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A tavalyi 
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A vadászat 
szamokban

9. oldal 15. oldal

4. ÉV FO LYA M  4. S Z Á M 60  Ft 1995. Á P R IL IS  4.

VADASZKALAUZ
A/ elmúlt napokban a Vad.is/ati Kulturális 
Egyesület cs a TO PO PRESS Térképkiadó 
Egyéni Ccg megállapodást ‘rt alá a ..Ma
gyarország Vadász kalauza "  című kiadvány 
közös nwgjeientctéscrc. A  szerződés aláírá
sának el-zménye. hogy a ÍO PO PKFSS  ta
valy már megjelentene együttműködve a 
védegylettel -  a kiadvány első. igen tetsze
tős. s/íties térképpel. pi kilogrammokkal il- 
luszlrilt váluvatát. amelut idén tovább kí
vánnak bővíteni.

-  A  teljességre törekszünk! - nyilatkozta 
a cég. vezetője. Dóriéi Rmjuntin, - é< ezírt

vettük fel a kapcsolatot a Vadávali Kultu
rális Egyesülettel, amely a szervezésben cs 
a terjesztésben, valamint a szerkesztésben 
működik közre

- Szerencsés ez a találkozás -  mondta 
íxiller htván. a V K E  gazdasági vezetője 
mert a VKF. egy sokoldalúan hasznaiható 
kézikönyv, egy tulajdonképpeni vadászati 
szaknévsor összeállítását tervezte, amely
ből szinte miiklen információhoz hozzájut
hatnak a külföldi és a hazai vadászok.

Ne okozzon tehát meglepetést. ha az el
következő hetekben-hónapokban a \fo<!á-

szati Kulturális Egyesület képviselői -  le
vélben. telefonon, személyesen -  fölkere
sik a vadásztársaságokat, vadászatszervező 
irodakat. vadászati cikkeket árusító keres
kedelmi vállalkozásokat, mindazokat, akik 
..'/ámítanak” a magyar vadiszatban-vad- 
gazdálkodásban. A  több nyelvű, európai 
színvonalon megjelenő, reprezentatív kiad
vány először vállalkozik a vadászterületek 
minél teljesebb körű bemutatására, amely
ből a vadászatok értékesítése, a vadászati 
lehetőségek löltáxása. a szolgáltatások és 
termékek ..eladhatósága” , a magyar vadá

szat arculatának alakítása, fontossága miatt 
egyre nagyobb szükség van. Ha mindehhez 
hozzátesszük. 1996-ban a Naturexpo nem 
zetközi kiállítás révén a vadászvilág figyel 
me ismét Magyarország felé fordul, felte
hetően nem kell meggyőzni senkit arról 
hogy a terjedelemtől, az információk me 
nnyiségétól függően, valamint az ellenszol 
gáltatásként átadott kiadványokért -  mién 
érdemes vállalni a 7000.-, 19 600.- 
39 200,- vagy a 112 000 forintos anyagi ál 
dozatot. hogy miért éri meg bekerülni i 
..Magyarország Vadászkalauzá"-ba.

Sán tha  Antal. dr. Jan ich  M ik ló s  é s  D ob ó  István  a dr. Szap á ry  Zoltán em lékkő avatásán, 
am oly egyben  ünnepélyos évadnyitó is volt a m agyar erdők „k irá lynője" tiszteletére, a pilisi erdőkben. Isp á n  hegyen

Ha tetszett a lap. akkor azért, ha nem, akkor ép
pen azért, olvasás után adja oda valakinek, akit 
a vadászat érdekel. Ha új olvasónk úgy dón:, 
hogy szeretné postaládájában megkapni a 
minden hónap első keddjén megjelenő lapun

kat, nincs más teendője, mint küld egy lapot a 
szerkesztőség 1 0 5 4  B u d ap e st, H on véd  u tca
8. IV. em elet 3. címére. Postafordultával küld
jük az előfizetői csekket és már a következő 
számot lakcímére viszi a postás!



Orosz Kálm án, Szalóka, Kárpátalja:
... 1995 a Természetvédelem éve Eu
rópában. Jó lenne, ha minden termé
szetbarát tenne ennek érdekében. Úgy 
vélem, hogy a természetbarátok tábo
rában előkelő helyet foglalnak el az 

* igazi vadászok. Azokra gondolok, akik 
a vadászélmények, a természetvilág 
szeretete végett lettek vadászok, és 
nem a „ h ú s " miatt. A z  lenne a jó. ha 
minél többen magukévá tennék az 
olyan természetbarát felhívásokat, 
mint például: ..Gondolj a jövőre. védd a 
természetet!"

Amennyire ismerem az anyaországi 
vadászati szabályokat és körülménye
ket. úgy vélem, hogy a magyar vad- 
gazdálkodás. vadászetika és vadászfe
gyelem elég jónak mondható nemcsak 
hazai, hanem világviszonylatban is. Te
hát lenne mit tanulnunk nekünk, kár
pátaljai vadászoknak az anyaországbe
li vadásztársaktól. Hiszen a Kárpátok 
növény- és állatvilágának a megóvása 
a jövő nemzedékek számára közügy. 
A z  anyaország az utóbbi években oda
figyel a határon túli magyarokra és a 
lehetőségekhez képest igyekszik is tá
mogatásban részesíteni őket. Sokolda
lú állami kapcsolatok születtek... De 
vajon milyennek mondható a kapcso
lat napjainkban az anyaországi és a

kárpátaljai természetvédők, vadászok 
között? Vannak-e közösségi kapcsola
tok? Persze, egy kis segítség is jól jön
ne a vadászkollektlváknak. Legyen az 
tanács, szakirodalom, diafilm, termé
szetfilm, vagy m ás formában. Sőt eze
ket a segédeszközöket egyes iskolák is 
tudnák hasznosítani a természetvéde
lemre való nevelés folyamán. Nem le
het mellékes az. hogy hogyan viszo
nyul a felnövekvő nemzedék a termé
szet világához, sőt az sem. hogy mi
lyen lesz a vadászutánpótlás. Merem 
remélni, hogy ebben a rohanó és el- 
anyagiasodott világban is akad majd 
az anyaországban olyan vadász, szer
vezet vagy alapítvány, aki tud és akar 
ebben a kérdésben segíteni vadász
szervezeteinknek. Ehhez viszont kap
csolatteremtésre van szükség közöt
tünk. Ennek elősegítéséhez szeretném 
kérni a tisztelt Vadászlap szerkesztő
ségének a támogatását, amit előre kö
szönök.

Am i tőlünk -  szerény vagy inkább 
szűkös anyagi lehetőségeink kö 
zött -  telik, m egtesszük. Orosz Kál
m ánnak azonban Írhatnak m ás ér
dekvédelmi szervezetek, szövetsé
gek, vadásztársaságok is.

Címe: 295102 Szalóka, Petőfi utca  
35. Ukrajna, Ungvári járás, Kárpát
alja.

Gyászol az Igaz Szalonka Vadászok Klubja
Zotyi bácsi emlékkövénél a pilisi sza- 
lonkázók népes táborával még veled 
együtt ünnepeltük a tavaszt. Az Ispán
hegy lejtőjén gyűltünk össze. ott. aho
vá te is kiskorod öta kísérted szalonkáz- 
m Édesapádat.

Köztünk nőttél fel. Gyermeki kíván
csiságod a természet iránt korodat 
meghaladó ismeretek elsajátítására 
ösztönzött.

A könyvek bújásán kívül mindig gyűj
tőnél valamit. Csontokat, kőzeteket, 
növényeket, rovarokat tanulmányoztál. 
Nagyfiú korodban, amikor már a számí
tástechnikába is beleástad magad, a 
szalonkamegfigyelések adatait kezdted 
összeszedni egy igen hosszú munka 
kezdeteként. Közben, ahogy csak az is
kola engedte, kitartóan jöttél édes
apáddal vadászni. Láttuk, hogy vélsz 
vadásszá.

Közös élményekkel lenéi a szalonká-

zök népes táborának gyermekévé. Sok 
szalonkát te találtál meg. Volt. amelyi
ket felvettél, és a kezedből repült el.

Együtt éltük át az első célba lövések 
izgalmát. Közösen áztunk, fáztunk és 
kacagtunk. Kamaszként jöl megtermett 
társunkat vitted át a megáradt pata
kon. amikor a nevetéstől mindketten a 
vízbe estetek. Erős. értelmes, szelíd és 
udvarias férfi lenéi. Tavaly érettségiz
tél. és a számítástechnikában vállaltál 
munkát, miközben állandóan képezted 
magad. Most készültél a vadászvizsgá
ra. tdesapád már a fegyvert is kinézte 
Március 16-án. egy a tavaszt csúfoló ri
deg napon hiába vártuk a „szaíonkás 
autót". Éreztük, hogy csak valami bor
zasztó történhetett. Mi. akik a termé
szet törvényervel élünk együtt, még
sem tudtuk felfogni, hogy Máj Henrik, 
a mi kis Heni barátunk nincs többé. 
Isten veled! B. I.

Mire szabad vadászni 
a környező országokban és itthon?

Ausztria:
Áprilisban: erdei tiötonk* Obétq).

Szlovák!*:
Áprilisban: siketföjdkakas - vadputyke - erdei waJonka -  pézsmapocok 0 5  éig). 
Egész év bán  lóhmtő: nyest kutya - róka - görény - u ige -  hórcsGf -  szarka -  szajkó, ve
tési és dolmányos várni.

Ukrajna:
Áprilisban: siketíöjd (csak Ra*6  területén).

Rom ánia:
Áprilisban: medve - hniz -  takát -  borz -  sikaHaid -  erdei szalonka -  sárszalonka -  
bíbic
Egész  évben I6he«5: farkas -  róka -  vadmacska -  nyestkutya - görény - hermcfen - me 
nyét -  pézemaoocok -  ürge -  szarka -  szajkó -  szűrke és vetési vnryú

Szlovénia:
Áprilisban: vaddisznó.

M agyaro rszág:
Áprilisban: erdei szalonka HO-étg>.
Egész  évben vadászható: vaddisznó -  róka -  uregi nyúl - nyes!kutya -  pézsmapocok - 
mosómedve - dolmányos és vetési varjú -  szarka -  s/a.kó -  kormorán -  ezústsirály.
Az FM  illetékes főosztályétól kapott tájékoztatás alapján, tekintettel arra. hogy az őzbak* 
idény kezdete -  május 1-|ére - hétfőre esik. a 8/1993. (I. 30 » FM  rendelet 5. sz. melléklet 
II. fejezete szerint az idénykezdet kiterjed az előző két munkaszüneti napra. Az őzbak va
dászat idén április 29-én. hajnalban kezdőd k.
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.4 Itsd4 1 Tito 518 1817 729 22 49 14.4
5 Si«da V*c* 5.16 1819 811 23.39 14.9
6 Crtónók Yéim. Béorka 5.14 1820 858 14.9
7 rW'w Htr«M 5.12 18.21 950 025 14 3
8 S?o«6at Oéoes 5.10 18.23 10.48 1.05 C 6.35 14.3
9 Vnfrnap Erturö 508 18 24 11.47 141 14.2

10 Héttt Zsdr 506 1826 1250 214 14.4
11 Kk » Uó. S/tnuto 505 1827 1357 2 44 146
12 S;ráa G r * 503 1828 1506 313 15.3
13 CMlödök Ma 501 18.30 1618 341 15.8
U PMtík Ttot 459 18.31 1732 411 15.7
15 Síomfcji Aaautirá. Tu 4.57 18.33 18.48 443 O 13X16 16.3
16 Vatiraap Hurrái. Cioogoc 455 1834 20.04 5.19 16.5

17 iii.iiHéttő n -  Q,_|U#fwiri. 453 1836 21 18 6-01
•

16 J
18 KkM h á tm. h u 451 18.37 22 26 6.50 15.9
19 Smda Erna 4 49 18.38 2325 7.46 16.3
20 Csatért* Tivadar 448 18.40 850 16.5
21 Pwttk Koartf 446 18.41 0.15 9.57 170
22 Sraebat CUU. 444 1843 0.58 11.07 a 418 16.7
23 Vaskraap Béla 4.42 1844 133 1216 17.1

24 iii^tNftio Gtorjy 4.40 18.45 2.M 1125 17.4
25 Ktdd kUrt 439 18.47 2.32 1431 17.1
26 Smd* Enis 437 18.48 259 1537 17.9
27 Cwtórtók ZAt. Manan 435 18-50 325 16.41 17.9
28 M - - - >rtmP* VaJéna 433 18.51 3.52 1744 18.1
29 SranbM Pttar 432 1852 421 1846 e 18 36 18.4
30 V as*** Karain. Í M 430 18.54 4.52 19.45 18.8

Ú P * d - e : Első negyed - a . Holdtölte -  O :  Utolsó negyed - a

APROHIRDETES
Vadászfegyverhez autopoint irányzék el
adó, 3300 FtAJb Érd.: 06-88/396-340.

MERKEL 20-as sörétes vadászfegyver, új- 
szorü állapotban eladó. Érd.: Simon Lajos. 
7095 Iregszemcse, Rákóczi út 125.

Eladó FÉG gyártmányú 7,62x54 R go
lyós vadászfegyver új. 3 -9x40 -e s céltáv
csővel szerelve. Érdeklődni: tel.:
82/424-440, levélben: Koltai János, 7400 
Kaposvár, Hermán 0. u. 60.

Garanciális. 30-06-os CZ, amelyen va
donatúj Steyr-cső van, eladó vagy elcserél
hető garanciális 7x64-es ZKK 600 ra. 
Érd.: Bukta László erdész. 8542 Vaszar.

FEGYVERRITKASÁG! Eladó 2 db kiváló 
állapotú, háború előtti, 16/70-es sörétes 
puska. Az egyik Emil Kemer sen. SUHLI

mester Kersten zárás, gyönyörűen vésett 
remeke; a másik Jós Defoumy bekj8 puska
műves angolagyas párpuskájának 1. sz. 
darabja. Mindkettő érvényes bevizsgálási 
bizonylattal. Tel.: 155-2262. in.
06/30-404-298.

A  Matty-éri kennelből, szemle- és mun
kagyőztes ősöktől magyar vizsla kölykök, 
június végi átadással előjegyezhetök. Sa- 
lánki István, 6728 Szeged, Bajai út 12/& 
tel.: 62/319 777.

Kis münstarlandi győztes, import kan fe
dez. Kölykök időnként kaphatók. Érd.: 
Grasselli Beáta, 4032 Debrecen. Menyhárt 
tér 8., tel.: 52/410-047.

Pest megyei apróvadas vadásztársaság. 
Dabas vonzáskörzetében keres független, 
hivatásos vadászt. Szolgálati lakás meg

oldható Fizetés megegyezés szerint. Je
lentkezni lehet Karsza János vadászmes
ternél, 2366 Kakucs. Március 21. MSZ. 
Tel.: 29/376 370.

Fácáncsibe, előnevelt, garantáltan első 
osztályú minőségben, legkedvezőbb fizeté
si feltételekkel megrendelhető. Tel.: 
73/352-034.

Vadgazdálkodási szakmérnök. 42 éves. 
nős, 3 gyermekes, külföldi gyakorlattal el
helyezkedne az ország területén bárhol. 
Skeet-, trap- és goiyölövésben. lovaglás
ban, ^ászatban jártas. Kérésre kezdőknek 
gyors és alapos oktatást ad. Képes Önálló 
vadgazdaság vezetéséra Csak „Echte ja- 
gerekre reflektálok" jeligére a szerkesztő
ségbe {1245 Budapest, Pf. 1209.}.

6,6x67-es Mauser, 6x40-es Norconia 
távcsővel szerelve eladó, vagy Atlasz, illet
ve más kis kaliberű, vegyes csövű fegyver

re elcserélhető. Érd.: 96/471-146-os telefo
non. az esti órákban lehet.

Piepper Bayard 12 es sörétes puska (egy
más melletti csövűi eladó esetleg szám
szeríj. vagy íj cseréjével. Pusztai, tel.: 
163-2762

Bevadászott pointer kan eladó. Érd.: Ma
rosi. tel.: 72/463-554. délután.

1 db M  zárolt 5 éves parancsnoki UAZ te
repjáró 23 000 km-rel, új ponyvával 
1997-ig műszaki vizsgával eladó Érd.: du. 
17 óra után 88/457-080.

1 db új balos 30-60-os SAKO Hunter 
7 x  62-es golyós vadászfegyver 
3 x  12 x  56-os variábel Zeiss távcsővel, 
mikrokapcsolóval ellátva. 1 db új 12-as 
egymás melletti csövű szelektfv angol 
agyazású Zbrojovka sörétes vadászfegyver 
eladói Érd.: du. 17 óra után 88/457 080.
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Találkozunk a kiállításon!
A  Hungexpo I) csarnokában a 402/G 
standon találhatják meg a M agya r VA
D Á S Z I AP, a Vadászati Kulturális 
Egyesület és a D u n á tó l  Hubertus va
dászati magazinjának kis csapatát.

Érdemes lesz bennünket fölkeresni, 
mert mint minden eddigi FeHoVa-n, 
lehetővé tesszük a látogatóknak, hogy 
előfizessenek a magyar V A D A SZ L A P - 
ra. belépjenek a Vadászati Kulturális 
Egyesületbe és elmondják véleményü
ket. ötleteiket, javaslataikat a szerkesz
tőknek.

Nem olyan régen egyik vadász ismerő
sünk azt kérdezte: miért jó nekem, ha 
tagja vagyok a Vadászati Kulturális Egye

sületnek? Elmondtuk neki. hogy a tagdíj 
ellenében megkapja a Magyar V A D Á SZ - 
LAP-ot. igénybe veheti a V K E  által 
nyújtott szolgáltatásokat, hogy csak a két 
legújabbat említsük: tagjaink árkedvez
ményt kapnak a Concorde Travel Va
dászatszervező Iroda vadászati lehető
ségeinek közvetítésénél, ill a Kettner- 
N im ród boltok minőségi ruházati cik
keinek, akciós áruféleségeinek vásár
lásakor. Természetesen, a V K E  tagjai 
egyben a magyar vadászati kultúra ápolá
sába, fejlesztésébe is beleszólhatnak, hi
szen ez su. egyesület fő célkitűzései közé 
tartozik.

A  V K E  háromesztendős működése so
rán kiulálója és kezdeményezője volt az 
Országos Vadásznap rendezvénysorozat 
megrendezésének, amely áttörte a közvé
lemény negatív megítélésének „berlini" 
falát, és amelynek már kezd a vadászok 
körében hagyománya lenni. Megalapítot
ta a Hubertus Kereszt vadászati kitünte
tést, a Szalonka Dublé Díjat, színpadra 
hívta a vadászó művészeket és a művész- 
kedő vadászokat, támogatója a vadász- 
könyvek kiadásának és terjesztésének, és 
nem utolsósorban -  saját erőből -  kiadó
ja a Magyar VADÁSZLAP-nak.

A  V K E  eddig nem törekedett arra.

hogy tagjainak a számát gyarapítsa, idén 
viszont a közgyűlés elhatározta a tagto
borzást. a megyei szervezetek kiépítését, 
mert -  bármily furcsán is hang/ik -  a va
dászati lehetőségek csökkenésével pár
huzamosan. egyre többet kell foglalkoz
nunk a vadászati kultúrával, ismereteink 
bővítésével.

A  KelloVa nyitva tartásának idején, 
április 9-én 15 órakor kerítünk sort az 
idei Szalonka Ihiblé D íjak átadására, 
és ezt követően sorsoljuk ki azt a 100 
ezer forint értékű vadászpuskát, 
amelyre a tombolaszelvényeket a stan
dunkon lehet megvásárolni.

A  KOLLÉGIUM HÁZATÁJÁRÓL
A  megjelentek száma és a „kivesézett” 
kérdések alapján egyértelműen sikeres
nek volt mondható a Magyar Vadászati 
Kollégium február 21-én, az O M V V  

székhazában tartott sajtótájékoztatója. 
A z  újságírók rendkívül szerteágazó kér
déseiből sokkal inkább az együttérzés és 
az. aggodalom érződött, mint bármiféle, 
korábban tapasztalt előítélet. A  kollégi
um munkája először mérettetett n»eg a 
nyilvánosság előtt, mert a tájékoztatóra 
készült részletes írásos anyagon kívül 
számtilan aktuális kérdés is felvetődött. 
Dr. Bán István, a kollégium megbízott 
szóvivője bevezetőjében részletesen be

szélt a jövőkép hiánya miatt kialakult 
helyzetről, amely során egyes területe
ken már nyugodt szívvel szarvasirtásról 
is lehet beszélni. Külön szólt a termé
szet-, erdő- és vadvédelem fontosságáról, 
hiszen a természetkárosítás, falopás, vad- 
orzás minden jóérzésű embert, vadászt, 
természetjárót, földtulajdonost egyaránt 
felháborít, és mindannyian érezzük, 
hogy valamit tenni kell. A  kollégium fél
éves működése alatt igyekezett egyfelől 
az aktuális kérdésekről, másfelől az alap
kérdéseknél minden érdekelt érdekvédel
mi tagszervezete által elfogadható állás
foglalásokat közreadni, illetve az illeté

keseknek megküldeni. Megalakulásakor 
egyhangúan alapelvként fogadták el az 
alapítók, hogy a pártoktól. a különböző 
érdekcsoportoktól, lobbiktól, szekértá- 

bomktól függetlenül v itatják meg a felve
tődött kérdéseket kizárólag a vadállo
mány érdekeinek szempontjából. A  va
don élő állatok esetében ugyanis csak ak
kor beszélhetünk vadászatról, hasznosí
tásról. ha a tevékenység a törzsállományt 
nem veszélyezteti. Ellenkező esetben 
ugyanis csak a természetvédelmi oltalom 
biztosíthatja a vadfajok fennmaradását. 
Nem hallgathatjuk cl a sajtótájékoztató 
sajnálatos közjátékát. A z  történt ugyanis.

hogy a kollégium tájékoztatóját megelő
ző értekezleten kijelölt témákon és sze
mélyeken kívül dr. Kovács Árpád és Ba- 
rassó Csaba önálló akcióba kezded és 

szórólapok kiosztásával, majd külön fel
szólalási kísérlettel igyekeztek bebizo
nyítani. hogy az egységes szemlélet ki
alakításában még nem tudták kinőni a 
gyermekbetegségeket. Miután a vadászat 
nemes sportja ősidők óta önfegyelmen 
alapul, becsületükre legyen mondva, 
megfelelő Önkritikával később leszűrték 
a tanulságokat, bár akadt némi vita. de a 
végén csak megszületett a kiegyezés.

H.

A TERMÉSZET BEKÖLTÖZIK A VÁROSBA
FEGYVER, HORGÁSZAT, VADÁSZAT NEMZETKÖZI KIÁLLÍTÁS A BUDAPESTI NEMZETKÖZI VÁSÁRKÖZPONT

D PAVILONJÁBAN ÉS A SZOMSZÉDOS SZABAD TERÜLETEN,

1995. ÁPRILIS 7. ÉS 11. KÖZÖTT. 
NYITVA TARTÁS: 10-18 ÓRÁIG 

PROGRAMOK: 
M IN D EN N AP :

HORGÁSZ CÉLBADOBÓ VERSENY NAPONTA KÉTSZER 
„FOGD KI AZ ELSŐ HALAD!" JÁTÉKOS HORGÁSZAT A GYEREKEK RÉSZÉRE 

VADÁSZ KORONG- ÉS SPORTLÖVÉSZET, VALAMINT ÍJÁSZATI BEMUTATÓ (ÁPRILIS 9. KIVÉTELÉVEL)
DARTS BEMUTATÓ ÉS VERSENY

ÁPRILIS 7-ÉN:
A FEHOVA POSTAI LEVEZELÓLAP ELSŐ NAPI BÉLYEGZÉSE

ÁPRILIS 8-ÁN:
HALLÉFÓZÓ VERSENY

ÁPRILIS 9-ÉN:
ORSZÁGOS C.A.C. VADÁSZKUTYA-KIÁLLÍTÁS

LEHETŐSÉGET BIZTOSÍTUNK AZ IDEIGLENES LÓTÉR HASZNÁLATÁRA, A SÖRÉTES PUSKÁRA SZÓLÓ ENGEDÉLYÜKET
BEMUTATÓK SZÁMÁRA.

A RENDEZVÉNY IDEJE ALATT A FOTÓ- ÉS GYERMEKRAJZPÁLYÁZAT DÍJAZOTT MÜVEI IS MEGTEKINTHETŐK
A NATUREXPO~'96 STANDON.

A KIÁLLÍTÁS VIDÉKRŐL ÉRKEZŐ LÁTOGATÓI RÉSZÉRE 50% -Q S VASÚTI KEDVEZMÉNY!
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KORKÉRDÉS AZ ELNÖKÖKNEK
NÉGY ÉVVEL EZELŐTT VALAMENNYI SZÖVETSÉGI ELNÖKNEK LEVE
LET KÜLDTÜNK, ELKÉPZELÉSEIKRŐL, PROGRAMJUKRÓL FAGGAT
VÁN ŐKET. LETT IS BELŐLE NÉMI FÖLFORDULÁS. TÖBBEN A VÉ
DEGYLETHEZ FORDULTAK: VÁLASZOLJANAK-E, AVAGY SEM  SZER
KESZTŐSÉGÜNK KÉRDÉSEIRE. NEM TUDJUK PONTOSAN, A VÉ
DEGYLET AKKOR MIT TANÁCSOLT A KÉTSÉGBEESETTEKNEK. M IND
ENESETRE MEGLEHETŐSEN KEVESEN VÁLASZOLTÁK MEG A

KÉRDÉSEKET. MOST ISMÉT MEGPRÓBÁLKOZTUNK VALAMENNYI EL
NÖKKEL, ÉS AZT TAPASZTALTUK. SEM M I KÜLÖNÖSET NEM TARTAL
MAZÓ KÖRKÉRDÉSÜNK EZÚTTAL SEM  NYERTE EL NÉHÁNY MEGYEI 

VADÁSZSZÖVETSÉG ELNÖKÉNEK TETSZÉSÉT. 
OLVASÓINK. A MAGYAR VADÁSZOK NEVÉBEN KÖSZÖNJÜK AZOK

NAK AZ ELNÖKÖKNEK A VÁLASZÁT. AKIK FONTOSNAK. ÉRDFMES- 
NEK TARTOTTÁK A KÖZVÉLEMÉNY TÁJÉKOZTATÁSÁT.

1. ELFO G ADJA -E, H A  IS M É T  
JELÖ L IK  E LN Ö K N E K ?

I)r. Faragó Sándor (Sopron Tájegy
ségi Vfcdászszövetség): -  A  Sopron 
Tájegységi Vadászszövetség alapsza
bályában az elnöki poszt évenkénti 
cseréje van előírva. Ennek hátrányait
-  részben a munka folyamatosságá
ban, részben a hosszú „betanulási” 
folyamatban -  magam és elődeim a 
bőrünkön tapasztaltuk. Ez a valóban 
demokratikus célú alapszabálypasz- 
szus mára a hatékonyság ellen van, 
ezért a közgyűlés javasolni fogja az 
elnöki posztnak teljes ciklusra való 
módosítását. Az elnöki posztra való 
előzetes jelölésem az elnökségi ülé
sen megtörtént, a vadásztársaságok 
közgyűléseinek, illetve intéző bizott
ságnak többsége ezzel egyetértett. 
Tlven támogatottság mellett köteles
ségemnek éreztem a jelölés elfoga
dását. s eddigi munkám pozitív érté
kelésének tartom.

Dr. Kőházi István (Heves Megyei 
V&dászkamara): -  Amennyiben a 
megyei érdekképviselet elnökének 
jelölnek, döntésem előtt a követke
zők szerint mérlegelek.

-  Hogyan alakul a megyében lévő 
vadásztársaságok anyagi helyzete, 
ebből következően hogyan tudnak 
hozzájárulni a megyei érdekképvise
let fenntartásához és működéséhez.

-  A  védegylettől milyen anyagi tá
mogatást remélhet a megyei érdek
képviselet.

-  K ik  lesznek azok a tisztségvise
lők, akik szerepet vállalnak a megyei 
érdekképviseletben.

Dr. Héjj Attila (Vadászok Vas M e
gyei Szövetsége): -  Már a VA D ÁSZ 
L A P  szerkesztőségének kérdése előtt 
is megérlelődött bennem az elhatáro
zás. hogy még egy ciklust vállalok, 
amennyiben jelölnek és megválaszta
nak. Ha az általános helyzet nem 
változik, többet semmiképpen sem. 
Célom ugyanis az volt öt évvel ez
előtt is. hogy mindenekelőtt egyben 
és egységesen kell tartani a megye 
vadásztársadalmát. Ez úgy érzem, 
sikerült is, mert nem alakult másik 
indíttatású érdekvédelmi szervezet a 
megyében, továbbá a területes és 
bérkilövő vadásztársaságok békésen 
megférnek egymás mellett a szövet

ségen belül. Egy kivételével vala
mennyi bérkilövő vadásztársaság 
tagja a szövetségnek, sőt horribile 
dictu magam is bérkilövő vadásztár
saság tagja és elnöke vagyok. Koráb
ban ugyan hosszú évekig területes 
V T  tagja voltam, de lakóhely-változ
tatás miatt bérkilövő társaságba ke
rültem. Egyben ez már félig válasz is 
a 3. kérdésre, tekintve, hogy ered
ménynek tartom az egységes szövet
séget. amely nem bomlott szét kü
lönböző egyéni érdekekből eredő in
díttatások miatt.

Remenszky Sándor (Veszprém 
Megyei Vadászati, Vadgazdálkodási 
és Természetvédelmi Szövetség): - 
Ez sok mindentől függ. A  magánéle
tem, hivatali dolgaim mellett, többek 
között attól, hogy milyen változások 
lesznek a tagegyesül etek élén, veze
tőségeiben. Továbbra is azok kapnak 
megbízást, akik a leghangosabban 
hirdetik, hogy „az vadászik majd, 
akinek pénze van" vagy netán azok. 
akik a megválasztásukat szolgálatnak 
tekintik és a tagok érdekeit minden 
tekintetben érvényesítik. Ha már a 
végeredmény látható, akkor tudok 
csak dönteni, hogy vállalom-e az új
bóli jelölést. A  következő négy év
ben teljesen új alapokra kell helyezni 
az érdekképviseleti munkát.

Dr. Diviánszky János (Somogy 
Megyei Vadászszövetség) telefonon 
válaszolt a kérdésekre: -  Igen. sze
retnék ismét elnök lenni.

Dr. Csorna Antal (Békés Megyei 
Vadászszövetség): -  Igen.

Rácz Gábor (Közép-Magyarországi 
Vadászok és Természetvédők Szövet
sége): -  Ha a jelölőbizottság meg
győző többséggel jelöl újra. indulok. 
Ha elvesztettem volna a hitemet, 
nem tenném.

2. M l AZ, A M IT  
M Á SK É P P E N  C S IN Á L N A , H A  
Ú JR A  Ö N  LENNE A Z  E LN Ö K ?

Dr. Faragó Sándor: -  Talán nem tű
nik szerénytelenségnek, ha azt mon
dom, hogy az elnök és az elnökség a 
körülmények szabta lehetőségeket 
jól kihasználta, azonban mindent le
het jobban, hatékonyabban, rutino
sabban végezni. Nem másként, ha

nem jobban csinálnám a munkál, ta
pasztalatokkal a hátam mögött.
Dr. Köhá/i István: -  Újraválasztá
som esetén szigorítanám a megyei 
érdekképviselethez való tartozás fel
tételeit:

-  amely vadásztársaság annak tag
ja. vállalja föl a közösen megállapí
tott tagsági díj korrekt fizetését.

-  szorosabb kapcsolatot építenék 
ki a tag-vadásztársaságokkal, noha 
ez kétoldalú dolog, mert ezt a társa
ságoknak is igényelni kell.

I)r. Héjj Attila: -  Ha a körülmények 
(vadászati törvény, érdekképviseleti 
törvény hiánya) nem változnak meg, 
továbbra is fő célomnak tekintem a 
megye vadászainak összefogását és a 
jelenlegi körülmények és lehetősé
gek adta képviseletét. Mivel úgy ér
zem. hogy kihasználtunk minden le
hetőséget. nem nagy rés maradt a 
másként való tevékenységhez. M in 
denesetre jobhan a kamarai (érdek
képviseleti) törvény megjelenésére 
várva, és arra felkészülve kell dol
goznunk. hogy minél kevesebb kel
lemetlenséggel és vérveszteséggel, a 
vadászok érdekében, megfelelhes
sünk az új feltételeknek.

Kemenszkv Sándor: -  E  kérdésről 
Moldovának a vasutasa jut eszembe. 
M i megyei tisztségviselők is valószí
nű, hogy megszállottak vagyunk. 
Ránk igazából nem lehet azt monda
ni, hogy önös érdekből vállaltuk a 
megbízatást. Minden térítés nélkül 
(vendég-vadászati meghívások nél
kül) tettük, amit tettünk. Cseréin? 
legalább két oldalról kaptuk a folya
matos kritikát: egyrészt a tagegyest! • 
letcktől (hála istennek nem az egy
szerű vadászoktól!), másrészt az ál
lami szervektől, bérbeadóktól. Ha 
élőiről kezdeném a négy évet. akkor 
talán egy etikai kódexet terjesztenék 
be a megyei választmány elé, és aki 
ezt magára nézve elfogadja (legyen 
az természetes vagy jogi személy), 
az legyen tagja a szövetségnek. Ezzel 
az érdekek felszínre kerülnének és 
tisztábbak lennének az „erőviszo
nyok". Természetesen ennek követ
kezménye lenne, hogy még több ta
got kellene törölni a nyilvántartottak 
sorából.

Dr. Csorna Antal: -  A  megyei szö
vetség és a vadásztársaságok kapcso
latrendszerében növelném a szemé

lyes találkozások lehetőségét. A  nap
rakész informáltság nemcsak a va
dásztársaságok vezetői számára fon
tos. hanem a szövetség elnöksége és 
elnöke számára is. A  szövetség célul 
tűzte ki. hogy az érdekképviseleti 
munka mellett a megye vadgazdálko
dási koncepciójának megvalósítása 
érdekében szolgáltatás jellegű mun
kát is végezzen. E  téren nem a „más
képpen csinálást". hanem a tevé
kenység szervezett összefogását, a 
szolgáltatások körének bővítését lá
tom a soron k(ivctkcző egy ik legfon
tosabb feladatnak. Békés megye az 
apróvad-gazdálkodás terén az elmúlt 
öt évben is eredményeket ért el, újra
választásom esetén célom lenne az. 
hogy az adottságok (törvény, politi
kai háttér, gazdasági összráhatás. 
személyi feltétel stb.) keretei között 
legalább megőrizzük, de ha lehet, ja
vítsuk a mindenki által elismert (va
dászok. külföldi és belföldi bcrkilö- 
vők. vadászatszervező irodák stb.) 
„jó" minősítését. Szeretném, ha 
mind a vadászok, mind a kívülállók 
részéről nagyobb elismertséget kap
na a szaktudás, a szakmai rátermett
ség. és a hivatásos vadász név olyan 
rangot jelentene a közösségen belül, 
mint a régi időben volt.

3. M IT  TART 
SZ E M É LY E S  E R E D M É N Y É N E K  

E LN Ö K SÉG E  ID EJÉBŐ L?

Dr. Faragó Sándor: -  A  mi szövet
ségünkben. a tradíciókból fakadóan
-  hogy politikai kifejezéssel éljek -  
erős elnöki vezetés van. ami azt je
lenti. hogy nincs függetlenített titkár, 
hanem jórészt az elnök végzi a szak
mai. egyesületi stb. vezetést. Na. ta
lán ez lesz az -  visszautalva az előző 
válaszomra amit máshogyan kép
zelek el a jövőben, ha megválaszta
nának. A  sikereket persze nem úgy 
élem meg, mint a magaméit, hiszen 
rendszeres elnökségi üléseken vitat
juk meg a stratégiai és taktikai fel
adatokat. illetve végrehajtásukat. 
Legnagyobb sikeremnek azt tartom, 
hogy szigorúan szakmai alapon -  s 
ez talán cl is várható a Vadgazdálko
dási Tanszék oktatójától -  rendeztük 
a viszonyokat a vadásztársaságon be
lül, s építő, sokat ígérő kapcsolatot 
alakítottunk ki a T Á EG  Rt. és a Fer
tő-Hanság Nemzeti Park vezetésével. 
A z  első szervezet nagyvadas terüle
teink bérbeadója, utóbbi pedig az
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illetékes természetvédelmi hatóság. 
Sikerült ugyanakkor nyugvópontra 
juttatni és pozitívan feloldani azt a 
feszültséget, ami megválasztásomkor 
is fennállt a nemzeti park üzemi va
dászterületeinek kialakítása kapcsán. 
Persze nem is lehetett személyes 
eredményem, de büszke vagyok a va
dásznapra is, melyet a szövetség'a 
Partner Bt.-vel és a N E -G A -CO  Kft.- 
vel együtt szervezett. Sok hazai és 
külföldi vendégünk volt (képviseltet
te magát a C. I. C. is), s része volt 
a vadász napnak a Vadgazdálkodási 
Tanszék 25 éves jubileumi ünnepség- 
sorozata is. A  helyi médiákban és a 
város lakossága körében igen jó 
visszhangja volt a rendezvénynek, 
különösen a látványos felvonulásnak. 
Számunkra az aktív részvétel mi
att volt közösségkovácsoló szerepe. 
Érezhetően javult a vadászat-vadgaz
dálkodás megítélése a térségben.

I)r. Kőházi István: -  Személyes 
eredményemnek tartom az erdő- 
gazdasággal folytatott hosszú, sok
szor keserves, mégis bizonyos ered
ményekre vezető tárgyalásaimat. 
Ugyancsak eredménynek tartom, 
hogy sikerült jó kapcsolatot kialakí
tani a társszervekkel: megyei F M  hi
vatal. erdőfelügyelőség, környezet
védelmi hivatal, önkormányzatok.

!)r. Héjj Attila: -  A  korábban már
említetten kívül még annyit, hogy si
került a szövetség fenntartási költsé
geit csökkenteni, illetve új formájú 
bevételi forrásokra szert tenni, és 
ezáltal a társaságok tagdíját felére 
csökkenteni. Ezt a tényt sem lehet 
mellékesen kezelni akkor, amikor a 
társaságok egyéb irányú anyagi ter
hei helyenként az elviselhetctlensé- 
gig fokozódtak.

Kemenszky Sándor: -  Kezdettől 
hangoztatom, hogy a szövetségi 
munka nem személyhez kötődik, bár 
karakterét az elnök és elnökség meg
határozza. Nálunk is látható volt alig 
egy év múltán a választást követően, 
hogy ki az, aki tenni is képes közös 
dolgainkért. Ak i nem így gondolta, 
az kb. 2-3 alkalommal vett részt ülé
seinken. Szerencsére többen voltunk 
olyanok, akik felelősséget éreztünk a 
megbízatásban, óriási eredménynek 
tartom, hogy a vad tulajdonjoga, a 
vadászati jog hasznosítása, az érdek
képviselet, az állami szakhatósági 
felügyelet kérdéseiben kialakított, és 
négy év óta fenntartott álláspontun
kat ma már olyan fontos fórum is 
megerősíti, mint a Vadászati Kollégi
um. A z  én dolgom csak az volt, 
hogy ezt az álláspontot képviseljem, 
c szellemben nyilatkozzak, még ak
kor is, ha emiatt országos választmá
nyi ülésen más megyéből érkezett 
küldött-társam bírált meg. (Csak 
mellékesen jegyzem meg, hogy ma 
már bizonyára abban a megyében is 
másképpen gondolják a vadászat jö

vőjét.) Úgy gondolom, hogy a tiszt
séget vállalt vadásztársaim vala
mennyien személyes eredménynek 
érezhetik, hogy politikai mellékzön- 
gék ellenére él még a magyar vadá
szat. és mi. magyar vadászok, nem 
kell. hogy sz^gyenkez/ünk honfitár
saink előtt. (Persze sokszor gondol
tam már arra, hogy azok. akiknek 
szégyenkezniük kellene vadászmúlt
juk miatt, vajon nem ők állnak-e a 
mai zűrzavaros dolgok hátterében. 
Ók már nem vadászhatnak úgy, 
ahogy szoktak, akkor verjük szét az 
egész struktúrát.)

I)r. Diviánszky János: -  Eredmény
nek tekintem a vadásznap sikeres 
megrendezését, megyénkben az er
dész-vadász ellentét felszámolását, 
hogy sikerült talán az országban az 
átlaghoz képest a legkorrektebb kap
csolatot kialakítanunk az erdőgazda
sággal. nagy vadas területeink bérbe
adójával. Viszont kudarcnak ítélem 
meg. hogy az 1980 óta ígérgetett va
dászati törvény még mindig nem szü
lethetett meg, mindenféle elképzelé
sek viszont születnek, koncepciók, 
tervezetek készülnek, de érdemben 
nem történik semmi.

I)r. Csorna Antal: -  Nem személyes 
eredményemnek tartom, amit Békés 
megyében elértünk, hanem egy 
csapatmunkának, ahol kiegészítette
egymást a vadászati, közgazdasági, 
erdészeti, gyakorlati szakember. 
Ezért tudtunk minden évben olyan 
szakmai programokat szervezni, 
amelyek nagy érdeklődésre tarthat
tak számot, és jól együtt tudtunk dol
gozni a hatóságokkal, kiemelten a 
vadászati főfelügyelőnkkel. Ezért 
tudjuk úgy regisztrálni a szövetség
hez tartozó vadásztársaságokat, hogy 
a rendszerváltást követően csak 
egyetlen vadásztársaság lépett ki a 
szövetségből és 7 új társaság belé
pett. A  kilépett társaság tagjai közül 
mintegy 20-an érezték szükségét, 
hogy egyéni tagként a szövetséghez 
tartozzanak. Tehát sikernek tartom, 
hogy megőriztük a megyei érdek- 
képviselet egységét.

Rácz Gábor: -  A  Közép- Magyaror
szági Vadászok és Természetvédők 
Szövetségének kollektív vezetése 
van, amely egy kitűnően felkészült 
hivatásos szakértői apparátusból és 
társadalmi elnökségből áll. A  dönté- 
sck.kollektívan születnek, ezért a si
kerek és a kudarcok is közösek. A  
legnagyobb eredményünknek tart
juk, hogy szövetségünk csaknem 
hatezer sportvadászának vadászati 
lehetősége van. Kezdeményezésünk
re született az O R F K  és a Védegylet 
által aláírt, az orvvadászat megféke
zését célzó megállapodás. Kezdemé
nyezésünkre született az időszakos 
orvosi vizsgálat idejének módosítása 
is. Eredménynek tartjuk, hogy a Ga
rancia Biztosítóval vad-gépjármű üt

közés ügyében megállapodást kötöt
tünk. Néhány vadásztársaság kivált a 
szövetségből, mindamellett jelentő
sen gyarapodott az új belépőkkel tag
ságunk. Legtöbb gondunk a fizetési 
fegyelemmel volt. M a már örömmel 
számolhatunk be ennek javulásáról. 
Szövetségünknek jó kapcsolata van a 
megyei erdőgazdaságokkal, erdőfel
ügyelőségekkel. a K T M  budapesti 
igazgatóságával és az F M  megyei 
hivatalával. Természetesen vitáink 
vannak, de ezeket minden esetben a 
megfelelő fórumon tisztáztuk, talán 
ezért is fogalmazódott meg bennünk: 
törvény nélkül is rendezhető lenne a 
vadászat kérdése.

4. M IT  TART 
SZ E M É L Y E S  K U D A R C Á N A K  

E LN Ö K SÉ G E  ID E JÉB Ő L ?

l)r. Faragó Sándor: -  Szerencsére 
valódi kudarcok elkerültek engem is 
és a szövetséget is. Bár magam min
dig kudarcként éltem meg, ha egy 
vadásztársaság közgyűlésén részt vé
ve. a szakmai viták, a vadgazdálko
dás és vadászat helyett kisstílű tor
zsai kodásokat, személyeskedéseket 
kell hallanom. Szerencsére ebben is 
tudunk előrelépni azzal, hogy igye
keztünk tudatosítani a belső egység 
szükségességét a nehéz napokban, 
sőt annak kifelé történő demonstrá
lását is. Azt hiszem, alapvetően 
nincs okunk a kudarcok sorozataként 
értékelni az elmúlt ciklust.

I)r. KíTházi István: -  Személyes ku
darcomnak tartom, hogy az erdőgaz
dasággal mindössze annyit sikerült 
elérni, amennyit. Noha a vadásztár
saságok és a megyei érdekképviselet 
között nincs függőségi viszony, még
is kudarcnak tartom, hogy néhány 
vadásztársaság kilépett a kamarából, 
néhány pedig nem fizeti a tagsági dí
jat. sőt a korábban folyósított köl
csön visszafizetését sem vállalja. 
Mindezeket a nehéz anyagi helyze
tükre hivatkozással nem teszik.

Dr. Héjj Attila: -  Legnagyobb sze
mélyes kudarcomnak talán azt tar
tom. hogy sok új dolgot a régi va
dásztársasági tisztségviselőkkel, a 
megyei küldöttekkel nem sikerült 
minden esetben megértetnem. Ezen 
viszont nem lehet csodálkozni akkor, 
amikor a régi beidegződött szokáso
kat és véleményalkotást, mentalitást 
figyelembe vesszük. Akkor sem. 
amikor tudjuk, hogy a magyar vadá
szok valós és kifejezetten önző okok 
miatt megosztottak, és nem minden
ki hajlandó egy közös célért, a ma
gyar vadászatért egyéni „ötleteit” 
félretenni. Ez a kudarc azonban nem 
vette cl a kedvem, hiszen megválasz
tásom utáni percekben kérdezte meg 
egy öreg vadásztárs. hogy jól meg
gondoltam-e, hogy mire vállalko
zom, mire én azt feleltem, hogy 
eléggé szeretem a vadászatot, és elég

hülye is vagyok ahhoz, hogy ezekben 
az időkben ezt vállaljam.

Kemenszky Sándor: -  Személyes 
kudarcom nem volt. de az előzőek
ből következik, hogy nem vagyok 
egyáltalán elégedett. Azért nem va
gyok elégedett, mert a közelmúltban 
nem sikerült erősíteni az. érdekképvi
seleti munkát. Persze, ha azt veszem 
alapul, hogy az F M  egyre csak ér
dekképviselet nélkül képzelte el jog
szabályaiban. azok tervezeteiben a 
vadászat és vadgazdálkodás jövőjét, 
akkor óriási eredmény az. hogy egy 
asztalhoz ültek a vadászok képvise
lői. taglétszámuktól függetlenül. Re
mélem. hogy a minisztérium illeté
kesei is tanulmányozzák a még 
mindig hatályos kormány programot, 
amelyben benne van. hogy a köz
ponti hatalom együtt kíván működni 
az érdekképviseletekkel. Személy 
szerint leginkább annak örülnék, ha 
foglalkozna az Országgyűlés az ér
dekképviseleti törvénnyel, ami a kor
rekt megoldás záloga lehetne. Ku
darcként fogom fel -  de semmikép
pen nem személyesként -, hogy a 
megyei önkormanyzati képviselők 
választásán indított jelöltjeink közül 
senki nem jutott be a testületbe. M u 
tatja ez -  bár a mandátum megszer
zése néhány száz szavazaton múlott 

hogy a civil szerveződéseket nem 
igazán honorálja a társadalom? A 
pártoskodás nagyobb szerephez ju
tott a korábbiaknál a megyegyűlés- 
ben is.

Dr. Diviánszky János: -  Személyes 
kudarcom nem volt.

Dr. Csorna Antal: -  Személyes ku
darcként értékelem, hogy egy va
dásztársaság kilépett a szövetségből, 
s nem tagja semmilyen érdekképvi
seleti szervezetnek sem.

Rácz Gábor: -  Nem könnyű időnek 
nézünk elébe. Nagy öröm lenne, ha a 
néhány ember által szított erdész-va
dász ellentét feloldódna. A  vad nem
zeti kincs, minden magyar állampol
gáré. Lehet bármiről vitatkozni, e 
sarokpontot elkerülni nem lehet. 
Piacgazdaságban élünk, annak tör
vényszerűségei alól a vadászat sem 
bújhat ki. Nyilvánvaló, hogy az új tu
lajdonviszonyok és a vadászat bérbe
adásának joga körül egy ideig még 
heves viták lesznek. Sajnálatos mó^ 
dón rengeteg csacskaság jelenik meg, 
főként az írón sajtóban, bánatosan 
írom le: a mi köreinkből is. Jó lenne, 
ha ma már nem igyekeznénk politikát 
magyarázni a vadászatba. Erdész ba
rátaink élethivatásként választották 
szakmájukat, mi sportvadászok sokak 
által nem értett szenvedélyünknek vá
lasztottuk a vadászatot. Nem kellene 
elvitatnunk egymástól a természet 
szeretetét. Nekünk épp olyan érde
künk az erdő megőrzése, mint a vad
állomány fenntartása. Cs. S.
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TISZTIT ★  KEN ★  VED

CSÚCSTECHNIKA A FEGYVERAPOLASBAN
SENKI NEM MONDHATJA. HOGY A HOLTIDÉNYBEN SINCS IDEJE 
FEGYVEREINEK GONDOS ÁPOLÁSÁRA, KARBANTARTÁSÁRA. AKAD
NAK UGYAN A  KORRÓZIÓNAK ELLENÁLLÓ FEGYVEREK, DE A GON
DOSKODÁST SEM M I NEM PÓTOLJA A HANYAGSÁG MEGBOSSZULJA 
MAGÁT. ÉS EZ KÜLÖNÖSEN FONTOS A  MAI ÁRAK MELLETT. MAGÁ

RA VESSEN AZ, AKI PATÓ PÁL ÚR MÓDJÁRA BÁNIK PUSKÁJÁVAL. 
MERT ELÓSZÖR CSAK A LÓSZABATOSSÁG ROMLIK, KÉSŐBB, JÓVAL 
A SZOKÁSOS IDŐ ELŐTT CSŐCSERÉT JAVASOL A FEJÉT CSÓVÁLÓ 
FEGYVERMESTER. EZÚTTAL EGY ÚJ FEGYVERÁPOLÓ ..CSODASZERT" 
ISMERTETÜNK. AMELY SZINTE PÁRATLAN A MAGA NEMÉBEN.

Borka János, a CLP  System  Ke
reskedelmi Kft. ügyvezetője, az 
új fegyverolaj forgalmazója:

-  A  sokáig COCOM-listán sze
replő Break CLP fegyverolaj bizo
nyára kevéssé ismert a magyar va
dászok körében. Ez a készítmény 
valóban sokoldalú tulajdonságai 
miatt vált népszerűvé, hatása tar
tós védelmet ad.

-  M it jelent a CLP  rövidítés a 
márkanév- m ögött?

-  A  funkciók angol nyelvű rövi
dítésének kezdőbetűiből adódik, 
magyarul: tisztít, ken (olajoz) és 
véd. Hármas hatásával felülmúl 
minden eddig ismert védő- és ke
nőanyagot. mert a fémrészeket 
megtisztítja, biztosítja a tökéletes 
működést, kiváló kenőanyag-tulaj
donságai vannak. Ugyanakkor véd 
a korróziótól, mert a nedvességtől 
tökéletesen elzárja a fémrészeket. 
Oldja a megszorult csavarokat, 
csuklószerkezeteket. Szintetikus 
anyagai és teflontartalma miatt a 
legszélsőségesebb időjárási viszo
nyok között is a fegyvert használ
hatóvá teszi - 5 4  és + 2 4 6  (I) Cel
sius fok között. Nem tűz- és rob
banásveszélyes, az egészségre ár
talmatlan és a korrózióvédelmet
3-5 hónapig, konzerválás esetén
4-5 évig is biztosítja. A  NATO-

tagországok hadseregeiben már 
hosszú évek óta eredményesen 
használják.

-  Milyenek a hazai tapaszta
latok?

-  Kipróbálták a Mátravidéki 
Fémművekben, rendkívül kedvező 
tapasztalatokkal, de jelenleg folyik 
a tesztelése a Magyar Hadsereg 
különböző helyein: például a Break 
Free CLP-vel lekezelt géppisztoly
ból 200  lövést adtak la  Aki már 
próbálta, tudja hogy néz ki annak 
a csöve hagyományos olajok
kal történő karbantartás után. A 
Break Free CLP-vel kezelt fegyvert 
csak egy ronggyal le kellett töröl
ni és sem koromlerakódás, sem 
egyéb szennyezés nem maradt a 
fegyveren. Természetesen a vadá
szok -  akik közül remélem egyre 
többen törzsvásárlóinkká válnak -  
fegyverei koránt sincsenek ilyen 
igénybevételnek kitéve, viszont 
kénytelenek igencsak szélsőséges 
időjárási viszonyok között használ
ni féltve őrzött „szerszámaikat". 
Ahogy ón ismerem őket, hamar 
megkedvelik majd a „csodaola
jat", mert a fegyverápolás össze
hasonlíthatatlanul rövidebb ideig 
tart, másfelől a védelem tartó- 
sabb, megbízhatóbb, mint a ha
gyományos szerekkel végzett 
fegyverápolás. A  legtöbben szíve
sen pepecselnek szeretett puská
jukkal, hiszen ez is a vadászat ré
sze. elengedhetetlen felkészülés a 
vadászatra.

-  Sokan  tapasztalták, hogy  
az úgynevezett első lövés m in
dig pontatlanabb, mint a követ
kező. Ennek közismert oka, 
hogy a fegyverápolásból a hu- 
zagokban marad egy olajfilm, 
amely rontja a lőképet. A  Break 
Free CLP-vel milyen tapasztala
tokat szereztek?

-  Számtalan kísérlet és vizs
gálat alapján állíthatom, hogy a 
Break Free CLP esetében ilyen 
gond nincsen. Azt hiszem, ez nem

kis dolog, mert kevés bosszantóbb 
eset lehet annál, amikor egy-egy 
fárasztó cserkelés után a széli
rányt. és minden egyéb zavaró kö
rülményt kivédve végre ott az áhí
tott vaddisznó, őzbak, vagy szar
vasbika, és hibázás vagy keserves 
és kétesélyes utánkeresés a gon
dosan célzott lövés eredménye. 
Jól karbantartott fegyverrel ilyen 
nem fordulhat elő. hacsak nem a 
„puskatus m ögött" keresendő a 
baj. A  Break Free CLP-vel nem kell 
tehát a lövés előtt a csövet száraz
ra húzni azért, hogy a szennyező
dések oldatban maradhassanak. A  
Break Free CLP eltávolítja a kor
mot. szenet, lőporlerakódást, az 
ólomfelkenődést, a lövedékkö
peny rézmaradványait, de nem ká
rosítja az optikát, a fém, a fa. a 
lakk, a bőr és egyéb tartozékokat. 
Igen jól használható ez a sportlö
vészetben, a skeet-, trapverseny- 
zők. valamint az egyre népszerűbb 
korongvadász-vetélkedők résztve
vőinek körében is.

Ezzel a készítménnyel szinte 
gyerekjáték a fegyverápolás, és ha 
meggondolom, hogy egy golyós 
puska akár több százezer forintot 
is megér, kis odafigyeléssel, gon
doskodással szinte szóra sem ér

demesek a védelem költségei. 
Mindenesetre igencsak bízom ab
ban, hogy a Break Free CLP igen 
hamar népszerű lesz a vadászok 
körében, és akkor már valóban 
nem csak az újdonság erejével hat.

-  Hol vásárolható a Break 
Free CLP?

-  Mintaboltunk Budapesten ta
lálható. a CLP System Kereskedel
mi Kft. kezelésében, a XVII. kerü
letben, a Pesti út 14. szám alatt. A  
boltban telefonon és faxon is szí
vesen adnak felvilágosítást az ér
deklődők számára a 256 -2956  os 
telefon- és faxszámon. Szívesen 
látjuk az önvédelmi és vadász- 
fegyverekkel rendelkezőket, hi
szen 20  milliliterestől akár az 5 li
teres ballonokig, széles választék
kal állunk az érdeklődők rendelke
zésére. Forgalmazza termékeinket 
az Aranyfácán Vadász Horgász 
Áruház (XIII. kerület. Kádár u: 3.), 
a nyíregyházi Origó Vadászbolt 
(Bocskai u. 63.), a Kettner-Nimród 
Kereskedelmi Kft., Bp., Andrássy
u. 12., Pécsett, Szegeden, Zala
egerszegen, Mezőkövesden, Gyön
gyösön, Szombathelyen a Jagd- 
Savaria Kft. (Thököly u. 33.), Győ
rött a Szamuráj Bt. (Apáca u. 14.). 
Várjuk a vadászokat! (x)



A bérkilövak kongresszusán
Táblás házzal kezdődött Tatán, a volt párt- 
házban az első kongresszus február 24-én. 
amely egyben az éves közgyűlésként is sze
repelt a meghívóban. Dr. Kovács Árpád a 
Magyar Bérkilövő és Független Vadász
társaságok Országos Szövetségének elnö
ke Felolvasta dr. I^tkos László levelét, 
amelyben arról írt. hogy jelenleg egy vadá
szati koncepciótcrvezet készül a kormány 
számára. Az ennek alapján készített tör
vénytervezet kerül majd a parlament elé. A  
továbbiakban az elnök arról szólt, hogy a 
bérkilövők szövetsége csak a földtulajdon
hoz kötött vadászati jogot támogatja. Véle
ményük szerint 200-500 hektár legyen a 
vadászterületek alsó határa, mert ő akár 
egy-két négyzetméteres magaslesről is tud 
bikát lóni. vagy akár tízhektáros területen 
is lehet a felrepülő fácánokra lövöldözni. 
Szerintük a> eddigi vadászatra jogosítottak 
mindent ingyen lóttek. vagyont, trófeákat 
gyűjtögettek. Nem a vad a nemzeti kincs, 
mint azt sokan mondják -  szögezte le ha
nem az ember, a föld. A  magántulajdon 
szentségével minden párt egyetért. Orszá
gos szövetségük tagja az illetékes parla
menti bizottságnak, ahol a földtulajdonhoz 
kötött vadászati jogot támogatják. Szövetsé
gük véleménye, hogy meggondolatlan cse
lekedet lenne, ha a magyar állami és ma
gángazdaságok vadgazdálkodását a váro
sokban. Budapesten élő. gazdálkodáshoz 
nem értő olyan személyekre, ma lobbizókra 
bíznák, akik csupán a vadászat érdekében 
(annak hasznáért) fejtik ki tevékenységü
ket. A  bérkilövők szövetsége hozzájutott ta
valy egy 9068 hektáros vadászterülethez. 
Ennek kezelését (fenntartási költsége 4.5 
millió évente) a megyeiek végeznék az ope
ratív bizottság irányításával, de a távolibb 
lakók is jeliemének napijeggyel vadászni. 
Dr. Kovács Árpád a kérdést szavazásra bo
csátotta. de a szavazatok, ellenvélemé
nyek. tartózkodások incgszámolása elma
radt. Többen nemtetszésüknek adtak han
got. amely szerint már itt is akad ..bent lé
vő és kirekesztett". Egy hozzászóló, amint 
elmondta, ehelyütt tudta meg. hogy va
dászterületet kaptak, mert többnyire csak 
akkor keresik őket. ha a szövetségi tagdíjat 
kell fizetni.

BárifT) György, az O M V V  elnöke egyebek 
között arról szólt, hogy akadnak észérvek 
az állami vadászati jog fenntartása mellett 
is. Az OMVV-nek csak tanácsadó és jogvé
delmi szerepe van. és így nem irány ítják a

szuverén tagszövetségeiket. Az elmúlt 
években csaknem mástél ezer bérkilövő va
dász került be területes társaságokba, és ezt 
személyes sikerének is tekinti. A  polgáro
sodás óhatatlanul a civil szervezetek mege
rősödését jelenti. ennek során jelentős fela
dattá válik majd például a vadászvizsga 
rangjának megteremtése is.

Schmotzer András, az Országos Erdészeti 
Egyesület elnöke szerint a részvénytársasá
gi működési forma a kincstári vagyonkeze
lésben átmenetinek tekinthető. Szakmai ta
pasztalatai alapján ebben az évben minden 
idők legnagyobb erdei kárát jósolta. A 
nagyvadgazdálkodásban hiányzik a me
nnyiség és a minőség korcllációja. nem sok 
vadat, hanem minőségi nagyvadállományt 
kell tartani. Minden ellenkező híresztelés
sel szemben -  szögezte le -  nem kevés a 
szarvas, ezt a kérdést azonban nem érzel
mi. hanem tudományos alapon kellene el
dönteni.

Csötönyi József, a M O SZ  szakértője a bér- 
kilóvőkben szövetségest talált a földtulaj
donhoz kótón vadászati jog kérdésében. Az 
első történelmi lépést -  a felszólaló szerint
-  éppen ez a kongresszus teszi meg.

Szabados János, az ÁV Rt. portfolió igaz
gatója -  1 millió hektár erdő és 300 ezer 
hektár termőföld ..gazdája" -  arról szólt, 
hogy az állami tulajdon kezelésében az el
várások hosszú távúak. A  profit maximali
zálása. az állítólagos túlhasználat nem felel 
meg a valóságnak. Az viszont igaz. hogy 
minden hozamot, esetlegesen elmaradt 
hasznot ..fogjanak meg” a felügyeletük alá 
tartozó erdőgazdasági részvénytársaságok. 
Az átmeneti tulajdonviszonyok miatt csak 
fokozatosan lehet bevezetni a versenyezte
tést. Mindezeket mérlegelve, a nem üzemi 
hasznosítású vadászterületeken is a ver- 
senyhelyzetnck kell megjelennie. így nem
csak a területes. hanem a bérkilövők is be
kerülhetnek majd ebbe a körbe. Nem hiszi, 
hogy ennek bármiféle veszélye volna.

Dr. Orosz Sándor, az Országgyűlés Mező- 
gazdasági Bizottsága elnökének egyeztetett 
álláspontja nincsen, a koncepciótervezet 
kidolgozása jelenleg folyik. Szerinte fon
tos. hogy ne szekértáborok alakuljanak ki. 
hanem az együttgondolkodás legyen a jel
lemző az alapvető kérdésekben. Az állami 
vagy tulajdonosi vadászati jog kérdése a

végső szabályozás szempontjából majdnem 
érdektelen, mert bármelyik alapulvételével 
hasonló és szigorú feltételrendszer dolgoz
ható ki. Számos olyan viszony van -  mon
dotta ahol nemcsak az anyagi szempon
tok érvényesülnek, mert baj lesz. ha a ter
mészethez csak a pénz oldaláról közelíte
nek. A  mezőgazdasági bizottság nem pár
térdekek alapján dönt. hanem észérveket 
vesz figyelembe. Az azonban bizonyos, 
hogy nem a vadásznak, hanem elsősorban 
a vadnak kell „jól éreznie magát".

Gyimóthy Géza, az FKgP országgyűlési 
képviselője egyszerűen elképzelhetetlennek 
tartja, hogy valaki, vagy valakik 1995-ben 
még az állami vadászati jogot támogassák. 
Bár mint mondta, nem vadávz. a vadállo
mány nak és az országnak is érdeke a föld- 
tulajdonhoz kötött vadászati jog. A  mező- 
gazdasági bizottságban -  szerinte -  nem is 
lesz ebből vita. mert az állam rossz tulaj
donos.

Meggyass/av 1 .ászló, az M D F  országgyű
lési képviselője, aki szintén előrebocsájtot- 
ta. hogy nem vadász, szégyenletesnek tar
totta. hogy a földtörvényben nem sikerüli a 
vadászat jogát a földtulajdonhoz kötni. En
nek elsősortvan az volt az oka. hogy az átí
rások igencsak késlekedtek. Számára, ál
lamtitkári idejében Varga Béla. az „erdő és 
vad szerelmese" megmutatta, hogy akkor 
még a vadászok milyen mértéktelenül sza
porították cl a Mátrában a vadat az erdő ro
vására. Mindezek -  természetesen -  szak-

Cséplő József író szerint csak megfelelő 
törvény hozhat igazságot abban, hogy a 
kispénzű paraszt- és értelmiségi réteg is va
dászhasson. A  nemzet asztalán fekvő ke
nyérből -  szennte -  így talán majd egyenlő 
eséllyel vághat szeleteket mindenki.

Varga Zoltán csalódásának adott hangot. 
Szerinte az üzemterveket kellene betartani. 
Ma százezertől akár negyedmillióig is fel
értékelődött a belépési összeg egy-cgy va
dásztársaságba. Lehet ugyan egy-két ven
déget hívni, de azoknak kompetencia nem 
jár. Van húsz hektár földje és százharminc 
hektár erdeje. Tőle féltik a vadállományt?

Csontos István, a Kisalföldi Erdő Rt. igaz
gatóhelyettese hozzászólásában arról be
szélt. hogy vajon elvárható-c. hogy ha töb
bet kínál valaki a földtulajdonosnak a vadá
szati jogért, akkor olcsóbban adja? A  ma
gántulajdonnál ez nem szabályozható. Az 
fog vadászni, aki meg is tudja fizetni, és ez 
jelenti majd az esélyegyenlőséget. Ezért 
kell mielőbb a vadászati jogot a földtulaj
donhoz kötni.

Csordás I^szló, az M BFVO SZ  titkára 
mindezekkel egyetért, a kabát újragombo- 
llsa szükséges ahhoz, hogy ne az állami hi
vatalok, hanem a tulajdonosok kössék a ha
szonbérleti szerződéseket, szabadpiaci 
áron. Több hozzászóló javasolta, hogy 
megyénként kellene cgy-egy terület a bér- 
kilövőknek. Felvetődött továbbá, hogy ha 
alanyi jogon kaphat valaki fegyvert és va
dászjegyet. akkor mi szükség van a bérki
lövő társaságokra, netán azok szövetségére?

M ancs Mátyás nehezményezte, hogy szó 
sem esen a természetvédelem,*'*, annál is 
inkább, mert a fejlett országokban a vadá
szatnak komoly természetvédelmi korlátai 
vannak, amelyek a földtulajdonosok szá
mára is meghatározóak. Ezeket nem lehet 
figyelmen kívül hagyni.

Dr. Kovács Mátyás hozzászólásában a ter
mészeti rendszerekben a biológiai sokféle
ség elsődlegességét hangsúlyozta. Csak en
nek az általános, emberi érdekeket szem el
őtt tartó céljai mentén gyakorolható a jövő
ben a vadászat. A  természetvédelem kérdé-

( ív tikos Zsolt az ..arcátlanul” szaporodó 
vadkereskedelmi irodák tevékenységéi bí
rálta. mert a keletkezett profit egyetlen 
részletét sem forgatják vissza a vadgazdál
kodásba. Sürgősen tenni kell valamit, mert 
a szakterület már utolsó tartalékait emészti 
föl.

Barassó Csaf?a. a szövetség elnökhelyette
se záróbeszédében megalakulásukat mér
földkőnek nevezte a magyar vadászat törté
netében. amely során szerinte egységes va- 
dásztársadalom jön majd létre, és így egy- 
cnlőek lesznek majd az esélyek is.

H. Is .

mai kérdések. Aki vizsgát tesz. az vadász, 
és ne legyen jelző a területes és bérkilóvó. 
W'lt a megoldásra. sajnos nem
éltek vele.

sern ek  e l s ő s e g e ü e g e n  u u  i i u í nem

vitatkozik senki, a tÖrvénvnozJsDan épp 
úgy, mint az elet nus területein.
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
F E S T E T IC S  T A S Z IL Ó

1850-1933

Gróf Festetics Tara ló nagybirtokos, főodvar- 
mcster 1850. május 5-én született Bércben. 
Fiául éveit külföldön, elsősorban Angliában 
töltötte, s in végezte cl iskoláinak egy résiét 
is. 1880 júnus 2-án Budapesten feleségül vette 
Mária Viktória hercegnőt, néhai Hamilton 
WilJim Sándor Antony Archihald herceg leá
nyát. s e házasság révén rokoni kapcsolatba 
került a legelőkelőbb külföldi családokkal. 
Apja halála után. 1883-ban átvette a család tu
lajdonát képező 162 000 holdas hitbizományi 
bi nők kezelését, s ezzel egy időben megkezdte 
az ősi fészeknek, a keszthelyi kastélynak az 
átépítését is. amely jelenleg a Helikon Könyv
tár és Kastélymúzeumnak ad otthont. L'radal- 
maihan főleg az állattenyésztést fejlesztette: 
Rnékpusztán kiváló angol telivértenyészetet. 
Perdócamajorhan fehér ménest. Berzencén 
tehenészetet, magyar gulyát és sertéshizlaldát 
létesített. Híres versenyistálló-tulajdonosként 
is számon tartották. Paticnce nevű ménje az 
1900-as évek verhetetlen versenylova volt. El
nöke volt az Országos Lótenyésztési Bizott
ságnak. 1881-ben kamarás. 1890-ben valósá
gos belső titkos tanácsos. 1895-ben zászlósúr. 
végül 1904-ben főudvarmesteri kinevezést ka
pón. 1896-ban a király -  !. Ferenc József - 
aranygyapjúval tüntette ki. majd 1904-ben 
megkapta az angol Viktória-rend nagy kereszt
jét. 1911-ben a király Festetics Taszító grófot 
hercegi rangra emelte.

Festetics Tasziló egész életét -  számos el
foglaltsága mellett - legkedvesebb szenvedé
lyének. a vadászatnak szentelte. Egyike volt a 
legnevesebb vadászoknak és vadtenyésztők
nek. Jriaukbb eveiben aunt kitűnő falkava- 
dász. vámtalanvzor lovagolt Anglia, Skócia 
és Németország leghíresebb falkái után. ó  
maga is híres szarvasfalkát tartott Berzencén 
(Somogy vm.). Kortársai szerint uradalmai
ban mintaszerű vadtenyévtést folytatott, 
amely re bizonyítékul szolgál a „Vldász-Lap"- 
ban közzétett alábbi idézet is: ..De a vadászat
nak nemcsak okszerű gyakorlásában mutat 
példát a herczeg vadász-éíete; helyes érzékkel 
és szép sikerrel tudta mindig összeegyeztetni 
az intensiv mezőgazdaságnak és a vadászatnak 
érdekeit is. amit sokan igen nehéz feladatnak 
tekintenek. Tanulságos és érdekes dolog látni, 
hogy az uradalmaiban űzött magas fokú és ki
terjedt állattenyésztésnek semmiben sem volt 
akadályára, hogy úgy nyugalom, mint legelő 
dolgában a vad is megkapja a magáéi." So
mogy megyei mesterséges fácánosaiban 
(Csurgó. Vörs) a fantasztikusnak tűnő évi 
32 000 darabos teríték sem számítóit ritkaság

nak. Ugyanakkor a gróf Károlyi Lajos-ttle vi
lághírű Tótmegyeien (Nyitni vm > az éves fá
cán mennyisége ..mindössze” 10 000 darab 
volt! Jórészt Festeticsnek köszönhető, hogy 
Somogy megye akkori vadállománya mind 
mennyiségileg, mind pedig minőségileg a leg
jobb hírnévnek örvendett a hazai és a külföldi 
vadászok körében. Berzencei vadászterületei 
és vadászatai világhírűek voltak. Ezt részben 
annak is köszönhette, hogy kiválóan képzen 
vadászati szakszemélyzetet alkalmazott Közü
lük is kiemelkedett Hám Ferenc uradalmi 
erdő- és fővadászmester, aki egyúttal az Or
szágos Magyar Vadászati Védegyletnek is ré
gi. igen agilis tagja volt. Festetics egyébként 
kitűnő lövő hírében állott, s nevéhez fűződik 
az a történeti tény is, hogy először ő hozatta be 
hazánkba a kitűnő angol vadászpuskákat.

Festetics tagja volt a Budapesten 1881. de
cember 18-án megalakult ..budapesti galamb

lövész-«gylct"-nck. melynek tagsága egyhan
gúlag választmányi taggá választotta. Kezdet
ben több versenyen is elindult és igen jó helye
zéseket ért cl. Emellett nagy lelkesedéssel vett 
részt a budapesti évenkénti agancskiáUítások 
előkészítésében, azok finanszírozásában. Bő
kezű mecénásként 50 forintot jegyzett azon az 
aláírási íven. amelyet 1882-ben a kiállítás ren
dezői bocsátottak ki azzal a céllal, hogy a be
folyt összegből a kiállítás évenkénti folytonos
ságát biztosítani tudják Festetics vadász társai
-  mind grófok, bárók -  többnyire csak 10. 
esetleg 20 forintot jegyeztek, persze akkori
ban ez is igen tekintélyes összegnek számított. 
Tagja volt az Országos Magyar Vadászati Vé
degyletnek.

Festetics híres volt vendégszeretetéről. Min
taszerűen berendezett és kezelt vadászterülete
in sok előkelő vendég fordult meg. Közülük 
csak néhányat említek meg. a teljesség igénye

nélkül: 1885-ben és l8K8-han berzencei terü
letén vadászott a walesi herceg - később VII 
Edward néven angol király -. aki összesen 8 
szarvasbikát, valamint nagy mennyiségű f»>g- 
l>«t és fácánt lőtt. 1887-ben Rudolf trónörökös 
töltött 3 napot ugyancsak Berzencén. s cser
készve 52 darab őzhakot ejtett cl. 1893-ban 
Albert szász királyt és feleségét látta vendégül 
Keszthelyen. 1899 tavaszán Ferenc Ferdinánd 
főherceg, trónörökös vadászon Berzencén. 
ahol 3 napi cserkészeten 66 darab őzhakot 
lőtt. A  trónörökös 1907 tavaszán ugyancsak 
Berzencén 33 darab szalonkát lőtt. majd 
ősszel 2 nap alatt 3046 darab fácánt lőtt a je
lenlévő vadászokkal együtt. 1910-ben. a híres 
berzencei facánvadászatokon. amelyen a tró
nörökös ismételten részt vett. 3 nap alatt - II 
vadász részvétele mellett - összesen 10 618 da
rab vad esett. Egy alkalommal Frigyes főher
ceg és felesége -  aki akárcsak férje, szintén 
szenvedélyes vadász volt - Izabella főhcReg
asszony vadászuk 2 napig Keszthelyen. A  te
ríték 3324 darab fácán volt

Festetics Tasziló egyéni lójegyzéke is fan
tasztikus. Az erre vonatkozó adatok megülál- 
hatóak abban a díszalbumban, amelyet gróf 
Esterházy Mihály és Egervári Gyula állítottak 
össze és muütuk be az 1900-as párizsi kiállí
tás magyar vadászati csoportjában. E szerint a 
gróf 18TO-IÓ1 1898 december 31-ig lőtt: 507 
szarvasbikát. 679 zergét, 219 dámvadat. 829 
őzet. 12 sikétfajdLikast. 16 255 fácánt. I csá
szármadarat. 12 433 nyulat, 1828 üregi nyu- 
lat. 4299 foglyot. 322 fürjet. 1872 erdei sza
lonkát, 149 mocsári szalonkát (sárszalonkát). 
3 vadludat, 845 vadkacsát. 840 szárcsái. 1 far
kast. 21 rókát. 1 vidrát. 2 nyestet. 1 vadmacs
kát. és 31 darab egyéb kártékony vadat, össze
sen 41 075 darabot. Ebben az időben ennél 
nagyobb darabszámmal bíró lójegyzéket csak 
a király és Frigyes főherceg tudhatott magáé
nak. Hám Ferenc fővadásza álul 1911-ben köz
zétett egyik utolsó lójegyzéke - 83 775 darab
bal - már egészen fanusztikus.

Nagy kár. hogy 1912 után -  ekkor halt meg 
kedvenc fővadásza. Hám Ferenc -  egyre keve
sebbet hallat magáról. Kevés magyar főúr lett 
annyit az okszerű vadászat, vadtenyésztés 
megteremtéséért, mint ő. Lelkes mecénása 
volt a vadászati kultúrának is. annak ellenére, 
hogy gondolauit, tapasztalatait a vadászatról 
soha nem vetette papírra. Egyetlen cikkét sem 
olvashatjuk a korabeli vadászújságokban.

Festetics Tasziló 83 éves korában. 1933. 
május 4-én. Keszthelyen hunyt el.

Bányai József

RADN0TEX
VADASZOK, 

VADÁSZTÁRSASAGOK ((CHERIANQí 
FIGYELEM!!!

A KERMI által ellenőrzött, 
kiváló minőségű rövidujjú póiók érkeztek társaságunkhoz 
„vadászzöld” színben S, M, L, XL, XXL MÉRETEKBEN. 

195 GRAMM/NM-ES SZUPERMINŐSÉG!
Igény szerint utánvéttel mintát is küldünk. 

Címünk: RADNOTEX Kft.
8840 Csurgó, Csokonai u. 9. Tel.: 82/471-174, 471-387

Fax: 82/471-387.

(CHERIANÖ) h a  MOST RENDEL, 
BIZTOSAN NYER!!!

RADNOTEX

FELHÍVÁS SZAKMÉRNÖKI KÉPZÉSRE
A  OATE Állattenyésztési Főiskolai Kar. Hódm ezővásárhely felvételt 

hirdet az 1995  szeptem berében induló

VADGAZDÁLKODÁSI SZAKMÉRNÖK KÉPZÉSRE
A  képzés levelezőrendszerű, a tanulm ányi idő 1.5 év (3  félév), 

félévenként 3 x 5  napos konzultációkkal.
A  képzés önköltséges, a felvételi pályázatokat felsőoktatási 

jelentkezési lapon kell benyújtani.
A  pályázathoz mellékelni kell a főiskolai vagy  egyetem i végzettséget 

tanúsító oklevelet vagy  fénymásolatát.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 1995. SZEPTEMBER 10.
A  továbbképzéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást a főiskolai 

kar továbbképzési csoportja ad!
Cím: DATE Állattenyésztési Főiskolai Kar, 6 8 0 0  Hódmezővásárhely, 

A n d rá ssy  út 15. Telefon: 62/346-466/159  Telefax: 62/341-779.
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A MÚLT EV LEGERŐSEBB TRÓFEÁI

H U B E R T U SZ  VT. 
N A G Y K A N IZ S A  

14,07 KG 
2 5 6 ,7 8  IP 

13 ÉV. ÉRETT

G E M E N C I EVG 
K A R A P A N C S A  

11,78 KG 
2 3 4 ,3 7  IP 

11 ÉV, ÉRETT

K IT T EN B ER G ER  V T  
V O K Á N Y  
5 ,35  KG 
211,61 IP 

12 ÉV. ÉRETT

G Y U LA J  RT. 
G Y U LA J  
3 ,95  KG 
199.75 IP 

12 ÉV. ÉRETT

F Ü Z E S A B O N Y  ÁG  
6 0 0  G R  
167.15 IP 

4  ÉV. IG A Z O L Á S

BÉKE  VT. 
J Á S Z J Á K Ó H A L M A  

6 0 3  GR 
165.87 IP 
5  ÉV. - 3  

(középső  kép)

G Á R D O N Y I G. V T  
EGER 

551 GR 
159,89 IP 
3  ÉV, - 3

P IL IS I PEG  RT.
G YA R M A T PU SZT A  

8 0  C M  
210,40 IP 

7 ÉV, ÉRETT
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TRÓFEA KFT. AJANLATA:
NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN AZ ALÁBBI CSEHSZLOVÁK GOLYÓS ÉS SÖRÉTES 

VADÁSZFEGYVEREK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN, KEDVEZŐ ÁRON:
GOLYÓS FEGYVEREK:

C 2 -5 3 7  7 x  64  CAL.

C Z -5 37  .3 0 -06  CAL. STAND.

C Z -5 37  .243 W INCH. LUXUS+RÜCHST. 

C Z -5 37  .308 WINCH. LUXUS+RÜCHST. 

C Z -5 37  .22 HORNÉT LU XU S RÜCHST. 

C Z -5 37  6 , 5 x 5 5  SE  LUXUS+RÜCHST. 

C Z -5 37  FS  7 x  64  LU XU S 

Z K M -4 5 2  M 2E  .22 LR. STANO. 

Z K M -4 5 2  M 2E  .22 W M R STANO. 

Z K M -4 5 2  M 2E  .22 W M R LUXUS

CZ-511 LU XU S .22 LR.

Z K K -6 0 0  7 x  64  STANO.♦GYORS. 

Z K K -6 0 0  .3 0 -06  STAND.♦GYORS. 

Z K K -6 0 0  7 x  64  MCUC+GYORSÍTÓ  

Z K K -6 0 0  .270 W INCH. STANO.

GYORSÍTÓVAL 

Z K K -6 0 0  6 , 5 x 5 5  MCUC+RÜCHST.

GYORSÍTÓVAL 

ZKK -601  .308 WINCH.

M CUC+GYORS.

Z K K -6 0 2  .375 HHM  STAND. 

Z K K -6 0 2  .300 W INCH. MAG.

SÖRÉTES FEGYVEREK:

Z P -M 9  12/70 -  BRÜNNER 16/70

VEGYESCSÖVŰ FEGYVEREK:

Z H -30 4  1 2 / 7 x 5 7  R 

BRNO 502.10 1 2 Í3 0 -0 6  

BRNO 502.2 1 2 / 7 x 5 7  R 

BRNO 502.1 12/5,6 x  52 R 

BRNO 502.4 12/.222 RÉM.

BRNO  502.8 12/308 WINCH. 

BRÜNNER 55 121222 RÉM. 

BRÜNNER 500  12/7 x  65 R.

VARJUK VISZONTELADOINK JELENTKEZESET
tt •• //

GODOLLON, AZ ISASZEGI UTÓN LEVŐ NAGYKERESKEDELMI RAKTARUNKBAN
Telefon/telefax: 28/330-291; 28/320 -760  

Nyitva tartás: hétfőtől csütörtökig: 7 -1 5  óráig, pénteken: 7 -12  óráig

W INKLER RÓBERT

S Z O R ÍT Ó
MIÓTA EM BER  AZ EMBER, MELLETTE TÉBLÁBOL 
ÉS  SZOLGÁLJA LEG HŰSÉG ESEBB TÁRSA, A  KU 
TYA. MIÓTA KUTYA A KUTYA, MELLETTE TÉBLÁ- 
BÓL ÉS H ASZN ÁLJA  KI GAZDÁJA, AZ  EMBER. EZ A  
BÉDEKKER BEVEZETÉS A  FAJTÁK, A  FAJTATISZ
TÁK ÉS KEVERÉKEK, A  KEDVENCEK, FELEBARÁ
TOK ÉS RETTEGETT ELLENFELEK VILÁGÁBA. 
W INKLER  ÚGY „TÁLALJA FEL" AZ  EBEKET. HOGY 
M IKÖZBEN RÖHÖGVE OKULUNK, MEGVÁLTOZIK A 
V ISZONYUNK, ÉS MOSTANTÓL GARANTÁLTAN 
M ÁSKÉPP  LÁTJUK ŐKET, MAGUNKAT, MEG  M IN 

KET ÍGY EGYÜTT.

MEGVÁSÁROLHATÓ MINDEN JELENTŐSEBB 
KÖNYVESBOLTBAN ÉS PAVILONBAN.

Á R A : 3 5 0  Ft

MEGRENDELHETŐ POSTAI UTÁNVÉTTEL, 
20%-ÓS KEDVEZMÉNNYEL 

A KOZMOPOLISZ RT.-TŐL. A MAGYAR NARANCSBAN 
TALÁLHATÓ SZELVÉNYEN.

ClM: BP. XI., KARINTHY FRIGYES U. 24. TEL.: 209-2603.

• «

LEPJÜNK AKCIÓBA!

A VADRIASZTO ASA SM B»
A VADRIASZTÓ KÉSZÜLÉKET MEGVÁSÁROLHATJA 
A MAGYAR VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGÉBEN: 

BUDAPEST V., HONVÉD U. 8., IV. EM. 3.. 
VAGY MEGRENDELHETI A POSTAI CÍMÜNKÖN: 

1245 BUDAPEST. PF. 1209



Kabátlopásügybe keveredtünk?
A módszer egyáltalán nem újkeletű, ha 
valakit nem sikerül legális módszerek
kel ..ártalmatlanná tenni” , hírbe kell 
hozni, hogy ..kabátot lopott’*... mert a 
végén sokan úgy gondolják majd: 
„nem zörög a haraszt, ha nem fúj a 
szél."

Dr. Szíva Miklós, a Kisalföldi Nim
ród Vt. elnöke 1995. február 14-én(!) - 
igazán drámai hangvételű -  levelet írt 
dr. Lakos László FM  miniszternek, 
hogy a Pannonvad Vt. területén, 
amelynek név szerint is megemlített 
tagja vagyok, idén január 28-29-én 
megrendezett külföldi bérvadásytatá
son -  úgy hallotta - rendkívül súlyos 
szabálytalanságok történtek, és kérte a 
miniszter mielőbbi intézkedését. E  le
velet természetesen eljuttatta több va
dászati fórumhoz, a megyei vadászati 
felügyelőhöz, a Bérkilövö és Független 
Vadásztársaságok Országos Szövetsége 
elnökéhez, aki vállalta, sót ragaszko
dott hozzá, hogy -  „segítő szándék
kal** -  a levelet fölolvassa a Magyar 
Vadászati Kollégium ülésén.

M íg a Kollégium márciusi ülésén, a 
napirendek után a fölolvasást hallgat
tam. óhatatlanul eszembe jutott, mint
ha átéltem volna már ..vadászéletem- 
ben” hasonló szituációt. Amikor két.

a saját vadásztársaságomról szóló, kri
tikus hangú cikkem miatt fegyelmivel 
kizártak a Börzsönyi Csapajev Vadász- 
társaságból. vagy amikor eretnek né
zeteim: a megyei szövetségek önállób
bá alakítása és az egyéni szövetségi 
tagság bevezetésének hirdetése, de 
konkrétan két jogtalanul felvett és 
visszafizetett kilométcrpénz felvétele 
miatt fegyelmivel eltávolítottak a Nim
ród vadászújság éléről.

Ültem és hallgattam az álszent máz
ba bújtatott rágalmakat, a bőrömön 
éreztem a Kollégium tagjainak bizony
talanságát és azon gondolkoztam, va
jon melyik lenne a nagyobb hiba. ha itt 
és most azonnal elkezdenék védekez
ni. magyarázkodni, cáfolni vagy ha le
gyintek a szemenszedett hazugságok
ra. amelyeket a lejáratásomra, lejára
tásunkra. a Pannonvad Vt. területének 
elvételére koholtak.

Amikor a Börzsönyi Csapajev Vt. 
fegyelmit indított ellenem - védekez
tem. Mégis kizártak... és csak később 
derült fény az igazságra, aminek egye
nes következménye lett a társaság hiva
talos föloszlatása. Az 1989-es országos 
vadászati választások előtt egy-két hét
tel a „kedvemért" rendkívüli ülést tar
tott a M AVOSZ Országos Intézőbizott

sága. hogy az előre megtervezett kon
cepció alapján kirúgjanak. Ki is rúg
tak. Ekkor is próbáltam védekezni, 
egészen a Munkaügyi Bíróság első tár
gyalásáig. ahol rá kellett döbbennem: 
talán nem véletlen, hogy a bíróság el
nöke magához vonta az ügyemet és 
szinte a meghallgatásom nélkül hirde
tett ítéletet. A  megyei szövetségek még 
abban az évben önállóak lettek, s ha 
valódi érdekképviseletre vállalkoznak, 
föladják kényelmüket és idén bevezetik 
az általános egyéni tagságot.

Úgy tűnik, ha ..védekezem” -  az el
ső menetben elvesztem a .Játékot” , 
amiből azt a logikus következtetést il
lene levonnom, itt az ideje kipróbálni, 
mi történne, ha ezúttal egyáltalán nem 
védekeznék? Szép csöndesen meg
várnám az általunk egyébként már feb
ruár 6-án(!) kért vizsgálat lezárását, 
megköszönném a „segítő szándé
kokat", megszívlelném a jó tanácso
kat stb.

Az történne, hogy nem ismernék 
magamra, lemondhatnék a hivatásom
ról: az újságírásról. Nem hallgathatom 
el. mert tudom, hogy Szíva úr csak 
eszköz, akit mások manipulálnak, 
mert annak a bérkilövővé vált vadász- 
társaságnak az elnöke, amelyik koráb

ban ezen a területen vadászott és ma is 
nosztalgiával gondol vissza a vadgaz
dálkodásáról, vadászctikájáról hírhedt 
időkre. Szíva úr levelében azt írja, 
még nem jelentett fel senkit, csupán 
szeret sok-sok levelet írni, tanúvallo
másokat gyűjteni, vizsgálódni és ag
gódni. Szíva úrnak ugyanis nincs mit 
vesztenie, mert neki már nincs „ka
bátja” !
, Amikor a VA D ÁSZLA P  hasábjain 
elkezdtük megírni a „refercneiaterü- 
let" híreit, vállaltuk, hogy önmagun
kat a kirakatba állítjuk, abban remény
kedtünk. minden bizonnyal sokak szá
mára lesz tanulságos a sztorink. Tud
tuk. hogy kapunk majd „pofonokat”, 
irigycink száma sem fog csökkenni és 
tóbbé-kevésbé számítottunk ellenfele
ink támadásaira is.

Megtchcijük-e hát. hogy véletlenül 
a választások idejére exponált és a sze
mélyes lejáratásra koncentrált táma
dásra meghátráljunk?

Azt hiszem, hogy nem! Még akkor 
sem. ha netán több menetet kell áldoz
nunk annak bebizonyítására, hogy „a 
mi kabátunkat próbálják ellopni!”

Csekő Sándor
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A  kutyakölyök megvásárlása előtt 
alaposan tájékozódni kell a kiválasz
tott tenyésztő kutyáinak munka- és 
küllerni eredményeiről. Nem árt is
mertetni a tenyésztővel, hogy milyen 
céllal vásárolnak nála kutyát. így se
gítséget is nyújthat abban, hogy me
lyiket ajánlja.

Jó, ha írásban rögzítik az adás-vé
telt. így sok későbbi kellemetlenség
től kímélhetik meg magukat, ame
lyek csak később, esetleg egy-két év 
múlva jelentkeznek, mint a diszplá- 
zia. a lövésfélés, a csontozat alakulá
sa miatt történő, tenyésztésre alkal
matlan minősítés.

Utólag ilyen esetben a korrekt, 
nevére valamit is adó tenyésztő kár
talanítja a vevőjét. A  vizslák kivá
lasztásánál magam már 6-7 hetes kis
kutyáknál megfigyelem a riasztó
pisztoly hangjára való viselkedést, 
sőt az orr használatát is ellenőrzőm 
úgy. hogy szél alól közelítek az előre 
kitett kolbászdarabkára, magammal 
csalogatva az összes kiskutyát, és bi

zony 5-6 ismétlés után is mindig 
ugyanaz a két-három kölyökkutya 
húz elsőként az illatozó falatka felé. 
A  módszerem miatt többen vitába 
szálltak velem, rengeteg ellenérvet 
sorakoztattak fel, de a tény az, hogy 
az általain kiválasztott kiskutyák ké
sőbbi vadászati adottságai minden 
esetben igazolták a módszer helyes
ségét: az anyától elválasztott kölyköt 
6-7 hetes korában a vásárlást követő
en, lehetőleg nagyobb megrázkódta
tás nélkül „illik” a vevőnek a végle
ges helyére szállítania. A z  új otthon 
kellemesebbé tehető, ha hoz az anyja 
óljából néhány marék szalmát vagy 
egy darab rongyot, amelyek számára 
ismerős illatúak. A z  új kutyaházba 
nem árt elhelyezni egy prémdarabot, 
akár egy rossz kucsmát, amelyhez 
hozzábújhat a kis jövevény. Nem sza
bad megfeledkezni arról, hogy 
minden élőlényt megvisel a környe
zetváltozás, embert, állatot, de még 
a növényt is. A  kutya a szagok vilá
gában él, és az első élményeket az új

gazdával és a helyével is ezen keresz
tül mérlegeli. Nem haszontalan do
log tehát, ha az ismerkedés idején a 
gazda keze nem szappan-, hanem 
csábítóan rádörzsölt sajt- vagy sza- 
lonnailiatú. A  kiskutya nagyon sokat 
alszik, általában félórás játékot egy
órás alvás követ. Ha több kutya él egy 
udvarban, akkor rendszerint nincs 
különösebb gond a kis jövevénnyel, 
de ha maga van egyedül, akkor bi
zony sokat kell vele foglalkozni. Azt 
semmi esetre sem ajánlom, hogy a 
család minden tagja azonnal és egy
szerre akarjon vele játszani, vagy ne 
adj isten treníroztatni a kiskutyát. A  
nyugalmát biztosítani kell minden
képpen, mert nagyon kellemetlen 
idegi elváltozásoknak tesszük ki el
lenkező esetben. A z  ólban, vagy ké
sőbbi helyén kiváltképpen a teljes 
nyugalmat kell megadni, ott érezze 
biztonságban magát. A  jó kutyaól fá
ból készül, szigetelve hideg, eső és 
szél ellen, praktikus, ha 10-15 centi
méteres lábakon áll. Fedele nyitható.

a takarítása így könnyebb Amennyi
ben szabadon áll. fordítsuk úgy, hogy 
keleti vagy délkeleti irányba nézzen a 
bejárata, de onnan szemmel tarthas
sa a ház bejáratát, teraszát, illetve 
azt a területet, ahol a leggyakrabban 
láthatja a gazdáját. Ezzel megelőzhe
tő sok rossz szokás kialakulása, mint 
pl. nyüszítés, ugatás vagy az, hogy 
nem használja az ólat. ugyanakkor 
az ideális kutyaház-clhelyezés már 
biztosítja a kapcsolattartás alapját. 
Erre később nagy súlyt fektetünk a 
kiképzés és a vadászat során. Szán
dékosan írtam a kiképzés szót. mert 
vallom, hogy a jó vadászkutyát nem 
„idomítani” , hanem kiképezni, taní
tani, rávezetni kell a tőle elvárható 
feladatok tökéletes végrehajtására. A  
vadászkutya teendője sokrétű, ezért 
ez az alap fegyelmi gyakorlattól az 
összpontosított figyelmet igénylő ki
tartó. többórás terheléssel járó, fo
lyamatos munkavégzésig, sok-sok 
részfeladat összességéből áll.

M iko la  Géza
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A RENDEZVENY VÉDNÖKÉ ES KIZAROLAGOS 
TÁMOGATÓJA A ZWACK KERESKEDELMI KFT.

NEMZETKÖZI TEREPJÁRÓ AUTÓS TALÁLKOZÓ ÉS VERSENY ÁPRILIS 28 MÁJUS 1.

A PROGRAMBÓL LONG NIGHT CARAVÁN. MILOE ÉS WILDE TRIÁL 
SCHRECK SCHILAMM OPEN. MEXIKÓ SZUPER KUPA OFF ROAD MAJÁLIS

A RÉSZVÉTEI FELTÉTELE- Érvényes vezetói és forgalmi okmányok! Kú»d|ón megcímzett. 50 Ft os 
'.álaszbétyeggd e«étott. A/5 méretű válaszborítékot. hogy a részletes programot és a nevezés* lapot 

önnek *  megkúldhessúk. A MAMSZ licences versenyzői a rendezvényen csak külön engedélyei
vehetnek részt.

Mevezési határidő: áprifcs 15. DfilVE OFF ROAO. 2025 Vtsegrád. Pf 21.
Off ROAD. VADASZ . HORGÁSZ-. MIUIARY Fí LSZí Rí í í Sí K:

Vendéglátó és egyét kereskedelmi jogok értékesítését megkezdjük, jelentkezés és információ:
tel-: 84.385-043

A RENOCZVÉNY SGMOGYMEGGYES KÖZSÉGBŐL KÖZELÍTHETŐ MEG.

^^CöuaröKettnet eisen

m i m eg v a ló s ít ju k  a l m a i 
VADÁSZATAIT...

Fantasztikus lehetőség nyalavadászatra 

DÉL-AFRIKA 
egyik vadban leggazdagabb területén.

7 nap vadászat varacskos kanra. 2 4  vadász részére 8 varacskos kan vadászonként

D M  4000,-
6 vadásznap. szállás. elátás. 2 vadász 1 vadászkisérfivel. 2 transzfer, 1 nyala. 1 impala.

1 szürke duicker. 1 varacskos kan.

Vadászati lehetőség novemberig.

D M  5000,-
MOYOWOSHI/TANZÁNIA

Bivatyvadászokat vár 7 vadásznap. szálás. elátás. 2 vadász 1 vadászkiséríveL vadászonként 2 bivaly 

Uövése. Időpont: 1995. júfius 7.-no«mber 30 ig.

USD 5820,- 
MASSAILAND/TANZÁNIA

Spedáis ajánlata bivalyra. 7 vadásznap. szálás. elátás. 4 vadász 2 vadászkísérövel vadászonként 1

bivaly kilövése.

Időpont: 1995. július 7.-1996. március 31. 
USD 6500,-

A 2. bivaly kilövése USD 750.- 

lovabbi kilövések árfista szerint.

REPÜLŐJEGYEK A  LEGKEDVEZŐBB ÁRON!!!
KETTNER VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

1149 BUDAPEST. KÖVÉR LAJOS U. 23. I  C 

Tel.: 267-6570.267-6571.163-7233 Fax: 163-1499

H U B E R T U S  
Vadkereskedelm i Kft.

E R E D M É N Y E S  V A D Á S Z V IZ S G Á T  A K A R  T E N N I?

Szánja tanulásra azt a három hónapot, amelyet mindenképpen 
ki kellene várnia a jelentkezéstől a vizsga időpontjáig!

Célorientáltan, a felkészültsége folyam atos ellenőrzésével 
szervezzük vadászjelölt-tanfolyamainkat.

A  felkészüléshez minden tananyagot biztosítunk! 
A  tananyag megértését dia- és videofilmek segítik. 

Fegyverismereti vizsgára is felkészítjük.

Annak a hallgatónak, aki a tanfolyamon minden 
kötelezettségét teljesítette, mégis eredménytelen volt 

a vadászvizsgája, a tandíjának harmadát visszatérítjük.

Az alábbi címen kérjen információt:

1051 Budapest, N ádor u. 34. 
T.: 111-9608 T./F.: 131-4790

SZAKÁRUHÁZUNKBAN
kedvező áron szerezhet be mindent, 

amire a VADÁSZATHOZ szüksége van.

MÁRKÁS VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-Mannlicher, Voere, svájci-német SIG SAUER 

és az osztrák Glock pisztolyok, 
Hirtenberger lőszerek

EGYES RUHÁZATI CIKKEK NAGY ÁRENGEDMÉNNYEL

Fegyverjavítás a boltunkban:

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-H O RG ÁSZ  ÁRUHÁZ 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

SŰRÍTÉS. GOLYÓS ÉS MAROKLÖHCYVtREK. CÍUÖVÖ PISZTOIYOK KlXCNUCÍS KALIBERBEN IS 

LÉGFEGYVEREK. GÁZ . RiASZTÓMSZTOtYOK HAGY VÁLASZTÉKBAN
*

ENGEOCLY NÉLKÜLI. HATÁSTALANÍTOTT FEGYVEREK 
*

Rí PUCÁK ES EGYES VADÁSZATI KKGÍSZfTÖ FELSZERELtSEK InAirat. tivctfe*. Um ««]
*

FEOYVERJAVlTO mOhely
*

KIS ÉS NAGYKERESKEDELMI árusítás %
10 7 ; BUOAPCST. W f S S U l N Y IU  74 T Í U F O *  322 4 0 0 2  

NYITVA TAKTAS Hétfó c M O t iO k .  *  30  17 00. p#ot#4 8  3 0  14 30



Kettnec
N IM R Ó D

K E R E SK E D E LM I Kft

P P P P

Rend. szám Ár Szálkereszt Rend. szám Ár

21030 4 x 1 5  légpuska-céltávcső szerelékkel 2 300,- 20016 8 x 30 TASCO Standard keresőlátcső 7 000.-
21031 4 x 2 0  légpuska-céltávcső szerelékkel 4  500.- • 20018 7 x 50 TASCO Standard keresőlátcső 9 700.-
21070 6 x 40 céltávcső TASCO Super 12 800.- 30/30 20019 10 x 50 TASCO Standard keresőlátcső 9 700.-
21072 3 -9 x 4 0  céltávcső TASCO Super 15 800.- 30/30 20129 8 x 56 TASCO gumírozott keresőlátcső 39 900.-
21237 3 -9 x 4 0  céltávcső TASCO gumírozott 18 400,- 1 20062 8 -2 0 x 5 0  TASCO gumírozott keresőlátcső 31 200.-
21164 3 -1 2 x 5 2  céltávcső TASCO Euro 43 400.- 1

AZ OPTIKÁK MEGRENDELHETŐK CSOMAGKÜLDŐ SZOLGÁLATUNKNÁL: 1701 BUDAPEST. PF. 67. KAPHATÓK SZAKÜZLETEINKBEN: 
1061 BUDAPEST. ANDRÁSSYU. 12. TEL.: 132-3180. #  6721 PÉCS. BAJCSY-ZS. U. 3. TEL.: 72/313-904 # 3 2 0 0  GYÖNGYÖS. RÓZSA 
U 2 TEL : 37 311-898. #  3400 MEZŐKÖVESD. DÓZSA GY. U. 2. TEL.: 49/312-011. •  8901 ZALAEGERSZEG. TOMPA U. 1.

TEL.: 92/313-523 •  6720 SZEGED. STEFÁNIA U. 9. TEL.: 62/312-782.

V Á R J U K  K E D V E S  L Á T O G A T Ó I N K A T  A F E H O V Á N  
1995. ÁPRILIS 7-11. KÖZÖTT A BNV D PAVILONJÁNAK 502/L STANDJÁN.
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ARGOSZ Biztosító Rt. • •
Mi biztosítjuk m indazt, ami fontos Önnek

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT-nél
SZ E K SZ Á R D O N ! 7100 Szekszárd. Kossuth  Lajos u. 32.

Telefon: (74) 319 6 0 9  
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek, fegyverek

bizományi árusítása.
Trófeabírálat -  fegyverjavítás, belövés -  vizsgáztatás -  tévcsőszerelés -

fedett lőpálya.
Nyitva tartás: hétköznap 8 -1 7  óráig, szom baton 9 -1 2  óráig.

1021 Budapest. Tárogató üt 26/a. 
TelTfax: (06-1)274-2601 

115-0526 
135-6332

Trófea export • Vendég vadásztatás • Teljeskörü szolgáltatás
Német -  Osztrák -  és svájci irodák képviseletében, egy kizárólag 

magyar tulajdonú cég. vadászterületek felajánlásait fogadja.
Gyors pontos ügyintézés -  KÉRJE  ÁRJEGYZÉKÜNKET!

Adja meg felajánlásait.
Belföldi szerződéses ügyfeleinknek fizetési biztosítékot adunk. 

Szakmai tájékoztatással és tanácsadással segíti 
munkájukat közvetlenül:

Pintér M iklós vadászati igazgató  
Mobiltel.: (06-60) 324-878

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

V ________________. . __________________________ /

Vadászfegyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légpisztolyok, va
dász sórétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy választék
ban kaphatók.

A Z  O LA SZ  RC  ÉS N O R M A  LŐSZEREK  
K IZ Á R Ó LA G O S  F O R G A L M A Z Á SA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel.Áax: 260-9262, tel.: 261-2537. 
Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belövését, bevizsgáztatását, céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavitó műhelyünk címe: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74. 
Telefon: 321-1607. Ugyanitt D ISZKONT árusítás.

VADÁSZOK, H O RG Á SZO K  FIG YELM ÉBE!
A VA0€X MEZÖFÖtOI RT. ISMÉT EGY ÜJ LEHETŐSÉGET KÍNÁL ÖNNEK. HOGY AZ

E R D IN G IJA G E N  UND F1SCHEN K IÁ LLÍTÁ ST
MEGTEKINTHESSE ÁPRILIS 27-29. KÖZÖTT.

Részletes információk 
és jelentkezés: 

V A D E X  Mezőföldi Rt. 
Vadászat- és 
Utazásszervezd Irodája 
8000  Székesfehérvár, 
Tolnai u. 1. 

Tel.: 22/329-421. 
22/316-473/145.



VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  vadászat é s a vadgazdálkodás, a 
vadkár következményei körüli jogbi
zonytalanság jelzi: mielőbb szükséges 
megalkotni az új vadászati törvényt. E 
témák továbbra is foglalkoztatják a 
sajtót, csakúgy, mint az orvvadászok 
e*eni fellépés sürgetése.

Több lap is tudósított a Magyar Bérki
lövő é s Független Vadásztársaságok 
Országos Szövetségének első kong
resszusáról. „A  föld tulajdonosait il
lesse meg a vadászat é s a vadgazdál
kodás joga. övék legyen az ezzel járó 
haszon és viseljék a vadkár terheit is "
-  summázta a tanácskozás állásfogla
lását a N é p sza b a d sá g  A zé  a vad, 
aki... című beszámolója. A  lap idézte 
K ovács Á rpádot, a szövetség elnö
két, aki szerint: „a tulajdonviszonyok 
megváltozása, a kárpótlás, a privati
záció é s a szövetkezetek átalakulása 
következtében időszerűvé vált a vadá
szati jog üjbóli szabályozása. A  vadá
szok egy része a földtulajdonhoz köt
né a vad tulajdonjogát, m ások szerint 
állami tulajdonban kellene hagyni az 
állományt. (...) Már túlhaladta az idő 
azt a felfogást é s gyakorlatot, hogy 
kizárólag az állam rendelkezhet a va
dállomány, a vadászat joga fölött. El
döntésre vár az is. hogy kié legyen a 
lelőtt vad, illetve annak értéke A  ta
nácskozás résztvevői szerint azé aki
nek a tulajdonán elejtették a vadat."

„A  vadon élő állatok maradjanak álla
mi tulajdonban, tekintet nélkül arra, 
hogy vadászhatóak-e vagy sem. Ezt 
szorgalmazza a Független Vadászfó
rum " -  olvasható a M a g y a r  Nemzet 
Jó  vadgazda az állam ? című írásá
ban. A  szervezet főtitkára. Bán  Is t
ván szerint azért fontos, mert egyedül 
az államnak vannak olyan jogosítvá
nyai. amelyekkel az „uratlan jószá
go t " megóvhatja a kipusztulástól. ..A 
készülő vadásztörvény ismertté vált 
részletei szerint a jövőben csak egy- 
egy terület hosszú távú ütemterve 
alapján engedélyezik a vadászást. Eh
hez a vadvédelmi szervezeten belül 
vadgazdálkodási hatósági rendszert 
kell kiépíteni. (...) Fönnáll-e a veszély, 
hogy a részvénytársaságokká vált va
dászegyletekbe beszivárog a külföldi 
tulajdon, a külföldi érdek? Igen. állítja 
Bén István. M ég az önkormányzati 
törvény is lehetővé teszi, hogy külföl
d i-m agyar gazdasági társulásban a 
vadászterület részben a nyugati tőké
nek, mint itthoni jogi személynek el
lenőrzése alá kerüljön. Ezt a veszélyt 
is elhárítaná a hatósági rendszer. Lé
nyeges. hogy e szervezet ne legyen 
központosítva, hanem az adott terüle
teken saját felelősséggel vizsgálód
hasson és dönthessen.*'

A  magyar vadászterületeken folyó

rablógazdálkodás és az orvvadászok 
aktivizálódása miatt minőségileg rom
lott és mennyiségileg csökkent a m a
gyar gímszarvasállomány -  hívja fel a 
figyelmet az Esti Hírlap Szarvashi
bák, fo g a s  kérdések című cikke 
„Gátlástalanná vált a vadorzás, a vad 
illetéktelen elejtése, ellopása, amely 
egyre gyakrabban torkollik atrocitá
sokba, a vadászok és vadorzók össze
csapása már eddig is több emberál
dozatot követelt. A  szarvasirtás követ
kezményeiként ugrásszerűen csök
kent. túl fiatal lett és genetikailag is 
degradálódott a szarvasállomény. 
Emellett csökkent az őz-, a muflon és 
a dámvadlétszám is. A  szarvasbikák 
többségét külföldi bérvadászok ejtik 
el. s  a magyar vadászat gazdasági be
vételeinek nagy része a külföldiek va
dásztatásából származik. A z  illetéke
sek intő jelként értékelik, hogy mind 
több az eredménytelen bérvadászta
tás, é s az ebből származó bevételki
esés. A  vadászati kollégium szakem
berei szerint az a kívánatos, hogy  a 
készülő vadászati törvényben rögzít
sék: a vadon élő állatvilág az állam tu
lajdona. (...) Kívánatosnak tartják, 
hogy  tíz évre szóljon a vadászati jog 
bérbeadása, é s a bérleti díjat a va
dászterület valódi értéke alapján a ha
tóság állapítsa meg. A  vadászok szor
galmazzák, hogy külföldi természetes

és jogi személy Magyarországon vadá
szati jogot sem kijelölés, sem  haszon
bérlet útján ne szerezhessen meg."

A  rabsicok elleni keményebb fellépést 
sürgeti a M agya r  Hírlap is. N ő  a ha
zai orvvadászat című írásában az el
múlt hónapok tapasztalatairól hang
súlyozza: „Magyarországon is egyre 
nagyobb károkat okoz az illegális ál
lat-, trófea- é s szőrmekereskedelem. 
Különösen sok  védett ragadozó ma
darat lőnek ki az orvvadászok, de vid
rák, parlagi viperák is gyakran válnak 
áldozatává a pénzszerző akcióknak. 
A z  állatok megóvását nehezíti, hogy a 
bíróságok meglehetősen enyhén ítélik 
meg az állatpusztítást. A z  elkövetők a 
legtöbb esetben elkerülik a felelős- 
ségrevonást. (...) A  világszerte növek
vő illegális állatkereskedelem megállí
tására egyre szigorúbb szankciókat al
kalmaznak. Afrikában például nem is
mernek kíméletet az orvvadászokkal 
szemben, az elefántok, orrszarvúak 
megóvása érdekében lelövésüktől 
sem  riadnak vissza a kivezényelt kato
nák. A  hazai szakemberek nálunk is a 
mainál szigorúbb hatósági fellépéstől 
é s a parlamenti tárgyalásra váró ter
mészetvédelmi törvény elfogadásától 
várják az élővilág hatékonyabb védel
mét."

összeállította: K. E.

A Magyar VADASZLAP
szerkesztőségében 

az alábbi könyvek kaphatók
Cím: 1054 Budapest, Honvéd u. 8. IV/3. sz.
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Kiadó, Keszthely 1995, 206 p.)

Dr. Csőre Pál: A  magyar vadászat 
története (Mezőgazda Kiadó. Buda
pest. 1994, 310 p. Ára: 1900 Fi).

I>ovás/ Sándor: A  vadászat lázá
ban, Celvács (Kontroll Kiadó, 1993, 
154 p. Ára: 340 Ft).

Wentzeiy Dénes: Üzen az erdő (Lip- 
ták Kiadó. Balatonfcnyves, 1993, 228 
p. Ára: 295 Ft).
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dapest. 1992, 149 p. Ára: 198 Ft).

Id. és ifj. Fuchs Antal: Dicsértes- 
sék a Bakony (szerzői kiadás, Press 
Kiadó. 1994, 199 p. Ára: 5S0 Ft).

A  vadászati ismeretek kézikönyve
négy kótetben (rcprint kiadás. Lipták 
Kiadó. 1993. Ára: 4900 Ft).

Szidnui-Bognár-Hus/ár: Magyar- 
ország aranyérmes trófeái 1970-tűl 
1988-ig. (Ára: 2000 Ft.)

Balogh Gábor: Véges vadászmezők
(s/erzői kiadás. Partium Irodalmi 
Társaság. 1993. G>őr. 129 p. Ára: 210 
Ft).

Széchenyi Zsigmond: Ahogy elkez
dődött... (Amicus Kiadó. Budapest. 
1994, 235 p. Ára: 548 Ft).

Nagygyörgy Sándor: Zsákm ány-
Prey-Beute, fotóalbum (Pelikán K i
adó. Budapest, 1994, 120 p. Ára: 
1500 Ft).

Dúcz László: A  közöttünk élő tu
rulmadár (Antológia Kiadó. Lakile- 
lek, 1993. 118 p. Ára: 418 Ft).

Kovács György, Heltay István: A  
mezei nyúl (Hubertus Bt., Magyar 
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Ezek a könyvek a FeHoVa-n is kap
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standján.
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VADASZOK, 
VENDÉGEK

Minden évzárás izgalommal kí
sért számvetés is. Egyik oldal
ról az elért teríték, vagyis az 
egész éves munka gyümölcse, 
a másik oldalról a vadászati le
hetőségek értékesítése. Meg
nyugvással lehet elmondani, 
hogy a magyar vadgazdálko
dás, a vadásztatás továbbra is 
bizalmat élvez a külföldi vadá
szok között. 1994 évben 
23 230 vadászengedélyt vál
tottak ki, amely nagyságrendi
leg megegyezett az 1993 
évivel.

Hasonlóan nem változott a 
hazai vadászok száma sem. Az 
elmúlt évben összesen 48 452 
vadász váltott vadászjegyet. A 
vadászok fegyelmezettségét 
mutatja, hogy 1995 február 
28. napjáig a 95 %  kiváltotta 
vadászjegyét.

Nem kis érdeklődés kísérte 
az Országos Idegenforgalmi Hi
vatal utazásszervezési tevé
kenységre vonatkozó szigorítá
sait, amely néhány kevésbé 
felkészült, vadászatszervezés
re specializálódott irodát igen 
érzékenyen érintett. Tudomá

sul kell venni, hogy a világon 
mindenütt igen szigorú előírá
sok vonatkoznak akár a belföl
di, akár a ki- és beutaztató cé
gekre. Aligha lehet vitatni az 
utaztató irodák és a vendégek 
közötti kapcsolatot, hiszen a 
jogszabály több hatósági enge
dély beszerzését is kötelezővé 
teszi. A piaci versenyben pedig 
minimális idegenforgalmi isme
retek és nyelvismeret híján 
nem lehet talpon maradni. Az 
elmúlt évben az OIH elbírálta a 
benyújtott kérelmeket. Addig, 
amíg 1994 év elején a megyei 
vadászati hatóságok 146 vadá
szatszervező céget tartottak 
nyilván, 1994 december 31. 
napjával 90 vadászatszervező 
iroda kapta meg a hivatalos be
jegyzést. Ez azt jelenti, hogy a 
Magyarországon nyilvántartott 
mintegy 800 idegenforgalmi 
tevékenységet végző irodán 
belül 90 vadásztatás-szerve
zéssel Is foglalkozik.

A vadászok és az idegenfor
galmi irodák megyék szerinti 
megoszlását az alábbi táblázat 
mutatja:

Megye
Hazai vadászlét

szám
Bejegyzett 

vadászati iroda

Baranya 2 179 5
Bács-Kiskun 2 609 3

Békés 2 303 3
Borsod-A.-Z. 3 528 2

Csongrád 1 972 3
Fejér 1 718 4
Győr-Moson-Sopron 2 142 7
Hajdú-Bihar 2 160 3
Heves 2 342 2
Jász-Nagykun-Szolnok 2 399 1
Komárom-Esztergom 1 238 4

Nógrád 1 917 1

Pest 9 285 31
Somogy 2 911 8
Szabolcs-Szatmár B. 2 190 1
Tolna 1 945 4

Vas 1 492 1
Veszprém 2 088 3
Zala 2 034 4

összesen: 48 452 90

dr. Ignácz Magdolna

M  évi versenynaptára
Április & Tmanmdatni becses Vsiász Yerwy Bidapefl-FEíKAA

29-30 fcooo játékok vajfez «neiy Gyór-ítán Erdész LE.

Májte* Vfcüsz-steef \crscn> BalaM'fÚzfrNITROKÉMlA KSE
20-21. ViÜsz-üap venwjr Baíipest-Bohra SE

27-2S Ntóáa-trap veon* Bujául-Bolyai SE

2& Nánási Kupi vaiasz ttrooua ItyJóntás

J f a u H Vtász-trap. \adász-skea verseny B ilM f t f r  NITROKÉMLA RSE

K T*kx> lótttusa vatfsz-ftcneey Szeneidre -KFSE

9. Entópudaágok táróm \alás 'crscny Keszthely

I7-&. topoly Ktpa «dá2 -*twiy Kapcsur-SELE

24. Öhra László EjsJ&mjot) háromtusa Szombathely#
24-25. Szent László sápi Hatinadász Lówyrry Gyór-Gyón Eídész LE

tolás 2. Viharsarok Kija Vkiisz Háreratosa Köösorcsa

8-9. Vfcüsz-oip. v»iisz-ska verseny Badapesi-Bolyai SE

1 Bakonyi Után E d d  verseny háromtusa Gyoa*aJrtö

Aupstus$-6 Vaiás? háiarcpa vadászveray Haidúaánfe

19-20 KORONCVMtó ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

200 K Badipes

19-20 Szea Után upi vaibz vasecy Gyér

I9-2Q Vaéász-skeö * r a y D te
V*üs-sie« verses* M lio íu z«

27.
4

50 k. Szobc*

Saf*aher2. ttDÍ&HÁROMTUSA ORSZ. WNOKSÁG Kaposvár

1 SEFAC Rí Nagyhj korocgvadtoai 75 k. Kapotár

IS-17. Yadásnapt voseny-hárocifusa (M r
4

30 S*nó: Kjpa vaíisz hfancsa *< p b é

O tó fc rtt V\DÁSZ-SK£ET ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Bafattflzfl
K-fi. VADÁSZ-TRAP ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Budapest-Botya SE

21-22. Óid Be*' vadía-üap. saiász-skeei vemy BüicesJ-BojyajSE
28-29. Határottúli M a r*  vadán Yurrsan Győr

Szövetség a vadász
sportlövészetért

Az ország területén mű
ködő vadászlövészettel 
foglalkozó egyesületek, 
társaságok munkájának 
összehangolása céljából 
megalakult a Magyar Ko
rongvadász Szövetség. 
Az alapítók feladatuknak 
tekintik a sport és vadász
kultúra ápolását, népsze
rűsítését és a sportággal 
kapcsolatos valamennyi 
feladat koordinálását. Ide 
nem csupán a hagyomá
nyos -  skeet-, trap -  ver

senyszámok tartoznak, 
hanem a korongvadászat, 
vadász-trap, vadász- 
skeet, vadász három és 
többtusa, távlövő több
tusa is. A  szövetség elnö
ke Szabó Zoltán, vadásza
ti főfelügyelő. A  minimális 
szövetségi tagdíj évente 
10 0 0 0  forint. A  lövészet 
módfelett költségigényes 
sportág, és éppen ezért 
indokolt az összehangolt 
tevékenység, a szponzo
rok támogatása.
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AZ UJRASZULETETTEK
Sú lyo s baleset történt légi vadlétszám- 
becsié * kő iben  a Délsom ogyi A g  Rt. terű 
létén, a rinyatamási vadászház közelében
m árcius 12 én. Nem  sokkal a felszállás 
után lezuhant a három férőhelyes Miller 
helikopter, é s a bentulók. dr. Kovác. 
G yörgy témavezető Rác/ Gábor, az ELTE 
V. éves hallgatói* é s Pásztó* Atti'a pilóta 
sú lyo s sérüléseket szenvedtek A  gépet az 
év elején ú|itották fel. é s  megfelelő go n 
dosságga l készítették fel a rep ú léva  A 
baleset tisztázását szakártök bevonásával 
végzik, de ennek eredményét lapzártáig 
nem  hozták nyilvánosságra. Or. Kovács 
Györgyöt az O rszágos Baleseti intézőt kör
házi ágyán kerestük fel. ahol germ ccstgo 
lya-töréssel fekszik

-  Rácz Gábor ugyanúgy járt mint én. a 
napokban operálnak minket Pásztó* Attila 
p iötatársunk sérülései súlyosabbak, egy 
műtéten már átesett, é s hála Istennek, túl 
van a közvetian életveszélyen Hihetetlen 
lélekjelenlétét csak  csodáln i tudom, mert 
emlékszem, zuhanás közben m ég áramta- 
tanította a gépet. Ha ezt elmulasztja, biz
tosan úgy  felrobbantunk volna, mint egy 
amer.ka' akciófilmen.

A z  utolsó nap történt a baleset. Egész

héten váltott személyzettel dolgoztunk a 
program szerint. Am int arról a V A D Á SZ - 
L A P  olvasóinak már több alkalommal is 
beszámoltunk, az f M  Vadgazdálkodási 
A lap által támogatott vonal-transzekt 
módszerrel vadlétszámadatokat g y ű rö t 
tünk. Ugyanúgy, mint már évek óta, az 
eiőre meghatározott murvkaterv szerint. 
Mindenkit megnyugtathatok: sem m i nem 
marod el. mert ha kikerülök innen, már 
csak  a szám ítógépes adatfeldolgozás van 
hátra- Azt pedig lábadozás közben is el 
tudjuk végezni. Egyébként a balesetig 
m inden a legnagyobb rendben ment. jó 
id ő  kiváló látási viszonyok, szélmentes 
•dó volt. Azóta volt időm mindent alapo
san  átgondolni, de m égsem  tudok elfo
gadható magyarázatot adni. Szinte a m á
sodpercek töredéke alatt játszódott >e az 
egész, mmt a gyorsított filmen. A  felszál
lás után m integy ötven méter m agasan le
hettünk. amikor váratlanul zuhanni kezd
tünk. A  m agam  részéről, amint lábra állok, 
folytatom a megkezdett munkát, mert a 
vadgazdálkodási körzettervek kialakításá
hoz a légi vadlétszám becslás m ódszerei
nek tapasztalatai feltétlenül szükségesek.

-  H  -

H ÍR E K  H ÍR E K  H ÍR E K  H ÍR E K
A  Vadát/ Könyvklub gróf Széchenyi Zfttgmond 
halálénak 28. évfordulóién. Apr»ii* 24-én  ke 
resztavató em lékünnepséget rendez a Farkas
réti temetőben. Találkozó fél kettőkor a temető 
főbejáratánál. Az ünnepség 14 órakor kezdő
dik. am ely után a neves vadászlró tisztolői el
helyezhetik a kegyelő^ virágait. A z  ünnepség 
után ugyanebben a temetőben nyugvó Krtten- 
berger Kálmán sírját koszorüzzák m eg A  
könyvklub vezetősége m inden érdeklődőt sze 
retettet vár.

Tizenöt és fél kilós, 261,07 C.I.C. pon tos  
gím szarvasegan cso t zsákm ányolt Ferdi- 
nand von H ab sb u rg  Salzburgban, az Im 
ié u-i bekerített vedé árterületen. A  bika au 
gu sz tu s 30-el terítékre kerülése után, e 
24 órás agan cssú ly  16.6 kiló  volt. Szár- 
h o ssrá tla ga  101,75, szem  ága  44  és 45, r6- 
rsakörm érete 32,85 centiméter. Pontszá
m a 1,05 ponttel több, m m t o m i -  
1992 ben terítékre került -  noszlopi a gan 
csunké. így  ez osztrák bika e gím szarvas  
világranglista  9. helyezettje.

Szigorú, ot hónapos szabadságvesztésse l járó 
ítélet született vadorzás ügyében C s o n k á 
don, *gaz. m ég csak  első fokon. A  csongrádi 
M ájus 1. Vadásztársaság területén, v isszae ső 
ként két mezei nyúltál tetten értek egy  buda 
pesti bérkilővő vendéglőst, ak.nek ..vadászhé- 
z a " volt a toruleten. A  fogerós ítéletre hamaro 
san visszatérünk.

•
Az Idei, korán Jött tavasz e szokottnál 
előbb hozta m eg hírnökeit, és ez e lső  erdei 
szalonkát tudom ásunk  szerint m árcius  
m ásod ikén  lőtték e P ilis-hegységben. Né
hány r.ap m úlva m ár m indenhonnan c sö r 
gö tt a telefon: Itt vannak! Az igazi m e gszá l
lottaknak m ár ez e lső  héten m egvolt a  m a 
daruk, vagy le ga lább is hibáztak.

A  vadászok segítségét kéri az ELTE Természet
védelmi Klub Vidravódelmi Munkacsoportjától 
Gera Pál. O rszágos felmérést készítenek a he- 
zai veszélyeztetett vadá llom ányró l, így  szá
mítanak a területet járó vadászok segítségére

Is. Ak i vidranyomot, csapét, táplálkozási m a
radványokat talál fártáben-keltébea szíves
kedjen megfigyeléseit m egosztani a Vidravé- 
dolmi Munkacsoporttal. Címük: 1156 Buda
pest. Nyírpalota utca 60. VII. emelet 29.. Gera 
Pál.

A  K T M  természetvédelmi h ivatala és e M a 
gyar M edárten i és Természetvédelmi E gye 
sület február 23-án  tertotte sejtótá|é közte- 
tó^át székházéban. Dr. K a lo tá s Zso lt rész
letesen ismertette e hónap  m ederének, ez 
uhunek vádelmére k idolgozott program ot, 
valam int a  réti sa s  védelmében végzett 
gyakorlati m unkát. A  tájékoztató további 
része e leveszi vadvirágokét károsító  em 
beri tevékenységről, valam int az illegális 
kereskedelem  v isszaszorításának  lehető
ségeirő l szólt Kü lönösen  e h egym ás n ö 
v é n y e k ,  hóvirág, tö z ik *  orchidea fajok 
gyűjtése és külföldre értékesítése vált üz
letszerűvé, am ely m ár veszélyezteti ez élő
helyek regenerációját. M indezek -  á llap í
tották m eg a résztvevők -  egységes, sz igo 
rú é lőhel?védelemmel előzhetők m eg.

Ú gy  gondoljuk, ebben a hlvatásoe ás  
sportvadászok is  sokat tehetnek, he szám í
tanának segítségükre.

Lapunk kö lső  munkatársának M iklósovits 
László grafikusnak kiállítása nyílik április 
2 8  án Kolozsvárott. A  vadászok körében mél
tán népszerű m űvész munkáival először ismer
kedhetnek m eg Rom ám éban a határainkon k í
vül élő m agyar vadászok.

N agy-Britann iában  a szé lső séges állatvé
dők m ár nem  c sa k  kereplőkkel vonultak fel 
a vadászok előtt, elriasztva m indent, vagy  
átkozódó levelekkel, éjszakai te lefonokkal 
zaklatják e vadászokat, hanem  a  parla
mentben is  követelik a vadászatellenes tör
vény e lfogedását. John  M c  fa li, m u n kás
párti képviselő, a  sej/.tos „vadvédelm i tör- 
vény" beterjesztője tám ogatóra  talált né
hány m unkáspárti és konzervatív kép
v iselőben is, ső t m a g a  John  M ajor  
m iniszterelnök és N ich o le s Baker be lügy

m iniszter Is  kénytelen volt m egszó la ln i az 
„ügyben ". A  szé lsőségektő l korántsem  
m entes vitában Tóm K in g  képviselő, exmi- 
niszter ezzel szem ben e kö d ö s A lbionben  
olyan néptrerQ  falkevadászat áa kotorék- 
vadászat védelmére kelt, és Isten  ellen való  
véteknek nevezte e betiltásnak m ég a g o n 
dolatát la. A  korm ány egyébként nem igen  
bánja a heves vitát, mert add ig  sem  kell 
foglalkozni m indezeknél nagyságren dek
kel fon tosabb  kérdésekkel.

A z  INTACT '9 5  kiállítás rangos kongresszusi 
programjában kiemolt helyet kapott az erdő- 
é s  vadgazdálkodás A  szekcióvezetői tisztsé- 
geket-naponta váltva: Dobó István vezérigaz
gató, dr. M észá ros Károly tonszékvezetői S ző  
nyi János igazgató, dr Papp Tivadar igazgató, 
dr. G óbólos Antal igazgató. Káldy József ve- 
zérigazgató. C serép  János vozéngazgató lát
ták el. A  vadászokat érintő témák kó/ul dr. S u 
gár László ..A takarmányerdők szerepe a kör
nyezetbarát vadgazdálkodásban". Nyül Borta 
lan „Vadászat é s  környezetünk", dr. Hőnich 
M .klós „Vadászat é s  term észetvédelem " cimű 
előadásokat emelhetjük ki.

Évekkel ezelőtt nagy  port vert fel szakm ai 
berkekben a Lábodi M e ző gazd aság i Rt. te
rületéről távozó vadorzók ügye, ak ik  úgy  
buktak le, h ogy  Látránynál „k iszá lltak " a 
kanyarból, és sú lyo s balesetet szenvedtek. 
A  helyszínelő rendőrök három  dám b ika  és 
egy  g ím szarvas vértől c sö p ö g ő  fejét vették 
ki a csom agtartóbó l, és ez ehhez szüksé
ge s  fegyvereket Is  m egtalálták. A  trófeák  
értéke h ivata losan  317 ezer forint, am ely
nek e három szorosát kapta vo lna a gazd a 
ság. Petrovics László, egy  Heves megyei 
kft. vezetője lőtt. K irály Im re világított áe 
Varga Zoltán vezette a Ladát. Petrovics a 
helyszínen életét vesztette. Az ügyet a K a 
posvári B író ság, dr. V ö lgy i D e zső  tanácsa  
tárgyalta a  közelm últban. V arga  Zoltánt 
egy  rendbeli gondatlanu l okozott közúti 
balesetért és egy  rendbeli lopásért 1 év 6 
hónapi -  két év próbaidőre fe lfüggesztett 

Király Im rét egy rendbeli lopásért 6  h ó 
napi - két év próbaidőre fe lfüggesztett -

börtönre ítélte. Az ügyész é s  Varga m eg  
nyu gvássa l tudom ásu l vette ez íteletet. K i
rály és m indkét védő go n d o lkod ási Időt 
kért. A  tanács elnöke indok lásáben  arról 
szólt, h ogy  az enyhébb büntetés mellett 
szólt az Időm úlás, a  vádlottak büntetlen 
előélete, k iskorú  gyerm ekeik nevelése, s  fő 
ként ez, h ogy  m aguk  Is  sú lyos -  K irá ly  m a 
radandó. Varga 4 0  százalékos -  egészség- 
káro sodást szenvedtek.

Egyre tóbb gondot okoznak a főváros budai 
kerületeiben a vaddisznók. M iután a fegyveres 
állom ányszabályozás tóbb helyütt lehetetlen, 
ezért vadbefogók kihegyezésével igyekszik az 
erdészet szám ukat csökkenteni. Ezeket a be 
fogókat azonban rosszul értelmezett áilatsze- 
retetből az állatvédők rendre szétverik.

A  gyakori csa lá sok  miatt az erdészet csak  a 
rendőrségi jegyzőkönyv alapján térit* m eg a 
vad -gépjármű ütközésekből szárm azó káro
kat, mert a  biztosító társaságok közül ma már 
egyik sem  vállal kockázatot a  térségben.

Em elkedtek a rendőrségen ez igazoltatás! 
eljárási illetékek díjai, amelyeket okm ány
bélyegben kell a  vadászoknak  leróniuk. Az 
e lső  fegyver vásárlásáná l 4000, m inden to
vábbi fegyvernél 2 0 0 0  forin tos okm ánybé- 
lyeget kell leróni. A z  orvosi a lka lm asság i 
v izsgá la t érvényességének hosszebbításe  
esetén ez edd igi 1000 helyett 1500 forin
to s illetékbélyeget kell mellékelni. Lapzár
tá ig  a  körzeti orvosok  m ég nem  értesültek 
az egészségügy i a lk a lm asság i v izsgá la t d í
jának em elkedéséről (m árcius 3 l lgl.

E lső  értekezletét tartotta az O rszágos Vadász
nap Szervező Bizottsága m árcius 2 8  án. az 
C M V V  székházában A  területi szervezőknek 
április vegéig kell bekütdeniük az O M W  hez a 
részleges programot é s költségvetést. A  ter
vek szerint a vadásznao idén szeptember 2  án 
lesz. a bizottság új elnöke dr. B. Szabó CrnS. a 
VwJcoop BérkHovő V a d á sz tá rsa s ij  ellenőrző 
bizottságának e lnöke  A  szervező bizottság 
határidőre benyújtotta tám ogatási kérelmét az 
f M  Vadgazdálkodási Alapjához.
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