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ESŐ ÉS NAPSÜTÉS
MINDEN ESZTENDŐBEN. AMI 
KOR MEGKEZDŐDIK AZ ORSZÁ 
GOS VADÁSZNAP SZERVEZÉSE 
FELVETŐDIK AZ IDŐPONT EL 
DÖNTÉSÉNEK KÉRDÉSE. TŐB 
BEN NEM TARTJÁK .JÓ N AK ' 
HOGY -  IDÉZŐJELBEN -  EGYET 
LEN NAPON. SZOMBATON KE 
RÜL SOR A RENDEZVÉNYEKRE 
PEDIG EZEN NEM LENNE SZE

RENCSÉS VÁLTOZTATNI. H I
SZEN A VADASZNAP ATTÓL VA- 
DÁSZNAP. HOGY AZ ORSZÁG
BAN MINDENHOL EGY IDŐBEN 
RENDEZIK MEG. AZ IDÉZŐJELRE 
AZÉRT VOLT SZÜKSÉG. MERT 
IDÉN IS -  A KÖZPONTI RENDEZ
VÉNYEN KÍVÜL -  TÖBB HELY
SZÍN VÁLASZTOTTA A VASÁR
NAPOT NEKIK IDÉN KEDVEZETT

AZ IDŐJÁRÁS. MÍG AKIK SZOM
BATON -  SZEPTEMBER 17-ÉN -  
VÁRTÁK A VADÁSZOKAT. CSA
LÁDTAGJAIKAT. ÉS AZ ÉRDEK- 
LŐDŐKET... SZENVEDTEK AZ 
ORSZÁGOS ESŐTŐL. ADDIG VA
SÁRNAP -  SZEPTEMBER 18-ÁN -  
RAGYOGOTT A NAP. S HA A NAP 
SÜT. MINDJÁRT SZEBB AZ ÉLETI 
AZ ALÁBBIAKBAN IGYEKSZÜNK

ÖSSZEFOGLALNI AZ ORSZÁGOS 
VADÁSZNAPON TÖRTÉNTEKET. 
AZZAL A MEGJEGYZÉSSEL. 
HOGY JÓ NÉHÁNY TUDÓSÍTÁS
BÓL SZÁNDÉKOSAN HAGYTUK 
EL AZ IDŐJÁRÁSRÓL SZÓLÓ 
ESZMEFUTTATÁSOKAT.

RÉSZLETES TUDÓSÍTÁSOK 
A VADÁSZNAP HELYSZÍNEIRŐL 

3-9. OLDALON

AZ ÉV BIKÁJA
FUTÓTŰZKÉNT TERJEDT A HÍR AZ ÉV NAGY BIKÁJÁRÓL. VOLT 
AKI 14 ÉS FÉL KILÓSNAK .GONDOLTA". LÁTTA. -HALLOTTA 
ÍME A VÉGLEGES PONTSZÁM. AMELY UGYAN A VÁRAKOZÁS 
ALATT MARADT. DE ÍGY IS VAN MÉG MIVEL BÜSZKÉLKEDNI: 
14.37 K G -O S  ELSZÁMOLÓSÚLLYAL. TÖBB MINT KÉT ÉS FÉL 
MILLIÓS ÉRTÉKBEN. LAPZÁRTÁIG EZ A LISTAVEZETŐ.

Jobb: Bal Pontszám: 
Nadler CIC

Szárak hossza. 135.0 133.0 67.00 67.00

Szemág hos\za: 47.5 46.7 11.78 11.78

Kózépég hossza: 50.3 51.8 - 12.76

Rózsa kormé'et: 28.7 28.9 28.80 28.80
Szár alsó kórmeret 19.5 19.5 39.00 39.00
Szár felső korméret: 18.0 17.7 35.70 35.70

Agancs tömege kis koponyával: 1337 26.74 26.74

Agak tényleges száma: 8 8 16.00 16.00

Jégag - 2.00

Szín: 2.00 2.00

Gyongyözés: 2.00 2.00

Terpesztes (99.0 cm 74%) 1.00 2.00

Korona: 5.50 9.17

Ágvégek: 2.00 2.00

Igazítás: - 1.00 - 1,00

összesen: 236.52 255.95

Elejtő: Josef Bitzinger
Vadgazdálkodási egység Hubertusz Vt. -  Nagykanizsa
Elejtés helye, ideje: Gelse, 1994 09. 11.



SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Több levélírónk panaszkodott, hogy 
múlt havi számunkból kettőt. sót egyes 
esetekben hármat hozott a postás, kü- 
lönbözó ídóeltérésekkel Kérdezik, mi a 
teendő? Sok gondot ebból ne csináljon, 
mert ez még mindig jobb. mintha egy 
sem jönne, a fölös példányt pedig aján
dékozza el annak, akit esetleg érdekel
het. Szerkesztőségünk csak azokon tud 
segíteni, aki a jelenséghez kísértetie
sen hasonló módon egyetlen példányt 
sem kap. érvényes befizetése ellenére. 
Ilyen esetben ugyanis, ha a károsult le
velet kúld, postafordultával megküld
jük a hiányzó példányt. Mi ugyanis már 
régen beletörődtünk abba. hogy minél 
magasabb a kézbesítésért járö postai 
jutalék, annál több a panasz. így csak 
azt tehetjük, hogy a hiányzókat küldjük 
meg. vállalva mindezek egyre emelke
dő költségeit, mintegy borravalóként 
azért, amiért mér egyszer fizettünk. En
nél jobbat még nem tudtunk kitalálni. 
Telepes Pál, Budapest: ....Igazán 
nem hízelgésből mondom, de tetszik az 
önök szókimondó, fekete fehéren is 
»beszéló« lapja. Miután van szeren
csém jó néhány európai színes vadá
szújságot ismerni, járatni, sót mivel so
kat járok külföldön, ott is jártamban- 
keltemben minél többel megismerked
ni. Még csak összehasonlítani sem le
het a Vadászlapot. mert általános jelen
ség a semmitmondás. mellébeszélés, a 
valós, mindennapi kérdések nagy ivben 
történő elkerülese. Nehogy azt higgye 
már valaki, hogy a vadászat berkeiben 
máshol is olyan csendesek és magukba 
fordulók, mint ahogy az a sajtóból kide
rül Bizonyára sokan tartanak baráti, va
dásztársi. netán üzleti kapcsolatot kül
földi vadászokkal, és alig néhány köz
vetlen szó után mindenki a lényegre tér, 
elmondja, mi bántja, milyen gondokkal 
küszködik. El sem tudom képzelni, hogy 
egy szinte napi fogyasztási termék, ho
gyan vállalhatja fel az andalitást. a kor
rekt tájékoztatás helyett? Mitól más a 
napi élet. a tapasztalat, ki és miért akar 

^egy szaklapban bizonyos dolgokat fel
nagyítani, másokat a szőnyeg alá sö
pörni? Ha nem is értünk néha minden
ben egyet, vitatkozni csak őszinte véle
ményekkel lehet Ha valaki állandóan 
valamire, valakire tekintettel van és 
még 1994 ben is a sorok között kell ol
vasgatni. nem lehet korrekt párbeszé
det. együttgondolkodást várni. Ez a 
megszokott »sumákolás«. mellébeszé
lés iszonyú károkat okozott mér eddig 
is. demoralizálta az emberek, ebben az 
esetben a vadászok ezreit. Szélkakas

Ú j M e ffce l l l - o i .  ejektoros. MerVel 12 es es 
MC-21. 12-m  kaliberű sörétes fegyverek ©I 
•dók. Olasz skeet fagyvert c te rébe b e it  Amitok 
M m  egyéb ajánlat •* érdekel Érdaklódrx 4060 
Hajdúnánás. Nagy S u. 24 Telefon 52/381 306 
18 óra ú tin .

Friaa v ixag ákka l. 12 e« Lám pát, dupla csóvú 
25 000 fönntart. 16-os M on t* Cárié 20000 fo rin 
tért. töltények tok 5000 forin tért, fegyvernek 
rény 10000 fonntért (Diana). al>g hasznába e l
adó Érdeklódnt 1678 Budapest. Pl 1.. Szabó 
GueBa____________________________________

E ladó  1 d b  cse h sz lo vá k  vegyes váltócsövú 
BOCK-Búchs lófegyver. Zeiss távcsövei. 200 db 
golyós lószerrel Fegyveradatok vegyes csó: 
12 x 70/7 67 R Váhócsó 12 x 70/12/70 12 es 
BOCX fegyvert beszámítok Érdeklődő* Tóth 
István. 2000 Szentendre. Római sánc u. 11. Te- 
lefon 06 26/314 128________________________

M OSSBERG 900 típusú. 12-es. félautomata.

módjára változtatják »véleményüket« -  
ha egyáltalán erról lehet is beszélni 
vonatkozik ez a közéletre éppúgy, mint 
az egyesületi életre is. Okait nem tudom. 
csak sejtem, talán egyfajta önvédelem 
volt egykor, de ez tarthatatlan. Itt talán 
észre sem veszik a legtöbben, én azon 
bán munkám folytán többet vagyok kinn. 
mint idehaza, sajnos lépten-nyomon ezt 
tapasztalom Munkájukhoz, amely iga
zán nem lehet könnyű ilyen körülmények 
között, további sok sikert kívánok, és re
mélem egyszer lesz arra is alkalom, 
hogy kezet szoríthassunk. . . '
Kassai László, Nagykanizsa: . . .  A 
múlt havi számukban irt levelem egyik 
mondatába sajnálatos modon hiba 
csúszott, ezért kérem az alábbi szöveg 
szó szerinti helyesbítését.

A mondat helyesen Így hangzik: 
. ...a  világhírű szarvasáilományt a 
nagy erdész szakemberek nem megti
zedeltették. hanem jórészt kiirtatták’ .

A korrekció közlésére feltétlenül 
szükség van. mert az ilyen és hasonló 
Írások amúgy is már indulatokat vál
tottak ki az erdészeti szakemberekből. 
Vitathatatlanul vallom magam is. hogy 
a »szarvasapasztást« legnagyobbrészt 
a vadászok hajtották végre 
ő ry  M ik lós, Kerepestarcsa: 
. . . .  Negyven éve vagyok elófízetójo és 
olvasója kedvenc lapomnak, a Népsza
vának. Mértéktartó', jó lapnak tartot
tam mindig, de döbbenten olvastam a 
szeptember 16-i számban lllisz L. Lász
ló »A vadász beváltotta gyilkos fenye
getését* cimú cikkét. A cikkből ugyan
is kiderül, hogy egy tóbbszorösan bün
tetett egyén. Orsós István -  aki bizo
nyára az életében nem kapott volna 
fegyvertartási engedélyt és igy vadász 
sem lehetett volna -  lopott fegyverrel 
hátba lótte haragosát Magam es leg
alább ötvenezer vadásztársam nevé
ben a leghatározottabban kikértem 
magamnak a nevezett lap fószerkosz- 
tőjének irt levelemben az ilyen állítást, 
amely vérig sért minden becsületes 
magyar vadászt. Igaz. a közelmúltban 
egy szúk elit visszaéléseiért a tollno- 
kok céltáblái voltunk, méltatlanul, de 
odáig azért egyikük sem merészke
dett. hogy Orsós István és közénk kite
gye az egyenlőségjelet. Ha lllisz úr a 
nagyobb hatás miatt egy cikket igy 
kezd el. akkor kénytelen leszek azt hin
ni. hogy a cikk szerzője olyan újságíró, 
mint amilyen avadászc Orsós. Magam 
egy idősödő vadészember vagyok, de 
bizonyára nem egyedüli, aki haragosát 
még sohasem lótte hátba...“

Mire szabad vadászni 
itthon és a környező országokban?

A usztria:
Októberben: szarvestxka. tehén, b o rjú  -  zerge -  m uflon  -  ózbak (30-áig) -  ózsuta -  
s /ikaszarvas. dém , vadd isznó (kan es koca) -  m orm ote  (15-éig) -  m ezei és havas* 
nyúl -  császárm adár kakas -  fo go ly  -  fácánkakas (18 á tó l) -  borz -  vadkacsák -  vadli- 

bák -  h ó fa jd  -  erde« szalonka -  o rvos galam b es balkáni gerle
Szlovákia:

Októberben: szervasbika. tehén, bo rjú  -  dám btka tehén, b o rjú  -  m u flo n  -  ózsuta. 
g ida  -  vadd isznó -  ü reg i nyúl -  m ezei nyú l (novem ber 1 -jé tó l) -  farkas -  h iuz -  borz -  
pézsm apocok -  császárm adár -  ve tési lúd  -  héja -  balként gerle  -  ó rvos ga lam b -

szárcsa, tókés  és b ó jti rece.
Egész évben lőhető: nyestku tya  -  róka -  gö rény -  ürge -  hörcsög  -  szarka -  szaj

kó. vetés* és do lm ányos varjú.
U kra jn a:

Szeptember 15-étől: szarvas és egyéb  csu lkosved -  ózbek -  szám yasvad (A távo 
labb) te rü le teken  o k tób e r 1-jé tó l ind u l a vadászati idény > -  meze* nyú l (novem ber

1-jétőt) -  fécén  (novem ber I- jé tó l).

Rom ánia:
O k tó b e rb e n :  szarvastxka. tehén, b o rjú  -  dám bika. tehén, bo rjú  -  ózbak. suta. g ida  -  
vadd isznó -  m orm o ta  -  h iúz -  sakál -  borz -  zerge -  m u flo n  -  ny írta id  -  fácán  (15- 
é tó l) -  to go fy  (15-é tó l) -  fú r j -  vadgerle  -  ó rvós és oduga lám b -  balkáni ge rle  -  fe  

nyórtgó  -  seregé ly -  v izivad -  e rde i szalonka -  sárszalonka -  b íb ic 
E g é sz  é v b e n  I6 h e t6 :  fa rkas -  róka -  vsdm acska -  nyestkutya -  görény -  herm elin  

-  m enyét -  pézsm apocok -  ü rgo -  szarka -  szajkó -  szürke és ve tési varjú  
„  Szlovénia:

Októberben: szarvasbika. tehén, b o rjú  -  dám txka -  dám tehén és bo rjú  -  ózbak

130 á ig 'l.  ózsuta. a>da -  zorge -  vodd>szno -  csészárm edar -  farkas -  vadm acska -  
novem ber 1 -jé tó l) -  m ezei nyúl -  borz -  m uflonkos. jerke, bárány -  kószált kecske -

fácán -  fo g o ly  -  tókés réce 
M agyarország:

Októberben: szarvasbika (go lyóra  é re tt b ikák október végé ig  e jthe tók  o lt) tehén, 
unó. bo rjú  -  szikaszarvas -  dybow ski szarvas -  m uflonkos. jerke, bárány -  d # m 6 k a  te 
hén. únó. b o rjú  -  ózsuta. g ida  -  m ezei nyú l -  lécén  -  házi gö rény és nyest (novem ber 
1 • jó tó l)  - ve tési lúd  -  tókés . b ö jti- , c s ó rg ó -. bará tréce  - szárcsa -  balkáni ge rle  -  o rvos 

ga lam b (15 -é ig ') -  seregé ly -  fo g o ly  (csak a k ibocsétóhe lyeken)
Egész évben vsdésxhetó: vaddisznó -  róka -  üregi nyúl -  nyestkutya -  pézsmapocok -  

mosómedve -  dolm ányos és vetési va rjú  -  szarka -  szajkó -  korm orán -  ez üst Sirály

O K TÓ B E R
öszhó, vagy M indszent hava

D átum H oldfázis A  Nap 
kelte  nyugta

A Hold 
ketté nyugta

lOOev átlagos
1 hóm érsékle te  

Celsius fokban

5 Szorda •  455 548 1716 605 17.12 17.9
6 C sütörtök 549 17 14 7 24 1748 17.5
7 Pentek 551 1712 841 18 30 17.9
8 Szom bat 5 52 17 10 9 55 19 19 17.7
9 V a s é m e p 554 17.09 1102 20 15 17.4

10 H etfó 555 17 07 1200 21 17 17.1
11 Kedd 5 20 17 557 1705 12 49 22 24 17.1
12 Szords 5 5 8 1703 13 29 23 32 169
13 C sütörtök 5 5 9 1701 14 02 — 16.7
14 Péntek 601 16 59 1432 0 39 16.4
15 Szom bat 602 16 57 1458 146 16.2
16 V a s á rn a p 604 16 55 15 23 2 51 16.1
17 H étfó 6 0 5 16 53 1547 3 55 15.8
18 Kedd 607 16 51 1612 4 5 8 15.6
19 Szerda O  13 18 6 0 8 1650 1639 600 14.9
20 C sütörtök 609 1648 1709 7 01 145
21 Péntek 611 1646 1742 8 0 0 14.4
22 Szom bat 612 1644 1821 858 14.2
23 V a s á rn a p 6 1 4 16 42 1904 9 51 13.9
24 H éttó 615 1641 1953 1040 13.9
25 Kedd 6 1 7 16 39 2048 11 24 13.9
26 Szerda 6 1 8 16 37 21 48 12 03 13.4
27 C sütörtök « 1744 6 2 0 16 36 22 51 12 38 12.8
28 Péntek 621 1634 23 58 1309 13.0
29 Szom bat 6 2 3 16 32 -  - 1338 13.0
30 V a s á rn a p 6 24 16 31 107 14 07 12.5
31 H étfó 6 2 6 1629 220 14 35 12.4

U jho id  -  • .  Elsó negyed -  i ;  H o ld tö lte  -  © . U to lsó  negyed -  <t

APRÓHIRDETEvS
sórétes fegyver 3 db cserélhető choke kai. go 
lyós váltoc sóvei (brenekkéhez) álig használt 61 
fapotban .fényesnek *4*40 Érdeklódn). 56/375 
466 os telefonon

Ú j. mUg t iM x n é tt MERKEt. 16 os kaliberű, só
rétes vedászfegyver. K é p  kivitelben. hóitokkal 
eladó. Érdeklődni: 271-3908 as telefonon, dr 
Natasák

E ladó 1 db  szovjet gyártmányú 1/0.5 os szuki- 
t&tú. 1 6 o t  bock sörétes vadászfegyver 1996 )g 
érvényes műszaki vizsgával. 8 evesen Érdek 
lódm 8-12 óráig munkanapokon a 79/325 774 
es telefonszámon

T ó rxa kö n yve zo tt. vadászó szutóktól labrador 
retnever szuka kölyök eladó (fekete) Négy- 
éves. bevadászext magyar vizsla szuka eladó 
ÉrdekJódm 4000 Haidunénés. Nagy S u 24. Te
lefon: 52/381-306 18 óra után

F o x te rr ie r  kiskutyák eladók (sima szórű) Irá* 
nyar 11 000 Ft 2344 Domsod. Bercsényi u. 24 
SZ Csna Várbíró Marianna__________________

A  D iana  Vedáaz-, Horgász Antikvémimban 
nagy választékban kaphatók vadászkonyvek. 
horgészkónyvek. gombész- és gyógynövény- 
könyvek, mezógazdaság* művek, útleírások, 
szakácskönyvek, rég* vedászujsag évfolyamok 
O m  Diana Antikvárium. 6900 Makó. Zrínyi u 
34. telefon 62/411 561

T á vo l a nagyváros* ártalmaktól. 30 negyzetmé 
teres vedasztiáz e»ado Perocseny község ben. 
csodálatos panorámával a Borzsóny hegycsu 
csaifa. Ara 460 000 Ft Érdeklódm lehet 26/365 
153. Magv ______________________________

50 k m -re  B u d a p e s tte l vadászhatnak. erdesz 
háznak alkalmas. 100 négyzetméteres lakoépú 
let. 3600 négyszogói. négyzet alakú - fenyó és 
ekacerdóvei körülvett -  jelenleg gondozott szó
ló. gyümölcsös, oregseg m4att ©Jado A hér a

telek kózepén. dom btetón van Érdeklődni 
szombatonként Szentmártonkáta. Vasút sor 
47 . Juhász

C saládos feHófoku vedgazdáikodási képzett
ségű szakember németnyelv tudásai állást ke
res. nagy. vagy vegyes vadas területen Lakás 
szükséges Jel>ge: .Véreb ’

E ladó 1 db Sako 243 W inchester cél golyós és 
agy Markel 203 as E 16 os kaliberű fegyver Te
lefon 1663 794 este 20 óra után. 1852 257 mun. 
kséőóbén

E rd é ly i k o p ó  kölykök sürgősen eladok Törzs- 
könyvvel oltással rendelkeznek Érdeklódm Bp. 
X V II. Rákoskert. Kekliliom u 21 sz. telefon. 
2204467

N é m e t v é rv o n a lb ó l származó simaszórű né- 
metvizsla kölykök alapKJomitva. sporttársi áron 
eladók Érd 5130 Jászapáti. tahe l u. 33 Nyitre- 
mé Rusvai Tünde



Országos (||S  Vadásznap
BACS-KISKUIM MEGYE 
-  HETÉNYEGYHÁZA

NYÍRI-ERDŐ SZEPTEMBER 18.

Hubertusz-mise a Nyíri erdőn

Bár időrendileg az utolsó rendezvé
nye volt az országos Vadásznapnak 
a hetényegyházi, mégis ez kívánko
zik a tudósítások élére, mivel ebben 
az esztendőben a Nyiri-erdŐn ad
tak egymásnak randevúi a megyei 
szövetségek vezetői, az országos 
rendezvény támogatói, a Vadászati 
Kulturá lis Egyesület, az Országos 
Vadász Kamara, a szakmai kamara, 
a Vadcoop Vt. és nem utolsósorban 
az Országos Magyar Vadászati Véd
egylet tisztségviselői. . .  hiszen itt ke
rült sor az idei főrendezvényre.

Az időjárás kegyeibe fogadta a 
rendezőket, ha nem is folyamato
san, de időnként hétágra sütött a 
nap, a néha-néha szemerkélő eső 
nem zavarta meg a programot. Va
dászkürtök köszöntötték a magyar

vadászok zászlóját, majd a tavaly e 
helyütt felépített Szent Hubertusz-
kápolna elé kocsizott a gemenci er
dők királya, egy ritka szép acancsú, 
elejtett szarvasbika. A rendezvény
színvonalát illusztrálja, hogy a négy 
lovat Bárdos Imre, többszörös v i
lág- és Európa-bajnok fogathajtó 
irányította. Még nem kezdődött el a 
szentmise, de már több mint har
minc bográcsban rotyogott a legkü
lönfélébb pörkölt, titkos és hagyo
mányos receptek alapján őz-, 
szarvas-, dám- és vaddisznóhúsból 
készültek a „versenyétkek” , hogy 
azután délután a zsűri -  Ungár Ká l
mán. a Magyar Szakácsok és Cuk
rászok Szövetsége elnökének veze
tésével -  eldöntse: ki készítette a 
legjobbat.

Dr. Egyed István, az Országos 
Vadásznap szervezőbizottságának 
elnöke köszöntötte a jelenlévőket 
és megnyitotta a rendezvényt. Az 
ünnepi beszédet dr. Manninger 
Sándor, a Földművelésügyi M inisz
térium helyettes államtitkára mond
ta, amelynek számunkra két üzene
te is akadt. Az első és talán a leg
fontosabb, hogy az FM  ismét napi
rendre tűzte a vadászati törvény 
megalkotásának előkészítését, s ha 
jó l értettük: a főhatóság a vad álla
mi tulajdonban maradását, azaz a 
vadászati jog  jelenlegi struktúrájá
nak fennmaradását is újra vizsgál
ja. Természetesen még sok víznek 
kell lefolynia a Dunán, hogy az elő
készületekből törvénytervezet fo r
málódjon. mindenesetre biztatóak 
a jelzések. A törvényre azért lenne 
szükség, mert akár így, akár úgy 
megszüntetné azt a bizonytalansá
got. amely a magyar vadászatban- 
vadgazdálkodásban és „garázdál- 
kodasban”  az utóbbi években el
uralkodott. Egyesek szerint a biztos 
rossz még m indig jobb lenne, mint 
az elhúzódó bizonytalanság.

A másik üzenet számunkra egyál
talán nem nevezhető kedvezőnek, 
mivel az FM alapjainak összevoná
sát sejtette. Ez azt je lenti, hogy a 
Vadgazdálkodási Alap. amely a va
dászjegyekből, trófeabírálati d ijak
ból képződik, egy nagy közös ka
lapba kerülne és. . .  eddig sem értet
tünk egyet a felosztásával, ebben az 
esetben aztán végképp követhetet
lenné válna, hogy ki-k ik , miért és 
hogyan kapnak majd belőle. Nem 
tagadjuk, semmi, de semmi biztosí
tékot nem látunk arra vonatkozóan, 
hogy ez az összevonás, a pénzek át
csoportosítása a magyar vadnak, 
vadgazdálkodásnak, élőhelyfejlesz
tésnek, a vadászoknak, vadászati

ír

o
o

A vizslák mindig
•  vadásznapok sztárjai

kultúránknak a támogatását fogja 
szolgálni. Ne tűnjék felesleges 
„vészvarjúságnak” , de ismét eljött 
az ideje, hogy a decentralizálódott 
és polarizálódott magyar vadászat 
egységre jusson legalább az alap
kérdésekben, különben a Vadgaz
dálkodási Alaphoz hasonlóan „ösz- 
szevonnak" bennünket. A magyar 
vadászat, miután megszabadult a 
korábbi harminc-negyven év nem 
mindig demokratikus gyakorlatá
tól, ha kifelé továbbra sem tud egy
séges álláspontokat képviselni, 
megosztottságában könnyen elvé
rezhet és a sportvadászok zöme le
teheti a puskát.

(Folytatás a 4. oldalon) *

Megérkezik a gemenci erdők koronás ura A gyerekek a nap legnagyobb nyertesei
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Országos Vadásznap
BÁCS-KISKUN MEGYE 

-  HETÉNYEGYHÁZA
(Folytatás a 3. oldalról)

Általában nem illik , nem is sze
rencsés előre inni a medve bőrére, 
éppen a vadásznapi együttlét adta 
lehetőséggel élve, egymással itt-ott 
beszélgetve a vadászat vezetői e lju 
tottak oda, hogy megőrizvén a kü
lönböző vadászati szervezetek bel
ső autonómiáját, de az alapkérdés
ben igyekeznek egyezségre jutni. 
Ezekre a tárgyalásokra rövidesen 
sor ke rü l... remélhetően nem ered
ménytelenül.

Visszatérve a vadásznapi rendez
vényre, a szervezők -  miközben 
bosszankodtak -  örömmel konsta
tálták, hogy elég gyakran forgalmi 
dugók alakultak ki a Nyíri-erdőn és 
környékén. Szinte megállás nélkül 
jöttek-mentek az autók, nem pon
tos a statisztika, de több mint 500 
autó keringett, parkolt a földuta- 
kon, tisztásokon. Talán vadásznapi 
rendezvénynek még soha nem volt 
ekkora látogatottsága. A látvány, a

hangulat sok nem vadásznak is tet
szett... s ha semmi másért nem, 
már csak ezért is érdemes volt meg
rendezni a vadásznapot. 

Gratulálunk a rendezőknek!
Csckő Sándor

TÁMOGATÓK:
AGROCOM Kft.. Kiskunfélegyháza
BKKM Vadásztársaságai
DIANA Kereskedelmi és Szolgáltató
Szövetkezet. Budapest
GEMENCI ERDÓ- ES VADGAZDASÁG
Rt
HORGÁSZ VADÁSZBOLT. Kecskemét 
KARAVÁN Kft., Kecskemét 
KECSKEMÉTI ERDÓFEIÜGYELÓSÉG 
NIMRÓD Vadászbolt. Kecskemét 
NIMRÓD Vadvendégló, Szabadszállás 
OTP-Garancia Biztositó Rt.. Kecske
mét
PINTÉR MÜVEK. Kecel 
PONY EXPRESS. Budapest 
SEVAKO Kft., Pápa 
UNIVER ÁFÉSZ Kecskemét 
VADEX Rt.. Székesfehérvár 
WÉBER-A. G. Helvécia 
ZWACK UNICUM Rt.

A vadászati állandó kiállítás adott méltó keretet a sajtótájékoztatónak

VAJDAHUNYADVÁR-  
MAGYAR 

MEZŐGAZDASÁGI 
MÚZEUM

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ, 
SZEPTEMBER 14.

A rangos helyszín, a stilszerű, tisz
teletet parancsoló környezet, az ün
nepi külsőségek adtak méltó kere
tet az Országos Vadásznap sajtótá
jékoztatójának. A meghívott újság
írókon kívül villogó csodalámpáik
kal megjelentek az elektromos mé
diák. valamint a rendező helyszí
nek képviselői is. Több mint húsz 
szerkesztőség munkatársai voltak 
kíváncsiak a vadásznap informá
cióira. és a hivatalos „szertartás” 
végeztével ki-ki félrevonulva tájé
kozódott, mind a rendezvényekről, 
mind a vadászat-vadgazdálkodás 
jelenlegi gondiairól, sarkalatos kér
déseiről. Minden túlzás és tömjéne- 
zés nélkül bízvást elmondhatjuk -  
és ez a véleménye a megkérdezett

rendezőknek és lapunk munkatár
sainak is -  kézzelfoghatóan érezhe
tő a változás a sajtó sokat bírált 
hozzáállásában. Ehhez minden b i
zonnyal hozzájárult az a tény. hogy 
immár harmadszor rendezzük meg 
országszerte a vadásznapot, ahon
nan azért . jó l áthallatszanak”  m in
dennapi gondjaink, amelyek ma 
már sokkal inkább együttérzést, 
mint ellenszenvet váltanak ki. A tá
jékoztatónak és a vadászat érték
rendjének méltó demonstrációs 
anyaga volt a Mezőgazdasági Mú
zeum állandó vadászati kiállítása, 
így jobb helyet erre a barátságos 
párbeszédre talán nem is választ
hattunk volna.

- h -

BARANYA MEGYE
PÉCSVÁRADI VÁR, 
SZEPTEMBER 17.

E
Íj
2
2O

A semmi jóval nem kecsegtető idő 
ellenére először csak pár százan, 
később a Hubertusz-misére már 
több mint félezren jelentek meg a 
megye vadászai, családtagjai, bará
tai. Rendkívüli sikert aratott a tró 
feakiállítás, mert a megye klasszi
kusan nagyvadcentrikus, ahogy 
mondják „Baranya aranya" a gím
szarvas. A hangulatot emelte a Zen- 
gövárkonyi Népi Együttes műsora 
és a pécsváradi ÖTÉ fúvószenekar. 
Nagy sikert arattak a kiá llított mű
vészeti és használati tárgyak. A 
Rückcr-aknai skeetpályán rende
zett versenyre 14 csapat és 8 egyéni

versenyző nevezett. Jól szórakoztak 
a nézők Robin Hood kései utódain, 
az íjászok vetélkedőjén és a vadász
kutyások munkabemutatóján. A 
meghívott képviselők ugyan -  bizo
nyára bokros teendőik miatt -  nem 
jöttek el, viszont a megjelent me
gyei vadászati vezetők, a sport- és 
hivatásos vadászok, a hozzátartozó
ikkal együtt kiválóan szórakoztak, 
mert időközben az időjárás felelőse 
is kegyessé vált a jeles ünnep részt
vevőihez. - h -

TÁMOGATÓK:
Mecseki Erdészeti Rt 
PANNÓNIA REVIER Kft.

A rotyogó bográcsok fnycsiklandóan illatoztak
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Országos Vadásznap
-----------------------------------------------------------------------------------------  '"Cos VAO ^ ..............  ............

AZ OMW-NEK AZ ORSZÁGOS VADÁSZNAP 
TISZTELETÉRE RENDEZETT 
TANULMÁNYI VERSENYE

Az ország hét erdészeti-vadászati 
szakközépiskolájának tanulói ter
mészetesen már hónapok óta láza
san készültek a nagy megmérette
tésre. A tanulmányi verseny két for
dulóban zajlott, amelynek első ré
sze szeptember 9-én volt. A felmérő 
dolgozat négy témakört ölelt fel, 
amely végén a három legjobb ered
ményt elért tanuló ju to tt tovább. A 
második forduló a vadászat, vad- 
gazdálkodás. természetvédelem, 
kynológia, zoológia, fegyvertan el
méleti kérdésein kívül gyakorlati 
feladatokkal is bővült: trófeabírá
lattal, lövészettel, bőgőkürthaszná- 
lattal, özhivó sípok kezelésével, 
nvomismcrettel, rönképek felisme
résével. Külön érdekesség volt a 
szabadterületi bírálat, am ikor táv
csővel, erdőben elhelyezett 
szarvas-, dám- és őzagancsokat kel
lett megkeresni és száz méterről m i
nősíteni.

Az OM VV az első hat helyezettet
díjazta.

-  A  szegedi Kiss Ferenc erdészeti 
szakközépiskola negyedéves tanu
lója vagyok, és amióta az eszemet 
tudom, érdekelt a természet, a va
dászat, a vadgazdálkodás. Apu 
szenvedélyes sportvadász, nagy
apám pedig több m int 25 évig vo lt 
vadőr Békés megyében. Mellette 
lestem el a szakma olyan fortélyait, 
amelyeket nem lehet könyvből 
megtanulni. Egyszóval beleszület- 
tem -  ahogy mondják -  és tízéves 
sem voltam, am ikor az első rókát 
lőttem. Nem is tudom másképp el
képzelni az életemet, pedig a jövő 
manapság nem sok jóval kecsegtet. 
Nemsokára végzek, de eddig sem
mi kilátásom arra, hogy állást sze
rezzek. Sajnos, éppen ezért hagyták 
el sokan az előttem végzettek közül 
a pályát, másutt próbáltak szeren
csét. Tántoríthatatlan szándékom, 
hogy bármilyen nehéz is, a pályán 
maradjak, szakterületemről minél 
többet tudjak, ezért jelentkezem jö 
vőre Sopronba, az erdőmémöki 
egyetemre.

BÉKÉS MEGYE
DOBOZ, SZEPTEMBER 17.

A békési vadászok a dobozi -  pon
tosabban a marói erdőbe invitálták 
mindazokat, akik szívügyüknek ér
zik a vadászat és a természetvéde
lem sorsának alakulását. A  Mavad 
Rt. vadászpanziójához több mint 
kétezren jöttek el, amely felülm últ 
minden előzetes várakozást. Renge
teg volt a fiata l, de az idősebb gene
ráció is szép számmal képviseltette 
magát. Érdemes megemliteni: az új 
földtulajdonosok közül is sokan el
jöttek, a társaságoktól mindössze 
három maradt távol a rendezvény
ről. Jó néhányan busszal, pótkocsis 
szerelvénnyel érkeztek, a vadászok 
hozták magukkal a székeket, aszta
lokat, evőeszközöket, a hordó sört, 
egyszóval mindent, amire szüksé
gük lehetett. Az összetett versenyre 
36 társaság nevezett. A  legügye
sebbnek a Békéscsabai N im ród Vt.,

másodiknak a Csorvási, harmadik
nak pedig a Köröstarcsai Vt. bizo
nyult.

U
A fórumon dr. Orosz Sándor, a 

parlament mezőgazdasági bizottsá
gának elnöke bejelentette, hogy 
1995-ben nem lesz új vadászati tö r
vény, de hozzá kell kezdeni a jog
szabály előkészítéséhez. Ehhez el
engedhetetlen, hogy a vadászok, er
dészek és földtulajdonosok fogja
nak össze a nemzeti kincsüket je 
lentő vadállomány védelme érdeké
ben! A vadat, a vadállományt te
kintsék az elsődlegesnek. A minisz
térium egy olyan törvény előkészí
téséhez várja a támogatásukat, ja 
vaslataikat, amelyik értékeink tarta
mos megőrzését, fejlesztését hiva
tott szolgálni.

Lovász Sándor

kajhegyaljai Vadásztársaság szerve
zett gazdag programot. A megnyi
tót a zempléni szarvasért mondott 
Hubertusz-mise követte, majd a va
dászati témájú szellemi vetélkedő 
következett. A kérdéseket Szendrei 
M ihály megyei fövadász állította 
össze, a N im ród lapban közölt Va
dásziskola tesztkérdéseinek felhasz
nálásával. A  tesztlapokat nem volt 
éppen könnyű kitö lten i: a gím
szarvasra. Őzre, vaddisznóra, róká
ra, vadmacskára, vadtakarmánvo- 
zásra, vadászati idényekre vonatko
zó kérdésekre csak alaposan felké
szült vadászok tudtak jó l válaszol
ni. Tizennyolcán próbáltak szeren
csét. de csak kilencen adták le a k i
tö ltö tt tesztlapokat, a többiek ön
kritikusan visszaléptek. A  lehetsé
ges 250 pontból Bütösi T ibor, a 
Zempléni Hubertus Vadásztársaság 
tagja 215 pontot ért el, és ezzel 
megnyerte a versenyt. Díja egy 
szarvasborjú lelövése, amit persze 
haza is vihet. Második lett Juhász 
M iklós 210, harmadik Putnoki Ist
ván 196 ponttal. A  dijakat Szászfái 
Istvánné környezetvédelmi felelős 
adta át, de nemcsak a szellemi ve
télkedő győzteseinek, hanem a leg
jobb szakácsoknak is. A  főzőver
senyben -  ilyen a sors -  férje. 
Szászfái István győzött vörösboros 
szarvaspörköltjével. Igazából a töb
biek is mind győztesnek számítot
tak. mivel minden ennivaló elpusz
tu lt. az utolsó morzsáig. A dél
utánra eleredő eső a fe lá llított sá
torba és a vadászhá/ba szorította a

vadásznap résztvevőit. Bent is volt 
azonban mit nézni, mert trófeabe
mutatót rendeztek a helyi vadász- 
társaság tagjai által zsákmányolt 
szarvas-, őz-, muflon- és vaddisz- 
nótrófcákból. A  falakat a N im ród 
Fotóklub tagjainak természetfotói 
díszítették, és Menyhért Zsolt cncsi 
porcelánfestő is elhozta vadászmo- 
tivum okkal díszített étkészleteit és 
dísztárgyait. A  délutáni vadászati 
vitafórum hangulatát a tállyai tő
kék nedűje is emelte, mert errefelé 
alighanem minden vadász egyben 
szőlősgazda is.

Gy. L.
*

ózd  környékét közismert „válság- 
övezetnek" tartják, a gondok orszá
gos méretűek, rányomják a bélye
get a vidék lakóinak mindennapjai
ra. Ennek ellenére valóságos tömeg 
gyűlt össze a rendkívül színvonalas 
vadászati kiállítás megnyitójára, 
amellyel a térség vadásztársaságai 
mutatkoztak be a művelődési köz
pontban. Ehhez -  természetesen -  a 
szó nemes értelmében elkötelezett, 
és megszállott szervezők kellenek, 
és itt ilyenekben nincs is hiány. De
meter Sándor, az intézmény igazga
tója, és Murányi Ferenc prepará- 
tor-vadász valóban mindent meg
tettek a sikerért, amely nagyszámú 
érdeklődő számára megmutatta a 
vidék csodálatos élővilágát, a ter
mészeti kincseink olyan tárházát, 
amely mellett talán észrevétlenül

(Folytatás a 6. oldalon)

BORSOD-ABAÚJ- 
ZEMPLÉN MEGYE

5 HELYSZÍN, SZEPTEMBER 17.
A megyében öt helyen is ünnepel- m ind vadásztársaságok kezdetné
tek a vadászok, csak a lilla fü re d i nyezésére jö tt létre. J
eseménysorozat rendezője volt a A Zemplén hegyei között, a tály- 
megyei vadászszövetség, a többi lya-hidegkúti vadászháznál a To-

KOPPÁNYMONOSTOR, SZEPTEMBER 17
Csapatverseny-eredmények:
I. Szeged 99 pont
II. Szombathely-OIad 93 pont
I I I .  Mátrafüred 88 pont
Egyéni eredmények:
I. Márta József Szeged 59 pont
II. Kovács M ihály

Hajdúböszörmény 59 pont
(szétlövés döntött végül)

I I I .  Kozma A ttila
Hajdúböszörmény 58 pont

IV. Manajlovics Ferenc
Hajdúböszörmény 57 pont

V. Vas A ttila
Hajdúböszörmény 53 pont

VI. Lackó András
Csongrád 48 pont

Az egyéni győztesek mindegyike ér
tékes tárgyjutalmat kapott, amelye
ket később, vadászéletük során 
használhatnak.

V illám interjúnkat Márta József
fel, az ifjú  országos bajnokkal a 
Bács-Kiskun megyei központi ren
dezvényen készítettük:

Márta József.
a tanulmányi verseny idei gyózt

FOTÓ POLSTER GABRIELLA
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Országos Vadásznap
BORSOD-ABAÚJ- 
ZEMPLÉN MEGYE

(Folytatás a : 5. oldalról)

megy el a civilizációs ártalmaktól 
egyre többet szenvedő ember. A 
környék vadásztársasági tagjainak 
tulajdonában lévő csodálatos trófe
ák mellett a Murányi Vadászudvar 
rendkívül gazdag gyűjteményéből 
szép számmal láttunk valóságos 
dermoplasztikai műremekeket, 
amelyek a mester éles szemű termé- 
szetmegfiaveléséről és kézügyessé
géről árulkodnak. A megnyitón a 
kívülállók és a vadászok közönsége 
előtt ezek után már bizonyára nem 
kétséges a vadászat-vadgazdálko
dás értékmegőrző szerepe, mert ala
pos bepillantást nyertek egy eddig 
meglehetősen ismeretlen világba, 
amely értékeinek megőrzése mind
annyiunk szent kötelessége. H.

*
A vadásznapi események a jó l meg
szervezett programok szerint zajlot
tak. Sajnos, a déli óráktól megkez
dődött esőzés megzavarta az esemé
nyeket. A fő programok a Szent 
Hubertusz-mise, a lövészversenyek.

a szellemi vetélkedők a délelőtti 
órákban zajlottak, amelyeket az öt 
helyszínen több ezer ember tekin
tett meg, illetve volt részese. Dél 
körül a főzőversenyek illata, majd 
az ételkóstolás kitűnő íz- és zamat
anyaga adta a nagy feladatot a né
pes zsűrinek, amely végül salamoni 
döntéssel zárta az eredményhirde
tést, mivel minden bogrács kiürült, 
így a győztesek a Tisztelt Résztve
vők voltak. A vadásznap ismét le
hetőséget biztosított a vadásztársa
dalom tagjainak, hogy bemutassák 
tevékenységünket, azt a vadászati 
kultúrkömyezetet, amelyben foly
tatjuk ősi szenvedélyünket. A barát- 
kozás, a vadászati kultúra ápolása, 
megmutatása mind-mind újabb lé
pés afelé, hogy mi vadászok, vissza
szerezzük az „igazi vadászat”  rang
ját, becsületét es tisztességét, hogy 
a vadászat az legyen, amit Széche
nyi Zsigmond mondott: ..ünnep
nap". Ez a rendezvénysorozat ná
lunk igazi ünnepnap volt.

S/vndrei Mihály 
üv. titkár

CSOIMGRÁD MEGYE
ÁSOTTHALOM, SZEPTEMBER 18.

Az ásotthalmi Bedő Albert Erdő- 
gazdasági Szakmunkásképző Inté
zet gyönyörű, tízhektáros parkja és 
épületei méltó keretekkel fogadta a 
több mint háromezer érdeklődőt. A 
szervezők ragyogó rendezvényt va
rázsoltak a vadász és nem vadász 
érdeklődők szórakoztatására. Dr. 
Fülöp Mihály FM hivatalvezető 
kedves megnyitó szavai után Kósa 
Ferenc esperes celebrálta a Huber- 
tusz-misét. Ezt követően az egyéni 
és csapat trapplövő verseny, majd 
vadászkutya-bemutató következett, 
majd a kiskunhalasi határőrség lo
vasbemutatója tette sokoldalúbbá 
és magas színvonalúvá a rendez
vényt. Nagy érdeklődés kísérte 
Mráz János festőművész gyönyörű 
kompozícióit felvonultató tárlatát. 
Az egyik épületben folyamatosan 
természetfilm-vetités kötötte le az 
érdeklődők figyelmét. A jövő vadá
szai, a gyerekek légpuskalövészet
ben versengtek. Kedves színfolt 
volt a trófeakiállítás, ahol többek 
között olyan vadkanagyarakat lát
tunk, amelyek minden vadász szí
vét megdobogtatták. Nagy sürgés
forgás volt a vadpörköltfőző verse
nyen és az azt követő kóstolón. A 
szervezők úgy állították össze a lát
nivalókat, hogy családi program
ként is érdemes volt kilátogatni a

helyszínre, mert minden családtag 
megtalálta a számára érdekes prog
ramot. A helyszín bemutatásánál 
Szente László megyei elnök. Mar- 
sovszky István megyei vadászati 
felügyelő, valamint Fröhlich And
rás igazgató voltak készséges, segí
tő partnereink. Magas színvonalú 
rendezvényükhöz szívből gratulá
lunk és reméljük, évről évre megis
métlik. 0 r . Motorc/a Gyula

TÁMOGATÓK:
Csongrád Megyei FM Hivatal 
Bedó Albert Erdogazdasagi 
Szakmunkáskep2Ó Intézet.
Ásotthalom 
K<ss Ferenc Erdészeti 
Szakközépiskola. Szeged 
Aranyhomok Vadásztársaság. 
Mórahalom
József Attila Vadásztársaság. 
Kiskundorozsma
NIMRÖD Vadásztársaság. Zákányszék 
Széchenyi Zsigmond Vadásztársaság. 
Gyálaret
Asotthalmi önkormányzat 
Csongrád megyei vadásztársaságok 
Kiskunhalasi Határőr Igazgatóság 
Oel-alfoldi Erdészeti Rt 
Harmónia Vadászbolt. Szeged 
Pótkerék Csárda. Mórahalom 
ALUBAU K ft, Hódmezővásárhely 
HMB K ft. Szeged 
Csongrád Megyei Szent Vince 
Borrend
ATILON Bt.. Szeged

kéttornyú nagytemplomban. Nem
csak a padsorok teltek meg, még a 
bejáratnál is sokan hallgatták a 
szertartást, amelyről kizárólag a 
szarvasbika hiányzott. A mise után 
azért azt is megcsodálhatták a je
lenlévők, hiszen a parkban, feldíszí
tett emelvény előtt ott feküdt fenyő
ravatalán az erdők koronás ura.

Szerencsére, sok nagy sátrat á llí
tottak fel. alattuk zavartalanul lehe
tett kóstolgatni az enni- és inniva
lók sokaságát. Előkerültek a csiz
mák és bakancsok, esernyők és eső- 
köpenyek. A több száz jelenlévő 
között sok volt a külföldi vadász, 
akik a megye különböző területei
ről jöttek ide, hogy megtiszteljék a 
magyar vadászok ünnepét.
Annak rendje szerint megtartották 
a lovas-, solymász- és ijászbemuta- 
tökat, legfeljebb némelyik ló riado- 
zott a szokatlan esernyőktől.
A csákvári művelődési házban k i
csiny. de értékes és érdekes trófea- 
bemutató várta az érdeklődőket, rá
adásul még a 12 hónap az erdőn tv- 
sorozatot is meg lehetett nézni. Az 
óvodás korú látogatók óriási öröm
mel fedezték fel a filmen is látott

állatok néhány kitömött példányát 
c> büszkék voltak, hogy felismerték 
a fácánkakast, vadrécét vagy vad
disznót. A múzeumban látott apró
ságokból biztosan természetszerető 
felnőttek lesznek évek múltán.

K. M.
TÁMOGATÓK:

Fejér megyei vadásztársaságok 
Sárvizi Malomcsatorna Vízi Társulat 
Sárszoig K ft. Székesfehérvár 
Watson Személy- és Vagyonvédelmi 
Kft.. Székesfehérvár 
Skulteti és Társa K ft. Szekesfehérvár 
.Bazalt* Útépítési. Fenntartási es 
Szervező Bt., Székesfehérvár 
AGROKOMPLEX CENTRAL SOYA R t. 
Zichyújfaiu
OTP és Kereskedelmi Bank Rt.. Fejér
megyei igazgatósága
GARZON METÁL Kft., Szekesfohérvár
Bel Ami Produceri es Kiadói K ft.
Székesfehérvár
Fejér Megyei Vadászok es
Vadgazdalkodók Szövetségé.
Székesfehérvár
TARGET Vadászati Kft.
Szekesfehérvár
Mezofoldi Erdő- és Vadgazdasag, 
Székesfehérvár
Coloma Biztosító R t. Veszprém
Fejer Megyei Földművelésügyi Hivatal,
Székesfehervár

JÁSZ-NAGYKUN- 
SZOLNOK MEGYE

SZOLNOK, MILLÉRI LŐTÉR, 
SZEPTEMBER 17.

A vadásznapot a szolnoki Milléren, 
a Vízügyi Múzeum és megyei va
dászszövetség területén rendeztük. 
Az ünnepségre, rendezvényre meg
hívtuk a megye valamennyi vadász- 
társaságát, a Földművelésügyi M i
nisztériumot, az O M W -t, vala
mennyi hírközlő szervet (szak- és 
napilapokat, a tv- és rádiószerkesz
tőségeket), a város valamennyi köz
intézményének vezetőjét, az iskolá
kat, a vadászat támogatóit és ellen
zőit egyaránt.

A központi rendezvényt dr. Kiss 
Zoltán, az FM politikai államtitká
ra nyitotta meg. a rendezvényeket 
megtekintette hét megyei ország-

gyülési képviseld és vagy 300 meg
ívott vendég. A rossz idő ellenére 

a városból is mintegy 250-300 em
ber tekintette meg a programokat. 
A helyszínről a televízió és rádió is 
közvetített, a helyi sajtó a vadász
napot követően beszámolt a nagy 
eseményről.

A programok folyamatosan zaj
lottak, az Unicum kürtkvartett va
dászkürtökkel fújt szignálokat és az 
egyes helyszínek megnyitását és a 
versenyek befejezését. Bemutatkoz
tak a szolnoki tercpijász egyesület 
tagjai. Kárpáti Ild ikó négyfős csa

pata pedig solymász- és ragadozó- 
madár-bemutatót tartott. Sok nézőt 
vonzott a megyei rendőr-főkapi- 
tányság kutyás csoportjának őrző
védő bemutatója és a Szolnok me
gyei vadászkutyafajta-bemutató 
mezei, erdei és vízi munkája. 10 
éven aluli és 10 év feletti gyerekek
nek légpuskaversenyt, a felnőttek
nek pedig jagdparcours. skeet- és 
futóvadlövészetet rendeztünk. A 
versenyek résztvevőinek létszáma 
meghaladta a 300 főt. A programot 
főzőverseny és közös ebéd zárta. 
Árusítási lehetőséget adtunk a Ka- 
ta-Pál László, Lipták Bt.. Bolt Bt.. 
Szabó István kereskedők részére 
(lőszert, vadászati felszereléseket, 
ruházatot, vadászati témájú képe
ket és könyveket árultak).

A rendezvényen 37 vadásztársa
ságból hozzátartozókkal együtt 
másfél ezren jöttek el. és érezte jól 
magát vadász, családtag, barát és 
bizonyára néhányan a vadászat el
lenzői közül is. így ezért minden bi
zonnyal közelebb kerültünk egy
máshoz, megismertük egymás 
gondját-baját, talán oldódik is a fe
szültség, hiszen ez volt a célunk.

Kővári Ferenc

FEJÉR MEGYE
CSÁKVÁR, SZEPTEMBER 17.

A helyszín ideális lett volna jó  idő- eseménye. A Hubertusz-misét nem 
ben: az Esterházy-kastély parkjá- a parkban előkészített hdyen tar
ban zajlott a vadásznap legtöbb tolták, hanem a kastéllyal egyidős

ABÁDSZALÓK
VADÁSZHÁZ,

SZEPTEMBER 17-18.
•

Több mint 300 vendég jelenlétében saság elnöke, aki külön köszöntötte 
nyitotta meg az ünnepséget dr. Pa- Szidnai Lászlót, az Országos Tró- 
taky Tibor, a Hubertus Vadásztár- (Folytatás a 8. oldalon)
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Az idő az üzletünk

Az EMS dokumentációk, 
tárgyak, termékek gyors, 
biztonságos és megbízható 

kézbesítését garantálja az 
országon belül és a világ 
5 kontinensének több  mint 

70 országába. A szolgáltatás 
igénybe vehető az ország 145 
településének 169 postáján.

A külföldre szóló küldemé

nyeket célországtól függően 
általában 1 - 3 munkanapon 
belül juttatjuk el a címzettnek. 
Kérjen információt, rendelje 
meg szolgáltatásunkat 
Budapesten az (1) 222-7777 és 
az (1) 269-7704-es te lefon
számokon, vidéken a postákon.

Kérésére küldeményeiért 
házhoz megyünk. Belföldre a 
helybe szóló EMS küldeményt 
4 órán belül, a több i kijelölt 
településre szóló EMS 
küldeményt másnap 6.00-9.00 
óra között kézbesítjük.

V á l t s o n  v e lü n k

Magyar Posta

GYORSPOSTA



Országos
lHUö/,

ABÁDSZALÓK

Vadásznap
(Folytatás a 6. oldalról)

fcabiráló Bizottság elnökét, a 
C.I.C. kiállítási szakbizottságának 
ale lnökit, a helyi vetélkedők zsűri- 
elnökét. ünnepi beszédet mondott 
dr. Dóra Ferenc, a gyöngyösi Bugát 
Fái kórház igazgatóhelyettes főor
vosa, a pásztói vadásztársaság tag
ja. A  megnyitó után a szervezéssel 
megbízott Répánszky M iklós ku ltu
rális felelős tartott részletes prog
ramismertetést.

Általános iskolák vetélkedőinek 
eredménye: (szellemi, céllövészeti 
és tájékozódási futóverseny) Jász- 
Nagykun-Szolnok Megyei ö nko r
mányzat vándordíja:
I. Abádszalók, Kovács Mihály

Általános Iskola 705 pont
II. Tomajmonostorai

^Általános Iskola 634 pont
III.T iszaburai

Általános Iskola 625 pont
Felnőtt házi lövészbajnokság: Fü- 
löp M ihály vándordíj (skeet 14, to
ronykakas 16):
I. Kontra József 30/24
II. Szabó Gyula 30/24
I I I .  H. M olnár József 30/19
A vándordíjak elnyerése mellett ér
tékes dijakat is osztott ki fő támo
gatónk. Fülöp M ihály kanadai ál
lampolgár. aki egyben a vadásztár
saság tiszteletbeli tagja is. Az ered
ményhirdetést követően kezdődtek 
a programok, amelynek fénypontja 
az őz- és vaddisznópőrköít ebéd 
volt.

Másnap. 18-án vasárnap, az 
abádszalóki vadásztársaság a Ti-

sza-tó körüli vadásztársaságok ré
szére meghirdette a „Tisza-tó" csa
patkupa versenyt. A kupaversenyen 
részt vehettek az egyéni verseny ke
retében más vadásztársaságok tag
ja i is.
Csapatverseny-eredmények (jagd- 
parcours 50 korong):
I. Hubertus Vt.,

Abádszalók 85 pont
II. Petőfi Vt., Tiszanána 83 pont
I I I .  Aranykalász Vt.,

Tiszaszentimre 62 pont
Egyéni eredmények:
I. Dobos József, Cegléd,

NEFAG 42 pont
II. ifj. Fehér József,
Jászfényszaru 42 pont
I I I .  Harperger József,

Hajdúdorog 38 pont
IV. Nagy Varga Géza,

Jászberény 38 pont

A versenyt nagy érdeklődés kísérte, 
a találkozó estébe nyúlott, a díjak 
értéke emelte a verseny rangját. A 
Fülöp M ihály által adományozott 
dijak közül az első díj egyéniben 
egy Remington sörétes puska volt, 
váltócsővel. A Hubertus Vadásztár
saság intézőbizottsága megköszön
te a központi szervezők és támoga
tók munkáját és adományaikat, va
lamint a közvetlen helyi támogatók 
adományait, továbbá a zsűri és ver
senybizottságok tagjainak komoly, 
fáradságos munkáját.

Hubertus Vt. intézőbizottsága

TÁMOGATÓK:
Fülöp Mihály, Kanada

KOMÁROM- 
ESZTERGOM MEGYE
TARDOS, SZEPTEMBER 17-18.

A megyében idén a területes va
dásztársaságok átengedték a szerve
zés jogát a Megyei Bérkilövő Vadá
szok Szövetségének, illetve a házi
gazda Tardosi Bérkilövő Vadásztár
saságnak. A Vadásznap így tu la j
donképpen egyetlen falu és a hozzá 
kötődő vadászok ünnepévé vált.

A  művelődési ház nagytermében 
zsúfolódtak össze a résztvevők, 
ahol az ünnepi beszéd után a tardo
si Vörösmárvány Táncegyüttes és 
Pávakör programja szórakoztatta a 
résztvevőket. A közeli óvodába is 
átsétált a vendégek nagy része, ahol 
a helybéli pap megszentelte a kert
ben felépített palánkvárat. A  falu 
lakói, erdészek és vadászok közös 
munkájával készült a kicsiknek b i
zonyára még sok örömet jelentő vá- 
racska.

A tervezett Malom-völgyi prog
ramok többségét elmosta az eső, 
csak a horgászverseny résztvevői 
dacoltak az időjárással. Bizony, eb
ben a faluban is a templomban tar
tották meg a Hubertusz-misét, ne
hogy az eső megzavarja.

Érdekes kis kiállítást szerveztek: 
festmények, fotók, fafaragások, 
grafikák gyönyörködtették a sze-

Coopturist -  Tata
Állami Biztosító (megyei) -  Tatabanya 
Állami Biztositó -  Tata 
Országos Takarékszövetkezet (me
gyei) -  Tatabánya 
Komzumbank Rt. -  Tata 
Takarékszövetkezeti Bank Rt. -  Tata 
Agró Bank Rt. -  Tata 
Komárom-Esztergom Megye Mg.-i és 
Agrár Szövetkezetei 
Hotel Kristály Kft. -  Tata 
Hotel Gottwald Vendéglátó és Mini- 
Fórum -  Tata
.Vén Alabárdos Tavernája' Étterem- 
vendeglátó -  Tata 
Papírgyár -  Lábatlan 
Cementipari Kft. -  Lábatlan

KEMOBIL -  Tata 
Polárkem -  Tata
Magyar Viszkózagyár -  Nyergesujfalu 
NIMRÓD Vadászlap -  Budapest 
Magyar Vadászlap -  Budapest 
24 Óra -  Komárom-Esztergom megye 
napilapja
Harmónia Vadászbolt -  Tata 
Mentor Kft. -  Tardos 
Palatin Kft. -  Tarján 
Tardosi Polgármesteri Hivatal és a Vö
rös Márvány Múv. Ház -  Tardos 
Giber Tibor vállalkozó -  Tardos 
Városi Televízió -  Tata 
Megyei Bérkilövó Vadásztársaságaink 
és Vadászaink

GYŐR-SOPRON MEGYE
SOPRON EFE., 

SZEPTEMBER 16-18.

met, s akinek ez nem volt elég. az a 
bemutatott trófeákat is szemügyre 
vehette. Szombat este még vadász
bálon mulathatott, akinek kedve 
volt. s ha valaki ezen a napon elfog
lalt volt, másnap pótolhatta a mu
lasztottakat, mert vasárnap is fo ly
tatódott a jókedvű ünneplés.

Knefély Mária
TÁMOGATÓK:

Magyar Bérkilövó és Független Va
dásztársaságok Országos Szövetsége
-  Tata
Országos Magyar Vadászati Védegylet
-  B u d a p e s t
Országos Vadászati Kulturális Egyesü- 
let
Foldmúvclódésügyi Minisztérium Vad
gazdálkodási Alap -  Budapest 
Vértesi Erdó Rt. -  Tatabánya 
Honvédelmi Minisztérium Erdőgazda
sága -  Süttó
Pilisi Parkerdő Rt. -  Visegrád 
Bábolnai Mg -i Rt. -  Bábolna 
Környei Mg.-i Rt. -  Környe 
Komáromi Mg.-I Rt. -  Komárom 
Tata Mg.-I Rt. -  Tata 
Vértesalja-Forrás Kereskedelmi Kft. -  
Tatabánya
Tata és Vidéke Áfész -  Tata 
OPEL Márkakereskedés -  Tatabánya 
SUZUKI Márkakereskedés -  Tatabá
nya
KOMTURIST -  Tata

Három napon át zajlottak Sopron
ban az Erdészeti és Faipari Egye
tem körzetében az immár negyed
százados Vadgazdálkodási Tanszék 
jubileumának és a I I I .  Országos 
Vadásznapnak ünnepi eseményei.

A  nagy hagyományú felsőoktatá
si intézmény vezetői és munkatársai 
-  dr. Bencze Lajos professzor, nyu-

Salmazott tanszékvezető és alapító, 
r. Kőhalmy Tamás professzor, a 

jelenlegi tanszékvezető, dr. Faragó 
Sándor adjunktus és kollégái -  pén
teken délután fogadták az EFE 
vendégeit: az évfordulóról való 
megemlékezésen többek közt részt 
vett Vajai László, az FM vadászati 
és halászati önálló osztályának ve
zetője, Dieter Schramm úr, a C.I.C. 
elnökségének képviselője, dr. Hart- 
mut Gossow professzor, a Bécsi 
Egyetem vadbiológiai intézetének 
kutatója, továbbá a gödöllői VOKÁ 
munkatársai, a Veszprémi Akadé
miai Bizottság képviselői és sokan 
mások. A jelenlévők részvételével 
szombat délelőtt tudományos érte
kezleten vitatták meg a vadászati 
kutatás időszerű kérdéseit, majd 
ugyanitt, az Erdészeti Múzeum 
Templom utcai épületében, a haj
dani Esterházy-palotában megnyílt 
a „Vadászat a kortárs magyar kép
zőművészetben*' című kiállítás, 
amelyen tizenöt művész -  köztük 
Muray Róbert, Csiszár József, Do
monkos Béla, László Péter -  alkotá
sai kaptak helyet.
Vasárnap a Soproni Tájegységi Va
dászszövetség -  a tanszék jubileu
mával összekapcsolva -  az egyetem 
területén rendezte meg a „Vadász
nap *94" bemutatóját és műsorát, 
amelynek társszervezője a Negaco 
K ft. és a Partner Bt. volt, műsorve
zetője pedig a Falu-tv népszerű

munkatársa, Práger György. Mire 
felharsant a fanfárok hangja, a vá
rosból az egyetem udvarába érke
zett a vadászok diszmenete, élükön 
egy Diána-élőképet formázó cso
porttal. Dr. Faragó Sándornak, a 
Soproni Tájegységi Vadászszövet
ség elnökének üdvözlő szavai után. 
dr. Czike Albert, Sopron megyei jo 
gú város alpolgármestere megnyi
totta az eseményt, majd dr. Kő- 
halmy Tamás professzor elmondta 
a Hubertusz-legendát, kitérve an
nak gyökereire és hazai vonatkozá
saira. Ezt követte a rendezvény 
fénypontja, a Horváth Pál plébános 
úr által celebrált Hubertusz-mise, 
Sopron város fúvószenekarának 
közreműködésével. Időközben a 
vadpörköltfőző versenyen részt ve
vő mesterszakácsok is munkához 
látlak, a tájfutók startoltak, s a lö
vészversenyre érkeztek a nevezések. 
Volt nem egészen ide illő  módon 

dzsesszbalett, továbbá a baglitzi 
és a Weinberger fúvószenekar 
hangversenye, fellépett a csornai 
Pántlika együttes, a Giczi-zenekar, 
délután pedig a győri Nemzeti 
Színház művészei léptek a dísz- 
emelvényre, ám a rendezvény fő
szereplői minden bizonnyal maguk 
a vadászok voltak, akik itthonról és 
a haláron tú lró l egyaránt szép 
számmal képviseltették magukat, 
többnyire családjuk kíséretében.

Geller Tibor

TÁMOGATÓK:
NE GA CO Kft.. Sopron 
AMSTEL BEER. Komárom 
PARTNER Bt.. Sopron 
KORRANDO Bt.. Gyóf 
VITEX Kft.. Sopron 
HUBERTUSZ Vadászbolt. Sopron 
SÜTŐIPARI Rt.. Sopron 
PG COLOR. Sopron

HAJDÚ-BIHAR MEGYE
HAJDÚNÁNÁS, 

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY, 
SZEPTEMBER 17.

Az Országos Vadásznaphoz kap
csolódó, a megye vadászhagyomá
nyait felelevenítő rendezvényeket 
két helyszínen tartottuk meg.

A hajdúnánási Kossuth Vadász- 
társaság az idén másodszor adott

(Folytatás a 9. oldalon)



Országos Vadásznap
HAJDÚ-BIHAR MEGYE

(Folytatás a 8. oldalról)

otthont a vadásznapi programok
nak. A  vadásztársaság lőterén me
gyei skeet-. trapp- és toronykakas- 
lövő versenyt rendeztünk a vadá
szoknak, az érdeklődök pedig lég
puskaversenyen. különböző ügyes
ségi vetélkedőkön és főzési verse
nyen vehettek részt. A  jó  hangulatú 
és vidám napon m indenki jó l érezte 
magát, különösen azok. akik ügyes
ségük révén nyerhettek is. A  va- 
dászsportlövő versenyt végül egyé
niben Csorvási György, a Debrece
ni Bocskai Vadásztársaság tagja 
nyerte meg. Második Nagy Sándor, 
harmadik Urgyán Sándor, negye
d ik  Rácz József lett. A  csapatver

senyt a Nagyrábé Petőfi Vadásztár
saság nyerte meg, a hortobágyi 
Dolgozók Vadásztársaság és a haj
dúnánási Kossuth Vt. előtt.

Hajdúböszörményben a Városi 
Művelődési Központban rendezett 
vadászati és természetvédelmi k iá l
lítást a helyi Széchenyi István Me
zőgazdasági Szakközépiskola. A  k i
állítás megnyitása alkalmából a 
rendezők ünnepi műsorról is gon
doskodtak. A  kiállítás megnyitóján 
a zuhogó eső ellenére is sokan meg
jelentek, és remélhető, hogy a ny it
va tartás alatt újabb híveket szerez
nek a vadászatnak, a vadászat 
ügyének Hajdúböszörmény és a 
megye lakossága körében.

Papp Zoltán

Az időjárás a rendezvények je 
lentős részét a szabadtérről a műve
lődési házba szorította, ahol a va
dászkürtösöket követően Varga T i
bor Szécsény város polgármestere 
és Cseh Marcell, a Nógrád Megyei 
Vadászszövetség elnöke nyitotta 
meg a Vadásznapot. A  Hubertusz- 
misét követően a helyi néptánc
együttesek, a H o llókő i Asszonykó
rus szórakoztatta a vendégeket. Az 
eső sem riaszthatta vissza a korong
lövő verseny több m int száz résztve
vőjét. A  vadászok és családtagjaik 
jóízűen fogyasztották el a több 
mint 800 adag ebédet. Délután már 
a tervezett szabadtéri programok is
-  íjász- és vadászkutya-bemutató.

vadhívó vetélkedő, tombola -  szó
rakoztatták a jelenlévőket, és gaz
dára ta lá ltak az értékes versenydí
jak  is. Nagy sikert aratott az Ipo ly 
táncegyüttes, a Nógrád táncegyüt
tes és a Düvő népzeneegyüttes fer
geteges műsora. Sok látogató keres
te fel a Kubinyi Ferenc múzeum
ban a vadászati kiállítást. A  fia 
ta lok vadászdiszkója, valam int a 
kevésbé fiatalok vadászbálja zárta 
az egész napos programot. Felele
venedtek az emlékek, erősödtek a 
régi vadászbarátságok, újak kötőd
tek, amelyek őrzik és továbbviszik a 
vadászati kultúrát, valamennyiünk 
örömére.

Plachy Péter

HEVES MEGYE
EGER, LES-RÉT, SZEPTEMBER 17.

A Bükk-hegység egyik szelíd hajla
tában. a Berva-völgyi Les-réten va
dászkürtösök térzenéje kívánt jó  
reggelt a korán kelőknek. A Heves 
megyei vadásznapi rendezvény 
nyolc órakor kezdődött, am ikor 
még csak ..lógott az eső lába” . A ré
ten fe lá llíto tt faház tornácáról dr. 
Kőházi István, a Heves Megyei Va
dászkamara elnöke szólt a mintegy 
százfőnyi érdeklődőhöz, főképpen 
környékbeli vadászokhoz és család
tagjaikhoz. Nagy jelentőséget tu la j
donított annak, hogy az esemény 
iránt ilyen széles körű érdeklődés 
nyilvánult meg -  sok szervezet tá
mogatást nyú jto tt a rendezvényhez 

jelezve a vadászat társadalmi 
fontosságát, a vadászok sokrétű te
vékenységének elismerését. A  Hu- 
bertusz-misét Valuck István kano
nok-plébános celebrálta, hosszasan 
szólva az élet, a vad védelméről. 
Ezután a megye egykori híres 
sportlövőjéről, id. Polónyi G yörgy
ről elnevezett skeetlövő emlékver
senyre került sor, amelyen együtt 
versenyeztek a korongot csak r it 
kán látó amatőrök és a gyakorlott 
sportolók.
A verseny eredménye:
Egyéni: A  csoport (amatőrök):
1. M olnár Ferenc,

Tiszanánai Petőfi Vt.
2. G odó Ferenc. Agrofüzes Rt.
3. Besenyei Béla.

Tiszanánai Petőfi Vt.
B. csoport (sportolók):
1. Tiszanánai Petőfi Vt. 1. csapat
2. Agrofüzes Rt.
3 .Tiszanánai Petőfi Vt. I I. csapat 
A helyezettek igazán szép és értékes

dijakat vehettek át. A  délelőtt fo 
lyamán egyre gyarapodott a néző- 
közönség. Nagy sikert aratott kö
rükben az Egcdhegyi Lovastanya 
Mátyus Udvarház bemutatója és a 
Fedémesi Asszonykórus műsora is.

Délre elkészült a bográcsban fő tt 0  
halászlé (a füzesabonyiak rukkol- ej 
tak k i vele) és a szarvasgulyás (fe l- .J2 
sőtárkányi erdész módra) is. Sajnos ^  
az egyre zordabbra fo rdu ló  idő so- *  
kakat megfutamított. Igazán jó l 
csak a bélelt vadászkabátokat áru- £  
sító kereskedő já rt jó l,  aki néhány £  
óra alatt tú ladott portékája nagy ré
szén. Gyenge László

TÁMOGATÓK:
Eger Megyei Jogú Város önkormány
zata
Mátra-nyugat-bükki EFAG, Eger 
THUR RT.. Gyöngyös 
Lopes Francisco, a Dohánygyár Kft. 
igazgatója, Eger
Zwack Kereskedelmi Kft., Gyöngyös 
Kopcsik Cukrászda, Eger 
KELETVAD KFT. Eger. István király
u .2.
Grafotip Kft., Eger
Pallas Vadász-Horgászbolt Eger. Dobó
u. 20.
Vadász-Horgászbolt Eger. Hubay K. u.
12.
Vadász Horgászbolt Eger, Egészség- 
ház u. 11.
Vadászati Utazások Kft. Eger, Kossuth 
út 18.
Csikai György, Vadátvevó Kft. Eger. 
Kertész u. 159/B
Egedhegyi Lipicai Lovastanya Mátyus 
Udvarház
ERLAU Kft., Lőcsei József Eger. Cár- 
donyi u. 24.
AGROFÜZES Rt.. Füzesabony 
Heves Megyei Vadászkamara, Eger

Pest megyében felavatták a megye vadászainak zászlaját

PEST MEGYE
ÜLLŐ-DÓRA-MAJOR, SZEPTEMBER 17.

NÓGRÁD MEGYE
SZÉCSÉNY, SZEPTEMBER 17.

A város történelm i központja adott 
helyet az idei megyei vadásznap
nak. A  rendező endrefa lvai-holló- 
kői-őrhalm i-szécsényi vadásztársa
ságok a helyszín választásával és 
természetesen a programmal kíván

ták kifejezésre ju tta tn i, hogy a ren
dezvény célja nemcsak a vadászkul
túra és hagyományok ápolása,' ha
nem a vadászok, családtagjaik és a 
térség lakossága kapcsolatának erő
sítése is.

A k i fél az esőtől, ne vadásszon -  v i
gasztaltuk egymást azokkal a m in
denre elszánt megszállottakkal, 
akiket nem hagyott otthon nyugod
ni ez a talán demonstráció jellegű 
baráti találkozó. A  rendezőség, a 
megyei szövetség vezérkara ugyan
csak kite tt magáért, hiszen egész 
nap forgószínpadszerűen m indig 
történt valami, amiért érdemes volt 
eljönni. Bizakodó jövőképet felvá
zoló. tartalmas megnyitó beszédet 
mondott dr. Samu László, ország- 
gyűlési képviselő, a szentlőrincká- 
tai Ú jv ilág Vadásztársaság elnöke. 
Ezt követte a hangulatos Huber- 
tusz-mise, amelyet Tóth Péter Do
monkos, ócsai plébános celebrált. 
Ezután került sor a megyei vadá
szok zászlajának avatására, amely
nek zászlóanyai szerepét Széchenyi 
Zsigmondné, a világhírű vadásziró 
özvegye vállalta, és kötötte fel a 
megtisztelő szalagot. A  zászlónkat 
a megyei szövetség irodájában ez
után vitrinhen őrzik, és ünnepi, je 
les alkalm akkor kerül majd elő. A 
viszonylag szerény méretű trófeabe
mutató -  Köveskúty György „tá la 
lásában** -  jobbára a c ivilizáció ár
talm ait mutatta be és a szakszerű 
selejtezés múlhatatlan szükségessé

gét bizonyította, korántsem a rekor
dokra, a kiválóságokra helyezve a 
hangsúlyt. Akadt közöttük jó  né
hány igazán rendkívüli különleges
ség, amely az igaz vadász számára 
talán minden éremnél, talm i dics
fénynél értékesebb. Nem tudom, lá
tott-e már valaki zuhogó esőben 
„va d" táncosokat, de a zord időnek 
fittye t hányva, óriási lelkesedéssel 
keltették a hangulatot az ecseri, 
maglódi, és ócsai népi táncegyütte
sek. Jól szórakoztak a nézők Csala 
Zsuzsa és a fiatal parodisták műso
rán. A lovasbemutató káprázatos 
műsorszáma vo lt Szegedi Gábor, 
határőr százados mutatványa, am i
kor két ló hátán állva bevágtázott 
tiz fekete lován, a híres Puszta-tize- 
sen.

Nagy sikere vo lt Geisler József 
hazai és a frika i témájú festményei
nek, amely technikája egyedülálló 
a maga nemében, mert a művész 
ecset helyett spaklival dolgozik. 
Láttunk sokat ígérő fafaragványo- 
kat, de kitettek magukért a solymá- 
szok, íjászok, vadászkutya-vezetők 
is az embert, á lla tot próbáló idő
ben. Sor került a szellemi totóra,

(Folytatás a l l .  oldalon)
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A világ egyik legnépszerűbb 
készpénzhelyettesítője

A  világon közel 200 millió
E u r o c a r d / M a s i e r C a r d  

emblémával ellátott bankkártya van 
forgalomban, ami ékes bizonyítéka 
a rendszer népszerűségének. Ez a 
világszínvonalú szolgáltatás 
már Magyarországon is elérhető.

Magyarország legnagyobb 
bankja

A z OTP Bank úttörő szerepet já t
szott a hazai bankkártya k ibo 

csátásban. A szolgáltatások fejlesz
tése együtt já r a választék folyama

tos bővülésével, melynek legújabb 
eredménye az OTP Bank forint 
alapú Eurocard/MasterCard kártyá
ja. Ennek a kártyának segítségével 
tulajdonosa mintegy 4000 magyar- 
országi kereskedelmi és szolgál
tatói elfogadóhelyen készpénz 
nélkül fizethet. Ha mégis készpénzre 
lenne szüksége, az OTP Bank több, 
mint 100 bankjegykiadó automatá
jának bármelyikéből hozzájuthat. 
E  j jel-nappal. A kártya biztonságát 
egyfelől a PIN kód (egy négyjegyű 
szám, melyet csak tulajdonosa 
ismer, s mely nélkül az automatából 
nem lehet pénzt felvenni), más
részről a kártyán található aláírás
minta szavatolja. A kártya alapja 
az O TP lakossági folyószámla.

annak minden előnyével. A negyven 
éves múltra visszatekintő szolgál
tatást az alapszolgáltatásokon túl 
egy sor újdonság (folyószámla hitel, 
leköthető betét, non-stop üzemelő 
telefonos információs rendszer stb.) 
tette még kényelmesebbé.

••...és On.
Ha Önnek már van OTP lakossá

gi fo lyószám lá ja és havi mun
kabérátutalása minimum 20.000 Ft, 
vagy  szá m lá já n  egy h ó n a p ig  
50.000 forintot tart, számlavezető 
fiókjában köthet OTP Forintkártyás 
szerződést. Ha még nincs fo lyó 
számlája, itt az ideje, hogy betérjen 
a legközelebbi OTP Bank fiókba.
----------------------------------------------------------------------------------------------- 3

ORSZÁGOS TAKARÉKPÉNZTAR 
ÉS KERESKEDELMI BANK Rt.

B A M <

CSAK MAGYARORSZÁGON ÉRVÉNYES /  VAUD ONLY IN HUNGARY

VIKTOR l isz  tn

OTP Forintkártya

legnagyobb
.és ami mögötte van

•  •

OTP Forintkártya. Önnel a legnagyobb.



Országos Vadásznap
PEST MEGYE

(Folytatás a 9. oldalról)

amelyet Török Henrik a tőle meg
szokott „csalafinta" módon veze
tett, valamint a tombolára, amely 
után értékes nyereményeknek örül
hettek Fortuna kegyeltjei. A termé
szetvédelem tablóin a megye vadá
szai az ócsai Tájvédelmi körzet ér
tékeivel ismerkedhettek. Vásárolha
tott mindenki kedvére, vadászköny
vet, felszerelést, vadászruhákat is.
A jagdparcours verseny eredmé
nyei:
Csapatverseny:
I. Pest megye csapata 74 pont
I I .  N imród Dublé

Vadászbolt 68 pont
I I I .  Csónakos csapat 63 pont

Az első helyezett kapta a dr. Homo
ki Nagy István vándorserleget. 
amelyet a hasonló nevű vadásztár
saság alapított és versenyeit mindig 
a vadásznapon rendezik.
Egyéni eredmények:
I. Dobos József 26 pont
II. Gaál András 20 pont
III.G a á l Csaba 18 pont

-homonnav -

TÁMOGATÓK:
Állatorvostudományi Egyetem Kísérle
ti Intézet. ÜHÓ. Dóra major 
Bólyai Katonai Műszaki Főiskola 
Trófea Kereskedelmi Kft.
Magnum Vadász- és íjászbolt 
Aranyfácán Vadász- és Horgász Áru
ház
Diana Trade Fegyverüzlet 
SUMPl—Import-TÓR Bt 
Ikarus Vt
Homoki Nagy István Vt.
Bécsi Söröző
Geiszler József festőművész 
Zwack Rt.
Lipták Kiadó
Nimród Doublé Vadászüzlet 
Nimród Alapítvány

Naturfilm Bt.
Hubertus Kft.
Pegazus Vadászatszervező Kft.
Grand Hotel Hungaria Budapest 
Hotel Buda Penta 
Lemkes Kft.
Budapest Bank Rt.. Dobozi fiók

SOMOGY MEGYE
LÁBOD, NAGYSALLÉRI VADÁSZHÁZ, 

SZEPTEMBER 17.
Az elmúlt két vadásznap igazán 
nagy sikert hozott a somogyiaknak. 
Nemcsak az úgynevezett protokoll- 
vendégek, hanem a helyi vadászok 
és a környék lakói többezres szám
ban keresték fel a gazdag prog
ramot kínáló rendezvényt. Idén 
sem lett volna ez másképp, ha az 
időjárás közbe nem szól. Mivel 
péntek éjszaka és szombat pirka
datkor már esett, reggel is erősen 
felhős volt az égbolt, sokkal keve
sebben Öltek autóba s vágtak neki a 
nagysalléri vadászházhoz vezető út
nak. Az egyébként gyér forgalmú 
erdei út igv is inkább volt a feltúrt 
fővárosi Nagykörúthoz hasonló, 
ahol folyamatosan jöttek-jöttek az 
autók, autóbuszok, hocy minél kö
zelebb parkolhassanak. Tíz óra 
előtt 10 perccel aztán nckizúdult az 
eső, s bár majdnem mindenkinél 
volt esőkabát vagy ernyő, okosabb
nak látszott fedél alá kerülni. Dr. 
Bőd Lajos megyei fővadász jegyez
te meg: misére iöttünk, de lehet, 
hogy htánia lesz belőle! Aztán k u 
sza Tamás, a Lábod Mavad R t 
igazgatója mégis úgy döntött, nem 
érdemes tovább v á m i... és elkez
dődött a rendezvény. Dr. Németh 
János, az O M W  elnökségének tag
ja -  ernyő alatt -  mondta el beszé
dét és nyitotta meg a somogyi va
dásznapot. A fo lytatás... hát igen, 
a folytatás esős maradt, ióval keve
sebb’ résztvevővel, annalc ellenére, 
hogy dél körül már időnként ki-ki- 
sOtött a nap.

A rendezvényen részt vett Gyene- 
sei István, a Somogy Megyei ön- 
kormányzat elnöke, s a Duna Tévé 
Hubertus vadászati magazinjának 
nyilatkozva megszívlelendő javasla
tot tett, talán érdemes lesz a szerve
zőknek elgondolkodni azon. hogy 
az Országos Vadásznapot nem a 
majdnem mindig esős szeptember 
közepén, hanem szeptember első 
hetében kellene megrendezni. Eb
ben az időpontban már itt vannak a 
szarvasbőgésre érkező kü lfö ld i va
dászok „előőrsei”  és még itt vannak 
az egyébként csak turistaként Ma
gyarországon nyaralók „utószezo
nosai", számukra is érdekes lehet a 
rendezvény, mint program.

-csekő-
TÁMOGATÓK:

lábod-MAVAD Rt 
HUNGÁRIA Biztosító Rt 
Kereskedelmi Bank Rt.
SEFAG Rt. Kaposvár 
Kaszó Erdőgazdaság Rt.
VADEX Rt.
Somogy Megyei Közgyűlés 
CAllPAN Kft.. Budapest 
Budapest Bank Rt 
Mezőbank Rt.
ÁB-AEGON Biztosító Rt 
Somogy Megyei Közgyűlés mg bizott
sága
Hubertus Vadkereskedelmi Bt., Buda
pest
JU-HÉ-CENTER. Kisdorog 
VENATOR Kft.. Balatonfenyves 
önkormányzati Hivatal. Lábod 
Ónkormányzati Hivatal, Görgeteg 
önkormányzati Hivatal, Runyaűjlak 
önkormányzati Hivatal, Nagyatád

A székelyt lőtér adott otthont a szabolcsi vadászok napjának

SZABOLCS-SZATMÁR- 
BEREG MEGYE

SZÉKELY, SZEPTEMBER 18.
Viszonylag szerény vadászünnepet 
rendezett a Szabolcs-Szatmár-Be- 
reg megyei szövetség -  nagy a mun
kanélküliség, nincs éppen ünnepel- 
hetnékje errefelé az embereknek, és 
különben is, aki csak teheti, almát 
szüretel ilyenkor -  magyarázta a 
visszafogottságot Plavecz János 
megyei fővadász. Székely község 
határában, a Ramocsaházi Nimród 
Vadásztársaság lőterén e derűs va
sárnapon skeet- és trappverseny je 
lentette a vadásznapi rendezvénye
ket, csupán némi tombolával fűsze
rezve, amelynek a fődija egy selejt 
bak elejtése volt. Dr. P. Szabó Gyu
la megyei elnök köszöntötte a részt
vevőket, majd Szinyey Bertalan is
mertette a verseny lebonyolítását 
A gyakorlott lövők alkották az A 
csapatot, a műkedvelők a B-t.

Valóban nagy különbség volt a két 
mezőny között (tudni való, hogy a 
helyi vadásztársaság csapata egy
más után háromszor is megnyerte a 
M ilo ta i Gábor sportlövő versenyt). 
A B csapat fordulója után igen sok 
ép korongot szedtek össze a tor
nyok mögötti kukoricásból.
A verseny eredménye:
Egyéni:
1. Szakács Zoltán Ramocsaházi 
N imród Vt.
2. Juhász József Ramocsaházi N im 
ród Vt.
3. Kovács Sándor Nyíregyházi
Munkás Vt.
Csapat:
1. Ramocsaházi Nimród Vt.
2. Nyíregyházi Munkás Vt.
3. Nyíregyházi Vadcoop Bérkilövő
Vt. -G y -

KÉKCSE-NYÍRTASS
HUBERTUSZ VADÁSZTÁRSASÁG, 

SZEPTEMBER 18.
Vadásztársaságunk nagyszabású 
rendezvényt szervezett a nyirtassi 
Papp-Ker K f t  lovaspályáján. A 
programok közül a legnagyobb si
kert a koronglövő verseny aratta, 
amelyet Gergely Elemér, a vt. főva
dásza vezetett Húszán neveztek a 
versenyre, amelyben igen szoros 
volt a küzdelem. A verseny győzte
se Halhai Ferenc vadásztársunk 
lett. és ezzel egyben tulajdonosa is 
egy szép, németvizsla-kölyöknek. 
Az ifjabb korosztálynak több kate
góriában indítottak céllövő ver
senyt. Nők kategóriájában első he
lyezett Laskai Krisztina lett. 10-14 
évesek -  Gergely István (8. oszt.), 
14-18 évesek M ikó  Róbert (gimn.

2. oszt.) jeleskedtek. Volt lehetőség 
sétakocsikázásra és lovaglásra is. 
Hegyes Lajos lovas versenyző irá
nyításával színvonalas lovasbemu
tatót láthattunk. A közös ebéd elké
szítéséről Papp János elnök maga 
gondoskodott. A  délután folyamán 
a kisvárdai 2. sz. általános iskola ta
nulói szórakoztatták a közönséget. 
A  majorettek kitettek magukért, 
volt sportgimnasztika, dzsesszbalett 
is. Közben a vadászoknak elméleti 
tudásukról is számot kellett adni. A  
vadásztársaság fövadásza tesztfel
adatokkal látta el a vadászokat. Va
lamennyien megbirkóztak a fclada-

(Folytatás a 12. oldalon)
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Országos
KEKCSE-NYÍRTASS

(Folytatás a l l .  oldalról)

tokkal, a jó  megoldásoknak ö rü l
tek, a hibákat megvitatták Tóth 
Elemér vadásztársunkkal. Néhá- 
nyan a halsütő versenyre is bene
vezlek. Igaz lett a közmondás, hogy 
„százhúsz gémnek hatvan keszeg**. 
Bizony, a hal kevésnek bizonyult, 
úgy megjött az étvágy, a jó  illa tok 
után barátkozások, késő esti órákba 
nyúló beszélgetések, zenehallgatás 
zárta a jó l sikerült rendezvényün
ket.

A Kékesei Hubertus Vadásztársa
ság is a jobbra törekszik, és ehhez a 
munkához kívánunk támogatókat, 
bizalmat, erkölcsi elismerést szerez
ni. Az eddig kia lakult jó  kapcsola
tainkat szeretnénk tovább ápolni és 
fejleszteni, és minél szélesebb kör
ben a természet szeretetére és vé
delmére nevelni. Nem csak meg
őrizni. védeni szeretnénk, de to
vább is a ka rju l fejleszteni ezeket az 
értékeket.

Gergely Elememé
vt .-titkár

TOLNA MEGYE
DOMBÓVÁR, HETÉNYI PARKERDŐ, 

SZEPTEMBER 17.
Jól szórakozott, és az idő miatt ta
lán a szokottnál is maradandóbb él
ményben volt része a több mint há
romszáz érdeklődőnek. A trófeaki- 
állitás méltó keretek között mutatta 
be a nagyvadállományáról hires 
megye vadgazdálkodási eredmé
nyeit, és bemutattak néhány rendkí
vüli szarvasagancsot is. A  tenyész- 
szemle ugyan elmaradt, de a vizsla
bemutatón ízelítőt kaphattak a ku
tyák magas színvonalú munkájáról 
azok is, akik talán sohasem láttak 
hasonlót. Az időjárás miatt szó sze
rint „vadásziasra** sikeredett kö rü l
mények nem könnyítették meg a 
háromtusaverseny résztvevőinek 
életét. A  speciális korong- és kis
puskalövészet ezúttal a trófeabírá
lattal is kibővült, igy nem volt 
könnyű az összesített eredmények

alapján kialakított pontszámokkal 
dobogóra kerülni. 
Csapatverseny-eredmények:
I. Stefán Vadászbolt csapata
II. Sárköz Vadásztársaság
II I .  Koppányvölgyi Vadásztársaság 
Egyéni eredmények:
I. Pusztai István
II. I f j.  Keller Ádám
II I .  Szeles Tamás

TÁMOGATÓK:
VENATOR Kft 
MAVAD Rt.
Dalmandi Mg. Rt 
Stefan Vadászbolt 
AGROKÉMIAI K ft. Dombóvár 
Dombóvári Autójavító 
Német-Magyar Kft.
Mester Kft.. Szekszárd 
Koppanyvotgye Vt 
Dombóvári Mg. Szov

VESZPRÉM MEGYE
BALATONFÜZFŐ, LŐTÉR, 

SZEPTEMBER 18.
Valóságos telitalálat volt a nagyva
das hagyományokkal rendelkező 
megyében a jó  hangulatú „bőgőver- 
seny**. Egyfelől, mert éppen ebben 
az időben zajlik a szarvasnász az er
dőn, másfelől a bőgőkürt kezelése 
valóban minősíti mesterét. A  fe l
nőttek koronglövő versenye mellett 
a rendezők nem feledkeztek meg a 
gyerekek légpuskalövész-versenyé- 
ről sem, mert a következő nemze
dék kezébe kerül előbb-utóbb a mai 
zöldkalaposok féltett kincse. A vad
állományért érzett aggodalom 
nyomta rá mindvégig a bélyegét a 
vadászfórumra, amely m indannyi
unkat nyomasztó kérdéseket fesze
getett. Am int dr. Heil Bálint el
mondta, tarthatatlan helyzetet te
remtett az elbizonytalanodás okoz
ta fegyelmezetlenség. Nyulász Ist
ván, megyei vadászati felügyelő 
szólt az állomány elfiatalodásának 
és az érmesarány csökkenésének 
egyre aggasztóbb tapasztalatairól.

M aróti Béla a hivatásos vadászok 
halaszthatatlan helyzetének rende
zéséért emelt szót, elemezve a ..lai
kus** vezetéssel kapcsolatos gondo
kat. 30 község képviseletében a fe l
szólaló lakonikusan disznóságnak 
nevezte, hogy a vadkárok úgy- 
ahogy történő megtérítése ellenére 
több helyütt sok százezer fo rin t ér
tékű nagyvadat ejtenek el, és m ind
ezek árbevételéből nekik nem ju t
tatnak semmit. Dr. Tulok András, a 
pápai országgyűlési képviselő igye
kezett helyére tenni a dolgokat, 
több-kevesebb sikerrel. A  jelenlé
vők egyértelműen az állami vadá
szati jog  és a m inimális 4000 hektá
ros vadászterület-nagyság megőrzé
se mellett voksoltak.

- H -

TAMOGATÓK:
Komfort Rt.. Veszprém 
Garancia Biztosító Rt., Veszprém 
NIKE Lövész Club, Balatonfúzfó

BAK, SOHOLLÁRI VADÁSZHÁZ, 
SZEPTEMBER 17.

Zalában is győzött az eső! Ha késve 
is, átszervezve a kezdést és a hely
színt. megtartották a vadászház kis 
teraszán a Hubertusz-misét. . .  A 
szépen kialakított színpad előtt üre
sen maradtak a padsorok, és a vá
sározók sátrai előtt sem alakult ki 
tolongás. Pedig szép számmal ér
keztek látogatóié, nem csupán a me
gyéből, a szomszédos muraszomba
ti vadászok és családtagjaik több 
autóbusszal jöttek együtt ünnepelni 
a helyi vadászokkal.

Fatalin Gyula, a Zala Megyei 
Vadászszövetség elnöke az idő já
rásnak megfelelő hangulatban hoz
ta meg a döntést: a délutáni prog
ramok elmaradnak! Csalódott volt 
m indenki, a rendezők, akik az el
maradt rendezvényekén ugyanúgy 
megdolgoztak, m intha megrendez
ték volna, és csalódottan sétáltak 
vissza kocsijaikhoz a sárban capla- 
tó látogatók is, akik ezt a napot a 
vadászoknak, a vadászatnak, a ter
mészet szerctetének szánták.

Varga Gél lért főrendező határo
zott meggyőződése, hogy jövőre

szeptember elején kell a vadászna
pot megrendezni, s már a helyszínt 
is kiválasztották: Keszthelyen, a 
Fcstetics-kastélyban.

Eddig minden évben megyei ren
dezvényt szerveztünk, jövőre meg
pályázzuk az Országos Vadásznap 
főrendezvényének címét, és elkép
zelésünk szerint ezt a napot európa
ivá tesszük. Mégpedig úsy, hogy az 
ünnepélyes évadnyitóval, a népün
nepéllyel egy időben tudományos 
konferenciát is szervezünk. A hely
szín ugyanis kötelez bennünket, 
egy európai hírű kastélyban é> cso
dálatos parkjában csak európai 
színvonalú rendezvényt érdemes 
megtartani. Képesek leszünk rá!

- c s -

TÁMOGATÓK.
ZALAERDÓ Rt.. Nagykanizsa 
ZALA MAVAD Kft.. Zalaegerszeg 
ZALAHÚS Rt., Zalaegerszeg 
NEPTUN Vadász-Horgászbolt. 
Keszthely
KETTNER-NIMRÓD Kereskedelmi Kft 
Budapest

KESZTHELY
FESTETICS-KASTÉLY, 

SZEPTEMBER 17.

Nem volt része az Országos Va
dásznapnak, a keszthelyi Festetics- 
kastélymúzeum igazgatója egy ren
dezvényszervező kft.-t bízott meg, 
hogy aznap, am ikor a nyilvánosság 
figyelme a vadászat felé fordul, 
rendezzenek egy vadászbált a kas
télyban. A múzeumnak egy vadász
bál biztosan hoz valamit a konyhá
jára, hiszen a termeket bérbe tudja 
adni, a vendégek a kastély szállójá
ban lakhatnak. Nem kell más hoz
zá, m int kapcsolatok és pénz. A 
kapcsolatok részben adottak egy 
volt országgyűlési képviselőnek, a 
pénzt pedig össze kell szedni a 
szponzoroktól. Es így lön. A kft. I 
m illió  forintért bérbe vette a ren
dezvényhez szükséges termeket, és 
az igazgató úrral együttműködve 
nekiláttak támogatókat gyűjteni. 
Feltehetően „ jó l hangzott**, hogy a 
vadászbál fővédnöke Habsburg O t
tó lesz, a védnökök között meg le
hetett említeni fél tucat minisztert, 
neves családokat... könnyebben 
kapott támogatást a keszthelyi va
dászbál.

Bár a vadászathoz, a vadászok
hoz a rendezvénynek semmi köze 
nem volt, nem vették elő a Win- 
dischgraetz-hagyatékot sem. a 
szponzorok kitettek magukért. Par
fümök, szivarok, bonbonok, torták.

balatoni halak, konzervek, kesztyűk 
pompáztak a rögtönzött bemutató
kon, nagyzenekar, nyitótáncosok 
szórakoztatták a vendégeket, s hogy 
a vadászat se maradjon ki, a kas
télykertben fe lállították a délutánra 
lebontott sohollári színpadot, azon 
misézhetett Horváth A lb in  feren
ces-rendi plébános. A misét viszont 
Szent Hubertusz emlékére celebrál
ták.
A fél tucatból két miniszter megje
lent, sőt dr. Lakos László FM m i
niszter úr mondta az estélyi öltözet
ben megjelent, alig száz vendégnek 
a bálnyitót, felkészülve a Huber- 
túsz-legendából, hangsúlyozván a 
vadászat, mezőgazdaság, erdészet 
és természetvédelem együttműkö
désének fontosságát. M ivel egy bál 
megnyitója nem lehet túlságosan 
komoly, az elhangzottak csak je l
zésértékűnek mondhatók. (Nem ta
gadjuk. szívesebben láttuk-hallot- 
tuk volna a földművelésügyi m i
nisztert a vadászatról megnyilat
kozni az Országos Vadásznap fő- 
rendezvényén, Bács-Kiskun megyé
ben. Hetényegyházán, ahol ezernél 
jóva l többen lettek volna kíváncsi
ak a miniszter jövőnket alapvetően 
meghatározó álláspontjára.)

Cs. S.

ZALA MEGYE

Vadásznap
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KIK VOLTAK A DARÓCOK?
Az 1222. évi aranybulla már em líti 
a solymászokat (Falconarii), akik 
nagy számban lehettek a király kí
séretében és akiknek a nemesek 
falvaiban való elszállásolása te te 
mes m egterhelést je lente tt a fö ld 
birtokosoknak. A  királyi b irtoko 
kon az azonos foglalkozást űzök 
egy helyen laktak. Említik az erdő- 
óvók. a vízóvók, a hálósok stb fal- 
va it és természetesen a m adará
szokét. meg a solymászokét is. 
Ezek sorában érdemes fe lfigye l
nünk a darócokra. A mai magyar 
nyelven a .daróc"-nak. m int durva 
posztó- vagy szövetruha az érte l
me. A XIII-XV. században azon
ban ez foglalkozásnév is volt. Az 
egykorú oklevelekben ennek lati- 
nosito tt változata: „draucharii"
szerepel különféle írásmódokkal. 
Kik is voltak tehát ezek a darócok? 
Sajnos ezzel kapcsolatban nem 
m aradt fenn olyan egykorú m a
gyarázat. m int például a „custo- 
des s ilvarum '-m al, amelyről m eg
tudjuk, hogy ezeket abban az idő 
ben magyarul „e rdóóvók '-nak hív
ták. Mégis, mivel gyanítható, hogy

valami vadászattal összefüggő 
szervezetről van szó. érdemes vo l
na kideríteni, hogy kik is rejtőznek 
ezen elnevezés alatt?

Valóban már sokan fe lfigyeltek 
erre a régi, mai napig meg nem 
fe jte ttnek látszó foglalkozásnévre. 
M elich János nyelvész a Magyar 
Nyelv XVI. évfolyamában m egje
lent .Daróc, draucharii" c. tanu l
mányában megállapítja, hogy a 
.daróc" m int foglalkozásnév (la ti
nos: draucarius) szláv draucidrauc 
átvétele. Ez a szó je lenthet raga
dozó madarat, saskeselyút, ese t
leg sólym ot is. de solymászt sem 
mi esetre sem(?). -  Hóman Bálint 
ugyanakkor abból kiindulva, hogy 
ezek erdős vidéken fordulnak elő, 
ahol víz is van. arra a következte
tésre ju t, hogy ezek voltak az er- 
dőóvók. Kníezxsa István, aki .A  
magyar nyelv szláv jövevénysza
v a i' című alapvető müvében a 
„daróc" szónak foglalkozást je len
tő értelmével is foglalkozik, .n y il
vánvalóan szláv eredetűnek" 
mondja, de m egállapítja viszont, 
hogy jelentése tisztázatlan.

Régebbi szerzők viszont tudni 
vélik, hogy ezek valam iféle kap
csolatban voltak a solymászattal. 
A  Történelm i Járban pl. .ragadozó 
madarak őrzői" m egfe jtést ta lá l
juk (1893 10. sz.). Hasonló véle
ményen vo lt Bárdosy János 1802- 
ben a Szepességról m egjelent ok
levélgyűjteményében és Fejér 
György a m últ század első felében 
m egjelent m onum entális oklevél- 
kódexében. Ma már ezeket a két
ségkívül prim itív okfejtéseket -  
amelyekkel az em líte tt szerzők a 
szó jelentését m egfe jten i vélték -  
nem fogadják el

De lássuk csak. m it olvasha
tunk erről a tém áról újabb szer
zőktől I G yórffy György .István k i
rály és müve" című könyvében 
(427. 1.) azt írja, hogy van olyan 
.vadász" szolgálónép, a vadbőr- 
nyúzóval, ill. nyestbór-. szíj- és 

vadtulokszarv-beszolgáltatóval 
azonosítható daróc, amely hely
nevekben és oklevelekben csak a 
Kárpát medence keleti felén jön 
e lő . . . "  ( itt jegyzem meg, hogy 
Baranya és Zala megyékben is

előfordul). Ó a .d a ró c '-o t bolgár 
eredetűnek véli. Zolnay László 
.Vadászatok a régi Magyarorszá
gon” című könyvében azt írja, 
hogy .én  éppen úgy nem tudom, 
m int más, hogy ténylegesen m it 
is műveltek ezek a meglepően 
nagyszámú darócok. Legvalószí
nűbbnek azt tartom , hogy erdőir- 
tók, favágók voltak." (245. 1 ). 
Am in t a fentiekből látható, teljes 
bizonytalanság uralkodik abban a 
tekintetben, hogy m it müveitek a 
nagy számban szereplő darócok? 
Éppen az utóbbi körülményre te 
k in tette l érdemes volna alapo
sabban utánanézni, nem lehot-é 
a fennm aradt emlékek alapján 
mégiscsak m egfejteni, kik is le 
hettek és m i vo lt a feladatuk 
ezeknek a rejtélyes .népeknek".

Dr. Csőre Pál

Ilyen ós ehhez hasonló kérdések
re adja meg a választ a szerzó az ez 
év ószén a Mezőgazda Kiadónál 
megjelenő „Magyar vadászat törté
nete" (a könyv kapható a Magyar Va
dászlap szerkesztőségében. Ara 1500 
Ft).

ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
Az ország minden részéből érkez
tek versenyzők a S E FA G  Rt. tokaji 
lőterére, az OM VV, a Magyar Va
dász Sportlövők Egyesülete és a 
Somogyi Erdész Lövész Egyesület 
közösen rendezett koronglövő or
szágos bajnokságára, szeptember 
3-4-én.

Nyolc pályán összesen 200 ko
rongra lőttek a csapatok. Tudásukat 
a rendezők alaposan próbára tették.
Egy-egy pályán 4-5 dobógép volt el
helyezve, pályánként 3 állásból a 
megadott program alapján kellett 
puskázni.

A legjobbak értékes dijakat nyer
tek, egyebek között vadászati lehe
tőségeket, serlegeket, vázákat, de a 
fődij a Szent Hubertus Olasz M a
gyar Kft. által felajánlott Fabarm 
vadászpuska volt.

A verseny sikeréhez nagymérték
ben hozzájárult a Natuexpó *96 
Kft., a Szent Hubertus Kft., a Jász- 
fényszarui Vt., a Földeáki Dózsa Vt. 
és a különdijakat felajánlók, ame
lyért a rendezőség ezúton is köszö
netét mond. Dobos József, az országos bajnok

Csapatverseny-eredmények

I. Browning-Beretta csapata. Országos Bajnok 536 pont 
(Johann Schneider, Lamber Huber, Erich Hosner, Jo- 
hann Nadcrcr)

II. Somogyi Erdész Lövész Egyesület csapata 53I pont
(Dobos József, óss László, Zsuffa Béla. H. Ukics Ti
bor)

III. Szolnok megye csapata
(Fehér József, ifj. Fehér József, Nagy Varga Géza, Kö
vér Gyula)

Egyéni eredmények:
Sók:

Gudrun Neumann D., Országos Bajnok 100 pont 

Seoiorok:
I. Johann Ammerer A. Országos Bajnok I4I pont
II. Újházi György B M8 pont
III. Fülöp Mihály CDN lUpont

Férfiak:
I. Dobos József N .EFAG Cegléd

Országos Bajnok 162 pont
II. Johann Schneider I) I57 pont
III. Nagy Varga Géza Szolnok megye 148 pont
IV. Eric Hosner A I45 pont
V. ifj. Fehér József Szolnok megye 143 pont
VI. Hegyi János Békés megye 139 pont

Kretskóné Vadász Erzsébet
S E L E  ügyv. elnök
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Szeptember a szarvasbögés ideje. •  a 
vadászok nagy örömére beköszön
tö tt a vadkacsaszezon is. S míg Hu
bertus késói utódai szenvedélyüknek 
hódolnak, felélénkült a vadászattal 
kapcsolatos kérdések immár négy 
éve tartó szakmai és pdlitikai vitája. 
Ügy tűnik azonban, a róla szóló tö r
vény megalkotására ebben az évben 
sem lehet számítani. A Fidesz közel
múltban tartott fórumán a meghívott 
érintettek kózül csak a szaktárca kép
viselője nem vett részt, mert -  amint 
levelében indokolta -  amiről a tanács
kozás vitázik, az a szakigazgatási 
szervezet kompetenciájába tartozik. 
Nagyban dúl tehát a vita arról, hogy 
kié a vad és a vadászati jog. mind
eközben a szakma képviselői nagy
szabású országos rendezvényen igye
keztek javítani nem épp kedvező tár
sadalmi megítélésükön. A vadászat 
istennőjének. Dianának napja alkal
mából immár harmadszor rendezték 
meg az Országos Vadásznapot. Mind
ezekről a sajtó, a rádió és a televízió is 
részletes tájékoztatást adott.
Nem lesz idén vadászati törvény -  
jelzi már címében is a Fidesz fórumról 
tudósító Népszava. „Varga Béla, az 
Országos Erdészeti Egyesület alelnöke 
közölte, nem szeretnék, ha az előzőhöz 
hasonló minősíthetetlen tervezet kerül
ne a parlament elé. amelynek több vari
ációja azt fogalmazta meg kulcskér
désként: kié legyen a vadászati jog 
Négy év szakmai és politikai egyezke
dése után ugyan az európai norma sze
rinti elv kimondatott a tervezetben: azé 
a vadászati jog. akié a föld tulajdonjo

ga. De emellett a paragrafusba fogal
mazott kijelentés mellett negyven cik
kely arról szólt, miért nem lehet ezt gya
korlatilag megvalósítani, óhatatlan, 
hogy a kormányváltás új felfogást kiván 
érvényesíteni a vadászati és erdőtör
vényben is, aminek egyébként ember- 
öltónyi időre kell szólnia, és ami nélkül 
még egy darabig teljes jogbiztonsággal 
működtethető az égazat. Ám nem árt, 
ha már most, a tárca tevékenységének 
elején tudatosítjuk álláspontunkat: az 
erdő nem sok fa együtt, hanem olyan 
élő rendszer, amelynek alkatrészei egy
mástól függően funkcionálnak.' 
Ugyancsak e fórum tapasztalatait ősz- 
szegezve állapítja meg a Magyar 
Nemzet A vadászat: uratlan jőszág 
című írása .Változnak az idők -  állapít
hatták meg a vadászok, ám a bajok 
csak súlyosbodtak. A vadorzásnak az a 
mértéke, amely ma jellemző erdőink
ben, soha nem volt még tapasztalható 
Magyarországon. Ilyen körülmények 
kozott arról vitázni, hogy kétezer vagy 
négyezer hektáros legyen a legkisebb 
elfogadható vadászterület, kissé értel
metlennek tűnik ( . . . )  Helyes volna, ha 
a vadászatot nem az FM. hanem attól 
független szervezet ellenőrizné -  hang
zott el a vélekedés. -  Ezt megoldhatná a 
készülő, ám a törvényhozási folyamat -  
az őserdőinél is kuszább -  útvesztőjé
ben elakadt vadászati törvény'
Kié a vadászati Jog? -  teszi fel a kér
dést már cimében is az Új Dunántúli 
Napló cikkírója. .Törvény ugyan sza
bályozza. hogy kit illet a vadászati jog. a 
tulajdonviszonyok változásai, az erdők 
magánkézbe kerülése azonban számos

helyen kaotikus állapotokat teremtett. 
Vajai László, az FM vadászati, halá
szati önálló osztályának főosztályveze
tője a vadgazdálkodásban fellelhető ál
lapotokról szólva leszögezte: a vadgaz
dálkodást leginkább a bizonytalan hely
zet sújtja. ( . . . )  A vadállomány jelenlegi 
helyzetét is meghatározza a jogi bi
zonytalanság A vadászterületek jelen
tős részén ugyanis „túlhasznositották' 
a vadállományt Az 1993-as FM rende
let megjelenésével viszont lassult az a 
folyamat, s azóta tervszerű vadállo
mány-csökkentés zajlik, s szakmai 
szempontok érvényesülnek az állo
mány szabályozásában és az értékes 
trófeák megszerzésekor is. Ám a szigo
rú állami felügyelet, szankcionálási le
hetőségek területén is változásokra 
van szükség, s a főosztályvezető rémé- 
li, hogy az állami felügyeletet létszám
ban, szakembergárdában is meg tudják 
erősíteni. A bevételszerzés kényszere 
miatt is egyre inkább gazdálkodási te
vékenység alakul ki a vadászterülete
ken."
.Manapság a vadászok és a leendő va
dászok aggódva figyelik az új jogszabá 
lyok születését Észrevehetők a helyez
kedések. amelyek nem az összetarto
zás, hanem sokkal inkább az egyéni ér
dekek. a széthúzás jeleit mutatják Jó 
törvényekre, jó jogszabályokra akkor 
számíthatunk, ha a foddhetetlen és a 
hobbimentes szakma fog diadalmas
kodni. mely messzemenően figyelembe 
veszi a vadászok józan és elfogulatlan ta
nácsait. Ha a vadászat újra a gazdagok, 
az új felsó tízezer joga lesz. a kirekesztet
tek számára nem marad más. mint a

fegyverletétel" -  olvasható a Köszönet 
neked. Szent Hubertus! cimú cikk
ben. amely a 24 órában jelent meg.
A vadászat napja adta az apropót a 
Mai Nap írásának, amely szerint: .Saj
nos, ma mifelénk többnyire kínszenve
dés a vadászat szolgálata Csak a pen- 
zes emberek engedhetik meg maguk
nak az úri semmittevést. A szegényeb
bek már kihullottak a pénzrostán, vagy 
legalábbis nehezen tartják magukat 
Napjainkban a magyar vadasz bizony 
többnyire védtelen, nincs aki erdekeit 
szolgálja, segítse. ( . . . )  Többen azt hit
ték, a kormányváltás után. az MSZP 
győzelmét követően majd jobban oda
figyelnek az egyszerű, hétköznapi, úgy
nevezett gyalogosvadászok problémai
ra. Az eddigi tapasztalatok nem jók.’
A III. Országos Vadásznap eseményei
ről a Vasárnapi Hírek Szarvasbika a 
ravatalon címmel tudósított .Az idén 
elsó alkalommal jutottak egyezségre a 
vadászszóvetségek és az illetékes tár
sadalmi szervek, erdőgazdaságok, va
dásztársaságok. hogy ezen a hét végen 
közösen mutassák be a vadgazdálko
dás mai helyzetét és jövőjét ( ...)  Ez a 
fajta tisztelet és ünnep méltán kijár a ma 
gyár vadászatnak. A vilagrekorder trófe
ák nagy részét erdeínkben kapták puska- 
végre, igy például a világ elsó ot dámla- 
pátjából mindet magyar szarvas hordta. 
Ez -  mint a szakemberek állítják -  a hazai 
vadállomány kiváló genetikai adottságé • 
nak és jó vadgazdálkodásunknak koszon 
hetó Talán ezért is jogos a vadászok igé 
nye arra, hogy minél előbb a parlament 
elé koruljón a tevékenységükét szabályo
zó törvénytervezet"
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Lovász Sándor: A vadászat lázá
ban, Gelvác* (K on tro ll Kiadó, 
1993, 154. p.) Ara: 340 F t  
Elsőkönyves újsági ró-vadász no- 
velláskötete, amelynek vadászat
történeti érdekessége a híres gél* 
vácsi vadászterületért folyó elke
seredett harc, korabeli doku
mentumok alapján.

Wentzely Déoes: üzen az erdő
(Lipták Kiadó, Balatonfenyves
1993, 228 p.) Ára: 295 Fi.
A  népszerű erdész-vadász tőmel
letti egyszerűséggel, kendőzetlen 
igazságérzettel ír a több mint 
négy évtizedes erdészi pályafu
tása alatt tapasztaltakról. Sajá
tos humora, ízes nyelvezete tette 
egyénivé, több novellapályázat 
díjazottjává.

Gánti T ibor: Remetestildő, (no, 
meg az Aggszűz!) Kogitátor K i
adó. Budapest, 1992, 149 p.) 
Ara: 198 Ft.
A  népszerű biológus professzor 
briliáns humorú elbeszélésgyűj
teménye, amelyben vadász pá
lyafutásának állomásairól, sike
reiről, kudarcairól vall. A köny
vecske igazi meglepetés, nem is

véletlen, hogy a Bölcs Mosoly 
sorozat könyvei között jegyzik. 
Erre valóban rászolgált.

Id. és if i.  Fnchs A nta l: Dicsértes
sék a Bakony (Szerzői kiadás, 
Press Kiadó, 1994, 199 p.) Ára: 
580 Ft.
A Fuchs-dinasztia fogalom a 
szakmában határainkon belül és 
túl. Ifj- Fuchs Antal a Széche- 
nyi-könyvekből közismertté vált 
édesapja, a világhírű vérebveze
tő fővadász soha meg nem jelent 
kéziratát is fölhasználta a köny
ve megírásához. Ma már egy le
tűnt csodavilágról, a Bakonyról 
mesél, illetve ad számot az utó
kornak. Az időrendbe fűzött tör
ténetek egy izig-vérig vadászcsa
lád hányattatásai egy olyan 
őrült korban, am ikor bármiért 
bárkit meghurcolhattak.

A vadászati ismeretek kézikönyve
négy kötetben. Reprint kiadás, 
az 1892-ben megjelent mű ha
sonmása. (Lipták Kiadó, 1993, 
Balatonfenyves). Ára: 4900 Ft.
A mű a boldog békeidők encik
lopédiája, korának legnevesebb 
szerzőitől. Bölcsházai Belházy 
Jenő, Szécsi Zsigmond, Illés

Nándor neve akkoriban a legna
gyobbak közül való. Az igényes 
kiadás alapmunka, nem hiá
nyozhat egyetlen olyan vadász
könyvtárból sem. amelyiknek tu
lajdonosa egy kicsit is ad magá
ra.
S zidnai-Bognár-Huszár: Ma
gyarország aranyérmes trófeáL 
1970-tól 1988-ig, 559 p. Ára: 
2000 Ft.
A  könyv egy olyan korszaknak 
állít emléket, amely talán végle
gesen eltűnt. Csodálatos fotók
kal, adathalmazzal egy ország 
vadállomány-minőségének hű 
tükre. Szakemberek, vadásztár
saságok, kutatók és gyakorlati 
vadgazdák eredménnyel forgat
hatják, a lenyűgöző mennyiségű 
adattömeget munkájukhoz fe l
használhatják. Tekintettel arra, 
hogy a kötet magyar és német 
nyelven íródott, ajándékozható 
a kü lfö ld i bérvadászoknak is.

Balogh Gábor: Véges vadászme
zők (Szerzői kiadás, Partium 
Irodalm i Társaság, 1993 Győr, 
129 p. Ara: 210 Ft.) A  több fo
lyóiratban megjelent neves no
vellista első elbeszéléskötete sa

játos világba enged bepillantást. 
A  szerző avatott tollal beszél a 
vadászatról, mert sok éven át h i
vatásos vadászként kereste ke
nyerét. Bizonyára ezért tűnnek 
hitelesnek elbeszélései, amelyek 
között szép számmal találunk 
humorosat, szórakoztatót is.

Széchenyi Zsigmond: Ahogy el
kezdődött... (Amicus Kiadó, 
Budapest, 1994. 235 p. Ara: 548 
Ft.) A világhírű vadászlrónk 
klasszikussá vált könyvének leg
újabb kiadását senkinek nem 
kell talán bemutatni. A  kiadó 
tervei szerint újra kiadják Szé
chenyi összes müveit, amelynek 
első példánva stílszerűen ez a 
kötet. Annak idején egész gene
rációk kísérték el képzeletben 
csodálatos vadászútjaira és meg
határozó élménnyé vált a va
dászgenerációk pályafutása so
rán. Igazi ajándék minden va
dász könyvespolcára az igényes, 
küllemében még az első kiadást 
is jócskán felülmúló új kiadás, 
amely minden vadász számára 
tud újat mondani magas fokú 
szellemi üzenetével és etikai igé
nyességével.



A PARATLAN HUSZAS
(RÉSZLET)

-  Hányas? -  igazgatta szemüvegét a 
vendég -  Ha jót látom tizennyolcas. 
bár lehet, hogy húszas. Kicsit mész- 
sze van. -  Csodást Nem a legna
gyobb az életemben, de a legszebb, 
arányos, formás és öreg. Lőhető.' 
igaz? Igaz volt. Vendégem nem kez
dő, hanem tapasztalt öreg vadász. 
Szívesen is vadásztam vele, nem tü
relmetlenkedett. és jól lótt. Visszaté
rő jó ismerős. Nem ismertem kap
zsinak. Ezért aztán megdermedtem, 
amikor közölte, hogy ó bizony ezt 
meglövi. De hiszen tegnap már meg 
tetszett lőni az ezüstérmest, s csak 
egyre van engedélyei Ne tessék ha
ragudni, de nem engedhetem ezt 
meglőni -  hebegtem, s leizzadt a te
nyerem. Miért kell engem ilyen hely
zetbe hoznia? -  tűnődtem magam
ban. s kezdtem utálni a vadászatot. 
Már megint egy elégedetlen ember, 
és pont ö, akit nem ilyennek ismer
tem meg. Odahaza a lakásán, a lép- 
csóház is tele van aganccsal. Már 
nem tudja hová tenni óketl Minek 
akkor a cirkuszi Miért kell akkor ezt 
is meglőni? Utána meg rajtam 
csattan az ostor, hogy miért en
gedtem? -  Na és ha lövök, 8kkor 
birokra kelünk, vagy lelök a magas
lesről? -  Nem. azt azért nem te
szem, de mégsem engedhetem, 
hogy ezt meglője! -  Hát mit csinál? 
Hogyan akadályozza meg? Tényleg, 
tűnődtem magamban. Mit fogok 
tenni? Mégsem pofozhatom fel az 
öreget, a puskát sem üthetem ki a 
kezéből. -  Én meglövöm a saját 
szakállamra, és utána bejelentem, 
hogy maga nem engedte! Jó? -  
Nem jó. Ne tessék lónil Végül a bi
ka volt szives megoldani a dolgot. 
Nem jött közel. Lövésre nem került 
sor. -  Miklós -  szólt a vendég a va
dászházban a főnökömnek. -  Lát
tunk egy csodálatos bikát! Meg 
akartam lőni, de Laci nem engedte. 
Én azt a bikát meg akarom lóni! Mi 
a véleményed? Az engedélyt elinté
zem utólag.

Na a foci tovább van guritval 
Gondoltam, és érdeklődve vártam, 
mi lesz a válasz. Most ó volt kinban. 
és szakálla tövénél lilás szinú lett a 
bőre. A mérkőzésnek nézőjévé vál
tam. gondoltam megnyugodva, m i
közben a fóvadászunk zavarát szem
léltem. Szemeivel intve félrehivott. -  
Te, milyen az a bika? -  kérdezett. -  
Jó! -  Jó. jó. de mekkora? -  Hát talán 
aranyérmes Tizennyolcas, vagy pá
ratlan húszas. Már többször láttam, 
de mindig messziről. -  Most mit csi
nálunk? -  Tőlem kérdezed? Te vagy 
a főnök. -  Ehhez én is kicsi vagyok.
-  Hát akkor kérdezd meg a nagyo
kat!

Kártyaparti, alvás, hajnali ébresz
tő. -  Laci,.szólt Miklós, mondd meg 
a vendégnek, hogy meglóheti a bi
kát! Megbeszéltük az erdészetveze- 
tóvel. Hát akkor mondd meg neki te, 
én vagyok a legkisebb ember itt! M i
ért ón mondjam? -  Tudod, tegnap 
megkért minket, hogy ne szóljunk 
senkinek, utólag ó rendezi az enge
délyt. Húzd az idót a lövéssel, amig 
mi felszólunk a központba és meg
kérdezzük. hogy mi legyen? Intézd 
úgy, hogy ezen a cserkelésen ne 
tudja meglőni! -  Nem fogja. A szél 
megfordult, s a bika a tehenekkel

nem azon, hanem a másik vágáson 
lesz. így szokta csinálni. A vendég 
meg úgyis ragaszkodik ahhoz, hogy 
oda menjünk, ahol tegnap voltunk. -  
Biztos? -  Hát. amennyire a vadá
szatban biztos lehet valami. -  Na. 
Miklós, mi a helyzet? Lóhetem, vagy 
nem a bikát? -  oldotta meg a ven
dég a kérdést, hogy melyikünk be
széljen. -  Kimegyek én is, és majd 
meglátjuk. A szól szemerkélő esőt 
hozott az ellenkező irányból a teg 
napihoz képest. A bika sehol, és a 
tehenei sem mutatkoztak. -  Van Is
ten az égben! Villant össze némán a 
szemünk, de volt Szent Péter is. ó 
pedig az időjárás felelőse és úgy lát
szott, hogy mindent vissza akar csi
nálni. mert az idő kitisztult, a szól el
állt és aggódva lestem a fenyves 
felé. hátha kijön a csapat. Semmi. 
Az idő lassan melegedett, a bógés 
Oflyre gyengült, s a fóvadász szive 
egyre könnyebb lett. De a vendég 
csak ült türelmesen, és várt. Háta 
mögött integetett Miklós, hogy in
duljunk már el, hátha kijón mégis az 
a balga bika a sűrűből. Na menjünk
-  szólaltam meg. -  Ide már nem jön 
ez a bika! -  Van egy ötleteml Én itt 
maradok a lesen, Lacikám, maguk 
menjenek csak haza és a terepjáró
val hozza ki az ebédem, jó? -  Jó -  
mondtam egykedvűen, hiszen ne
kem mindegy volt, a teher már nem 
engem nyomott. -  És ha kijön a bi
ka? -  érdeklődött kétségbeesve sze
gény fóvadász. -  Meglövöm. Ne fé l
jetek, azt nem fogom összetéveszte
ni másikkal! -  nyugtatott magabizto
san a vendégünk. -  Te, Miklós, miért 
nem mondod meg neki, hogy nem 
lóheti meg? -  kérdeztem a kocsiban, 
hazafelé tartva. -  Én? Mondd meg 
neki te! Én már tegnap megmond
tam. Könnyű nekedl Te csak a mun
kád végzed. Miért, te nem? Mit te
het veled? Hát, ha akarja, megkese
rítheti az életem! -  Nyugi, nem fogja 
meglőni, ha a szél nem fordul visz- 
sza. -  Ha, ha! Ha a szél..., de mi 
van, ha mégis? -  sopánkodott to
vábbra is. -  Hát akkor orvvadászott 
az öreg! ó  tudja, hogy mit csinál, 
majd elviszi a balhét egyedül. Nem 
gondolod? Ha meg elég nagy ember 
ahhoz, hogy ennyit megenged ma
gának, az is az ö dolga! Mély sóhaj 
volt a válasz, s aggódó tekintet. -  
Miért félsz? Mondjátok meg neki. 
hogy elnézést vendég úr. itt a tele
fon, beszéljen a miniszterrel, vagy 
akivel akar, de az engedélyt intézze 
elóre! -  Naiv vagy. Ezt nem lehet! -  
Miért? Emlékezz vissza, hogy Jánost 
mennyire letolta az a vezérőrnagy, 
akit csak sétáltatott és nem lövetett 
semmit, mert nem volt szabad. A 
központban nem merték közölni a 
tábornokkal, hogy nem lőhet sem
mit, sót, még biztatták is, hogy men
jen vadászni. A hivatásos vadásznak 
meg a lelkére kötötték, hogy X elv- 
társ ugyan jön vadászni szarvasbiká
ra. de nem lőhet egyet sémi Sze
gény Jancsinak nem volt szerencsé
je. Aznap .csak* harminc bikával ta
lálkoztak! Végűi a vendég megkér
dezte a munkatársamtól, hogy ed
dig hány bikát láttak? Vagy harmin
cat. És mondja, nem volt közöttük 
egy lóhetó sem? Jancsit elfogta a 
méreg. Miért neki kell a gondot me

goldani? Mi ó, hivatásos vadász, 
vagy politikus? De igen, volt! Akkor 
miért nem lőhettem? Mert azt az 
utasítást kaptam, hogy ne lövessek 
semmit a vezérőrnagy elvtárssal! 
Még az egyenruha is piros lett a mé
regtől. -  Nem lóhetek semmit, és 
egész nap itt sétáltat?! Maga egy 
sz... ember! -  sziszegett magánkí
vül a vendég -  Azóta nem köszön
nek egymásnak, nagy ügy! Nem 
bosszulta meg a dolgot -  egészítet
tem ki a történetet. Ez más eset, ke- 
sergott Miklós. Az öreg tudja, hogy 
nem lóheti meg. Hát éppen azért 
kellene határozottan megmondani 
neki. hogy nem szabad! Ha pedig 
megteszi, az mér az ó gondja! A vá
lasz elmaradt. Győzött a félelem. -  
Itt az ebéd. jó étvágyat kívánok! -  
terítettem a magaslesen szét az ele
mózsiát. -  Köszönöm. Zöldbabfőze
lék?! Csókoltatom a szakácsnőt! -  
Tudja, hogy szeretni tetszik. Az étel
hordó kiürült, s visszakerült a terep
járóba. -  És maga tudja, hogy ón mit 
szeretek? Tudom. Pillantásunk talál
kozott. Hosszan, vizsgálódva nézett 
rám. -  Lacikám, hol a bika? -  Ott 
szemben, a fenyvesben. -  Miért 
nem mondta elóbb? -  Nem kérdez
te. Újabb szűrős pillantás. -  Fél a fő 
nökétől? Itt mindenki fél mindenki
től. Mélázva néztük a fenyvest. -  Az 
agancs minden ágára felakasztok 
magának egy üveg pezsgőt, tizen
nyolc üveg orosz pezsgő. Nem sem
mi! -  Nem szeretem a pezsgőt. A 
nap közben tűzött. Kigombolkoz- 
tünk. -  Ne húzza már az idegeimet, 
kerítse elő a bikát nekem! -  kórt a 
vendég. A levelek mozdulatlanok 
voltak, de a fülem zügott. A labda 
megint náJam volt. Eszembe jutott a 
sok agancs, a nehezen megszerzett 
trófea, amit az illusztris vendégek 
eladtak „maszek" kóskészitőknek. 
vagy a Mavadnak. Az állam ajándé
ka! Ingyen kapták azok az emberek, 
de sok vadász örülne, ha életében 
csak egyet lőhetne!... és nem ju t
nak hozzá! ók meg eladják. Ha most 
ón nemet mondok, meglövi egy má
sik, aki talán tényleg eladja, erről a 
vendégről ezt nem feltételezem. 
Sokszor nem lótt. mert azt mondta, 
hogy már nincs hely a falon, elaján
dékozni meg nem akarja. -  Melyik 
helyére fog ez kerülni? -  szóltam, de 
a hangom mintha távolról jótt volna. 
Értette a kérdést. -  Egyiket sem do
bom ki. ennek viszont szorítok he
lyet. ígérem! -  Hát akkor tessék átül
ni arra a lesre. Én továbbmegyek a 
másikra. Ha látom a bikát, a lóbotra 
túzom a kalapom és felemelem, 
ugyanis a les onnan nem látszik. Ak
kor tessék átjönni a cserkészúton a 
másikhoz. Egyenesen oda vezet. Á t
mentünk. óvatosan lopóztam a les
hez. mert tudtam, hogy ott a kere
sett vad. A vendéget csak azért ül
tettem az előzőre, mert hátha mégis 
elindultak már a szarvasok a vágás 
felé. Feküdt minden sutavad, csak a 
bika állt mellettük lógó fejjel, mert ó 
is álmos volt. Ritkás, ligetes rész 
volt. magas füvei. A fekvő szarva
soknak csak a fejük látszott. A tűző 
napon a zümmögő bögölyöket haj- 
kurászták billegő füleikkel. Egy kicsit 
messze voltak. Lóni azért lehetett 
volna. A kalapom lassan, centiről

centire emelkedett a magasles fölé. 
Vendégem lelkesen intett vissza. Ül
tem és vártam -  szeptember tizen- 
nyolcadika volt. Csak néztem a bikát 
és a nyugodt teheneket. Nemsokára 
lövés csattan, s vége a sziesztának. 
Sajnáltam ókét. A halált hozó lószer 
azonban késett. Hol lehet az öreg? 
Már régen itt kellene lennie. Az 
ebédszünet úgy látszik lejárt, a kéró- 
dzést abbahagyták és felkeltek a 
szarvasok. A bika is feléledt, terel
getni kezdte hölgyeit, s közben a les 
alá hozta a hevület. Közvetlen közel
ről láthattam. Gyönyörű volt. párat
lan huszas. Biztos aranyérmes, ez 
iránt minden kétségem elmúlt. Nem 
azért, mert húszas, hanem mert ha
talmas méretű agancsa volt Vissza
terelte elkóborolt ünójét, s egy má
sik után indult, amikor lihegést hal
lottam a les alól. Vadászom megér
kezett. Hosszú alsónadrágban, fé l
meztelen, kifúzött bakancsban. In
tettem, hogy óvatosan. -  Eltéved
tem -  ült mellém izgatottan hol a 
holmija? A cserkészűt mellett lera
kosgattam, majd összeszedjük. De 
marha meleg van. reggel meg felöl
töztem mint egy eszkimó -  akkor hi
deg volt -  fűzött magyarázatot a lát
ványhoz. -  Hol a bika? -  folytatta. 
Ott áll a tehenek mögött. De baj 
van, egy üveggel több pezsgőt kell 
venni! Nem baj. Maga úgysem sze
reti. Ki lehet cserélni unikumra. Ki 
lesz cserélve. Mit gondol, aranyér
mes? -  hatott el a tudatáig a beje
lentés, miszerint a bika hüszas. -  Az. 
Keze remegni kezdett. A céltávcsö- 
vön keresztül nézte a pompás vadat, 
majd felegyenesedett. -  Kicsit 
messze van. Ha közelebb jön, lövök. 
Szerintem azonban elbizonytalano
dott. Egy aranyérmes bikát enge
dély nélkül meglőni, még neki is 
nagy falatnak látszott. A bika köze
lebb jött. a vadász remegett és nem 
lótt. Gondolom, ó is félt valamelyik 
főnökétől... -  Várok még egy kicsit, 
szusszantott nagyot, amikor kieresz
tette a visszafogott levegőt. Hátunk 
mögött kocsízügás közeledett. -  
Ezek értünk jönnek. Alighanem min
ket keres a kocsi -  sejlett fel ben
nem a valóság. -  Az az idióta! Sza
ladjon. állítsa meg! Még szerencse, 
hogy a fenyves takarja az utatl Két 
lépéssel lent voltam a lesről, s sza
ladtam az autó elé. -  Titeket keres
lek, hol az öreg? -  szólt ki a sofőr az 
ablakon. -  Mi a baj? -  Azonnal tele
fonhoz kell menniel V. vezérőrnagy 
kéreti. Ajjaj! Nem fog neki örülnil 
Meglőtte a bikát? Nem. Azt hiszem, 
jobb neki. Küldd idei Visszamász
tam és közöltem a hirt. M it gondol, 
baj lehet odahaza? Miért hivat tele
fonhoz? Honnan tudhat róla? Kér
tem, hogy tartsák titokban! -  Azt hi
szem, az erdészetvezető is fél az ó 
főnőkétől -  jegyeztem meg csende
sen és figyeltem tovább a nyugod
tan legelésző szarvasokat. M it sem 
sejtettek abból, hogy milyen véletle
neken mülhat az életük! Ha a vadász 
nem téved el. ha a kocsi a másik 
úton megy a leshez, hiszen a veze
tője úgy tudta, hogy a másik lesen 
vagyunk, hát ilyen apróságokon 
múlhat, hogy ki mikor hagyja abba 
az életét?

Dúcz László
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ö t szarvas és tíz öz alsó állkapcsa alapján tör
tént a kormeghatározás

Melyik a helyes válasz? Vadgazdálkodási, vadá
szati. kulturális, otikai, jogi. természetvédelmi, 
fegyverismereti és német nyelvű tesztkérdések

Koronglövészoten a dublé volt a legnehezebb, 
amely egy szabályos korongból és egy apró ko
rongból állt

F 7

HIVATÁSOSOK VETELKEDOJE ZALABAN
Kilenc vadásztársaság tizennyolc hivatásos 
vadásza mérte össze tudását a Zala Megyei 
Vadászszovetség által, a gyenesdiási lőtéren 
rendezett versenyen augusztus 27-én. Elő
ször egy hetven kérdésből álló tesztet kellett 
mindenkinek kitöltenie, majd a lövészeti és a 
gyakorlati feladatok következtek. Bokros 
hegyoldalba beállított, öt gimszarvasagan- 
csot bíráltak el a versenyzők, súlyt, ágakat, a 
szárat és a kort száz méterről. Érdekes fe l
adat volt a kormeghatározás öz és szarvas 
alsó állkapcsokból. Lókészségüket bizonyít
hatták a hivatásosok a korong-, a futóvad-, 
disznó- és az állóvadlövészeten. Végül, de 
nem utolsósorban eldőlt, ki mennyire ismeri 
a madarakat és a kisemlösöket. Állóvad célzása 

POLSTER GABRIELLA KÉPRIPORTJA

Rákos Csaba, a Lenti Szabadság Vadász- 
társaság hivatásos vadásza a maximális 600 
pontból 470 ponttal bizonyult a legjobbnak, a 
Hubertus Kereszt bronz fokozatát vehette át.

Második helyezett: Gáspár Károly a Lete- 
nyei Muramenti Vadásztársaság hivatásos 
vadásza, 445 ponttal.

Harmadik helyezett: Gergán Péter a Zala
egerszegi Barátság Vadásztársaság hivatá
sos vadásza 437 ponttal.

Elismerés ille t valamennyi résztvevőt, am i
ért vállalták a .megmérettetést" ezen a ko
moly szakmai felkészültséget igénylő verse
nyen. Ugyancsak elismerés illeti a Zala me
gyei szervezőket is a rendezésért, amiért 
idót és energiát áldoztak a szakmáért.

A trófeabirálati körülményeket egy kevéske ellenfény tette hitelesebbé igy is nehéz, hát még repülve

*  tfr

¥ ...............

£
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Ezt a csontot nem lehet lerágni
JELENTÉS EGY SÖTÉT ALAGÚTBÓL

Köztudott hogy egy egy orwadász lebukása csak a jéghegy csúcsa, mert nagy 
az erdő, a határ, és fölöttébb rejtelmes. A bizonyítás talán minden másnál nehe
zebb. tanúk, rögzített nyomok, bizonyítékok kellenek és csak így várható majd 
valamiféle visszatartó erejű ítélet. Tanmesénkben -  bár az volna -  amely színtisz
ta valóságon alapul, egy jogerős bírósági Ítélet szálait igyekeztünk ezúttal vissza
felé gombolyítani. Kulon érdekessége az ügynek, hogy az ellopott vad. a magyar

emlósfauna legnagyobb testű állata, gímszarvasbika. Ennél nagyobbat lopni 
ugyanis már nem lehet. A .rettentő” ítélet pedig egyes-egyedul a tisztességgel, 
becsülettel vadászókat. az írott és íratlan törvényeket betart ókat riasztja el min
dennél jobban. Történik mindez egy olyan városban, amely a hazai vedászattudo- 
mány nemzetközi szinten elismert fellegvára: Sopronban, amely egyébként me
gyei jogú város, egy Európában vadászati nagyhatalomnak tartott országban.

A múlt év szeptemberében valóságos 
és eszeveszett teherautó-hajsza után 
a mezők éber őre egy, talán roncs- 
derbibajnokságra sóvárgó IFA-veze
tő társával agyonlőtt egy szarvasbi
kát. és azt annak rendje-módja sze
rint legott el is lopták fényes nap
pal, úgy ahogy volt. A károsult, a 
beledi Nimród Vadásztársaság, a tet
testársakat feljelentette, mert hitt a 
törvény szigorában és az igazságban, 
így volt ez, egészen a meghozott 
jogerős ítéletig, mert az aztán akár 
minden magyarázat nélkül is, önma
gáért beszél. Ugyanis Eitler József 
mezőőr (I. rendű) és Vörös Imre, 
ámokfutö (II. rendű)- vádlottakat a 
Soproni Városi Biróság a B. 
397/1994/7. számú ítéletében: 
„ . . . 1*1 rendbeli lopás vétségének 
vádja alól felmenti és megállapítja, 
hogy 1-1 rendbeli tulajdon elleni 
szabálysértést követtek el. Vörös Im
re II. rendű vádlott kísérletképpen. 
(Feltehetően lopási »kísérletet" kell 
ezalatt érteni. A szerk. megjegyzése.) 
Ezért őket a biróság figyelmeztetés
ben részesíti. A beledi Nimród Va
dásztársaság polgári igényét egyéb 
törvényes útra utasítja. . ."

KQlön szerencse, hogy jutalomfala
tot, hétpróbás oklevelet, mifenét még

nem kaptak. így a jó l végzett munka 
mással összetéveszthetetlen öröme 
maradt a rabsicoknak. és a káröröm, 
amelyet a hajukat mérgükben cso
mókban tépő vadászok láttán érezhet 
valaki a törvény szigorának olialmá- 
bői. Még jő, hogy ezért a szolgáltatá
sért „...500 forint bűnügyi költség 
egyetemleges megfizetésére és a fel
merülő bűnügyi költség megfizetésé
re ... ** kötelezték őket. Ennyiért ma
napság még a Vidám Színpadon sem 
lehet jókat röhögni, pedig az indoklás 
tartogat még egetverő poénokat: 

„...Vörös Imre II. rendű vádlott 
1993 szeptemberében a beledi Kalász 
Kft. területén mint IFA-gépkocsive- 
zető a silózásnál dolgozott. Munka 
közben észrevette, hogy a silózó (sic!) 
táblában egy szarvasbika van, mely 
egyik lábára sántított. (A silózni való 
kukoricában minden más látható, csak 
éppen nem a bika sántitása. A szerk. 
megj.) A vádlott a gépkocsival a szar
vasbikát üldözni kezdte, egy alkalom
mal utol is érte. meg is nyomta a hát
só részét, de a bika elmenekült. (A ha
zug embert pedig könnyebb utolérni, 
mint IFA-val a sánta bikát a csatorná
dé kukoricában.) Hitler József I. rendű 
vádlott a silózás idején, mint mezőőr 
dolgozott a táblában (u ?~ a szerk. hü-

tedezésének biztos jele. mert éppen ak
kor nem kell őrizni), megtalálta a még 
élő, de súlyosan sérült és nagyon be
teg, lesoványodott szarvasbikát, azt 
megölte, majd feldolgozta. A szarvas
bika húsa azonban fekete, ehetetlen 
volt (aki lop. legalább ne válogasson. A 
szerk. meg/.). A szarvas körmei hosz- 
szúak voltak. A bika a fentiek miatt 
csak eszmei értékkel bírt, melynek ér
téke az 5000 forintot (?) nem haladta 
meg (áfával vagy anélkül? A szerk. 
meg).). A bíróság megállapította, 
hogy a vádlottak elkövették l - l  rend
beli -  a II. vádlott kísérletként -  az 
1968. évi I. tv. 105. § ( I)  bek. a) pont
jában meghatározott tulajdon elleni 
szabálysértést, dr. Németh Csaba sk. 
b író ..."  (végrehajtható 1994. augusz
tus 27. napján (7) pecsét seb.). Tény, 
hogy kíméletlenül végre is hajtották, 
az összes ejnyét, meg bejnyét.

Ilyen nincs, ez csak amolyan hírla
pi kacsa, mondhatná bárki, de az ér
deklődők számára a bírósági ítélet 
fénymásolata szerkesztőségünkben 
megtekinthető, mert bekeretezve akár 
az orvvadászok kapitális trófeája is 
lehetne (TRÓFEA-görög eredetű 
sző, jelentése győzelmi jelvény).

Mindezekhez nem is kellene kom
mentár, mert így még a legjobban rek

lámozott mosóporok sem tisztítják a 
piszkokat. Álljon inkább mindezek
kel szemben a mezőőrök kötelezően 
előírt hivatalos esküjének szövege, 
szóról szóra, amelyről Állam Bácsi 
hivatalos igazolást adott egykoron.

„ E n ............mezőgazdasági őr es
küszöm. hogy a reám bízott területen 
a mező- és erdőgazdasági termékekre, 
terményekre, felszerelésekre, létesít
ményekre, a háziállat-, vad- és halál
lományra becsületesen vigyázok, az 
azokat veszélyeztető cselekményeket 
és mindenfajta károsítást a tőlem el
várható módon megakadályozom. Az 
őrzési és egyéb feladataimat a társa
dalmi, személyi és magántulajdon vé
delmét szem előtt tartva, a törvényes 
rendelkezéseknek és a kapott utasítá
soknak megfelelően látom el. Az őr
zött területen a veszélyeztető maga
tartást tanúsító vagy károsító cselek
ményt elkövető személyeket részre
hajlás nélkül felfedem, az egyéb kár
tételeket és károsításokat felderítem, 
és a szükséges intézkedéseket hala
déktalanul megteszem.** (16/1980.
V ll.  23. MÉM rendelet)

A jó  Isten minket így segéljen, mert 
magunk magunkon már nem (udunk.

liomonnay Zsombor

VADORZÓK ÉS 0 RWADÁSZOK
Megnyugvással olvastam, hogy az i l 
letékesek „mintegy háromévi előké
szítő munka után” végre megtalálták 
az orwadászat elleni gyógyírt. ö n 
ként kínálkozik a kérdés, miért kellett 
ehhez három év?Rőgtön az jutott 
eszembe, hogy a nemzetközi fegyver
korlátozási szerződéseket (SALT I -
II.) ugyanennyi ideig készítették elő. 
Végül is a hosszas előkészítés után 
nyilvánosságra került az alig egyolda
las „Együttműködési megállapodás**.

Az a véleményem, hogy túldramati
zált és túladminisztrált az egész doku
mentum. Nem akarok a megállapodá
sokból sokat idézni, de több pontja 
mosolygásra késztet, amely szerint a 
jövőben a társasvadászatokat ellen
őrizni fogja a rendőrség, a fegyvertar
tási engedélyeket és a vadászjegyeket 
illetően! Tisztelettel kérdem, hogy ki 
az, aki hazánkban 1994-ben társasva
dászatra megy fegyverengedély és va
dászjegy nélkül?! Aki ilyet tesz, az 
olyan ember, mint aki ilyet feltételez! 
Nem akarok minősítésbe bocsátkozni, 
mert ez teljességgel képtelenség! Nor
mális ember -  főleg orvvadász -  ilyet 
nem tesz, márpedig köztudott, hogy az 
orvvadászok igen rafinált emberek, 
mindenesetre nagy ívben kerülik az 
olyan helyeket, ahol igazoltatnak.

Az indoklás megállapításában az 
áll, hogy az utóbbi években hozzáve
tőleg 30000 vadászfegyver-tartási en

gedéllyel rendelkező embernek nem 
volt vadászjegye (?). Ismételten bátor
kodom megkérdezni az illetékeseket, 
hogy akkor milyen jogcímen jutottak 
ezek az emberek fegyvertartási enge
délyhez? Gépkocsit is csak az vezet
het. akinek jogosítványa van. nem pe
dig az, aki azt mondja magáról, hogy 
tud gépkocsit vezetni. Véleményem 
szerint, ebben a dologban a legna
gyobb felelőtlenség azoké volt, akik 
az elmúlt években sorozatban „gyár
tották a vadászokat". Jól fizető vállal
kozásnak bizonyultak a pár napos, 
vadászvizsgára felkészítő, gyorstalpa
ló tanfolyamok. Nem akarom szak
mai oldalról bírálni ezeknek a tanfo
lyamoknak a színvonalát, de magam 
is meggyőződtem róla, hogy mennyit 
követelnek a vizsgázóktól. Azt tapasz
taltam, hogy a résztvevők legfőbb 
szempontja a fegyverhez jutás volt. A 
vadászvizsgázottak automatikusan ju 
tottak fegyvervásárlási engedélyhez, 
ugyanis a 8/1993. (I. 30) FM. rende
let 6. § (2) bek. szerint: Vadászjegyet 
az kaphat, aki „vadászi őfegyver-tar- 
tásra szóló érvényes engedéllyel ren
delkezik**. nem pedig fordítva.

A legnagyobb hibát abban látom, 
hogy a vadászvizsga mellé a vadász
jegy (és most már egyéb vizsgák is) 
meglétét nem Irta elő a rendelet a 
fegyverengedély kiadásának feltétele
ként. Persze, ettől még bárki folytat

hat jogosulatlan vadászatot vadorzó 
minőségben! Az utóbbiakról kötetet 
lehetne írni. Ezeknek az embereknek 
a többsége nem azért végezte a tanfo
lyamot, mert vadász szeretett volna 
lenni, hanem azért, mert vadászni 
akart! Ez pedig lényeges különbség!

A fegyverengedély kiadásának fel
tételeként azonban az egyéb feltételek 
megléte mellett a vadászjegy birtoklá
sát kellene megkövetelni. A jövőben 
főleg nem lesz járható az az út, hogy 
csak vadásztársasági tagsággal ren
delkező kaphat fegyverengedélyt, 
mert a vadászati törvénytervezet k i
mondja, hogy: többek között „vadá
szati jog haszonbérlője lehet; állandó 
lakóhellyel rendelkező magyar állam
polgárságú természetes személy".

Ismét felmerül a kérdés: Milyen jog
címen tagadhatja meg a rendőrség egy 
vadászterület bérlőjétől a fegyvertartási 
engedély kiadását, ha az egyébként elő
írt többi személyi feltételeknek megfe
lelnek. Talán kötelezi, hogy legyen tag
ja egy vadásztársaságnak? Miért ne le
hetne valaki fizető vadász? Túl sok a 
miért! A legnagyobb baj az, hogy ebben 
a dologban még mindig itt tartunk. A 
logikus az lenne, hogy ezután a fegyver- 
tartási engedély megszerzéséhez nem a 
vt. tagságot, hanem a vadászatra való 
jogosultságot kelljen igazolni (fegyver- 
ismereti vizsga, orvosi alkalmassági 
vizsga, vadászjegy megléte).

Az orwadászat visszaszorításához, 
szerintem nem kellenek „speciálisan 
felkészített és megfelelő felszereléssel 
ellátott rendőrök". Akciöcsoportokat 
sem kell készenlétben tartani azért, 
hogy az említett megállapodás reali
zálódjon. A rendőrség úgyis a lét
számgondokat és a technikai felsze- 
reltseg hiányosságait panaszolja. M i
ért terhelnék még ezzel is?

Ha a cikkben említett FM rendelet 
nem ad lehetőséget arra, hogy bárki 
is vadászjegy nélkül vadászfegyvert 
tarthasson, akkor most nem kellene a 
rendőrségnek tűzoltómunkát végezni 
és esetleg más, tisztességes vadászo
kat is óhatatlanuk zaklatni.

Tudomásom szerint az O M W  ve
zetői sem ismerték fel az idézett FM 
rendelet fogyatékosságai és nem tet
tek észrevételt, így a mulasztásukkal a 
rendőrségnek akarnak többletmunkát 
adni. Az orvvadászat visszaszorításá
nak legfőbb garanciája volna az új 
vadászati törvény, illetőleg annak 
végrehajtása. A törvény tervezete sze
rint, lesz gazdája nemcsak a vadnak, 
hanenra vadászati jog gyakorlásának 
is. Ha majd az új vadászatra jogosí
tottak a jó  gazda módján fogják gya
korolni jogaikat és kötelezettségeiket, 
akkor fokozatosan megszűnik az orv
vadászat és a vadorzás is.

Leyer Imre 
nyugalmazott erdész, Sümeg
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KERESKEDELMI KFT.

MÁR MOST GONDOLJON KARÁCSONYRA!
HASZNOS AJÁNDÉK A CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLATUNKNÁL 

ÉS BOLTJAINKBAN KAPHATÓ KÖTÖTTÁRU!

%
1.96247 Pulóver vállán 

cakkos mintával 
L XL gyapjú-műszál 3500,-

2.96245 Kardigán bőrgombokkal, 
elején cakkos mintával, 
két zsebbel
L XL gyapjú-műszál 5300,-

3.96268 Gombos kardigán, 
két zsebbel
L XL pamutakril 2500,-

4.96267 Gombos mellény
LXL pamutakril 1800,- &

KÖZPONT ÉS NAGYKERESKEDELEM: 
1149 BUDAPEST. KÖVÉR LAJOS U. 23.

________________________  CSOMAGKÜLDÉS RENDELÉSI C ÍM : ________________________________________
1701 BUDAPEST PF. 67. 

KERESSE FEL SZAKÜZLETEINKET, VÁLASSZON AZ 1994/95 NAGY KETTNER- KATALÓGUSBÓLI 
BUDAPEST V l„  ANDRÁSSY U. 12. TELEFON: 132-3180. MISKOLC, ADY ENDRE U. 5. TELEFON: 06-46/343-701. PÉCS. BAJCSY-ZSI- 
LINSZKY E. 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 GYÖRGY U. 2. TELEFON: 06-40/312-011

A TERRAPRINT KIADÓ AJANLATA 
A KAPHATÓ ÉS A MEGJELENŐ 

KÖNYVEIBŐL
A Fekete földrész vándora (Magyar László, összeállítottá: Dr. Krizsán László) 325 Ft
Zórög a haraszt (Rózsehegyi Kálmán 
Ott. ahol a Koppány-patak kanyarog
Kanyargós a vadászósvény 
Az én avétt vadászkalapom

. (az 1942-es kiadás ismétlése) 
Tóth Ferenc) 

szerzői kiadás 
szerzői kiadás

AdámJenó 
ÁdamJenó

Vadászversek antológiája és ismert kürtszólamok (Zsirai László) 
Ködös tájak, ködös emlékek (Ádam Jenó) (szerzői kiadás)
Apám és én 100 évig vadásztunk (Szabolcs József) 
Vadászbibliográfia (Dr. Ádámfi Tamás 
Vidám vadászok, humoros horgászok '95 (Tálosi-Zsirai) 
Baklövés (vadászviccek) (Tálosi-Zsirai)

180 Ft 
350 Ft 
280 Ft 
380 Ft

350 Ft 
450 Ft 
299 Ft 
99 Ft 

125 Ft
Természetbarát zsebkalauz '95 (Dr. Ruzsicska M.-Tálosi) (’94-'95-ös együtt 140 Ft)

99 Ft
Oroszországi vadásznapló Zichy Mihály, 18)1) bevezetés:

Csicsery-Rónay István, e só kiadás 295 Ft
Jó vadászatot (llosvay Ferenc) B42-es reprint kiadas) 380 Ft
Szudánban vadásztam (Almássy László, 1927) (előszó: Dr. Krizsán L ) 295 Ft

Várjuk a megrendeléseket: Terraprint Kiadó,
1142 Budapest Jengerszem u. 40/A 

A Vadász Könyvklubtagjai kedvezményt kapnak.

Hogy kerül a csizma...
. . .A  VADÁSZ LABÁRA? -  A HORVÁTH NAGYKERESKEDÉS 1991 
ÓTA FOGLALKOZIK VADÁSZCSIZMÁK. VADASZCIPÓK BESZER 
ZÉSÉVEL ÉS ELADÁSÁVAL. A VADÁSZLÁBBELIK PIACA ROP 
PÁNT KIEGYENSÚLYOZATLAN VOLT. KEVÉS VOLT A VÁLASZ 
TÉK. ÉS A JÓL BEVÁLT CSEH GUMICSIZMA IS HIÁNYCIKKÉ 
VÁLT. EZÉRT LÁTTAM FANTÁZIÁT A VADÁSZGUMICSIZMAK. 
VADÁSZCIPÓK ÉS TÚRACIPÓK FORGALMAZÁSÁBAN FELKE
RESTEM A CSEHSZLOVÁK GYÁRAT. ÉS A TÖBBSZÖRI TÁRGYA
LÁSOK EREDMÉNYEKÉNT MEGKAPTAM A CSEH GUMICSIZ
MÁK KIZÁRÓLAGOS MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÁSI JO 
GOT. EGY ÉVE IMPORTÁLOM A GÖRÖG BÉLELT GUMICSIZ
MÁKAT. JELENLEG A FRANCIA LA CHAMEAU CÉGGEL FOLY
TATOK TÁRGYALÁSOKAT, AMELYEK A VÁLASZTÉK TOVÁBBI 
BŐVÜLÉSÉT JELENTIK. ÁRAINK MÉRSÉKELTEK. EZÉRT A KIS
KERESKEDŐKNEK ÉS A NAGYKERESKEDŐKNEK EGYARÁNT 

PARTNEREI VAGYUNK. PÉLDÁUL A KETTNER-NIMRÓDNAK. A 
FRANKÓNIÁNAK. JÓ KAPCSOLATAIM A VEVŐKKEL A KÖL
CSÖNÖS KORREKTSÉGEN ALAPUL. MIVEL ÉN IS VADÁSZEM 
BÉR VAGYOK. TUDOM, NAGYON FONTOS A JÓ CSIZMA, 
EZÉRT FOLYAMATOSAN BŐVÍTENI SZERETNÉM A VÁLASZTÉ
KOT A VADÁSZCSIZMÁK ÉS A VADÁSZCIPÓK TERÉN -  VÁLA
SZOLT HORVÁTH ÁDÁM NAGYKERESKEDŐ. AKIT IRODÁJÁ
BAN. N A G Y K A N IZS Á N , A  K IR Á LY UTCA 31/A. FSZT. 1. 
S Z Á M  ALATT KERESTÜNK FEL TELEFO N/FAX: 93/313- 
040/15-16 0 S  M ELLÉK; 93/313-140/1S-16-os MELLÉK.

(X)



IDÉNYKEZDET ELŐTT
A DÉR ANBLICK CÍMŰ LAPBAN MEGJELENT SZABÁLYOKAT AZ IDÉNY ELEJÉN A HAZAI VADÁSZOK SZÁMÁRA SEM 

HASZONTALAN ELOLVASNI. MERT BIZONY MINDENKI TALÁL BENNE ÖNMAGA SZÁMÁRA IS MEGSZÍVLELENDŐKET

A társasvadászat szabályai

A nem vadászó nyilvánosság többnyi- 
re kritikusan szemléli a társasvadá- 
szátokul. Ma a fegyelem és a meggon- 
doltság még fontosabb a hajtóvadá
szatokon, mint valaha volt. A stájer 
tartományi vadászok hajtóvadászati 
illemkódexet szerkesztettek napjaink 
apróvad-vadászai számára, amellyel 
bízvást érdemes megismerkedni.

A vadászalrendezöre 
érvényes szabályok:

-  Mielőtt elküldené a vadászatra szó
ló meghívókat, gondolja át, hogy a te
rület nagysága, az ottani körülmé
nyek és a várható terítek arányban 
álljanak a meghívott puskások, haj
tők és vizslavezetök számával!

A találkozásra és a terítékkészí
tésre olyan helyet válasszon ki, amely 
a nem vadász lakosság számára nem 
ad okot a haragra!

A vadászat kezdete előtt feltétle
nül vizsgálja meg ön vagy a vadászat 
vezetője, vendégei vadászpapirjait és 
azokat, akiknek nincs érvényes va
dászjegyük. küldje el udvariasan, de 
határozottan!

-  Ismertesse ön vagy vadászatveze
tője a vadászat kezdete előtt a puská
sokra vonatkozó szabályokat!

-  Tájékoztassa a puskásokat pon
tosan. milyen vadra szabad lőni a 
hajtásban, milyen jelre kezdődik i l
letve fejeződik be a hajtás, hány haj
tó vesz részt benne, milyen csopor
tokba osztják be a résztvevőket, s 
hogyan történik a lőtt vad ősszesze- 
dése. szállítása!

-  Vigyázzon rá. hogy minden pus
kást felelős személy vezesse a leállás
ra és megfelelően tájékoztassa min
denről.

-  Ami az autóvezetők számára tör
vény, a vadászok számára is az! Az 
alkohol és a vadászat összeegyeztet
hetetlenek egymással!

-  Tiltsa meg a hajtásba lövést, 
ajánlja a hajlóknak, hogy élénk színű 
kabátot öltsenek! 14 évesnél fiatalabb 
gyerekeknek semmi keresnivalójuk a 
hajtásban!

Gondoskodjon róla, hogy egy- 
egy hajtás után a vi/slavczctők és a 
hajtők alaposan kere>sék végig a terü
letet, és a sebzett vadat szedjék össze.

-  Figyelmeztesse azokat a vadászo
kat. tekintet nélkül személyükre, akik 
a biztonsági utasításokat vagy alap
szabályokat megsértik! Ha a vadászi- 
asság szabályai ellen vét valaki, és ön 
udvariasságból elnézi azt, akkor szá
molnia kell azzal, hogy a nem vadá
szók. a vadászat ellenségei kevésbé 
fogják elfogadni a vadászatot!

-  A vadászat nekünk, vadászoknak 
nagy őrömet jelent, de azért nagyon 
komoly dolog. A társasvadászatokon 
nincs helye a rendbontásnak és a fö
lösleges durrogtatásnak! A bölcs szo
kások betartása kötelező, az értelmet
len túlkapások azonban feleslegesek!

A puskásokra érvényes 
szabályok:

-  A vadászaton csak érvényes vadász
jeggyel szabad részt venni!

-  Fogadják meg a vadászatvezető 
és a felvezető utasításait! A hajtás

előtt tilos elhagyni vagy megváltoztat
ni a helyet, ahová állították a vadászt!

Tájékozódjanak feltétlenül, me
lyik irányba (irányokba) nem szabad 
lőni (szomszéd puskás, házak, kertek, 
lakott terület...). Tartsák be emellett a 
sörétlövés biztonságos távolságát 
(alapszabály: a sörétszem átmérője 
milliméterben, szorozva százzal, adja 
méterben a lövés veszélyes távolságát). 
Oldalirányban is vigyázni kell. hogy 
veszélyes távolságon belül ne lőjenek. 
Ha a magasba lőnek, figyeljenek arra. 
hogy a lepotyogó sörétszemek ne esse
nek háztetőre vagy kertbe!

-  Vegyék fel és tartsák a kapcsola
tot a szomszéd puskásokkal!

-  Csak a hajtás megkezdése után 
töltsék meg fegyvereiket, és annak be
fejezésekor azonnal ürítsék is ki azo
kat! A puskát ürítve is mindig csővel 
lefelé tartsák! El a kezekkel a torko
lattól!

-  Mielőtt vadra lőnének, figyelje
nek a vadászat többi résztvevőjének 
biztonságára! Minden puskás felelős 
az általa leadott lövésért!

-Csak a megengedett vadra lője
nek és ehhez megfelelő töltényt vigye
nek magukkal (semmi esetre sem ko
ronglövésre szolgáló töltényeket!).

-  Szigorúan tilos a léniázás (a pus
kásvonal előtt áthúzni a töltött fegy
ver csövét)! Ezt mindenki szomszéd
jától is elvárja!

-  Mellőzzék a hajtásba lövést, és a 
hajtők se lőjenek a hajtásban bizton
sági okokból. Kivételt képeznek ez 
alól a körvadászatok, amelyeken egy 
meghatározott jel elhangzásáig sza
bad a körbe lőni.

-  Ne lőjenek túl messzire! 35 méte
ren túl vadászhoz méltatlan cseleke
det apróvadra lőni.

-  Kóbor kutyákat és macskákat ne 
lőjenek a hajtóvadászaton!

-  A sebzett vadat a puskások ne ke
resgessék hajtás közben, ezt a munkát 
a hajtás befejezése után a vizslaveze- 
tők és a hajlók végezzek el!

A kilőtt töltényhQvelycket gyűjt
sék össze és vigyék magukkal, ne 
hagyják szerteszét.

-  A gyülekezőhelyre menet, ott, 
majd onnan elindulva és általában a 
hajtások közölt megtört, nyitott és ki
ürített puskával járjanak!

-  A társasvadászatokat a nem va
dász közvélemény különösen kritiku
san szemléli. Mellőzzenek ezért min
den olyan magatartási formát, ame
lyet a nem vadászok nem értenek 
meg!

-  A vadászat előtt ne fogy asszanak 
alkoholtartalmú italokat!

-  A vadászat őrömet szerez a vadá
szoknak. ám egyúttal komoly, felelős
ségteljes feladat is. A társasvadásza
tokon nincs helye a rendbontásnak és 
fölösleges lövöldözésnek! Az értel
metlen cselekedeteket mellőzzék.

-  Végezetül még egy udvariassági 
felhívás: válaszoljanak időben a va
dászati meghívásra. Ha elfogadta, je
lenjen meg pontosan, érvényes va
dászjeggyel a kijelölt gyülekezőhe
lyen! Ha maguk helyett mást akarnak 
küldeni, szerezzék be a meghívó elő
zetes engedélyét. Ugyancsak illik  en
gedélyt kérni, ha kísérőt kívánnak 
magukkal vinni!

Km-fély Mária

J t- .
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TRÓFEA KFT. AJÁNLATA:

K ÍN A I LÉGFEGYVER 61 T ÍP U S Ú . KA LIBERE 4,5 M M -E S  40 C M -E S  C S Ő H O S S Z A L
N A G Y K E R E S K E D E LM I Á R A : 2750 FT +  Á F A

V Á R J U K  V IS Z O N T E L A D Ó IN K  JE LEN TK E ZÉS ÉT A  G Ö D Ö LLŐ , IS A S Z E G I Ú T O N  LÉVŐ
N A G Y K E R E S K E D E L M I R A K T Á R U N K B A N .

Telefon- és te lefaxszám unk: 06-28-330-291; 06-28-320-760 
Levelezési címünk: TRÓFEA KFT., 2101 Gödöllő Pf. 176.

Ml MEGVALÓSÍTJUK ÁLMAI 
VADÁSZATAIT...

Jávorszarvas-vadászat Litvániában 
és Szibériában 

okt. l.-dec. 12. DM 6900.- 
Caribouvadászat Kanadában 
október/november DM 5900.-* 

Antilopvadászat Dól-Afrikában  
március-november DM 6000,- 

Bivalyvadászat Tanzániában 
jú lius-m árc ius US$ 7890,-

Ml JÁRTUNK ITT, 
VADÁSZTUNK, LŐTTÜNK. 
JÖJJÖN ÖN IS VELÜNK!

Kérje részletes ár- és programajánlatunkat! 
Kettner Vadászatszervező Iroda 

1149 Budapest, Kövér Lajos u. 23. II. e. 
Tel.: 267-6570. 267-6571, 163-7233 

Fax: 163-1499

SZAKÁRUHÁZUNKBAN
kedvező áron szerezhet be mindent, 

amire 8 VADÁSZATHOZ szüksége van
MÁRKÁS VADÁSZ ÉS MAROKLŐFEGYVEREK 
Sig Sauer P-228 es 124 000 Ft. P-226 os 128 000 Ft 

REKLÁMÁRON 
A Mátrafém 7,62 x 54 R golyós lőszer 23 Ft/db 

Fegyverjavitás a boltunkban

ARANYFÁCÁN V A D Á SZ-H O R G Á S Z Á R U H Á Z
8udapest XIII.. Kádár u. 3 (A Nyugati pályaudvar mellett) 

Telefon: 132 6566

C O N C O R D E  TRAVEL

CIPRUSON MÉG NYÁR VAN...
9 nap/8 éjszaka üdülés Larnacán október hónapban 

44100 Ft/fő +  repülőtéri illeték 
Időpont: igény szerint •  Elhelyezés: apartmanokban, 

(hálószoba, nappali, fürdőszoba, konyha) •  Ellátás: reggeli 
4 fős család esetén 5000 Ft/fő kedvezmény a fenti árból!

Jelentkezés és bővebb információ: 1062 Budapest. Andrássy út 56. 
Tel.: 269 5447. 269 6448 Fax: 153 0417
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A MAGYAR 
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ARGOSZ

Az Argosz Biztosító Rt. még csak rövid ideje működik, 
mégis gyorsan népszerű lett a vadászok között kedvezőbb 
ajánlataival. Dr. Erent Gábor üzleti igazgatót kérdeztük a 
cég üzleti sikerének titkairól:
-  Öt évvel ezelőtt kezdtünk foglalkozni a biztositó megala
kításával. A belgiumi ABB-vel vettük fel a kapcsolatot, mert 
egy tőkeerős külföldi partner biztonságot nyújt. A Belga 
Parasztszövetség biztosítójának kiterjedt nemzetközi me
zőgazdasági kapcsolatai vannak, meggondolatlanul nem 
lépnek be egy üzleti vállalkozásba. Másfél évig vizsgálták a 
magyarországi lehetőségeket, m ielőtt döntöttek volna.
-  Az Argosz filozófiájában meghatározó szerepe van a te r
mészetnek és a művészetnek. Cégünk lógóján a zöld szín is 
ezt jelenti, megjelenésünk minden egyes eleme jelzi ezt az 
elkötelezettséget. Példa az 1993-as Argosz falinaptár is: az 
év tizenkét hónapjából tizenegy kifejezetten természeti 
környezetet mutat be, ezekből kettő pedig vadászati témá
jú (Neogrády László és Heyer Arthur olajfestményei).

-  Ha egy vállalkozás ilyen erősen kötőd ik  a te rm é
szethez, azon belül a vadászathoz is, annak bizonyá
ra szem élyi oka is van. M ondana erről néhány szót?

-  Nagy Gyula Csaba volt a keresztapám, magam is erdö- 
mérnök vagyok. (Akik nem tudják: N. Gy. Cs. a soproni 
egyetem vadgazdálkodási tanszékén oktatta a fiatalokat 
tragikusan korai haláláig.) Korán belém oltották azt az el
vet, hogy az üzletet is a természettel együtt lássam, össze
kössem. A riói konferencián nagyon szép gondolatot fogal
maztak meg: a vadászat, a vad szeretete nagyon lényeges, 
az ember életben maradásához minden egyes növény- és 
állatfaj növeli az esélyt.

-  M it  ért el eddig az Argosz?
Postaköltséget és csomagolási költséget a kiadó nem szá- _ . . .  . . . . . . . .
m o l fQ|p I  - A  tavalyi volt az első üzleti evünk: a magyar vadaszok
Megrendelem A  m agyar vadászat tö r té n e te  cimú I  mintegy felével megkötöttük a vadászat, biztosítást. idén is
könyvet Dld -bán I tu° tuk ta rtam ezt a szintet. Minden egyeb biztosításra -
t  __ . u i /> w I  gépkocsi cascó, lakás-, erdóbiztositás (az erdógazdaságok-Tudom asu veszem , hogy a m eqrende lt könyve k e lt u tán - I  , ; , 1 , ,» •. . .  ay y  y \ i  ■ kai jó kapcsolataink vannak) stb. -  korrekt kínálatot nyuj-
v e apóm. |  | Un(* Kutyát és más, nagy értékű állatokat is biztosítunk.

Hosszú távon rendezkedtünk be a piacra, reméljük, hogy a
A megrendelő n e v e : .........................................................................  |  befektetéseink is hosszú távon megtérülnek.

-T a p a s z ta la ta in k  szerint különösen a vad és gép jár
mű ütközésekből eredő károkra a legtöbb biztosító  
csak a b e fize te tt b iztosítási összegig nyú jt fedeze- 

Pontos címe (irányítószám m al):...................................................  |  kockázatot nem vállalnak, ön , m int az Argosz
igazgatója, m it tud ezzel kapcsolatbarvm ondani?

-  Az Argosz filozófiája -  és ezt megvalósítottuk a Földmú-
n - -  velésügyi és a Pénzügyminisztérium segítségével: a non-

u m .......................................... p ro fit biztosítási egyesületek; azaz saját biztosító társasá-
. . .  _ gokat segítünk létrehozni egyesületi formában. A növény-,

a lairas (belyegzo) |  állatszférában már közel tucatnyi működik. A vadászok is
létrehozhatják ezeket az egyesületeket, ingyen segitségük- 

r  ■ ■■■■■■  — — — — — — -  |  re sietünk. Ne csak hirdesse egy biztositó. hogy ő biztositó.
|  le9Yen ^  az. hosszú távon! (x)

Biztos, hogy sokunkat. Dr. Csőre Pált, a mű szerzőjét több 
évtizedes szakmai tudása és gyakorlati tapasztalata segí
tette, hogy ezt a honfoglalás előtti időktől napjainkig ívelő 
anyagot összeállítsa.
A különböző korszakok folyton változó vadállománya, az 
idő haladtával meg-megújuló vadászati módok, az egyre 
korszerűsödő vadászfegyverek, a vadgazdálkodás, vadas
kertek és a vadászati kultúra, valamint ezek kölcsönös egy
másra hatása alkotják a könyv gerincét. A könyv tervezett 
terjedelme kb. 260 oldal, kb. 70 fekete-fehér ábrával és 8 
színes fényképpel.

Tervezett ára: 1500 Ft

M egje len ik  1994. második félévében.

Megrendelhető a szerkesztőségben: 1245 Budapest, Pf. 
1209

M E G R E N D E L É S
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EZ SE CSÍPJE A SZEMÉT: 
VADÁSZOK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT!

ÚJ, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, r e n d k ív ü l  g a z d a s á g o s  
LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK:

Állítsák át benzinüzemű gépjárműveiket gázra!
A HIVATALOSAN ENGEDÉLYEZETT, SPECIÁLIS TARTÁLLYAL ÉS MINDEN EGYÉB 
FELSZERELÉSSEL, A  SZÜKSÉGES MŰSZAKI VIZSGÁVAL EGYÜTT A BESZERELÉS 
IRÁNYÁRA 60 EZER FORINT. EZ A BERUHÁZÁS AZONBAN MÁR AZ ELSŐ FÉLÉV
BEN MEGTÉRÜL. A GÉPJÁRMÜVEK ÜZEMELÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZEHASONLÍT

HATATLANUL ALACSONYABB MÉG A DÍZELMOTOROS JÁRMÜVEKÉNÉL IS.

HA NÁLUNK JELENTKEZIK, AZ ELSŐ TANKOLÁST A JÁRMŰ ELVITELEKOR IN
GYEN KAPJA, A MELLÉKELT BŐN ELLENÉBEN! EZ A CÉG AJÁNDÉKA.

JELENTKEZNI A SZERKESZTŐSÉGBEN LEHET. A  131-4368 (FA X IS)
ÉS A  131 -1631 -ES TELEFONSZÁMON, VAGY LEVÉLBEN A  

1054 BUDAPEST. HONVÉD U. 8. C ÍM EN.
M IN D E N  TOVÁBBI INFORM ÁCIÓVAL AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE

ÁLLUNK.

Egy jó barát, amely igazán természetbarát!

EZ A  BŐIM

ÖNNEK EGY 
TANKOLÁST ÉR!

NIKE

SPORTING-AMMUNITION LTD. 
SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.

H-8184 FÜZFŐGYÁRTELEP Pf. 22. TEL: 36 (88) 351-310 
TELEX: (61) 32-223, (61) 32-535 • FAX: 36 (88) 351-091

VADÁSZLŐSZEREK 12-16-20-AS KALIBEREKBEN, KŰLÖNBÖZÓ SÖRÉT- 
SÚLLYAL 2-4.5 M M  ES SÖRÉTMÉRETTEL •  SPORTLÓSZEREK SPECIÁ
LIS ES EXTRA KIVITELBEN •  KÜLÖNLEGES LÓSZEREK: (FÉNYJELZŐ, 
NYOMJELZŐ. MADARRIASZTÓ. ÖNVÉDELMI RIASZTÓ, ÓLOMLÖVEDÉ- 
KES) •  22 ES KISPUSKALŐSZEREK •  POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ PI
ROTECHNIKAI TERMÉKEK (FÁKLYÁK, FÜSTÖK STB ) •  NAGY. KÖZEPES 
ÉS KERTI TŰZIJÁTÉKOK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA, SZERELÉSE ÉS LEJÁT
SZÁSA •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ SÖRÉTES VADÁSZ- ÉS SPORT
LÓSZEREK •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ PISZTOLY- ÉS REVOLVERLÓ-

SZEREK.

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

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI FEGYVEREK, LŐSZEREK. 

FEGYVEREK BIZOMÁNYI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVÍTÁS • BELÖVÉS • 

VIZSGÁZTATÁS • TÁVCSŐSZERELÉS

1994. január 1-jétól fedett főpálya kezdte meg működését ugyanitt. 
Nyitva tartás, hétköznap 6-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig.

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, belövését. bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valam int fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk és műhelyünk címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
Telefon: 122-4002 •  Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni 
vásárlók figyelm ébe ajánljuk DISZKONT részlegünket: Budapest 

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



A  kolbász és szalámi készítése otthon
Sokan szívesen készítenek a hidegek beálltával kolbászt és szalámit o tt
hon. M iután pontos, vadhúsból készült töltelékáruhoz ritka a jó recept, 
ezúttal -  ötletadónak -  ízlés szerint lehet válogatni. Egy jó tanácsot 
azonban mindenképpen be kell tartani; a vadhúst kivétel nélkül minden

esetben a hatósági állatorvossal meg kell vizsgáltatni, még a bontás 
előtt. Figyelembe kell venni ugyanis azt, hogy éppen a megajándékozott 
szeretteit, barátait, ismerőseit teszi ki a ..kedveskedő" a legsúlyosabb 
veszélyeknek, ha ezt elmulasztja!

H ozzávalók 
10 kg -hoz

C sem ege
ko lbász

Házi
ko lbász

C sem ege
p ic k -

sza lám i

C sem ege
té l i 

sza lám i

Téli
p ic k -

sza lám i

C sem ege
paprikás

p ick -sza lá m i

Paprikás
nyári

p ick -sza lá m i

C sem ege
cs ípős

pap rikás

P ick-
sza lám i

H ázi sertés- 
v á g y  v a d d s z n ó h ú s 8 .5  kg 9  kg 4 .5  kg 8 .2  kg 6 .2  kg 4 ,5  kg 8.18  kg 6  kg 9  kg

M arha- v a g y  szarvashús - - 3  kg - 2  kg 3  kg - 1 kg 3  kg

Zsírsza lonna 1.5 kg 1 kg 2 .5  kg 1.8 kg 1.8 kg 2 .5  kg 1.82 kg 3  kg 1.5 kg

Só 2 6  dkg 2 7  dkg 25.1 dkg 25,1 dkg 25,1 dkg 2 5 ,8  dkg 2 5 ,5  d kg 2 6  dkg 3 0  dkg

Paprika 15 dkg 17 dkg 10 dkg 10 dkg 10 dkg 18 dkg 2 0  dkg 2 5  dkg  cs ípős -

Bors 2 .5  dkg 2  dkg 2 .5  dkg 1.7 dkg 1,7 dkg  fehé r 1.7 dkg 3 .8  dkg - 4  d kg  fehé r

F okhagym a 3  dkg 4  dkg 2 dkg 2  dkg 2  dkg 3  dkg 2  dkg - 3  dkg

ő r ö l t  kö m é ny 5 g r 6  gr - - - - - 3 .3  dkg 1.7 dkg

ő ro lt  sze recsend ió 3 g r 2  g r 3  gr 3  gr - - - - 3 d b  resze lve

S ze g fűb o rs - 2 gr 3  gr 3  g r 2  gr - - 0 .2 7  dkg

S a lé tro m só 5  gr 5  gr 6  gr 6  g r 6  g r 6  g r 4  gr 6  gr 3  dkg

Porcukor 18 gr 15 gr 14 gr 13 g r 13 gr 16 gr 18 gr 17 g r 7 dkg

Fehérbors 2  dkg 1 dkg - - - - - - 0 .2 7  dkg  
g yöm bé r

Konyak - - - - - - - - 2  d l

A húst és a zsírszalonnát (ipari szalonna) apró kockákra kell vágni ( 2 x 2  akár keverés nélkül bélbe, műbélbe töltjük. Egynapi szikkadás után fe l
em). Ezt a ledarált fűszerek keverékében pácoljuk két-három napig, na- akasztjuk a füstölőbe és egy hétig hideg füstön érleljük. A füstről levéve
ponta jól átkeverve. Ezután finom lyukú (0.4-es) darálón átdaráljuk és gipszbe vagy szitált fahamuba forgatjuk.

TERÜLETES BÉRVADÁSZOK
ELŐZMÉNYEK DIÓHÉJBAN: A MÚLT ÉVBEN SZÁMOLTUNK BE A FÓR- 
GÁCH KÁROLY VADÁSZTÁRSASÁG MÁTRAI VADÁSZTERÜLETÉNEK 
SORSÁRÓL. AMELY A NÉHAI MÁTRAI SÓLYOM VT. FELMONDÁSA 
UTÁN HAT ES FÉL MILLIÓS BÉRLETI SZERZŐDÉSSEL KELT EL TETTÜK 
EZT AZZAL A SZÁNDÉKKAL. HOGY EGY ÉV MÚLVA FELKERESSÜK

-  M i történt azóta?
-  Mindenekelőtt arról számolha

tok be. hogy csökkent a terület 
nagysága, és így nem is fizetünk 
annyit érte. A bérbe adó erdőgaz
daság 1000 hektárral csökkentette a 
területünket, így értékarányosan 
csökkent a bérleti d ij is. Tény, hogy 
irreálisan magas árat fizetünk, de 
az időközben 16-ről 28 főre szapo
rodott tagságunk vállal minden ál
dozatot. Tisztában vagyunk azzal, 
hogy ingyen, illetve olcsón, bár
mennyire is szeretnénk, nem lehet 
vadászni sem ma, sem pedig a jövő
ben. Természetesen igen nagy és je
lentős a tagság vagyoni hozzájáru
lása. de nem hiszem, hogy sokkal 
több volna, mint más helyütt, ahol
-  hallom -  nem ritkaság a 300 ezer 
forintos beugró sem. A súlyos fize
tési kötelezettségek ellenére a szál
lásról, ellátásról mindenki maga 
gondoskodik, mert vadászházunk 
nincsen. Az ilyen gondjait minden
ki egyénileg oldja meg. Mindezek, 
és az erdőgazdasággal kialakított jó  
kapcsolat ellenére errefelé, tavaly 
december 31-én az erdőgazdaság 
minden vadásztársaságnak, igy ne
künk is felmondta a bérleti szerző
dést. Ú j szerződést kellett kötnünk 
nekünk is. Most 4,2 m illió  forint a 
bérleti d ij, amely úthasználatból, 
erdőfelújitási hozzájárulásból és 
minőségi vadkárátalányból tevődik 
össze. Egyébként csak júliustól tö l
töm be a korántsem hálás elnöki

A BOLDOG NYERTESEKET ÉS BESZÁMOLJUNK A SZERZETT TAPASZ
TALATOKRÓL A TÁRSASÁG AKKORI ELNÖKÉT. DR. ANTAL ANDORT 
MÁR NEM TALÁLTUK A KORMÁNYRÚDNÁL AZ ÚJ ELNÖK. DR. SZÉ
KELY GYÖRGY. AKI AZON KEVESEK KÖZÉ TARTOZIK. AKI A NÉHAI VA
DÁSZTÁRSASÁGNAK IS TAGJA VOLT.

tisztséget. Bizom benne, hogy -  bár 
ez még nem biztos -  sok izgulniva- 
lóm nem lesz. Év végére nullára 
kell kijönnünk, és nálunk már nem 
kérdés az, hogy ha zsebbe kell nyúl
ni a hiány pótlására, akkor ezt meg 
is kell tennünk. Mese nincs.

-  A bérleti d ij -  vagy mi másnak 
nevezzük az útkoptatast és egye
beket -  csak egy része a kiadások
nak, köztudottan ugyanúgy külföldi
ek bérvadásztatásával foglalkoznak, 
mint bármelyik másik területes tár
saság. Végül is mit lőhetnek a tagok 
ilyen nagy anyagi áldozatvállalás
sal?

-  Jó kérdés, de a labdát visszarú
gom, mert mindenki azt hiszi, hogy 
nálunk valami különleges dolgok 
folynak. Röviden: ugyanazt, mint 
bármelyik másik területes társaság
nál: szarvasbikát 3 kilós agancssú
lyig, érdemek alapján. Csak éppen 
itt a pénzbeli hozzájárulás mértéke 
a döntő, nem pedig a sokat emlege
tett társadalmi munka. Disznót kor
látozás nélkül lőhetnek, egy őzba
kot, egy muflonkost pedig ha sike
rül e le jten i... Tarvadat a lelövési 
terv erejéig hozhat terítékre bárki. 
És mindezek ellenére nincsenek 
hosszú távú garanciák. Hagyomá
nyos, de nem életképes körülmé
nyek között működik a társaság. 
Valami újat akartunk, meri a régit 
nem lehetett tovább csinálni. Tény
kérdés: a valós költségeket ma már

Íiem lehet csak úcv „kivadászni", 
gy maga a gazdálkodás, annak 

költségterhei egyfajta szükséges 
rosszak. Sokkal jobb lenne, ha ezt a 
bérbeadó vállalná, mi pedig csak a 
vadászatért fizetnénk, hiszen való
jában ezt tesszük ma is, mégis vál
lalkozunk olyan feladatokra, ame
lyek csak megterhelést jelentenek 
mind időben, m ind anyagiakban. 
Végül is szerintem ez volna a jövő 
útja, mert a mai helyzetet én csu
pán átmeneti állapotnak tartom. 
Egyelőre azonban még senki nem 
találta ki. hogyan kell ezt csinálni. 
Elképzeléseink vannak, és azt h i
szem, ezek a tapasztalatok minden 
bizonnyal hozzájárulnak majd a 
közeljövőben megvalósuló és tör
vényszerűen bekövetkező struktúra- 
váltáshoz. Többek között ezért nem 
vagyunk tagjai sem a megyei kama
rának, sem más szövetségnek, mert 
nézeteink eltérnek a törekvéseiktől. 
Máshogy, másképp, másban látjuk 
a megoldást...

Az igazsághoz azonban még az is 
hozzátartozik, hogy mind a régi va
dásztársaság, mind az önkormány
zatok sok-sok m illiós pert indítot
tak a bérbe adó Mátra-nyugat-bük- 
ki Erdőgazdasági Rt. ellen. Egyelő
re patt a helyzet, az ítélet még várat 
magára. Bármennyire is tiszteljük a 
tőlünk eltérő véleményeket, szíve
sen vitáznánk, ha a leszűri tanulsá

gok egyszer már végre egységes 
egésszé állnának össze. Minden
esetre a „mindenki bérkilövővé”  
válása ép ésszel számunkra nem 
igazán vonzó, mert még a nálunk 
sokkal fejlettebb országokban sem 
ez a jellemző. Egy bizonyos (külö
nösen az egyszer majd megvalósuló 
piacgazdasági körülmények kö
zött), hogy minden értelmes emberi 
cselekvés mozgatórugója -  az, ami
ért küzdeni, hajtani érdemes -  a 
tisztességes haszon. Éneikül öncé
lúvá, oka fogyottá, hosszú távon 
tarthatatlanná válik a helyzet. Anél
kül, hogy igyekeznénk beszélgető
partnerünket meggyőzni, józan ész
szel számolva, már most is jobban 
járna minden tagja a pénzes társa
ságnak, ha a vállalt költségeiért 
bármelyik vadászatszervező irodá
nál, annak rendje-módja szerint be
fizetne, és úgy vadászna, mint a 
mai kü lfö ld i fizetővendégei. Akkor, 
amikor akar, és arra. amit titkon 
úgyis szeretne. Mert azt senki el 
nem hiszi, hogy ők csak a háromki
lós selejtbikát tudják szeretni, sú
lyos százezrekért. M iután -  szeren
csére -  számtalan más módja is van 
a megoldás keresésének, minket 
nem győztek meg az elhangzottak, 
mert akad talán jobb, olcsóbb meg
oldás is, és nem kötelező azonnal 
hozsannázni, kalapot dobálni m in
den megszokottól eltérő, esetleg ön
sanyargató újdonságnak.

H. Zs.
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EZT AZ ÜRES HELYET 
A HÍRLAP ÉS POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE HAGYTUK.
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE RAGASZTHASSÁK 
A  CÍMZÉST TARTALMAZÓ 

ETIKETTET.
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MAGNUM VADASZ ÉS ÍJÁSZ 
KIS ÉS NAGYKERESKEDÉS

MOST DISZKONT ÁRON 
KÍNÁLJA A KÖVETKEZŐ ___

7 x 50 kereső 
7 x 35 kereső 
7 x 50 gumírozott 
8" 20x59 
4 x 32TV céltáv

taisoo

KERESKEDŐK JE L E N Í

C im : B U D A P E S T  V I II . .  J ó z s e f k f t .  66 

T e l.: (1 )  133 9430. N y .tv a : H -P  10 
V Á C , D r. C sá n y i k r t  56 T e le fo n :j(2 7 )  

N y itv a : H -P  9 0 0 -1 7  00 
P o s tá n  u tá n v é t te l is  s z á llí tu n k

TÁVCSÖVEKET:
6 990.- 
5 330.- 

990.- 
990.- 
990.-

IS VÁRJU K!

a n á l)

I  319 100

300 telefonszamot'
* v  1

VÁR JU K KEDVES VÁSÁRLÓ INKAT!

H ÍR E K H ÍR E K H ÍR E K H ÍR E K
Versenykiírás a Lumniczer Sándor 

Emlékversenyre
V o rw n y  h e ly * :  Pilisi Parkerdó Rí V i
segrádi Erdész LK p ilism arót! k>tore 
V e rs e n y  id e jo :  1994 10 22 . szombat, 
n e v e s s  a helyszínen 8 0 0  8 4 5 ig . neve 
zesi d*j személyenként 1000 Ft. befizetés 
a helyszínen
V o r fo n y w im o k :  skcm  2S korong a 
nemzetközi akarások szerint, fu tó  vad
disznó 2 próba es 10 ertekeU lassú cél 
ra. t wcsoves 0.22-es fegyverre l Alk> 
cél: 2 próba és 10 értékelt 0.22 es golyós 
fegyverrel. távcső és fó tiam asz tis  n é l
kül
É r té k e lé s : 8 pon t/ko rong  25 • 8 200 
pont m ax*mum skeet. 1 pont,'Vor egység 
100 pont m axim um  a llo  és fu tó  cél Ősz 
sze* m egszerezhető egvém pont 400. 
összes m egszerezhető csapatpont 1200 
(4 fos csapatbó l a 3 leg jobb számit a 
csapateredm enybe).
N e v e z é s i fe l té te l :  Fegyvert a rt asi en 
gedeiiye* rendelkező személy korra és 
nem re va ló tek in te t nélkül 
H a s z n á lh a tó : 12 es. érvényes vizsgá 
vei rendelkező sórétes fegyver és 0 22 
es golyós fegyver Fegyvert es lőszert a 
versenyzők hoznak, a rendezőség tarta 
lékot b iztosit
D íja zá s : Egyéni l - l l - l l l .  helyezett tárgy 
lu ta lom  es oklevél, csapat I II III helye 
zett tá rgy (utalom  és oklevél A r észtve 
vók kozott a nevezési szám k rs o rs o rs i
val vaddisznóvadászatot sorsol ki a ren 
dező gazdaság
M e g k ö z e lí té s :  Autóval 8 p  -Szentend 
re -v ísegréd -P ilism aró t. tem plom  e lő tt 
balra Dobogókő fe lé  (a ló te re t k ite tt táb 
la jelzi).
M e g n y itó :  8 45-9 ig eligazítással 
V e rs e n y  k e z d e te : 9 00 tó i a k ije lö lt 
sorrendben, büfé rő l a rendező gazdaság 
gondoskodik.

D iva t m anapság a nadrágszíj m eghúzása, 
vagy ahogy finom abban  m ond ják . a ka rcsú  
s4tás. A  M ezócsá ti (B. A .-Z  m egye) V a 
dásztársaság a 19 600 hek tá ros  vadászteru  
la téb ó l le a d o tt 4000 h e k tá rt, am elyen a m e 
gye i FM  H iva ta l óná lló  vadászte rü le te t a la 
k í to t t  k i. és  e rre  ny ilvános p á lyáza to t h irde 
te t t .  A  .m ód sze r”  ta lá n  példa is  leh e tne  a

nagy te rü le tű , a lacsony ha tékonyságga l 
m űkö dő  tá rsaságoknak, am e lyek a te rü le t 
bér e m e lke d ése ke t nem  tu d já k  .k ö v e tn i"  
Nos. m in de n k i arra gondo lha tna  -  jogga l

X i t t  aztán o lyan lic itá lá s  kezdődö tt. 
t i m ég  senk i nem  lá to tt. N em  ez tö r 

té n t. hanem  éppen az e llenkező ié , a lig 
aka rt e lke ln i. Végü l nagy nehezen, egy bér 
k ilö vő  vadásztársaság je le n tk e z e tt ím m el 
ám m al és a lapáron, h e k tá ro n ké n t 15 k e 
m ény m agyar fo r in té r t bérbe  ve tte  a m eg 
h irde t e n  te rü le t vadászati jo g á t

Tény es való. hogy manapság rendkívüli 
m értekben k ié leződött a sokak a ltal jo g ta 
lannak m inősíte tt vad és gép járm ű ósszeut 
kozesekból adódó konflik tusok száma Több 
megyében a b iztosító  már nem  kot szerző 
dést az esetek nagy száma és a keletkezett 
kárérték összege m ia tt Ahol még van szer
ződése a vadásztársaságoknak, o tt sem fe 
nékig tejből az élet. m ert a b iztosítók a lég- 
kü lönfé lébb trükkökkel próbálnák a kárból 
hasznot kovácsolni, több  kevesebb sikerrel 
Sok gondot okozott a vadásztársaságok 
rosszul é rte lm ezett .lO jalitasa” is. m ert ke llő  
koroltekm tés. helysz.ne*es nélkül •% aláírták 
a károsult papírja it, kiadtak az igazolást, 
csak hogy tú l legyenek a to rtúrán  A sá tora l
jaújhelyi Bodrog Vadásztársaság azonban 
nem  így já rt el. nem ism erte  e l az e lü tö tt 
szarvasbika esetében a fe lelősségét, és a 
kezdeményezésükre m eg indu lt bírósági el 
*árás végeredm ényeképpen a b iztosító tó l 
232 ezer fo rin t kártérítést kaptak az elgázolt 
bikáért. Ez azért -  pestiesen szólva -  nem 
sem m i f

Am4g -  nagy nehezen e lkészü l a k i tu d ja  
hányad ik  te rve ze te t m eg ért vadászati t ö r 
vény. az egységes szerkezetbe  fo g la lt 
8/1993 as FM  rende le t a vadászatró l, vad 
gazdá lkodásró l röv idesen  m ódosításra  
szorul. A  k isz ivá rg o tt h írek  sze rin t jócskán 
e m e lke d ik  a vadász jegy ára. egyé rte lm űvé  
k íván ják  te n n i a fe g yve rta rtá s i engedély 
és a vadászjegy k iadásának ren d jé t A 
fo ld tu la jd o n o so k  é rdeke inek  m egfe le lően  
a jövőben  e g ye té rté sü ke t ke ll beszerezni 
a vadgazdálkodási berendezések m agán- 
tu la jd o n ú  te rü le te k e n  tö rté n ő  e lhe lyezé
séhez. fenn ta rtásához. V á ltoznak a tró fea- 
b írá la ti d ija k , azoka t a m inőség  fü g g vé 
nyében d iffe re n c iá ljá k . E gységesítik  a v a 
dászvizsga anyagá t és ú jra  szabályozzák

egyes fe gyve rka iibe re k  vadászati cé lú  
haszná la tá t. Az ú j rende le t év vége e lő tt 
vá rhatóan n a p v ilá g o t lá t

M ilyen szem pontok alapjan nyilvánít va 
dászhatonak egy fa jt. Jletve m .lyen m odon 
szabályozza a vadászhatónak m inősített 
vadfa jokat^ M ilyen vadászati igényeket es 
vadászati m ódokat á llapit meg. iJletve enge 
delyez? -  kérdezi m eg u jfen t a Fidesz Zokí 
Frakciója oktober 6 an m eghívott vendegei 
tó i. a szövetség lendvay  utca i székházában 
pontban 11 orakor. am»nt azt mar e lózo lap 
számunkban is valószínűsítettük Mindezek 
köröm i agatoan izgalmas kerdésok úgy 1994 
év vége tá jékán, hiszen sem vadásznak, sem 
zöld frakciósnak nem  kell ahhoz lenni, hogy 
m egm ondjuk elsősorban annak ehető  m i 
volta a dontó . csakúgy m in t a halak, a g o m 
bák. vadgyum ólcsok. es m iegyebek eseté

AZ 0 M W  új telefonszámai: 
Tájékoztatjuk Önöket hogy 1994. 
szeptembertől az Országos Vadászati 
Védegylet minden főosztálya, illetve 
szakrészlege közvetlen telefonfővo
nallal rendelkezik.-Ezért kérjük, hogy a 
jövőben ezeket a számokat hívják, 
mert az elnöki, illetve főtitkári titkár
ságról a szakrészlegek nem kapcsol
hatók.
Elnök: Bánffy György 155-6180. 
155-0697
Mb. főtitkár: Pechtol János 155-6180, 
1550697
Titkárság: Zerényr Jánosné 155 6180, 
155 0697
Ügyvéd: dr. Székely István 212 2225 
hétfőn, kedden, szerdán 
Pénzügyi főosztályvezető: Rostás Ilo
na. 212 2226
Fómunkatárs: Kristó László 156-8298
Faxszám: 175 8378
NIMRÓD szerkesztőség: 175-2613

ben Éppen ezért nem  vá lt töm egsporttá  a 
korm orán es az ezustsirály vadászata, annak 
ellenere. hogy e le jtését a törvény evek óta 
nem csak engodelyezi. hanem  a halastavak 
pnva tizaoo ja  m ia tt több helyütt o ló irja  fő 
ként ha volna ré jelentkező Ennek ellenére, 
úgy látszik a g it t  (es a posta . va lam int az 
ú tikö ltség) m eg m indig  nem eteg drága, a 

a»dóról im unkai már nem is szólva

T izen ke tted ik  a lka lom m a l rendezik Készt 
he lyen  a Vadászati Téli Egyetem et. 1996. 
január 22-tó l 2& ig .

A  té m á k kozu l. a te lje sség  igénye  né! 
ku l: vadászkutya ta rtás, tenyésztés , é lő  
nagyvad-befogás, vadé te lek, ke rékaszta l 
beszé lgetések a vadgazdálkodás időszerű 
ké rdése irő l, a vadásztarsasagok joga iró l, 
kö te le ze ttség e irő l, tanu lm ány i k irá n d u lá 
sok. skee t lövésze t A  részvé te li d íj 28 ezer 
fo n n t szem ényenként. és ebben n incs 
benne a ta p o lca i fácánvadászat, am elynek 
ára kü lön  té ríten dő , lő t t  fá cán on ké n t 1000 
fo rin té rt.

K lubnapot ta rto tt a nom regiben alakult Ma 
gyár Vadászkonyvklub szeptember 9 en. a 
kozlekedesrendeszet e lőadóterm ében 

Az ország számos vidékéről érkeztek é r
deklődők. de a tágas terem  lassan népesült 
be. egyfe lő l a ritkán lá tón  ism erősök cso 
portokra  szakadt kotet'en  beszélgetésé, 
m ásfe lő l a m ajd m indenki á ltal fu rcsá llo tt 
idöpontcsuszas m ia tt Adam  Jenő  titká r vé 
gül üdvözölte a m egje lenteket, m a jd  Tálosi 
István ügyvezető igazgató ism erte tte  a klub 
célkitűzéséit, am ely során kísérle tet tesznek 
a vadász irodalom nak, m in t sajátos irodalm i 
jelensegnek részletes feldolgozására, a b ib 
liográ fia  pontosítására. Tervezik további 
rep rin t kiadások m egje lentetését, te  bet se 
ges irők fe lku ta tását A könyvklub részt kr- 
ván venni rmodén je lentős hazai rendezvé 
nyen. készül a jóvó évi FeHoVa ra Több je 
lentős könyvkiadó -  a Mezőgazda K ft is  -  
csatlakozott a k lub  felhívásához, éppen 
ezért az elnökség javaslatára kooptá lté  a ve 
zetőség tagja i soréba Lelkes Lajost, a M ező
gazda K ft ügyvezető igazgatóját és d r Ho- 
duia A ttila  rendőr századost A  reszt vevők a 
hozzászólások során javaslatot te ttek a klub 
működésére, a könyve serek lebonyolítására, 
egyebekre A k lub  m inden hónap első pén 
teken nyílt, m indenki s ióm órő  n y ito tt k lub 
napot tart.
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