoribb. A növényzetet 
tovább sűrítik futónövényekkel, pél
dául borostyánnal. A fákhoz hosszú 
ágakat támasztanak és azokon fut
tatják fel. Az igy kialakult sűrű nö
vényzet az apróvadnak megfelelő 
búvóhelyei biztosít és nagyobb biz
tonságot ad a vadnak az éjszakai 
lámpás orvvadászokkal szemben. 
Ha a fasor nem a vadgazda tulajdo
na. akkor metszéssel óvják a fa koro
náját a borostyán felfutástól.

Lehetőség szerint a földtulajdo
nossal megállapodnak abban, hogy 
a fasor egyik oldalán hagyjon meg 
2-3 méter széles gazos csíkot. A fa
sor és a gazesik közé egy sornyi ba
rázdát szántanak, ez összegyűjti és

tárolja a vizet. Ha még azt is sikerül 
elérni a vadgazdának, hogy 2-3 
évente a betakarítás után is állva 
maradjon 1-2 méter széles termény
sáv, akkor mindent megtett a vadál
lomány érdekében.

- A francia vadászok vadászterü
letük nyugalmán is őrködnek. Azo
kat a földutakat, amelyek nem nél
külözhetetlenek, bcszántják, az er
dei utakat sorompóval védik. (Ez 
ott természetes.)

Magyarországon nem szabad 
üregi nyulat telepíteni, de talán 
nem érdektelen leírnom, hegy a 
francia vadgazda, akinek területe 
szegény, üregit telepit. Ha nincs 
módja tuskósorba telepíteni az állo
mányt. akkor kotorékot épít. K ivá
laszt egy laza talajú, fás, bokros te
rületet és ott 2-3 nagyobb kőre. 
vagy betondarabra raklapot helyez.

erre ismét kő. raklap..., ezt szalma
bálákkal rakja körbe. Az így épített 
1-1,5 méter magas halmot földdel 
takarja be, szellőzőcsövekről is 
gondoskodik. 3-4 ilyen kotorékot 
létesít és olt engedi cl a kiniglit.

Még egy - követésre nem ajánlott - 
érdekesség Maine et Loire megyéből.

A  nevelt és reptetett récét ellátják 
egy kis horgonnyal és néhány má
sik egyedet hosszú zsinórral cölöp
höz kötnek a vízen. A horgonnyal 
felszerelt récét dobják..., lövések. 
Ha a kacsa túléli, leszáll társai kö
zé, akkor viszont horgonya, a „pó
ráz" kötélbe, vagy vízinövénybe 
akad. Amikor vége a vadászatnak, 
az ..elégedett”  vadásztató össze
gyűjti lehorgonyzott récéit, és más 
alkalommal újra puska elé küldi.

Nem vagyunk egyformák.
Ifj. Sárosi Péter
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Születésnapi ajándékok
Hazánkban jól ismert a Steyr Mannlicher márkanév. Idősebb 

vadászok kezében még gyakran megfordult a Mannlicher Schonauer 
golyós puska, sportlövőink közül pedig többen is sikeresen 

versenyeztek a gyár sportfegyvereivel. A  gyár az idén ünnepli 
fennállásának 130. évfordulóját.

Jo sef Werndl 1864. április 16-án 
alapította meg a céget Ausztriá
ban, Steyr városban. Különböző 
neveken különféle termékeket állí
tottak elő az idők folyamán: eiő- 
szór a Werndl-rendszerú elöltöl
tős puskákat készítették, majd a 
Werndl-Holub hátultöltós fegyve
rek következtek, majd a Mannli
cher, és ezt követte 1902-ben a vi
lághírnevet megszerző Mannli- 
cher-Schönauer.

Az idők során gyártottak gépko
csit, dinamókat, iv- és izzólámpá
kat. ha a gazdasági szükségszerű
ség úgy hozta. A második világhá
ború után ismét a vadászpuskák, 
később pedig a sportfegyverek 
lettek a legkeresettebb cikkek. 
Napjainkban emellett még rendőr
ségi és katonai fegyverek is ké
szülnek az osztrák városka gyárá
ban.

A Steyr Mannlicher ismétlő
fegyver különböző modelljeit 
gyártják, különböző kaliberekben.

Valamennyi típusra jellemző, hogy 
a závárzat reteszelését hátrébb 
csúsztatták, az az elsütóbillen- 
tyú(k) felett helyezkedik el. így a 
puskák rövidebbek lettek, mint a 
hajdani Mannlicher-Schönauer. 
Másik jellemzőjük a csövön kívül
ről látható csavarásszerú kovácso- 
lási nyom. amely a cég szabadal
mazott ejárása. A  csöveket hideg 
kovácsolással készítik. így javítják 
pótlólag az acél minőségét. A  töl
tényeket úgy lehet a tölténykam
rába betenni, hogy semmifélekép
pen nem sérülhetnek meg a löve
dékek. A hátul elhelyezett retesze
lés miatt kisebbet üt a puska.

A Steyr Mannlicher Rt. évente 
egy vagy több újdonsággal jelenik

meg a piacon. Idén a Steyr Match 
LG 1 légfegyverre voltak a leg
büszkébbek. Ezen a diopter állít
ható. az elsütóbillentyú jellemzői a 
lövés nélküli célzógyakorlatok köz
ben és után is állandóak, a nyo
más szabályozásával különböző 
sebességet lehet elérni. Az agya- 
zás testreszabott, a tusa magas
ságban és szélességben egyenle
tesen állítható. Technikai méretek: 
4.5 mm-es kaliber, a teljes hossz 
1110 mm. a teljes magasság 250 
mm. a szélesség 80 mm; az irány
zóvonal hossza kb. 800 mm. a tel
jes súly mintegy 4,9 kg. Lehet, 
hogy a legközelebbi világverse
nyeken már magyar kézben is lesz 
ez a fegyver.

Ugyancsak a sportolokra gon
doltak a Steyr FP versenypisztoly 
tervezésekor. A vonalvezetés már 
a jovó századot idézi. A pisztoly 
kalibere .22 longrifle. az irányzóvo
nal hossza 367-397 mm. az elhú- 
zóeró 10-200 g, a teljes súly 1100 
g. A fegyveren minden, ami mo
zog, állítható és szabályozható.

A vadászok sem maradtak új
donság nélkül. Az M —III. Professi- 
onal modell az ismert Steyr Mann
licher ismétlőfegyver továbbfej
lesztett változata: .270 Win.,
7 x 64, .30-06 Spr. kaliberekben ke
rül forgalomba. A csövet és a zár
tokot matt felületűre dolgozták ki, 
az agyazás tölgyfából készült. 
Kombinált elsütőbillentyúvel ké
szül a mindennapos vadászat go
lyós puskája. Természetesen a 
Steyr Mannlicher alapmodellje va
lamint a luxuskivitelezés is kapha
tó változatlanul minden eddigi vál
tozatban.

K nefé ly

A SEFAG RT. 
NAGYDÍJA

A  verseny cé lja : A lövészsport népszerúsitéso. versenylehető
ség biztosítása sportvadászok részére a nézóközönségnok is él
ményt nyújtó módon. A versenyt június 4 én, szombaton rendezi 
a SEFAG  RT. és a Somogyi Erdész Lövész Egyesület a SEFAG  RT. 
Kaposvár Tokaji lóterén.

A verseny elnöke Bóna József, a SEFAG  RT. vezérigazgatója, 
titkára Dr. Spingár Ferenc, a SEFAG  RT. vadászati főmérnöke. 
Versenyszámok: Jagd-parcour rendszerben (a vad mozgását kö
vető célponttal) 75 korongra egyéni és csapatverseny. Nevezhet
nek a területes vadásztársaságok és bérkilövó társaságok tagjai, 
lövészegyesületek, a SEFAG  RT. fegyverhasználatra jogosult dol
gozói, valamint a fegyvertartási engedéllyel rendelkező egyéni ne
vezők. és a meghívottak. A  csapattagok száma 4 fő. a csapatérté
kelés az egyéni eredmények összesítésével történik, egy egyesü
let több csapatot is nevezhet.

N evezési díj: Egyéniben 2500 F t/fő
Csapatban 4000 Ft (4 főre)

Nevezési határidő: 1994. m ájus 20.

Csak azokat a nevezéseket tudjuk figyelembe venni, akik a ne
vezési dijat csekken határidőre befizetik (ennek megtörténtét a 
nevezésnél fénymásolattal igazolják).

A verseny rendezési költségeit a SEFAG  RT., az egyéb felmerü
lő költségeket (útiköltség, szállás stb.) a nevezők állják.

Díjazás: Egyéniben az összetett versenyben az I—III. helye
zettek vadászati lehetőséget nyernek:

I. nagydíj szarvasb ika-e lo j* 4,50 kg agancssúlyig  
tés
II. nagydíj vadkan e le jtés  14 cm  agyarhosszig
III .  nagydíj özbakolo jtés  200 g agancssúlyig  
IV -V I. h e ly eze tte k  tá rg y ju ta lo m b an  részesülnek.

Csapatversenyben az I—III. helyezett csapatok vaddisznóhajtáson 
vehetnek részt.
Edzési lehetőség június 3-án 12-18 óráig 500 Ft/rotte. A  verseny
zők nevezéseikkel alávetik magukat a rendezóbizottság határoza
tainak. óvás, a verseny végótól számított fél órán belül a zsűrinek 
2000 Ft térítési dij ellenében adható be. A rendezóbizottság fenn
tartja a jogot az esetleges program változtatására.
A családtagok és a vendégek részére szórakozási, kirándulási le
hetőséget biztosítunk a Tokaji parkerdőben (horgászat, erdei tor
napálya, játszótér, lövészet légpuskával, fegyverkiállítás stb.). A 
nevezési dij 1 fő részére étkezési költséget is tartalmaz, amennyi
ben vendégeket kívánnak hozni, kérjük a nevezésnél igényeiket je 
lezni (étkezési dij 200 Ft/fő) szíveskedjenek.

Levelezési cim: SEFAG  RT. 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21. 
Telefonon érdeklődni lehet: 82/320-567 Dr. Spingár Ferenc

82/315 022 Kretsköné Vadász Erzsébet

■

M—III. Professional vadászpuska Steyr FP versenypisztoly
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Kcttnec
NIMRÓD

KERESKED ELM I KFT.

RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK
Zsávolyzubbony
46. 48. 50. 52. 54 96001 2 700 Ft
56. 58. 60. 62 96001 2 900 Ft
Zsávolypantalló derékban szabályozható 
bőséggel, funkcionális zsebekkel: 
46.48.50.52,54 96103 1 900 Ft
56. 58. 60. 62 96103 2 000 Ft

Mombassa kalap vízlepergető gyapjúból: 
54-60 96404 1 450 Ft

100% pamut terepszinű ing rövid ujjal: 
M. L. XL. XXL 96320 1 400 Ft
Bélelt mélyzöld bőröv:
100 cm. 110 cm, 120 cm 96811 1 550 Ft

MEGRENDELHETŐ CSOMAGKÜLDŐ SZOLGALATUNKNÁL 1701 BUDAPEST. PF. 67. TELEFONON: 163-3004, 183-1970 
VALAMINT SZAKÜZLETEINKBEN: 

BUDAPEST VI.. ANDRÁSSY U. 12. TELEFON: 132-3180. MISKOLC, ADY ENDRE U. 5. TELEFON: 06-46 /343 701. 
PÉCS, BAJCSY-ZSILINSZKY ENDRE U. 3. TELEFON: 06-72/313 904. ZALAEGERSZEG, TOMPA U. 1. TELEFON: 06-92(313-523. 

SZEGED, STEFÁNIA U. 9. TELEFON: 06 62/312-782. GYÖNGYÖS, RÓZSA U. 2. TELEFON: 06 37/311-898. 
MEZŐKÖVESD. DÓZSA GY. U. 2. TELEFON: 06 40/312-011

A MAGYAR VADKERESKEDELMI SZÖVETSÉG 
FŐTITKÁRT KERES BUDAPESTI SZÉKHELLYEL!

Olyan kül- vagy belkereskedelmi felsőfokú végzettséggel rendel
kező urak jelentkezését várjuk, akik a vadászatról is rendelkeznek

komoly ismeretekkel.

A  fő titk á r  fe lad a ta :
Az elnökség irányítása alatt önállóan intézi 

a szövetség ügyeit.
Kapcsolatot tart az illetékes főhatóságokkal.

Szervezi a marketingmunkát és irányítja a szövetség
gazdálkodását.

Nyelvtudás előnyt jelent.

Je le n tk e z n i le vé lb en : Magyar Vadkereskedelmi Szövetség, 
1014 Budapest. Úri u. 39. vagy telefonon: 115-8270

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA TRADE KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegy 
verek újszerű állapotban, nagy választékban •  Gáz- és riasztó
pisztolyok, légpisztolyok, légfegyverek, hatástalanított fegyverek 
engedély nélkül •  Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a va 
dászfegyverek szakszerű javítását, belovését, bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk és műhelyünk címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
Telefon: 122-4002 •  Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni 
vásárlók figyelmébe ajánljuk D ISZKONT részlegünket: Budapest 

X., Szacsvay u. 44. Telefon: 147-2516

( h Ü N N I Á V A D )  4

8640 FONYÓD, VÁRHEGY U. 14.
TEL.: 85/36-22-22, FAX: 85/36-12-62

( h u n n i a k e r )

8640 FONYÓD, TURUL U. 4. 
TELEFON: 85/362-066, 85/362-278. 85/360-110 

TELEFAX: 85/361-261

isi
HUBERTUS BT 1051 Budapest. Nádor u. 34.

T e l. 111 9C08. Tel/fa*: 131 4790

VADÁSSZON SVÉDORSZÁGBAN!
1. Hétvégi hódvadászat (oki 1 es május 10 közólt) 2070 DEM/fő (az összeg 
magában foglalja a szállást, ellátást, a szervezési dijat, utazási költségét 
Maimétól a területre és vissza, valamint 1 db hód elejtését}.
2. Királyi jávorvadászat 4690 DEM/fd Hatnapos program a 44 heten 13-15 va
dász részére (az összeg magában foglalja a szállást, ellátást és a lódijat).
3. Siket- és nyírfajd vadászat 2560 DEM/f6 ötnapos program aug 25 és jan 31 
kozott (az összeg magában foglalta a szállást, ellátást, es két db madár lódiját). 
Svédországban magyarul beszéló kiséró áll rendelkezésükre A vadászat eNenértéke 
a vadaszatkori árfolyamon forintban fizethető.

Kis terjedelmű, műanyag bevonatos, ki
rándulásra. vagy nappali megfigyelésre 
kiválóan alkalmas központi fókuszállítá- 
só látcső, 8x30 nagyítással, tartozó* 
kokkal*
K0 • 92007 5 600 Ft

EXAKTA LÁTCSÖVEK 
Különleges fényt elnyelő optikájuk 
hosszú élettartamot biztosít. Központi 
fókuszállás, ütésálló gumibevonat. 
Hordtokkal, objektivvédösapkával, hord- 
hevederrel:
7*50 nagyítású 92005 13 990 Ft
10*50 nagyítású 92006 14 600 Ft
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TRÓFEA KFT. RENDKÍVÜLI AJANLATA májusban az alábbi 
golyós vadászfegyverekre:
ZKK-600 mauser típusú, 7 x 64 és .30-06 kaliberben, rückstecheres,

elhúzóbillentyüvel, alaptípus 45 900 Ft +  ÁFA

ZKK-600 mauser típusú, 7x64 és .30-06 kaliberben, luxus kivitelben, gyorsítóval
ellátott elhúzóbillentyüvel 46 500 Ft +  ÁFA

ZKK-601 típusú 308 Winchester kaliberű, luxus kivitelű 41 000 Ft +  ÁFA

ZKK-601 típusú 243 Winchester kaliberű luxus kivitelű 44 100 Ft +  ÁFA

VÁRJUK TISZTELT VÁSÁRLÓINKAT A GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ÚTON LÉVŐ i 
NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN.

TELEFON: 28/330-291, Telefax: 28/320-760

É Ú u n tÖ

m t n t t
JagdQ^bReisen

1994. MÁJUS 25-ÉTŐL 
INDÍTJUK FOLYAMATOSAN 

SZAFARI ÚTJAINKAT 
NAMÍBIÁBA

89 000 HEKTÁR VADÁSZTERÜLETEN 21 VADFAJ
I. OSZTÁLYÚ SZÁLLÁS, ELLÁTÁS

KOMPLETT 7, 10 ÉS 14 NAPOS SZAFARIK
NEM VADÁSZ KÍSÉRŐKNEK. 

CSALÁDTAGOKNAK KÖRUTAZÁS
TOLMÁCS

REPÜLŐJEGY

KÉRJE RÉSZLETES PROGRAM- ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

MUNKATÁRSAINK TAPASZTALATA 
AZ ÖN SIKERÉNEK ZÁLOGA!

Jelentkezés: Kettner-Pilis Kft.
1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 8.

Tel.: 155-5246, 155-5282, Fax: 155-4037

ÖNNEK IS ÜZLET

EZ A SZAKUZLET
A FeHoVá-n kiállított golyós és sörétes vadászfegyverek, 
maroklőfegyverek boltunkban megvásárolhatók és meg

rendelhetők.
Legújabb márkás maroklőfegyverek a svájci-német 

S IG  SA U ER  P226-OS ÉS A P228-AS,
az osztrák GLOC 17-es és 19-es típusú pisztolyok. 

Budapest XIII.. Kádár u 3. Tel.: 132 6566. Fax: 132-2143

Vadászok, 
vadásztársaságok figyelem!

A
ARGOSZ

Vadászbiztosítások
folyamatosan
igényelhetők!

Cím: 1122 8p.. Maros utca 19-21. 
Telefon: 212-1706. 202-2164 
Ügyfélfogadás: Hétfő: 9-13, Péntek: 9-12 
Sulyok Mátyás, Fekete Anna

Limit
Mft

Éves
biztosítási

díj

1 320
2 405
3 456
4 491
5 519
6 542
7 562
8 576
9 591

10 605



EZ SE CSÍPJE A SZEMÉT: 
VADÁSZOK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT!

ÚJ. KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, RENDKÍVÜL GAZDASÁGOS 
LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK:

A HIVATALOSAN ENGEDÉLYEZETT, SPECIÁLIS TARTÁLLYAL ÉS MINDEN EGYÉB FEL
SZERELÉSSEL, A SZÜKSÉGES MŰSZAKI VIZSGÁVAL EGYÜTT A BESZERELÉS IRÁNY
ÁRA 60 EZER FORINT. EZ A BERUHÁZÁS AZONBAN MÁR AZ ELSŐ FÉLÉVBEN MEGTÉ
RÜL A GÉPJÁRMÜVEK ÜZEMELÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZEHASONLÍTHATATLANUL ALA

CSONYABB MÉG A DÍZELMOTOROS JÁRMÜVEKÉNÉL IS.
HA NÁLUNK JELENTKEZIK, AZ ELSŐ TANKOLÁST A JÁRMŰ ELVITELEKOR INGYEN 

KAPJA, A MELLÉKELT BŐN ELLENÉBEN! EZ A CÉG AJÁNDÉKA.
JELENTKEZNI A SZERKESZTŐSÉGBEN LEHET. A 131 43-68 (FAX IS) ÉS A 131-16-31-

ES TELEFONSZÁMON. VAGY LEVÉLBEN AZ 
1054 BUDAPEST. HONVÉD U. 8. CÍMEN.

MINDEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓVAL AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE ÁLLUNK.

Egy jó barát, amely igazán természetbarát!

EZ A  BON

ÖNNEK EGY 
TANKOLÁST ÉR!

Jagdreisen GmbH

3300 EGER. Kossuth u. 18.
Telefon: 36/321 658, Tel /Fax: 36/321-197

A VADÁSZLAPBAN megjelent olvasói levélre válaszként közöljük, 
hogy az egri székhelyű - Eger Jagdreisen GmbH - vadászatszervező 
irodánk. Kiss Béláné és Polonyi György vezetésével, az egész ország
ban a legjobb referenciákkal rendelkezik, és soha nem tartozott sen
kinek. Jó  hírnevünk érdekében nem szeretnénk, ha címünket össze
tévesztenék bármelyik más irodával, amellyel a T. Vadásztársaságok
nak esetleg rossz tapasztalataik vannak.

)
F A  N N O N V A  D

Fedezze fel velünk A m erikát, 
vadásszon M aderspach  V ik to r 

nyom ában a  D éli-K árpátokban !
KALANDOS VADÁSZUTAK KANADÁBAN. BRITISH- 
COLUMBIÁBAN. ROMÁNIÁBAN. MÁRAMAROS. RETYE- 
ZÁT KÖRNYÉKÉN, A FOGARASI HAVASOKBAN, A VILÁG 

LEGJOBB ZERGÉS TERÜLETEIN.

KANADA EZERSZÍNÚ ERDEIBEN TAVASSZAL GRIZZLI- 
MEDVE. FARKAS. ŐSSZEL GRIZZLI-, FEKETE MEDVE. 
FARKAS. JÁVORSZARVAS NYOMÁBAN CSERKELHET.

AZ EXPEDÍCIÓ SORÁN MEGISMERKEDHET A LAZAC- ÉS 
PISZTRÁNGHORGÁSZAT EGYEDÜLÁLLÓ SZÉPSÉGEIVEL IS.

ROMÁNIÁBAN ZERGE. KÁRPÁTI SZARVAS. BARNA MED- 
VE. FARKAS ÉS VADDISZNÓ EJTHETŐ EL.

A VADÁSZATOKAT GARANCIÁKKAL SZERVEZZÜK. RÉSZ
LETES INFORMÁCIÓKÉRT FORDUUON IRODÁNKHOZ. 
LEGSZEBB ÁLMAI VÁLHATNAK VALÓRA. KEDVEZŐ

ÁRON.
ClM: PANNONVAO KFT, 1012 BUDAPEST, VÁRFOK UTCA 15/B 

(A MOSZKVA TÉR MELLETT) TELEFON ÉS FAX: 175-40 89.
TELEX 22 2478

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

VAOÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK. ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LŐSZEREK. FEGYVEREK 

BIZOMÁNYOSI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVE RJ AVI TÁS • BELOVÉS • VIZSGÁZTATÁS •

TÁVCSŐ SZERELÉS
1 » 4  f é f M A é f  1 té tó *  l ó p á V *  t r + g  m ű k ö d é s é t  v fy X M tl

N y r iv *  u n * t  h é lk c tn é o  *-1 7  6 'é »g  u o m b t t o o  f r - t j

OLASZ-MAGYAR VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA VADÁSZAI RÉ 
SZÉRE KERES VADÁSZTÁRSASÁGOKAT VADGERLE (ENGE
DÉLLYEL). VADKACSA ÉS  NYÚL KILÖVETÉSÉRE. FIZETÉS KÉSZ
PÉNZZEL. A VADÁSZAT BEFE JEZÉSE  UTÁN. AZONNAL A 
SZÁMLÁZÁST. A VÁM 91 ÉS  A VADÁSZENGEDELYEK KIÁLLÍTÁ
SÁT AZ IRODÁNK VÉGZI.
ÉRDEKLŐDÉSÜKET AZ ALÁBBI CÍMEN VÁRJUK.
Q U A T T R O  C E R V I KFT.. GYULA. PART U. 15.
TEL : 66/463-711. FAX: 66/463-124

8000 DARAB. ÁPRILIS 15-1 KELÉSÜ ELŐNEVELT 
VADKACSA ELADÓ. EZUTÁN HETENTE 
4000 DB-IG MEGRENDELHETŐ KÜLÖN 

MEGBESZÉLÉS SZERINTI ÁRON.

5502 Gyomaendród. Fó u. 2 Pf 22. Telofon: 66/386 230



VERSENYKIÍRÁS
A Vadászok é t  Természetvé
dők Közép-magyarországi Szö
vetsége és a Magyar Vadász- 
sportlövők Egyesülete meg

rendezi az

1994. n i  DUNA INTERSERVICE- 
MITSIBISH1 

VADÁSZKUPA LÖVERSENY-).
A rendezők ezt a versenyt azoknak 
a vadászoknak találták ki. akik ked
vet éreznek a koronglövéshez ma
guk és puskájuk próba elé állításá
hoz. de eddig nem volt igazán al
kalmuk erre. Azért, hogy a verseny
rutin, netán az önbizalom hiánya ne 
legyen akadály. 1 edzésnapot biz
tosítunk. Az edzésnapon gyakorlott 
versenyzőink állnak az érdeklődők 
rendelkezésere. Elmagyarázzák a 
szabályokat, megmutatják egy egy 
szokatlan korong eltalálásának 
.trükkjét’ , egyszóval megismertet 
nek a korongvadászattal, segítenek 
felkészülni a versenyre.

Időpontja: 1994. május 14.. 8 00 óra 
Helye: O M W  Nagytétényi Vadász 
lőtér (70 es út. 13-as km) 
Versenyszám: Korongvadászat 40 
korongra, ausztrál rendszerben 
Egyéni verseny: .A’ kategória - 
kezdők; .B ’ kategória - haladók 
Csapatverseny: 4 fós csapatok A 
és B kategória
Nevezés: Telefonon a 111-9608-as 
számon, levélben a VTKMSZ 1951 
Bp.. Nádor u. 34. sz címén. 1994 
május 10-ig. Az első 120 nevezést 
tudjuk elfogadni.
Nevezési díj: Egyéni: 1200 Ft 

Csapat 1500 Ft 
Díjazás: Amatőr egyéni: 1.: serleg, 
tárgyjutalom, érem. oklevél 
2-3.: tárgy, érem, oklevél 
Csapat: 1.: serleg, tárgyjutalom, 
érem, oklevél 
2-3.: érem, oklevél 
Edzésnap: május 6., 14 óra 
Edzórotte (20 korong) 600 Ft 
Védnökök: Nagy István, az O M W  
Sportlövő Bizottság elnöke.
Szabó Zoltán, az MVE elnöke

R EC EPT EK
VÖRÖSBOROS ŐZSZELETEK

Hozzávalók: 1 kg őzgerinc, só, 
bors. 3 db vöröshagyma, 4-5 
cikk fokhagyma, 1 pohár vö
rösbor, 2-3 db zöldpaprika, pa
radicsom (mirelit is lehet), olaj 
a sütéshez.

1 kg ózgerincet megtisztítunk, le
csontozunk, és 1 ujjnyi vastagra 
felszeletelünk A szeleteket gyen-
Ílén kiverjük a húskalapács sima 
elével. Sózzuk, borsozzuk, majd 

forró olajon mindkét oldalán átfut
tatjuk és jén8i tálba kiszedjük.

Karikára vágott hagymát enyhén 
megdinsztelünk, majd a hússzele

teket ráhelyezzük és 10 percig 
együtt dinszteljük. Ekkor a hagy
makarikákat kiszedjük, a hüst 1 po
hár vörösborral leöntjük, és aprított 
fokhagymával megszórjuk. 10 perc 
mülva a hagymakarikákat vissza
rakjuk a hússzeletekre. Közben pa
radicsomot és paprikát vékony sze
letekre vágunk, enyhén sózzuk 
meg. és gyorsan rakjuk a hús tete
jére. (1 sor paradicsom, 1 sor papri
ka.) 10-15 percig pároljuk még le
fedve. A húst villával megszúrjuk, 
ha puha, tálra szedjük.

Sós vízben főtt burgonyát adunk 
melléje.

ŐZCOMB EGÉSZBEN SÜTVE
Hozzávalók: 1 db özeomb, só, 
bors, fokhagyma, vöröshagy
ma, 30 dkg füstölt szalonna. 1 
poharas tejföl, olaj a sütéshez.
A combot lenyúzzuk, megtisztítjuk, 
megmossuk, majd egy órán át hi
deg vízben áztatjuk, melybe fok
hagyma- és vöröshagyma-kariká
kat raktunk. A vizet lecsöpögtetjük 
a combról, sózzuk, borsozzuk, 
majd füstölt szalonnával gazdagon 
spékeljük.

A zománctepsit vagy sütópléhet

olajjal leöntjük, szalonnaszeletek
kel kirakjuk, és a combot ráhelyez
zük. Egy db vöröshagymát teszünk 
molléje. Sulés közben többször 
meglocsoljuk. mielőtt készre süt
nénk. tejföllel leóntjuk. és pár per
cig tovább sütjük.

Ha elkészült, tálra rakjuk. Na
rancssalátával tálaljuk. Apró. 
egészben sült burgonyát adunk 
melléje.

Dr. Nagyné Lendvay Gabriella

HELYREIGAZÍTÁS
Múlt havi számunkban a Green Buliét Kft. májusi ózhús-felvásár* 
lási ára az áfa miatt tévesen jelent meg. A ezért újra közöljük az 
általuk adott érvényes árakat.

1—II. osztá ly: 280 F t/k g
III .  osztá ly : 188 F t/k g

Az árak az áfát nem tartalmazzák!

9 10 11 12 13

AIMATOLE FRANCÉ 
(1844- 1924)

Fejtse meg a keresztrejtvényt, azután másolja át a kívánt 20 betűt a középső 
hálóba. - Ami a jobb alsó sarkokban található, számozott betűk. - Egy-egy be
tű többször is szerepel a középen elhelyezett hálóban.

A megfejtéseket soronként adjuk?
V ÍZSZ IN TES: 1. Cukrozott. - Ilyen 

napozó is van a strandokon. - Ruha 
réme. 2. Kis mértékben. - Támaszték. 
3. Bolgár és szerb-horvát húros hang
szer. 4. Lítium vegyjele - Kimondott 
betű. 5. Ütőkártya. - Korcsolyafajta 6. 
Építészeti stílus. - Helyhatározó 7. 
Máltai és svédországi gépkocsik jelzé
sei. - Azonos a 4 vízszintessel 9 For
dítva: hóemelkedés. - Becézett női 
név. 10. - ötórai ital. - Szélesre nyit.
11. Két magánhangzó. - Kínai hang
szer - Folyadék. 12. - Ilyen remény is 
van. - Helyhatározó. 13. Az egyik gö
rög isten neve - Norvég irodalmárok 
egyike (1902-1943).

FÜGGŐ LEGES: 1. Áruba bocsát. - 
Szovjet-Azerbajdzsán hírügynökség.
2. Igen oroszul. - Ilyen műszerész is

van. - Három különböző magánhang
zó. 3. Szobafajta. - Ritka női név. - Ra
gaszkodó. 4. Sporteszköz. - Területfaj
ta. 5. Egyforma betűk. - Visszahüzfl). 
7. Évszak. - Rangjelző. 9 Kicsinyitő- 
képzö. - Ilyen társ is van. 10. E nap. - 
Van ilyen társ is. 11. Időjolzó. - ót Oá- 
vid győzte le. - Thaiföldi és spanyolor
szági gépkocsik jelzése. 12. Igás állat.
- Pest megyei helységből való. - Októ
berben van a neve napja. 13. Kronosz 
és Rheia lánya volt. - Ilyen kötés is 
van.

(A hosszú és a rövid magánhangzök 
között nem teszünk különbséget.) - 
Beküldendő a középső hálózat szöve
ge. - Beküldési határidő: május 20.

Mokos István
Múlt havi számunk szerencsés megfejtői: Árendás Béla budapesti, 
Tóth Gábor kazincbarcikai, és Konrád Nicolett székelyudvarhelyi ked
ves olvasónk. Nyereményeiket postán küldjük el cimükro.

con C UORDC TRAVEL

NYÁRI AJÁNLATAINK:
Cavallinói apartmanok 

(Jesolo mellett) 1 hét 11 200 Ft 
Ciprusi üdülés - 

elhelyezés Larnacán apartmanokban 
szállás + reggeli 11 000 Ft/főtől + repülőjegy

Jelentkezés és bővebb információ: 1062 Budapest. Andrássy út 56. 
Tel.: 269 5447. 269 5448. Fax: 153 0417
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1 1gazán érdemes volt...

EZT A Z  Ü R ES  HELYET 
A  H ÍRLA P É S  POSTAIGAZGATÓSÁG 

K ÉR ÉSÉR E  HAGYTUK.
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE RA G A SZTH A SSÁ K  
A  C ÍM ZÉST  TARTALMAZÓ 

ETIKETTET.
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HÍREK HÍREK
Gombár Mihály, a Jász-Nagykun Szol
nok Megye* FM Hivatal vezetőjének tá
jékoztatása szerint a Franciaországban 
halálos balosetot szenvedett Medgye- 
si Mihály ügyének kivizsgálásában hi
vatalos álláspont nincsen. A francia 
igazságügyi szervektől hivatalosan 
kérték a vizsgálat eredményét, de arról 
még tájékoztatást nem kaptak. A me
gyei szovetseg körlevélben adott tájé
koztatást a vadásztársaságoknak A 
m ndenki számára megszívlelendő, ta
nulságokban bóvelkodó tragédiát 
nagymértékbon súlyosbítja az érthe 
tctlen elhúzódás, amely számos jogi. 
és biztosítási, ügyintézési gonddal 
sújtja a szerencsétlen sorsú család 
életét.

Szolnokon megkezdődött az Ag
rárkamara szervezése. A tervek 
szerint a kamarának hét szakosz
tálya alakulna, amelyből az egyik 
a vadgazdálkodással foglalkozna. 
A  szakosztály szervezését a me
gyei szövetség vállalta.

A közeljövőben a megyei f  M hivatalok 
megkezdik a hivatásos vadászok előírt 
létszámának, az alkalmazás törvényes 
feltételeinek szigorú ellenőrzését. Saj
nos. sok helyütt éppen a vadásztársa
ságok elszegényedési folyamata mi
att. a munkabéreket és annak közter
heit igyekeznek - helytelenül - megta
karítani. Az előírás szerint 4000 hektá
ronként kell egy fő hivatásos vadászt 
alkalmazni.

Kétsógtolonül jó hír. hogy meg
szűnt az olaszországi élőnyúl-bo- 
viteli korlátozás, (gy - most leg
alábbis úgy tűnik - az élöbefogást 
végző, gyakorlott társaságok biz

A Magyar VADÁSZLAP és a 
Dunateve HUBERTUS vadásza
ti magazinja által közösen kiirt 
első vadászati-természeti témá
jú videoklip- és videofilm
pályázat beküldési határide
jét július végére módosítot
tuk - több pályázó kulon-kulon 
jelzett együttes körösére A be 
küldés feltételei változatlanok. 
A részletekről a VADÁSZLAP 
szerkesztősége készséggel tá
jékoztatja az érdeklődőket.

Ehhez az információhoz kap
csolódik. hogy a Vadaszati Kul
turális Egyesület egyik szekció 
jaként elkezdte szervezni a 
videósok klubját, amely minden 
érdeklődő számára nyitott. A 
klub célkitűzése, hogy össze
gyűjtse a profi es amatőr videó
sokat és segítse a vadászati, 
természoti témák videokamerá
val történő megörökítését. J e 
lentkezni a VKE cimén lehet.

tonsággal értékesíthetik portéká
jukat. A  társaságok részére eddig 
hallott irányárak decemberig net
tó 4800. januártól 5400 forint nyá
lanként.

Újratelepítésének 260. évfordulóját ün
nepelte április 22-én Kecel városa. A 
jeles nap alkalmából gazdag kulturális 
programot állítottak osszo a szerve
zők, a főtéren felavatták Eskulites Ta
más köztéri alkotásét, az Istenek kút
ját A helyi vadászok is kivették a ré
szüket az ünneplésből és éjfélkor 260 
diszlovéssel tették emléközetessé az 
évfordulót.

feláldozni a verőfényes szombat 
délelőttöt - gondolhatták, akik 
részt vettek a rendkívül fegyelme
zett, jól felkészült, pergő - és hatá
rozatképes Jász-Nagykun Szolnok 
Megyei Vadászszövetség közgyűlé
sén, április 23-án. Benedek Fülöp, 
a szövetség elnöke részletesen be
számolt az elmúlt vadászidény ta
pasztalatairól, külön-külön érté
kelve az egyes vadfajokat. Az őzál- 
lományban - szögezte le - a társa
sági tagok számára engedélyezett 
250 grammos agancssúly felső hatá
rának eltörlése többet ártott, mint 
az érett bakok elejtésének korláto
zása. A 35 százalékos érmesarány 
még ma is megvan, de az eddigiek
nél többet kell tenni ahhoz, hogy ez 
meg is maradjon. A mezei nyúllal 
kapcsolatos gondok szünőben van
nak, a kilátások jók. Az egykor ál
lományáról hires megyében viszont 
a fácángazdálkodás elérte a mély
pontját. A  G A T E  kutatóival éppen 
ezért többéves, széles körű tényfcl-

A MOSZ és több szervezőt is az 
Alkotmánybírósághoz fordult az 
elfogadott földtörvény azon tiltá
sa ellen, amely nem engedélyezi 
gazdasági és ogyéb társaságok - 
így a vadásztársaságok - földtu
lajdonszerzését. így jelenleg vad
föld céljaira csak bérelni lehet te
rületeket és az elsősorban apró
vad számára csonderesként. vad- 
búvóként használható, gazdasági
lag hasznosíthatatlan, úgyneve
zett fanét területek megvásárlása 
som lohetséges. Ez a gond megle
hetősen régi, hiszen már a század 
elejétől cikkeztek róla a szakem
berek, hogy mintha nőm is létoz- 
ne ebben az országban vadgazdál
kodási „művelési" ág.

•
Az O M W  közelmúltban megtartott el
nökségi ülésén döntés született arról, 
hogy a második félévtől kezdve dr. 
Sinkovits Miklós korengedményes 
nyugdíjazása után megbízott főtitkár
ként a föladatokat Pechtol János látja 
el.

Együttműködési szerződést kö
töttek a Győr-Moson-Sopron me
gyei vadásztársaságok a megyei 
rendőrkapitánysággal április 27- 
ón. A  társaságok képviselői me
gállapodtak abban, hogy közös 
•rövel lépnek fel a rendkívüli mér- 
tékbon elharapódzott vadorzással 
szemben. így már jószerint az or
szág minden megyéjébon aláírták 
az együttműködési szerződése
k e t kialakult a szervezett kapcso
lat. és remélhetőleg mihamarabb 
kézzelfogható orodményokröl is 
beszámolhatunk. Egyhangú a vé 
lemény abban, hogy mindezekről 
a fontosabb napilapoknak is kívá
natos volna beszámolni.

táró vizsgálat elindítását tervezik. 
Külön szólt az egyesületi élet gond
jairól, amelyben talán a legfonto
sabb egyfajta bizalmi válság, első
sorban azoknál a társaságoknál, 
ahol mindez párosul a vadgazdál
kodás problémáival is. Tekintettel 
arra, hogy általános jelenségnek 
mondható a szabadidő csökkenése, 
igen sok jól felkészült, arra alkal
mas vadász mond le tisztségéről, il
letve választás esetén nem tud köz
életi szerepet vállalni. Ez ellen min
denképpen valamit tenni kell. mert 
hosszú távon kontraszelekciót ered
ményezhet az, ha nem az arra legal
kalmasabb vadászok kerülnek a ve
zető helyekre. A  szövetség érdekvé
delmi munkája kiterjed az úgyneve
zett kalandor vadkereskedők, a tisz
tességtelen üzleti partnerek, kése
delmesen fizetők regisztrálására, 
amelyről a társaságokat rendszere
sen tájékoztatják. Pechtol János, az 
O M W  képviselője hozzászólásá
ban az elnökségi ülés olyan értelmű 
ajánlását ismertette, amely szerint a 
törvényelőkészítő vitában a vadá
szoknak is bizonyos kérdésekben 
engedniük kellene, kompromisz- 
szumra kell jutni, és az eddigi me
rev elzárkózás helyett meg kell ba
rátkozni a földtulajdonhoz kötött 
vadászati jog gondolatával. Minde
nekelőtt a szakszerűséget kell figye
lembe venni, ám ennek manapság 
számtalan akadálya van, az érdek
képviselet véleményét az arra illeté
kesek nem hallgatják meg, fontos 
szakmai értekezletekre nem kapnak 
meghívót és még hosszan lehetne 
sorolni a gondokat. Cseh Sándor 
titkár beszámolt a túrkevei Kossuth 
Vadásztársaság vagyonmegosztási 
bírósági peréről. A tagságból 23 fő
- túlnyomórészt olyanok, akik a va- * 
dászatot már abba akarták hagyni - 
kivált, és kérte a nevesített vagyon 
rájuk eső részét. A  bíróság egyezsé
get ajánlott, amelyet - eddig úgy tű
nik - mindkét fél elfogad és a „sza- 
kadárokat" a társaság kifizeti. 
Egyelőre ugyanis nincs semmiféle 
érvényes ajánlás, megoldás, javas
lat az ilyen és hasonló ügyek orvos
lására, kezelésére. A szövetség Ti- 
szapüspökiben gyermekek számára 
nyári vadásztábort szervezett, akko
ra sikerrel, hogy mindkét turnusban 
telt ház van. Végezetül Pechtol Já 
nos adta át a Nimród-érmct Bereg
szászi Zoltán hivatásos vadásznak, 
Gál István vadászmesternek, dr. 
Hámori Ferenc és Szabó Zsigmond 
vadásztársasági elnöknek.

A közgyűlés után a Szolnok kör
nyéki vadásztársaságok együttmű
ködési szerződést kötöttek a várost 
rendőrkapitánysággal. A  társasá
gok képviselői részletesen megtár
gyalták a teendőket az egyre foko
zódó vadorzással. valamint a vad- 
gépjármű ütközésekkel kapcsolat
ban.

-av-
W

laMSZMP
MEGJELENIK HAVONKÉNT 
A HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN

íó s r« f ie « tó  C t tk ö  SAndof Felelős szekeszto Hom onnay Zsom bor Te'vezotzc'fctwto • 
Kun  Gábor íotonportff Pofstor Gabrie lla  A szer teszté iig  ieve*ezes< em e 12<$ Budapest 
Pf. 1209 K i j 0|9 a Vadawati Kulturak* Egyesület felelős K.ado K ne fé ly  M ér.a uv igazgató 

A *;erVc*/toveo t i  a luado cm>e 10S4 Budapest V ,  Honvéd u. I I V .  tm . 3. Telefon 131-1131. 
Telefon es fa* 131 O M  A Magva' VAOASZLAP e ót uet^eto rózsaszínű postautalványon a u « r  
kesiioteg levéleies* orrén vagy átutalással ex A G R O B A N K  nál v e te te tt  219 $8t?9/9600- 
$040 számú számlára
T e je s í t i  e H IR K E R  R t  ex MH R t „  és  ex a lte rna tív  terjesztők
A z  e lő f i z e t é s i  d íj az é v  h á tra lévő  hónapja ira  350 Ft.

ISSN 1215 IIS9

Afhenaeum Nyomd# Rt
£*0H3 
feie'os vezető 
V>da Jó z se f 
vezer igazgató

24


