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EGYÜTT A VENDEGVAROBAN
Ha nem is jelentjük, de megállapíthat
juk. hogy koránt sincs minden rend
ben az úgynevezett vadászatszervező 
irodák házatáján. Négy hónapi kun- 
csorgás után (amikor már minden uta
zással kapcsolatos szaklap lehozta a 
bejegyzett utazási irodák listáját) meg
kaptuk végre az FM-től a vadászatszer
vezéssel foglalkozó irodák jegyzékét, 
amelyet elóző számunkban közöltünk. 
Nincs abban semmi különös, hogy a 
cégek különféle fantázianeveiből nem 
lehet a vadászatra következtetni, ezért 
az idegenforgalommal foglalkozók kö
zül csak azok az irodák kerülhettek a 
listára, akik tevékenységi körükben 
szerepeltetik a vadászatszervezést, és 
ennvk alapján a megyei vadászati fel
ügyelőknél vadászati engedélyeket 
válthatnak ki. Az OIH által adón két 
türelmi határidő lejárta után úgy vél
tük. joga van a vadás/tatóknak meg
tudniuk. hogy vadászatszervező part
nerük rendelkezik-e a hivatalos be
jegyzéssel vagy sem.

A lista megjelenése után derült ki, 
hogy első nekifutásra mindezek csak 
kiindulási alapnak tekinthetők. Sorra 
hívták szerkesztőségünket telefonon 
azok. akik egyfelől nem szerepeltek a 
megyei bontásban közölt listán, és 
ezért partnereik bizalmatlanokká vál
tak velük szemben, másfelől olyanok 
is. akik azt jelezték, hogy a megyéjük
ben - fittyet hányva minden hivatalos 
rendelkezésnek - még hány feketén 
működő vadászatszervező működik. 
Dobos Ferenc István, az O IH  főosz
tályvezetője lapunk számára korábban 
elmondta, hogy a hivatalnak nincs ha
tósági jogköre. így jószerint csak a va
dászati engedélyek kiadásával, illetve 
az OIH-bejegyzés híján, annak megta
gadásával „érhetők utol”  a szabályo
san. vagy éppen szabálytalanul vadász- 
tatók. Mert működik olyan „vadászta- 
tó” , aki már évek óta nem kért vadá
szati engedélyt, mégis májusban „le- 
happolta”  a hivatalosan bejegyzett 
iroda elől az „árualapot". Nem vélet
len. hogy több helyűn a trófeabíráló 
bizottságok már a lőjcgyzékkcl együtt 
a vadászati engedélyt is kérik, gondol

ván: ha kiadta a megyei felügyelő, ak
kor a vadászatszervező iroda bizonyára 
rendelkezik a szükséges bejegyzéssel. 
Egy - egyelőre nevén nem nevezett - 
esetet „végigzongorázva", és a me
gyei felügyelővel is konzultálva kide
rült. hogy az illető cégtulajdonosnak a 
megyében két éve vadászati engedélyt

nem adott ki. mert állítólag bejelentet
te. hogy a tevékenységét szünetelteti. 
Ennek ellenére éppen ő volt a szabály
talanul előző.

Mint mindig, most is akadt olyan 
felháborodott telefonáló, aki lapunk 
hitelét kérdőjelezte meg, mert a közölt 
listán nem volt jó  a cím. esetleg már

megváltozott, ugyanúgy, mint az irodát 
fémjelző ügyvezető személye. E  he
lyütt jelentjük ki: ahogy az engedélyt 
kiadó OIH-nak nincs hatósági jogköre, 
ugyanúgy nincs joga a Vadászlapnak a 
hivatalosan átvett listát kétségbe vonni 
vagy ellenőrizni. De szívesen helyt 
adunk minden bizonyítható helyrciga- 
zítási kérelemnek, annak a reményé
ben. hogy clőbtv utóbb teljes és pontos 
lesz a kötelező jelleggel és nyilvánvaló 
piacvédelmi célokból előírt lista. Tesz- 
szük ezt azért, mert egyetértünk azok
kal. akik nem kevés anyagi áldozatot 
hoztak a szigorú feltételek betartásá
ért. szemben mindazokkal, akik ezt 
megspórolták.

A Magyar Vadkereskedelmi Szövet 
ség érthetően csak a díjat fizető tagja 
részére biztosít érdekképviseletet 
Ám, ha a helyzet ma még belülről i 
ilyen kusza, hogy nézhet ez ki az ide 
látogató fizető vendégek „olvasa 
tában"?

A jö\ő évi. nagy nemzetközi meg 
mércttetés. a NATUREXPO  *96-ra ké 
szülő „Vadászkalauz”  című. eddig 
egyetlen információs, többnyelvű 
reprezentatív, színes kiadvány szerve 
zése során tapasztalt fásultság és kö
zöny viszont arra enged következtetni, 
hogy Magyarország arculatának, arc
képének - divatosan image-ának - 
sminkelése ma még sem a vadász tatók
nak. sem a vadászatszervezőknek nem 
szívügyük, annak ellenére, hogy jobb 
híján mindannyian ebből éltünk, 
élünk, és talán szeretnénk is élni.

A szándék kevés, ezért tenni, befek
tetni. áldozni is kell, mert vetés nélkül 
nincs aratás. Hosszú távon ugyanis el
képzelhetetlen. hogy a vadászatból 
mindenki csak kivenni akar, anélkül, 
hogy költené az informálásra, a fej
lesztésre. a reklámra, a vadászati ide
genforgalom föllendítésére. Az idei év 
eladatlan vadászatai már jelzik a gon
dokat. a vadásztársaságoknak, vadá
szatszervezőknek érdemes lenne mind
ezeken végre elgondolkodniuk!

Homonnay Zsombor
felelős szerkesztő
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Szabó Ferenc, Süm eg: .... Számomra
ez idei FeHoVa (is) nagy csalódást oko
zott. Egyszerűen azórt. mert éppen az 
maradt ki az egészből, ami a VADÁSZAT. 
Valamikori elődeink, akik a magyar vadá
szatot olyan magas színvonalra emelték 
(mindenféle külső támogatások nélkül, 
és mellőzve saiát anyagi előnyeiket), a 
maiaknál sokkal szerényebb körülmé
nyek között is rá tudták éreztetni a pus
kát fogó embert az erdőzúgás zsongás 
semmivel nem helyettesíthető gyönyörű
ségére. Ezt a mai napig sem lehet pénz
zel kifejezni, de mérni sem. Mindezekből 
nem is árultak vagy mutattak be semmit 
sem. Azért találkoztam igazi vadászokkal 
is. és megemelem a kalapomat azelőtt a 
kevés vadászember előtt, akiknek száma 
százalékban ugyan nem kifejezhető, de 
szakmailag és lelkileg az egészet jelentik, 
ők azok. akik tehetetlen kétségbeesé 
sókben tollat ragadnak és írnak cikkeket, 
könyveket azok számára, akiket ez még 
érdekel, ők azok. akik összebeszélés nél
kül rángatják a vészharang kötelét érzé
seiktől vezérelve. Sajnos, ez az iszonya
tos erővel félrevert harang zúgása sem 
képes egy maroknyi embernél többet 
mozgósítani. Talán csak arra elegendő, 
hogy méltó emléket állítson a most még 
szunnyadó szivű és lelkületű következő 
generációban egy múlandó, valós világ
ról. Miért engedjük, miért nem óvjuk meg 
a pusztulástól a közelmúltban még Euró
pa legrangosabb termeszeti csodáját, a 
magyar vadászatot? Arról mér nem is 
szólva, hogy lényegesen olcsóbb és 
könnyebb lenne most megvédeni, mint 
később újraéleszteni. Tanulhatnánk ezen 
a téren az általunk szájtátva bámult Nyu- 
gat-Európa hibáiból. Nem tudom, mit 
várhatunk a jövőtől, ha a múltat csak 
ennyire becsüljük... le., szándékosan!..."

Takács Ernő, Keszthely: .... Magam
azokkal a vadászokkal értek egyet, akik 
szerint ha a vad nem marad állami tulaj
donban - minden más védett állathoz 
hasonlóan akkor a világhírű gimszar- 
vasállománynak vége. Tudatosítani kelle
ne ezt valahogyan a törvényhozókban, 
akik a mi képviseletünkben a dóntésoket

hozzák. Természetesen nehezen képzel
hető el éppen most, amikor milliárdokat 
topnak el az országban, akkor éppen ez 
fogja érdekelni a törvényhozókat, hogy 
az unokájuk lát e majd szarvast az erdők
ben. esetleg csak az állatkertben. A  nem 
magánhalastóban tenyésztőit hal állami 
tulajdon marad? Kié a fülemüle, az éne 
kés rigó? Össze kellene fogni a horgá
szokkal és mindenkivel, aki számára az 
egész még jelent valamit..."

H o m o ki Zsolt, Budapest: .... Komo
lyan mondom, néha azt hiszem, hogy itt 
már mindenki megbolondult, és mást 
csinál, mint amit kellene. Mintha fordítva 
volna -bekötve*. Ha az »erdő részeként* 
emlegetett szarvas lerág egy csemetét - 
készíti a minőségi, mennyiségi vadkárról 
a számlát és nyújtja be a vadásznak. Vi
szont a világon semmit sem tesznek a 
mérhetetlen falopósokkal szemben, ami
ből egyre tóbbon élnek, nem is akárho 
gyan. pedig 8Z mér régen kinőtt a vad 
szája alól. Az erdőfelugyelóség tehetet
len, mert a földhivatalnál bejegyzett tu
lajdonost vagy kezelőt büntetheti, de az 
már réges-rég nem létezik. Az újat nem 
lehet »utólérnia. mert ha mást nem tesz. 
vér egy kiadós esőt, feljelentést tesz is
meretlen tettes ellen, és harminc napon 
belül megkapja a rendőrségtől a nyomo
zásmegszüntető határozatot és »le van 
fedezve*. A Duna-Tisza közén, az Észa
ki-hegyvidéken, de gondolom, másutt is 
iszonyatos a pusztítás. Fó*mérte-e ezeket 
már valaki? Vagy ez is »vadkár«? Mind
ezek nagyságrenddel nagyobbak, mint a 
vadkár, és ez nem érdekel senkit. Miért 
kell ezeket eltussolni, félrevezetve a köz
véleményt és törvényhozókat? Kinek fű 
zödik ehhez érdeke? Egyszerűen vicc. 
hogy egy 17,5%-os erdősültségü or
szágban ilyen kérdéseket a szőnyeg alá 
lehet söpörni, pedig a szemünk láttára 
történik minden. Külön csoda, hogy még 
mindig van mit lopni. Nincs felelős, nincs 
bűnös. Egyébként teszek az olyan »szak- 
értők* véleményére, akiknek a szorgos 
munkássága ide vezetott. még akkor is, 
ha - állítólag - az elvek jók voltak. Ez 
ugyanis mér régen lejárt - lejáratott - le
mez. Unjuk..."

Mire szabad vadászni 
a környező országokban és itthon?

A U S Z TR IA
Júliusban: szarvas tehén és borjú - ózbak - gida nélküli suta -borz.

SZLOVÁKIA  
Júfiusban: ózbak - vaddisznó (16 ától).
Egész évben: nyesi kutya - róka - görény - hörcsög - szarka - szajkó - vetési és 
dolmányos varjú.

U K R A JN A
Júliusban: őzbak.

R O M Á N IA
Júliusban: őzbak.
Egész évben: farkas róka - vadmacska - nyestkutya görény - hermelin - me
nyét - pézsmapocok - ürge - szarka - szajkó - szürke és dolmányos varjú.

SZLOVÉNIA
Júliusban: ózbak - vaddisznó.

M AGYARORSZÁG
Júliusban: sele|t őzbak.
Egész évben: vaddisznó - róka - uregi nyúl nyestkutya - pézsmapocok - mosó
medve - kormorán - ezüst sirály - szarka - szajkó - dolmányos ás vetési varjú.
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? ! Pterrk Dániel. O ra la 408 1932 - 1422 2 6 Í
22 Siómtat Migóoka 409 1931 007 1518 26,7
23 Vasárnap Lenke 4 10 19 30 046 16 11 27.1

24 HHf* Kkiga. Xmc$6 4 11 1929 1.30 1658 26.8
25 Kedd Kmtel. J*a b 413 1928 270 17.41 26.5
26 S itta Anna. Anikó 4 14 1927 3.14 18 20 27.1 -
27 Csatoltok Olga. lááaa 4 15 1926 4 12 18.54 #1613 27.4
28 rttlH Szabolcs 416 1924 5.13 1924 27.3
29 Sn n to Márta, flóra 417 1923 616 1953 27.2
30 Vasárnap M l  Xéntt 4 19 1922 7.21 20 20 26.9

31 Hétfő Osrtár 420 1920 8 i7 20.46 26,6

APRÓHIRDETÉS

HIRDETÉSI KEDVEZMÉNYEK: 
Júniusi líémunktól kezdve változtatunk 
az epróhirdeté* díjazAtin: a Vadászati 
Kulturális Egyesület tagjai száméra ét va
lamennyi éllést kereső siémén ingyenes 
u  apróhirdetés. A vadásztársaságok él
ü l  beküldött rövid halálozási értesítések 
ugyancsak díjmentesek.

Minden egyéb hirdetésért fizetni kell.
A hirdetéseket levélben vagy személye

sen, minden hónapban 22é*g szive »k ed-
t-----i- U-Ufaí

ÚJ Reméngton 243 cél. pompétó* ou$kj. vala
mint úftzerú. 0.22 e*. kulcsot Merfcn eladó 
vegy e kettőt egy bockbuchsre cserelem. Érdek- 
lédnr. 184 1783.

Eladó a széredfordukin kéwúlt Steyer Maonli 
Cher M 98 végtgagyazott. 8 x  66R típusú golyós 
vedészfegyver lőszerrel. 6 x 42-es Zmss távcsö
vei szerelve. Érdeklődői 34-336 978

Eladó egy ktfogásteten Állapotú. a kg hesznMt. 3 
évev ejefctoros. 12 70 es szoviet bock 60 000 
Ft-ért. Érdeklődni: 25/360 774.

Eladó 1 db MannUcher Schénauer 8 x 5 7  es ve- 
dászpuska. 3-9 x 4 0 es  távcsövei szerelve. 80 db 
lőszerrel. Érdeklődni: 48/314-761.

Tk u M m  vedásztárseeági tagságom at á t
adom. Ugyanitt egy 30 06 os Frankómé golyós

fegyver 6 x  42-es Zeiss távcsővel szerelve eladó
Érd.: 06-27/311-083.

8 x56-os céltávcső eladó. Érdeklődni: 
29*21-737

S im a  szőrű foiterrier kölykök vad&szö szülői 
háttérrel eladók. Irányár. 12 000 Ft. Érdeklődő.: 
2344 Oómsód. Bercsényi u 24.

Küszhegyi szálkás szőrű tacskó kennelben Né
metország legfogósabb kanja fedez, német fran
cia monfcachempion. Munka- és külemgyöztes 
vadász szülőitől kölykök e*őjegyezhetők. Érdek
löd ne M *Ó Ferenc 8600 Siófok. Küszhegyi u. 
1 * .  te«- 06-84/312-418.

Bevadászott. 1 éves drótszőrfl magyar vizsla, 
•doigozó szülőpártól eladó Érdeklődne Beremem. 
Nogyharsány. Telefon: 72/379 632.

„O# Gödöllő kennelből pointer és sima szőrű 
foxtewer kölykök eladók. Érdeklődni j^ y  Sára. 
2 )0 0  Gödön* Köztársaság u. 11.. te*e«on: 
28/320-718.

Hannoveri véreb kölykök díjnyertes és vadész 
szülőktől eladók Érdeklődni: Tóth József. Pécs. 
NHvó u 1.. telefon: 72/440 173.

AlaptdomJtott. másfél éves. rövid szőrű. barna 
foltos spriccelt német vizsla szuka 10 000 Ft-ért 
etadö Érdeklődni 3014 Hort. Béke u. 25.. teW on: 
06-37/378 237. esti órákban.

Hannoveri véreb kölykök díjnyertes és vadászó
szülőktől eladók. Érdeklődön Tóth József. Pécs. 
Felső u. 1 . telefon: 72/440 173.

Küszhegyi szálkás szőrű tacskó kennelben Né 
met ország legfogósabb kanja fedez, német -francia 
munkachampton. munka- és küüemgyóztes ve 
dészszulófctól kölykök előjegyezbetók Érdeklődni 
M *ó  Ferenc 8600 Siófok. Küszhegyi u. 1/€.. tele 
fon: 0684/312 418.

Korongdobó gépet hobbi-, verseny- és pe- 
roors korongra 12 600 Ft-tói, valamint 
könnyű, összehajtható magasleseket 
7900 Ft-tól f♦ postaköltség) szállét az 
INTERMAS Kft. Érdeklődni: tel.:
66/321-161. fax: 66/441-029.

Gyakorlattal rendelkező vadgazdálkodási szak
mérnök állást változtatna Nagy-, vagy vegyes va
das területek előnyben. Érdeklődni: ..Sürgős*' jel 
•gérs a szerkesztőségben.

Fiatal, családos vadgazdálkodási szakmérnök 
állást keres, lehetőleg Dél Dunántúlon. Ajánlató 
kát ..Természet" jeligére a szerkesztőségbe 
kérem.

28 éves. családos vadgazdálkodási szakmérnök. 
11 éves gyakorlattal állást keres az ország bár 
mely területén Azon nagyvadas vagy vegyes va
das erdészerek vadásztársaságok és vadgazda 
ságok jelentkezését várom, akiknek hoeszu távon

szüksége van egy megszállott, szakmához elköte
lezett munkatársra. Erdei élet nem akadály, fele 
ség könyvelő# vagy gondnoki állást vállal. Érdek
lődne ..Élethivatás * jeligére a szerkesztőségben.

Rest megyei apróvadas vadásztársaság Dabas 
vonzáskörzetiben keres független hivatásos va
dászt. Szolgálati lakás megoldható Fizetés meg 
egyezés szerint. Jelentkezni lehet Karsza János 
vadászmesternél. Cím: 2366 Kakucs Március 21. 
Msz.. tel.: 29*376-370.

Szarvasbógéshez óriás tritoncsigák kaphatók. 
Érdeklődni: Mikó Ferenc. 8600 Siófok. Küszhegyi 
u. 1/E.. telefon; 06 84/312 418.

2 db minőségi kidolgozású acélvázas, faborrtású 
hmtó Nagyvárad közelében szokd áron eladó Ér 
deklődnr 141 6096.

1996. augusztus 22-26-a között franciaorszá 
gr vadrezervátumokba csoportos utat szervezünk 
FehMágosltás és jelentkezés ppius 15 é»g lehetsé
ges a  260-6371-es telefonszámon.

A Kés-dunai Aranyfácán Vadásztársaság
szomorúan tudatja, hogy BÁLItJT LÁSZLÓ, 
a Vt. von EBelnöke rövid betegség után. 
1995. március 12-én. 46 éves korában el 
hunyt. Személyében olyan vadásztársat 
vesztettünk el. aki nagyon sokat tett J  Vt. 
gazdasági fejlődéséért és előírás szerinti 
működéséért. Emlékét a halottam* tisztele 
téré áHltott kopjafán is megőrizzük.
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SZÁMÍTHATNAK RÁNK
INTERJÚ PÁSZTOR ZSOLTTAL, AZ MFS MAGYAR LŐSZERGYÁRTÓ KFT. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL

A MÁTRAVIDÉKI FÉMMÜVEKNÉL KÜLÖNBÖZŐ TERMELÉSI MUNKAKÖRÖKBEN 1977 ÓTA DOLGOZIK. KÉT SZAKMÁJA 
VAN. A GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS A GÉPIPARI GAZDASÁGI MÉRNÖKI, EMELLETT BEJEGYZETT LŐSZERGYÁRTÁSI SZAKÉRTŐ 
IS. ÉLETE SZOROSAN KÖTŐDIK A MUNKÁJÁHOZ ÉS JELENTŐS SZEREPE VAN ABBAN, HOGY EGYÁLTALÁN VAN MA 
MAGYARORSZÁGON LŐSZERGYÁRTÁS. BÁR A MAROKLŐFEGYVEREK NEM IGAZÁN POLGÁRI FEGYVEREK. HADI ÉS 
SPORTCÉLOKRA HASZNÁLATOSAK, DE A VADÁSZPUSKÁKHOZ RÉGEBBEN SOHA NEM GYÁRTOTTAK HAZÁNKBAN

GOLYÓS TÖLTÉNYT
szült lövedékekkel szereli töltényeket 
is fogunk készíteni. Ezek az adagos
nál magasabb igényeket elégítenek 
majd ki.

- M i a véleménye a házi golyós 
töltény gyártásáról, illetve annak 
esetleges ha/ai elterjedéséről?

- Vannak országok, ahol ez elter
jedt tevékenység. Függetlenül attól, 
menny ire függ kivitelezése engedé
lyektől. nem hiszem, hogy a hazai 
vadászok áttérnének a golyós tölté
nyek házi készítésére. Nem tudják 
elérni azt a pontosságot, amelyet a 
gyári gépek.

- Az M F M  többször részt vett a 
nürnbergi nemzetközi fegy verk iá l
lításon, az IW A-n. Folytatta ezt a 
hagyományt az M FS  is?

- M íg az előző években az M FM  
közös standon jelent meg Nümberg- 
ben, idén az M FS  K ft. önálló stan
don állított ki. Itt igazolódott, hogy 
az M FS  márkajelet már ismerik 
olyan helyeken is. ahol termékeink
kel még nem találkoztak. így például 
afrikaiak kereskedőinkkel megis
merkedve. termékeink paramétereit 
és árait hallva, komoly érdeklődést 
tanúsítottak, sőt üzletkötések is vár
hatók. Számunkra mindenképpen ér
demes volt részi venni a nemzetköz: 
seregszemlén.

- K inek a tulajdonában van a 
k ft.?

- 25%+l állam i tulajdonban van. 
a többi hazai és külföldi magán
kézben.

- Szó esett a hazai és külföld i 
piacokról egyaránt. M ik  a legköze
lebbi terveik?

- Szeretnénk elérni, hogy minden 
magyar vadász legalább egyszer k i
próbálja az M FS  lőszereket. A  vadá
szoknak tudniuk kell. hogy van hazai 
gyártójuk, amelyre hosszú távon szá
míthatnak. Bár fontos számunkra az 
export, a magyar piacot mégis az el
ső helyen tartjuk számon. Ez szól a 
vadászoknak és a számos nemzetközi 
sikert elért sport lövőinknek is. A  
rendőrségnek már szinte „udvari 
szállító i" vagyunk. Nem véletlen, 
hogy elődünk, az M FM  a korábbi 
FeHoVa kon részt vett. s a hagyo
mányt mi is folytattuk. Fontos a 
jelenlét, mert ez a megbízhatóság 
jele.

-km-

- Hogyan jö tt létre és m it jelent az 
M S F ?

Pásztor Zsolt: - Néhány évtizedet 
vissza kell idézni röviden: a Mátravi- 
déki Fémműveket (M FM ) 1952-ben 
alapították haditermelés céljából, 
természetesen állam i vállalatként. A  
haditermeléstől való elszakadás a 
60 as években kezdődött, a jelenlegi 
gyártmányszerkezet pedig 1990-től 
napjainkig alakult ki. 90-ben kezdő
dött a golyós lőszerek fejlesztése. Az 
M FM  négy év alatt jelentős polgári 
piacot szerzett a sportlőszerekkel. A 
privatizáció során az M FM  egyes 
profiljait már működő kft.-knek e l
adták. a lőszergyártási és szerszám- 
gyártási profilt az M FS Magyar Lő 
szergyártó K ft. 1994-ben megvásá
rolta. Egyébként a kft. minden dol
gozója korábban az M FM -nél tevé
kenykedett.

Az M FM  90-től kezdett polgári lő
szereket gyártani, akkor jelent meg a 
kereskedelemben is. A  nemzetközi 
előírások megkövetelik a termékek 
gyári jelzését. így ebben az évben je 
lent meg először a három betű - 
M FS - a termékeken: ez a Mátravi- 
déki Fémművek, Sirok rövidítése. 
Célszerű volt megtartani az új cég 
nevében is a jelzést, mely a múlttal 
való folyamatosságra utal.

Ma már minden magyar vadász
boltban ott vagyunk a termékeinkkel
- ez lehetne akár a szlogenünk is. 
Vásárlóink elégedettek árucikkeink 
minőségével és kedvező áraival is.

- M ilyen  vadásztöltényeket 
gyárt az M FS , m ilyen piacokon 
vannak ezekkel je len?

- A Brenneke 6.5 X  64 vadászkali
bert külföldi piacokra készítjük, itt
hon nem is került forgalomba. A 
7.62 x 54R  átalakított hadi puskákba 
való. a legismertebb és legjobban ke
resett a 7x64-es és a .30 06-os. 
Ezek lövedékváltozatai vadászati és 
sportcélokra egyaránt alkalmasak. 
Egyébként ez a három kaliber 
a legelterjedtebb Magyarországon. 
Rendszeresen exportálunk Kanadába 
és az Egyesült Államokba pisztolylő
szereket is. Az európai országok 
többségébe is. ezek közül a legjelen
tősebb vásárlónk Ausztria és Német
ország.

- A meglévő' lőszerek gyártásán 
túl bizonyára foglalkoznak új tér-

mékek bevezetésével a p iacra, ille t
ve ú j term ékek gyártásával a jö 
vőben?

- Teljesen új terület a riasztó lő 
szerek gyártása, ezek a 8 mm Knall 
és a .315 Knall. Két funkciójuk van: 
egyrészt hangjelzésre használják 
ezeket, másrészt nyugaton indítólő- 
szerként alkalmazzák. Különböző p i
rotechnikai eszközöket lehet a pisz
tolyra rögzíteni, például rakétákat. 
Nálunk ezek használata nem engedé
lyezett.

Am i a vadásztöltényeket ille ti, a 
következő három évben nyolc új kali
ber gyártását kezdjük meg. ezek kö
zül megemlítem a .3ö8 W in ., .243 
W in. és a .223 Rém. kalibereket. 
A  magyar polgári lőszergyártásban 
meghatározó szerepet kívánunk já t
szani. Ezt a pisztoly lőszerek terüle
tén már - az exporttal együtt - elér
tük. a vadásztöltényekkel kapcsolat
ban „célzott”  a tervünk. Van még 
mit lenni. Nagy. és kiskereskedőkkel

állunk közvetlen kapcsolatban, ösz
tönzésül bevezettük 1994. január e l
sejétől a törzsvásárlórendszert. Azok 
a cégek, amelyek tavaly fél m illiós 
érték felett vásároltak. 5 % . azok 
pedig, amelyek egym illió felett. 9% 
kedvezményt kapnak árainkból 
mindaddig, amíg évente tartják ezt a 
nagyságrendet.

- A lőszer* álaszték bővítésén k í
vül m ilyen elképzeléseik vannak a 
jövőre nézve?

- Meg akarjuk cáfolni azt a hazai 
álláspontot, mely szerint ami ma
gyar. az nem jó . A  lőszereink ballisz
tikai paraméterei megállják a helyü
ket a nyugat-európai termékekével 
szemben. M indaz, amit lőszereink 
ballisztikai táblázataiban leírunk, 
igaz is. Tömeges lőszert kívánunk a 
hazai vadászok részére kínálni, de 
azoknak, akiknek nem mindegy, m i
lyen lövedéket használnak, különle
gességeket is tudunk majd nyújtani. 
Külföld i, speciális technológiával ké
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A vadászati jog, mint vagyoni érték
HASONLÓ CÍMMEL AZ OMVV KÉRÉSÉRE DR. GYARMATI SÁNDOR LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉGI 
ÜGYÉSZ - FELHASZNÁLVA A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI VIZSGÁLATOK TAPASZTALATA
IT - HATOLDALAS ÁLLÁSFOGLALÁSBAN ADOTT VÁLASZT A LEGVITATOTTABB KÉRDÉSEK
RE. AZ ÁLLÁSFOGLALÁST A MEGYEI SZÖVETSÉGEK TÖBBSÉGE UGYAN MEGKÜLDTE A VA
DÁSZTÁRSASÁGOK VEZETŐSÉGEINEK, VITÁS ESETEKBEN TEHÁT HOZZÁFÉRHETŐ, MÉGIS A 
LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK SZÉLESEBB KÖRBEN VALÓ ISMERTETÉSE INDOKOLT, 
MIND A HIVATÁSOS, MIND A SPORTVADÁSZOK RÉSZÉRE, A NAPI FELADATAIK SZAKSZE
RŰBB ELLÁTÁSÁHOZ IS. A VADÁSZATI JOG GYAKORLÁSA, A VAD TULAJDONJOGA, SZÉLES 
KÖRŰ TÁRSADALMI ÉS SZAKMAI VITÁKAT VÁLTOTT KI, EZÉRT ALAPVETŐ AZ ÉRVÉNYES 
JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN HOZOTT, JELENLEG ÉRVÉNYES JOGI HELYZET TISZTÁZÁSA. 
(Terjedelmi okok miatt e helyütt.csak a leglényegesebb kérdések tisztázására vállalkozhatunk.)

A polgári jog szabályai szerint a 
vad állami tulajdon. (Ptk. 120. 
pár. (1) és (2) bek.) A vadászatra 
jogosult a vad tulajdonjogát elej
téssel, befogással és a vad elhul
lásával szerezheti meg. Az erdők
ről és vadgazdálkodásról szóló 
1961. évi V II. törvény (továbbiak
ban EV T ) 32. pár. (1) bek. 
(1993-ig hatályos rendelkezése) 
szerint az állam a vadászati jogot 
haszonbérbe adja vagy átengedi, 
a többi között vadásztársaságok
nak. Az EV T  32. pár. (2) bek. ki
mondja, hogy ezt a vadászati jo
got másra át nem ruházhatja, de 
bérkilövési szerződést köthetnek 
az e célra alakult vadásztársasá
gokkal, illetve olyan magánsze
mélyekkel, akiknek vadászjegyük 
(belföldi) vagy vadászati engedé
lyük (külföldi) van. Az állam ál
tal átengedett vadászati jog olyan 
önálló vagyoni értékű jogosult
ság, amely a vadásztársaságok
nak kétirányú lehetőséget bizto
sít. Egyrészt feljogosítja őket, 
hogy működésük területén elejt
sék, befogják a vadat, összeszed
jék az elhullott állatokat. Az így 
birtokukba került vadon tulajdon
jogot szereznek. Ezt követően az 
elejtett vaddal, a befogott, elhul
lott vaddal, azok húsával, bizo
nyos korlátok között azok agan
csával, bőrével stb. mint tulajdo
nosok szabadon rendelkezzenek. 
A bérlelövési szerződés nem je
lent vadászatijog-átruházást. A 
törvényi rendelkezések alapján a 
megszerzett vadászati jog a va
dásztársaságok számára tényleges 
vagyoni értéket jelent. Ez a vadá
szati jog révén szerzett rendelke
zési és üzleti-gazdálkodási-vállal- 
kozási jogosultság azonban nem 
jelent teljes és korlátlan tulajdo
nosi és vállalkozói szabadságot. 
A vadásztársaság jogi személyi
ségét és szervezeti jellegét tekint
ve társadalmi szervezet. Működé
sére az egyesülési jogról szóló, 
1989. évi II. törvény (továbbiak

ban Etv) szabályai az irányadóak, 
tehát a vadásztársaságok nem 
gazdálkodó szervezetek, vagyo
nuk egyesületi vagyon. Sem a va
gyont, sem annak részét, de a va
dásztársaság éves nyereségét sem 
lehet a tagok között felosztani. Az 
egyesület tagjai nem jogosultak 
sem osztalékra, sem részesedés
re. A tagok az egyesületnek, mint 
jogi személy vagyonának nem 
alanyai. Ugyanezen törvény 19. 
pár. (2) bek. szerint a társadalmi 
szervezet is végezhet gazdasági, 
vállalkozási tevékenységet, de az 
Etv 2. pár. (3) bek. kimondja, 
hogy elsődlegesen gazdasági vál
lalkozási tevékenységre társadal
mi szervezet nem alapítható. A 
vadásztársaság a tagoknak bizto
sított sportvadászati lehetősége
ken felül a külön szakterületnek 
minősülő, ún. vadgazdálkodási 
tevékenységet is folytat, amelyre 
köteles is.

A vadásztársaságok a vadászati 
jogot csak és kizárólag üzleti-jo
gi, úgynevezett bérlelövési szer
ződés kötésével (meghatározott 
fajú, korú, minőségű stb.) enged
hetik át. Sem támogatás, sem 
adósságtörlesztés vagy engedmé
nyezés címén, vagy más ellenér
ték fejében nincs lehetőség arra, 
hogy a vadásztársaságok a va
dászterületek bizonyos részét 
másnak átengedjék, vagy ott va
dászati lehetőséget biztosítsanak. 
Erre akkor sincs lehetőség, ha 
például az új földtulajdonos csak 
ilyen vadászati lehetőség biztosí
tása fejében hajlandó mezőgazda- 
sági területén a vadászok jelenlé
tét, átvonulását megengedni. így 
törvénysértő, és ezért érvénytelen 
volt például az a szerződés, 
amellyel az egyik vadásztársaság 
támogatás, illetve tartozásának 
engedményezése fejében megha
tározott személyeknek és a va
dászterület meghatározott részén 
biztosított vadászati lehetőséget. 
Más helyütt a társaság többmilli

ós adósságának törlesztéseként a 
hitelező javára adta át a vadászat 
lehetőségét. Nem csupán formai 
hibának minősült az az üzletkötés 
sem, amikor az egyik társaság bi
zonyos összegű német márka 
megfizetéséért külföldiek részére 
egész éves vadászati jogot biztosí
tott.

Nincs jogi lehetőség arra, hogy 
a vadásztársaságok a gazdasági 
társaságban vállalt tagsági-vagyo
ni hozzájárulás teljesítéseként a 
vadászterületük egy részén bárki

vad, sem a vadászati jog nem ap
portálható. A fentiekhez hasonló 
esetekben a társaságoknak arra 
lett volna jogi lehetőségük, hogy 
az adományozókkal, hitelezőkkel 
keretszerződést kössenek, és eb
ben meghatározott időre, megha
tározott ellenérték fejében vállal
janak bizonyos számú bérlelövé
si szerződés megkötését, a 
8/1993-as FM  rendeletben meg
határozott feltételek szerint.

A vadászati jog meghatározott 
pénzösszeg fejében és bizonyos 
időpontra történő átengedésére 
kötött megállapodás és a bérkilö
vési szerződés között látszatra 
semmi lényegi-tartalmi különb
ség nincs. Jogilag viszont döntő 
különbség van a kétféle szerződés 
között, mert a vadásztársaságok 
vadászati jogukat soha nem ru
házhatják át, vadászterületüket 
alhaszonbérbe nem adhatják, és 
egyéb jogcímen sem engedhetik 
át másnak. E  helyütt érdemes kü
lön is felhívni a figyelmét az úgy
nevezett pausálszerződések meg
kötőinek, annál is inkább, mert 
az állásfoglalás egyértelmű. A r
ról már nem is szólva, hogy 
vadásztársaságoktól alhaszon- 
bérletre szóló, csábító hirdeté
sek sorra jelennek meg, ha nem 
is nálunk.

ÁTÁZZUNK,
és ráfázunk

C*kú(* nyomán juttatták d a zab vadászok az érvé 
nyes vadftsztársasági beW árjegyzéki*et Az árjegy
zék bdső fesmdetó. csak a tagságra MNMtalft. és 
ez az atepja a fizetendő szeméíyi i&edetenvxttftaái és 
v  áfának Ahogy tóbb más megye tsztsé9*sdő|e 
dnondia. egy kúWótténdie/ietw denA
tu. hogy Zafe megyeien mér meglehetősen régen így 
csrá̂ ák. de senki nem i-jdp pontosan, hogy ez most 
logose vagy sem Ha a srakirw erdekvéddemnék 
volna cskotáva. on akár drettantő pékte s leheti* h© 
gyen nem szabad ezt bevezet*. Nszen végtére a 
azért votne egy országos szövetség, hogy az éltdános
A r á i f t L t  L A iii/ jn L h j - j i ------------------------------------- % --------------- - »  -eroekwHwrm nromkoen egyeztessen, a speciafcs 
szakkérdéseiben pedq átksiogtaést kapfxi az arra é 
letételektől Kórósén azért mrden txonr»fd okosab 
bak Wrtiénk. mrt egymástól dszigeie** Először 
ugyans nwúenWppen meg Wett vo*a vizsgálni 
mrdezík logszirúségéi. mén bérmenr»y*e t  lékéért 
hetők egyes pgszabályok, nem lehet a 8 megyében 
egy ĥ án húszféle módon értelmezni a/okát 

A gond ott kezdődőn, hogy a lőtt vadat és a zsák 
mányoft trófeát valahol. vddu természetbeni ptta 
lésnek vette A vadásztársaságot, lévén vadpzdáfco 
dássd fogtoioró szervezet, gazdálkodó szervezetnek 
tdumitte. holott ez korántsem így ven Jogerős bíró 
sáp ceddid beonyttható, hogy eddig cgietlen me 
gyár bíróság sem tetatette a vadászzsákmártyt tér 
mészetbem juttatásnak Az ítéletek olyan esetekben 
szűkítek, amikor jogszerűtlen kizárást átspiton meg 
a bíróság, vagy éppen tőreiden veóiszanog *oí 
függesztás sván a vadász kártérítési pert rdUott az 
dméredt kompetencia megtéréséért Mrden i<*\ 
keresetet a brósápk éppen azért utasítottak d. 
mert a kompetencia nem tekinthető természetbeni 
futtatásnak. A ved deresével nem a vadász, fenem a

________̂  ̂  ^ mfigk f » dl i i j  >^1|é i atvft(xw £/o wOjsr.&ScSöQ

tulajdonjogot ameiyel késflbb szabadon rendefcez*

szati lehetőségeinek törvényes korlátok közötti txno 
sitása (ezért abkultl. meglehetősen visszás helyzet 
át. he a bdépéa $ és az egyesületi lagdq befizetése 
éppen mrdezek/e nem ad lehetőséget Ez az érem 
egy* oldala A más*, hogy kuitúrországokban élűé 
nos adód* fogy he veteki adót fizet, leírhatja abból 
3 kapcsoló \ ős költségei? An hiszem. nem keU senki 
számára hzonfljatm. hogy ez lóafcán meghaladná az 
APf H nél a számítható bevételeket 

Kötelezően dóirt feladat topábbá a vadlétszám sza 
bályozása. mrd a trófeés. nwd a tarved rtmatkozá 
sáben A hazai vadász tóbbryre csak ennek tesz de 
get. lövi a sekqiei. mert a társasági házi szabályok 
számára csak ezt tesz* lehetővé lőzbeknál. b*ánái 
pontosan, grammra, falára megtetároral Jól néz
nénk ki. ha a kiegydt répá: veg< a mustra bikát p 
veddemnek tduntenék.

Az dedhat& a mróség. trőleás «d ktfoUi bér* 
dász szánéra van fenntartva, ennek hórxaóa orszá 
gos vtszwr,Hitben a tê es terítéket tekintve mégha 
ladfa a 60 százalékot. Aiüótog a rőfeés vad esetében 
a hajtott III agancs árával vámoltak Iki ti#Jja. rru 
érti. így |ött ki a Mánál a 3 Mós esetében az DOO. 
7 kiló fdeitrtf - amelyre egyéífcént sem lóhet - 
9500 lóriit • 50 fonnt dekánként • 25% áfa ár. 
Vadkanagyar nél a 20 centiméter Wettnd az abfér 
1700 fonnt * méméierenkent B0 fonnt * 25% áfa. 
és ovndegy. hogy egyém vagy társas vadászaton ej 
tette d az Aető. netán vadkárdhéritás setén fácán 
120. kac» 83. muci nyúl 400. uadiúd fdé tegyen ko 
véri 200. arúa szalonka 50 forrt • 25% áfa Viszont 
a kártékony vadfaj ejtése wdvWdmi fdadat. 
amety nem tekrthető tövedelnet Izsákrfenytl képező 
vadászati tevéker̂ ségnek - frják Mindezek eflenére a 
rflká bőre 200 forw . 25% áfa.

örstafc* attól, hogy bármit e mrösitenínk. 
mindezekről ma annyit lehet dmondám, hogy Zab 
megyében - tetsz*. nem tetsz* - ez ven Ez «s tn&

_ |4.  — - -I - M*<MAA I - *—--»«« * -̂ -1mtfff. ot mtgienetcaen sa.aiosan erteernezeit eroe* 
képviselet Az azonban mindenképpen ide kÁéráoz*. 
hog< egy egy #y«n sokakat vagy tdán modenkrt 
érrtfi kérdés dótt érdemes lett volna közown mtq 
háoyr̂ wim közös dolgarkat az országos érde*̂ dd 
mi szervezeteid, mér csak azért s. mert éppen 
ezért vannak Kónn*n efcépze«iet4 hogy akadt vol 
na más. jobb megekjás is.

-y-

számára is vadászati lehetőséget 
biztosítsanak. Tehát sem az élő

Mwtán a vadásztársaság nem gazdafcoCO szervezet.
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A vád nem orvvadászat
S. A ttila - teljes nevét egyelőre sze
mélyiségi jogainak tiszteletben tartá
sa miatt nem írhatjuk le - 27 éves, 
Piliscséven élő, de Piliscsabán beje
lentett lakos. Tanult szakmáját te
kintve hentes, ugyanúgy, mint báty
ja . aki szintén a húsok szakszerű da
rabolásában szerzett szakismerete
ket. Édesapjuk - nyugdíjba vonulá
sáig - Piliscséven volt mezőőr. 
Minden bizonnyal apai örökség a ter
mészet szeretete és ismerete. A ttila, 
amint csak lehetett, bérkilövő vadász 
lett, hiszen gyermekkorától kezdő
dően vonzódott a vadhoz, a mada
rakhoz. Édesanyja szerint ez az 
egyetlen szenvedélye, és ebbe sose 
engedte, hogy bárki beleszóljon. 
Nem dohányzik, nem udvarol senki
nek. a kocsmában sem lehet vele ta
lálkozni. A  vadászatot annyira ko
molyan vette, hogy vadőri szakmun
kás-bizony ítváhyt szerzett, sőt elvé
gezte a vadászmesteri tanfolyamot is. 
A  piliscsévi ház udvarán álló Trabant 
Combi vadászias zöld színűre van 
festve. Piliscsév szinte a P ilis köze
pén fekvő, erdőkkel övezett telepü
lés, gyalogolni sem kell sokat, hogy 
az ember máris az erdőben legyen.

S. A ttila - szülei szerint - senkivel 
nem barátkozott, amolyan zárkózott, 
magánakvaló gyerek volt, felnőttként 
pedig járta a maga útját...'egészen 
május 16-áig. am ikor letartóztatták, 
majd május 19-étől a bíróság előze
tes letartóztatásba helyezte. A  vád: 
lopás, lőszerrel történt visszaélés 
és cserbenhagyás... az orvvadászat 
ugyanis a magyar jog szerint még 
mindig nem minősül bűncselek

ménynek. S. Attilát azért vádolják 
lopással, m ert... na de ne ugorjunk a 
történetben előre, vegyük sorba az 
eseményeket.

Nem Piliscsév az egyetlen olyan 
település, ahol kimondva vagy ki
mondatlanul szinte mindenki tudja, 
ki. m ikor és miért já r az erdőre. Azt 
is sejteni lehet, hogy ezek a kirándu
lások nem mindig legálisak. Mintha 
Bánk bán Tiborca óta bocsánatos 
bűn lenne ebben az országban az 
orvvadászat. S. Attiláról, sőt egye
sek szerint az egész családról azt 
pletykálták, ők bizony sose vetették 
meg a vadorzást. A  közelben műkö
dő Malév Vt. erről többet tudna 
mondani, részben nekik köszönhető
en kapott felfüggesztett börtönbünte
tést orv vadászat miatt az édesapa, 
ami miatt nem vették fel vadőrnek 
Attilát, csupán segéderőként vadete- 
téssel bízták meg. A múlt rendszer
ben a Telki Vadgazdaság működésé
nek idején - mesélte a volt mezőőr 
édesapa - nemegyszer fordult elő. 
hogy a magaslesről lövő vadász nem 
találta meg a lőtt vadját, mert a terü
letet. a vad mozgását jó l ismerő me
zőőr. idézem: csak az orromat kellett 
használnom, és előbb értem oda. A 
lesen terpeszkedő elvtárs lőtt magá
nak másik vadat.

Nos. A ttila is - a rendőrségen tett 
egyik vallomásváltozata szerint - 
mindent az orrának köszönhet. Gya
logosan, motorral, terepjáróval járta 
az erdőt, néha bele-beleszimatolt a 
levegőbe... és nyomban talált egy- 
egy elhullott vadat, aminek ugye. 
messziről érezhető rothadásszaga

van. Ezt a tudományát annyira kifej
lesztette. hogy a P ilis i Parkerdő Rt. 
budakeszi vadászházánál' bemutatott 
„zsákm ány" alapján. 96 trófeás vad 
megtalálását eredményezte. A  14 
gímbika. a 3 dámbika. a 3 muflon- 
kos. a 15 vadkanagyar, 1 kocakampó 
és a 60 őzbak trófeája igazán irigy
lésre méltó, különösen, ha azt is fi
gyelembe vesszük, kevés köztük az 
úgynevezett hibás, mínuszpontos le- 
lövés... be kell látnunk, jó  vadgaz
dák a pilisi erdészek-vadászok.

Áprilisban, még a szalonkázis 
idején, a perbáli erdész éjszaka lám- 
pázásra lett figyelmes. Úgy döntött, 
megnézi közelebbről a lámpázót. 
Am ikor közelebb értek egymáshoz, 
a menekülni igyekvő U A Z  nekihaj
tott a NIVA-jának. A  fekete U A Z 
visszatolatott, vezetője gázt adott és 
már nem is volt tetten érhető. Az au
tót azonban jó l megfigyelhette az er
dész, és a rendszámát is felírta. 
Jelentette az esetet, amelynek alap
ján megszületett a feljelentés. A  
rendőrség a forgalmi rendszám alap
ján persze hiába kereste a kocsi tulaj
donosát. kiderült, hogy a rendszám 
nem is létezik. A  leírás alapján azért 
mégis eljutottak Piliscsévre S. Attilá- 
ékhoz és a trófeákon kívül a házkuta
tás során még két sörétes fegyvert, 
mindenféle golyós lőszert, több róka- 
gereznát, muflonbőröket és 10 vad
disznó bőrét foglalták le. S. Attila a 
golyós fegyvereit éppen eladta, a lő
szereket azonban megtartotta, ami ki
meríti a szabálytalan lőszer tartását.

Emlékezetem szerint ritkán vagy 
egyáltalán nem fordult még elő, hogy

a bíróság ilyen gyorsan lépett és S. 
Attilát a rendőrségi vizsgálat idejére, 
illetőleg a bírósági ítélet megszületé
séig letartóztatásba helyezte, trófeáit, 
fegyvereit, terepjáróját lefoglalta. 
Apropó, terepjáró. S. Attila eddigi 
vallomása szerint az oroszoktól vet
te. ezért nem tudja igazolni a kocsi 
származását. A  katonai zöld színű 
autót feketére festette, a keresőlámpa 
mellé elöl két. hátul egy lámpát sze
relt fel, kidobta a hátsó üléseket, he
lyükre műanyag ládák kerültek, és 
hátra vadszállítórács került. Az ajtó
ban műanyag zsákok, szatyrok, sőt 
gézlepedő bizonyítja, hogy az au
tót vadászatra használták. S. Attila 
ugyanis valamennyi „m egtalált”  
agancsot tisztességesen lefőzött. fal
ra rakhatóan kitakarított, és elmond
hatja. nagy szerencséje volt. mert az 
elhullott vadnak soha nem rágták 
meg a vaddisznók, rókák még az orr- 
csontjukat sem. Sőt a táblára szerelt 
vadkanagyarakhoz még a töltény hü
velyét és magját is sikerült neki az 
„orrával”  megtalálnia.

A  szakértői vélemények szerint a le
foglalt trófeák értéke 7 m illió 109 ezer 
508 forint, átlagsúlyokkal számolva a 
2495 kiló vadhús értéke 1 m illió 312 
ezer 850 forint. És ez csak a megtalált 
trófeák alapján kiszámolt kár értéke - 
vajon hány tarvadat - tehenet, ünőt, 
boijat. sutát, gidát, jerkét, bárányt és 
agyar nélküli vaddisznót - sikerült S. 
Attilának ..megtalálnia"?

S. A ttila ellen a rendőrségi vizsgá
lat folyamatban van... ahogy tehet
jük, visszatérünk az ügy ismerteté
sére. -dór

Hirdetett orgazdaságA rendszerváltozással együtt járt a 
jogrendszer átalakítása, s ezen be
lül a büntetőjogé is. A módosító 
jogszabályok között akadt úgyne
vezett büntetőnovella is, amely át
fogó átalakítást hozott, ám a jogai- 
kotó a számos új bűncselekmény 
között nem alkotta meg a vadorzás 
és az orvvadászat törvényi tényál
lásait.

Az állami és az állampolgári ér
dekeket legerősebben védő bünte
tőjog mindig is mostohán bánt a 
vaddal, illetve annak tulajdonosá
val. Volt ugyan idő, amikor a vad
ban okozott kárt kihágásnak minő
sítette (ez ma szabálysértésnek 
felelne meg), ám az orvvadászo
kat. hurkolókat - akár a közvéle
mény - mindig is érthetetlen elné
zéssel kezelte, pedig a tulajdon el
leni bűncselekmények elterjedtsé
ge. a tulajdon Alkotmányban is 
deklarált szentsége erélyesebb fel
lépést követelne.

Aki „idegen dolgot mástól azért 
vesz el, hogy azt jogtalanul eltulaj
donítsa" - az lop, azaz tolvaj. Ha 
az orvvadász nem a vadásztársa
ság tagja, akkor ugyan fellépnek 
ellene fegyverrel való visszaélés 
miatt, ám a jogszerűen fegyvert

tartó megússza egy kis dorgálás
sal, illetve az új szabályok szerint 
bírságot fizet, és igen: egy időre 
bevonják a vadászjegyét is, de ez 
számomra olybá vehető, mintha az 
ittas sofőrt, aki halálra gázolt vala
kit, csupán a gépjárművezetéstől 
tiltanák el.

A vadtolvaj fegyverrel lop, és 
egy kapitális trófea- és tenyészér- 
téke meghaladhatja a 200 000 fo
rintos értékhatárt, ahonnan kezdve 
a lopás már bűntett - még ha ez a 
kirótt büntetéseken általában nem 
is érződik.

A precízen kimunkált elmélet 
szerint a lopás törvényi tényállásá
ban szereplő idegen dolog fogal
mába a „term észet kincsei, állatai 
és az állatok származékai" is bele
tartoznak. A bírósági gyakorlat ho
zott is az ügyben precedens érté
kű ítéletet, amelyben kimondták, 
hogy „az erdőben elhullajtott szar
vasagancs elvitele lopást valósit 
m eg" (B JD  9210).

Még mielőtt bárki szőrösszívű- 
séggel vádolhatna meg, előrebo

csátom, nem ragaszkodom a tör
vény olyan merev alkalmazásához, 
hogy a gyermekével ibolyázó erdő
járót, aki véletlenül agancsot lel, s 
az a vadász- vagy a gyerekszoba 
csillogó szemmel bámult közös 
kincse lesz, tolvajnak bélyegez
zem. Ám a bikacsapatot csatár
láncban a sűrűbe hajtó pénzéhes 
tolvajbandát már nem tudom fel
menteni (a mai felvásárlási árakat 
számolva 50 60 szarvasagancs- 
szár értéke már bűntetté minősíti 
cselekményüket).

Az agancsüzlet igazi lefölözői, a 
felvásárlást nyíltan is hirdető cé
gek valószínűleg nem ismerik vagy 
egyszerűen figyelmen kívül hagy
ják a Btk. 326. §-át, amely így 
szól: „aki lopásból (...) származó 
dolgot vagyoni haszon végott 
megszerez, elrejt vagy elidegeníté
sében közreműködik, orgazdasá
got követ e l".

A hullajtott agancson a vadá
szatra jogosult az elválással (azaz 
ciklikus biológiai agancselvesztés
sel) szerez tulajdont. Tehát aki en

gedély nélkül viszi és adja el. az lop. 
aki pedig engedély felmutatása nél
kül felvásárolja, az orgazda. Aki pe
dig tíz kiló vagy éppen fél mázsa 
aganccsal érkezik a felvásárlóhoz, 
és gyűjtéséhez engedélye nincs, ar
ról a vevőnek tudnia kellene, hogy 
az árut lopta! Az orgazdaságot 
alapvetően az elkövetési érték mi
nősíti. s még egy körülmény, amely 
ilyen esetben igen könnyen megál
lapítható az üzletszerűség.

Lehet, hogy csak a kezdő jogász 
tankönyveken nevelt gondolkodás- 
módja miatt látom így mindezt, s a 
nyomozó hatóság, amelynek hiva
talból kell üldöznie a bűncselekmé
nyüket, nem veszi észre például a 
fenti nyilvánosan folyó orgazdasá
got. Nem tudom. Lehet, hogy a 
jogalkotó és jogalkalmazó már tud
ja, amit ón még nem, és ezért nem 
alkotja meg a vadorzás és az orv
vadászat törvényi tényállásait, és 
ezért nem üldözi ma megfelelő szi
gorral a vaddal kapcsolatos bűn
cselekmények elkövetőit az érvé
nyes jogszabályok alapján. Igen, 
talán tudják, hogy talán rövidesen 
nemigen lesz megvédendő jogi 
tárgy, mert elfogy a vad.

Dr. Faragó István
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Okostojás
Fránya egy madár ez a fácán, 
mert a környező országok közül 
egyedül nálunk nem tojik rentábi
lisan. Nálunk az egyik telepet ad
ják cl a másik után, ha éppen 
akad rá vevő, s eközben hozzák 
be a fácántojást északról, keletről 
egyaránt. Megéri mindenkinek, 
pedig most már a Bokros-teendők 
miatt, még a védővám is ráülepe
dett minden egyes tojatra. Kevés 
a törzsállomány - mondja az, aki 
nem tart egy darabot sem. Még 
az is sok, ami van - fogja a fejét, 
aki tenyésztő. Aki pedig behozza, 
akár 60 pfenniget is el tud kérni 
darabjáért, ha a vevő megfelelően 
megszorult, pedig a bejövő tojás
ról csak annyit tud, hogy göm- 
bölydcd. A kereslet találkozott a 
kínálattal, mondják a bennfente
sek, és ennek a nagy „vérfelfris- 
sftésnek”  sajnos bcláthatatlanok 
a következményei. Nem csupán 
állategészségügyi veszélyei van

nak, hanem ismeretlen látható és 
örökletes tulajdonságú, eltérő 
termelői kapacitású csibékből 
zárják be majd a jövő évi törzsál
lományt is. Ez mindennek mond
ható, csak éppen szakszerű te
nyésztésnek nem. A hazai tojás
árak 35-42 forint között mozog
tak idény szerint. Ebből kelt ki az 
átlag 105 forintos naposcsibe és 
hat hét után fejlődött a 250-300 
forintos kibocsátandó csirkévé. A 
nevelőiéren ezután még legkeve
sebb 14 hetet kell a madárnak el- 
töltenie ahhoz, hogy puska elé 
kerüljön akár lírás, akár márkás 
árjegyzék szerint. A terítéken el 
kellene érnie az 1500-1800 forin
tos darabonkénti árat, amelyet 
külföldi bérvadászat során meg
adnak érte. Ami marad, az a tag
ságé. Attól függően, ki hogyan 
csinálja, a teríték a kibocsátás 
százalékában 15-50, de a legtöbb 
helyen inkább ki sem számolják.

vagy hozzáteszik a természetes 
szaporulatot, hogy mégis valamit 
mutasson. Bármilyen szélesre 
nyílik az agrárolló, abbahagyni 
nem szabad, mert végtére is ez a 
társaság szórakozásának jószerint 
az egyetlen alapja. A 74%-os 
energia, a sokszoros tápszer, 
gyógyszer, vakcina és egyebek 
költségemelkedése korántsem ér
vényesíthető az árbevételben, 
mert mint mondják a kereskedők, 
így is drágák vagyunk. Nem gye
rekjáték eladni a madarat. Pedig 
valahol ez is vadvédelmi munka, 
mert végtére is a vadon élő törzs- 
állomány védelmét szolgálja. 
Ahol abbahagyják a nevelést és 
hetente mégis kell valamire va
dászni, ott a vadonélő törzsállo
mány kerül végveszélybe. Ez az, 
amit mindenképpen el kellene ke-

Új vezérkar 
Győrött

Csak a második nekirugaszkodásra 
sikerült megtartani a megyei kül
döttközgyűlést Győrött június 
T jén, de a 60 küldöttből ezúttal is 
csak harminchérman jöttek el. El
szomorító és elgondolkodtató ez a 
jelenség, tapasztalt közöny. Vajon 
ennyire rendben van a szénánk? 
Vagy azt várjuk, hogy mindenben 
mások döntsenek helyettünk? Pe 
dig a mi ügyünkről van szó.

Az ötéves beszámoló után hoz
zászólóknak kétségeik voltak a mér 
elvégzett feladatok hatékonyságát 
illetően. Dr. Szíva Miklós vadász- 
társasági elnök egyebek között 
megállapította, hogy gyenge a saj
tónk, jobban kellene reagálnunk 
mind a szaksajtóban, mind a helyi 
lapokban a megalapozatlan, érzel 
mi és politikai töltésű támadások
ra. Reméli - tette hozzá hogy a 
jövőben a jogászok szerepe felérté 
kelődik a szövetségen belül. Matus 
János élesen bírálta az erdőgazda
ság bérbeadási ügyleteit, amely
nek minden káros következményét 
az érintett területek vadállománya 
kénytelen elviselni. Csillapította a 
hevülő kedélyeket Rechtol János, 
az OMVV főtitkára, bár - mint 
mondta - kétségtelenül elégedetle
nek a szakmai javaslatok figyelmen 
kívül hagyása miatt a vadászati tör
vény előkészítésében.

Előterjesztés készült az alapsza
bály módosításáról. A kidolgozott 
tervezetet megtárgyalásra és javas
lattétel céljából a szövetség előre 
szétküldte a tagszervozeteknek. A 
megadott határidőig azonban csu
pán három egyetértő válasz érke
zett. húsz egynéhány társaság 
még csak nem is válaszolt.

A Cserszilvásy Ákos Bérkilövő 
Vt. komolyan vette a feladatot, és 
pontról pontra, szavak és fogalmak 
pontosításával, valamint kiegészítő 
javaslatokkal küldték vissza, igaz a 
határidő után. így küldöttük a köz
gyűlésen visszavonta a javaslatot. 
Ezek után megszavazták az új szö
vetségi alapszabályt, a módosítá 
sok az alábbiak: Az IB megbízatása 
5 évre szól, a szövetségi tagdfj mér
tékét évente a választmányi úlés 
szavazza meg, az elnökség 6 tag 
ból áll, az EB 3 fős, az OMVV-kül- 
döttek (5 fő, elnök + 4 küldött), és 
a közgyűléssel kapcsolatos szabá
lyozás arra az esetre, ha a jelenlé
vők létszáma a határozathozatalra 
nem elegendő.

A szövetségi titkár munkaszerző
dését takarékossági okok miatt 
módosították, feladatait négyórás 
munkaidőben látja el.

RachtoJ János főtitkár „Nim 
ród” -éremmel tüntette ki dr. Szam- 
mer Károly jogászt és Markó Lász
lót. a Vízügyi Vt. elnökét. Ezt köve
tően került sor az új intézőbizott 
ság, ellenőrző bizottság és a kül
döttek megválasztására. Az új 
vezetőség: Matus János elnök, dr. 
Porubszky János titkár, dr. Lacó 
Bálint gazdasági vezető, dr. Hor
váth László vadászmester. Róka 
László oktatási és propagandafele 
lős és dr. Ádém János jogi refe

rülni.
- Y -

Nevet változtattak Veszprémben
Két választmányi ülésen dőlt el Veszprémben a megyei szö
vetség vadászainak jövője, miután áprilisban elfogadták az 
elnökség beszámolóját és június 2 án megválasztották a 
tisztségviselőket.

Az április 22-ei választmányi ülésen az előzőleg írásban 
kiküldött elnökségi beszámolót - különösebb vita nélkül - a 
választmány elfogadta. Az elmúlt évi beszámoló körül már 
némi vita alakult ki. amely az idei költségvetés elfogadásá
nál azzal zárult, hogy az első félévben nem módosítják a 
tagdíjat. Ezen az ülésen három pontban módosították az 
alapszabályt: a szövetség korábbi elnevezését lerövidítették 
..Veszprém Megyei Vadászszővetség’'-re. a 11 tagú elnöksé
get 7 tagúra redukálták, bevezették az elnökhelyettesi tiszt
séget és döntöttek az egyéni tagság bevezetéséről is Ezen
túl nemcsak a vadásztársaságok, hanem az egyéni vadá
szok is tagok lehetnek a szövetségben, ötven egyéni tag 
egy küldöttet delegálhat a választmányba.

Az elnökség javaslatára Nimród emlékéremmel tüntették

ki: az idén 60 éves dr. Nyulász István megyei vadászati fel
ügyelőt, dr. Mészáros Istvánt a Molnár Gábor Vt. tagiát. 
Sulyok Lászlót a Korona Vt. fB tagját, és Vadas Sándort 
a Veszprém környéki Vt. elnökét, a szövetség elnökségi 
tagját.

A június 2-ára összehívott tisztújító választmányi ülésen 
a jelölő bizottság listája jött be. mivel további személyekre a 
választmányi tagok nem tettek javaslatot. Ennek az volt a 
magyarázata, hogy a bizottság igen széles körű vélemény- 
cserét folytatott a küldöttekkel, a vadásztársasági vezetők
kel. Titkos szavazással lett ismét elnök Kemenszky Sándor, 
elnökhelyettes Vadas Sándor. Az elnökség tagjai: dr. Bölcs 
házi András. Bukta Mátyás, dr. He«l Bálint, Raimss Mátyás, 
Bigecz Gyula. Az ellenőrző bizottság elnöke: Szombati Jó 
zsef, tagjai: dr. Hanák László. Szóka Ede. Országos küldött
nek Kemenszky Sándort, Vadas Sándort és Rainiss Mátyást 
választották meg.

V. S.
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Változások a Naturexpónál
Mint arról lapunk hasábjain beszámoltunk, 
a/ idei FeHoVa-t a Naturexpo Rt. rendezte. 
A kiállításról szóló tudósításunkban olvas
hatták. a szervezők rámoltak ni mi ráfize
téssel. mivel a Somogy megyei bemutatót - 
amely reprezentálta a megye vadászatát, 
horgászatát, természeti értékeit - nem 
kellett a megyének megfizetnie. Ha ehhez 
hozzávesszük a különböző pályázatokat 
és díjait, valamint azt. hogy a tervezettnél 
kevesebb lett a látogatók száma, a mérleg 
még inkább negatív eredményt mutat.

A kiállítás elbontását követően az rt. ve
zetése levonta a következtetéseket, és az el
múlt hetekben kisebb válság alakult ki a jö
vő évi Naturexpo nemzetközi kiállítás és 
tudományos konferencia megrendezése kö
rül. A válságot erősítene, hogy dr. Eg>ed 
István - a projektet vezető résztulajdonos 
és vezérigazgató - kérte felmentését. Az rt. 
igazgató tanácsa és közgyűlése elfogadta a 
lemondást, elismervén dr. Egyed évek óta 
kifejtett úttörő munkásságát, a kiállítás 
alapkoncepciójának kidolgozásában való 
aktív részvételét, és úgy döntött - nem 
mond le egy sikerrel kecsegtető, nemzetkö
zileg is elismerésre számító rendezvén) 
megvalósításáról.

A kiutat új részvényes és új menedzs
ment felkutatásával igyekeztek megtalálni, 
és a/ átmeneti megtorpanást - a dolgok mai 
állásának ismeretében most fokozott 
tempóval fogják behozni. Mindezt már az 
új vezérigazgató - Noab Sieinberg - kine
vezésének második napján közölte szer
kesztőségünkkel. Elmondta: meggyőződé
se. hogy a hátralévő M hónap alan. iga/ fe
szített munkatempóval, de sikeres Naturex- 
pót lehet rendezni. A koncepciók adottak, 
azon csak annyiban kívánnak változtatni.

FOTÓ: POt STER G A BR IELLA

hogy a jól szervezett vadászat és horgászat 
mellen nagyobb hangsúlyt fordítanak a 
környezet- és természetvédelmi téma fon
tosságára. fókuszba állítván a közép-euró
pai régió természeti énékei megóvásának 
feltétel nélküli szükségességét, az emberi 
környezet, különösen az ipari szennyezé
sekből adódó természetrongálás megelőzé
se. elhárítása érdekében tett törekvéseket. 
Nem az elmaradt Expót kívánják a Natúr- 
expóval pótolni, ezért nem is szándékoznak 
egy minden földrész vadászati-horgásza
ti-természet- és környezetvédelmi gondját- 
baját. eredményeit bemutató nemzetközi 
kiállítást rendezni. Európára, a környező

országok részvételére számítanak. A kiállí
tók visszajelentkezését jónak minősítette, 
amelyet az év végéig, a jövő év első ne
gyedévének végéig kívánnak pontosítani. 
Erre valóban kevés az idő. könnyebb lenne, 
ha még legalább 12 hónap állna rendelkezé
sükre. de az időfaktor nem kulcsa a si
kernek.

A 27 éves New York-i fiatalember az 
amerikaiak töretlen optimizmusával, siker
orientáltságával vállalta el a feladatot, olyan 
kihívásnak tekinti a Naturexpo megrende
zését. amely nemcsak számára, hanem Ma
gyarország számára is fontos, mert bebizo
nyíthatja, hogy ez a kis ország alkalmas 
egy világszínvonalú rendezvény megszer
vezésére. lebonyolítására. Noah Stcinberg 
a Princetoni Egyetem nemzetközi gazda
ságpolitikai és jogi karán szerzett diplomát, 
két évig a bécsi diplomáciai akadémia hall
gatója volt. németül, franciául, spanyolul 
és magyarul beszél és öt esztendeje Ma
gyarországon dolgozik, mint a Veres Tibor 
nevével jegyzett Wallis Holding munkatár
sa. Kezdetben a Ránk Xerox, a BMW. a 
Saab. a MVA-VJLATI nemzetközi kapcso
latok témafelelőse, majd a Pannon GSM 
Kft. ügyvezetője, az elmúlt egy évben a 
Pannon GSM Rt. kereskedelmi és marke
ting igazgatója volt. Ebből a székből állt 
fel, hogy mint a Naturexpo új részvényesé
nek delegátusa, vezérigazgatóként sikeres 
kiállításrendczóként mutatkozzon be.

- Tudom, hogy kevés az időnk, de a 
kreativitásra elegendő Ezt hittel és meg
győződéssel állítom, és remélem előbb- 
utóbb ezt az egész ország, a magyarok is el* 
hivik.

-dór
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Ésszerű döntés 
az FM-ben

A Földművelésugyi Miruszténum *em 
kivétel a közintézményekre vonatko
zó kormánydöntés alól, amely szerint 
legalább 15 százalékkal kell csökken
teni a minisztérium alkalmazottjainak 
létszámát. Ennek jegyében fogalma
zódott meg a javaslat, hogy a vadé 
szati, halászati önálló osztályt integ
rálják, olvasszák be valamelyik főosz
tályba. Három verzió közül választha 
tott a miniszter: meghagyta önálló 
nak az osztályt, beolvasztja az 
Erdészeti Hivatalba, illetőleg a mező- 
gazdasági főosztály részévé teszi. Dr. 
Lakos László miniszter - figyelembe 
véve a pro és kontra érveket - június 
l-jétöl meghagyta az önállóságát, 
közvetlenül maga alá vonta az öt 
munkatársat foglalkoztató legfelső 
vadászati hatóságot, amelynek új 
neve: vadgazdálkodási főosztály. (A 
halászat beolvadt a mezőgazdasági 
főosztályba.) A döntést elsősorban 
az indokolta, hogy az önálló vadásza
ti törvény megszületéséig szükség 
van a vadászat önállóságára, a tör
vény előkészítése; kidolgozása során 
így elkerülhetővé válik a részben 
ellenérdekeitségü szektorok - a me
zőgazdaság és az erdészet - esetle
ges túlsúlya. Elsősorban a magyar 
vad és csak a jóval ezután következő 
magyar vadászat számára hozott, az 
utóbbi időben ritkán tapasztalható 
demokratikus lépésnek, a civil szer
vezetek véleményét végre figyelembe 
vevő, ésszerű kormányzati döntést 
érthető megnyugvással és őrömmel 
üdvözölték Szók a szervezetek, ame
lyek levélben fordultak a miniszter 
hez, kérvén: fogadja el döntésének 
meghozatala során a fölsorolt szak
mai indokokat.

Hetvenöt éves Szlovákia szervezett vadászata
Szlovákiában a vadászat kezdetet - # hi
vatalos szempontok - a monarchia fel
bomlásának évfordulójához kötik, mint
ha a történelmi, „ábrándos" Felvidéken, 
Szlovákia mát területén nem vadásztak 
volna az emberek. Pedig Forgách Károly. 
Hamvay Zoltán és a többiek: Jurán V i
dor. Bethlcníalvy Ernő és Justh Ödön is 
hozzátartoztak c táj szépségének, vadál
lományának és vadászati etikájának gya
rapításához...

A hetvenötödik esztendejét ünneplő 
szlovák vadászatnak méltó kereteket te
remtettek Nyitrán. az Agrokomplcx me
zőgazdasági kiállító központ területén és 
épületeiben.

A „Vadászat és a természet”  című or
szágos trófeakiállítás június 3-án nyílt 
tncg. A látogatók serege tíz napon át 
gyönyörködhetett az elmúlt öt esztendő
ben Szlovákiában zsákmányolt trófeák
ban. A kiállítás idején rangos tanácsko
zás is folyt, amelynek témája az ember, a 
természet, és a vadászat kapcsolatrend
szere volt. Közös cél a természet 
megmentése volt. Magyar részről a 
C.I.C. képviseletében Szidnai László és 
Bognár Gábor vett részt a zsűri munká
jában.

A rendezők a látványosságra és a 
szemléletességre törekedtek. A bejárati 
ajtóval szemben természethű dioráina fo
gadta a látogatókat, búvó patakokkal és 
tavacskákkal jellemzett területen Szlová
kia vadállományát bemutatva: szarvasok.

őzek. muflonok, dámok. nyuiak. medve, 
szárnyas ragadozók és apróvadfajok alap
ján kaptak átfogó képet az érdeklődők a 
térség vadon élő állatvilágáról.

A  249.30 C .I.C . pontos bajmóci 
agancs (clejtőjc M. Grczo) igazán nem 
mindennapos látnivaló, de ezenkívül 
több mint másfél ezer kiállítón trófea je l
lemezte Szlovákia vadállományát és 
szakszerű vadgazdálkodását.

A képzőművészeti alkotások nagy si
kert arattak, mert a festmények, grafi
kák. szobrok, kerámiák és fafaragványok

sokszor minden szövegnél és pn>pagan- 
dánál többet mondanak az ember és a 
természet érzelmi kapcsolatáról és a 
vadászati kultúráról.

Jó  gondolat volt Stróbl Alajos ..Va
dászkopó harca a vaddisznóval" című 
bronzszobrának a bemutatása, amely 
eredetileg a kistapolcsányi kastélypark
ban áll...

Különösen szombaton, az utolsó szom
baton rohamozták meg a látogatók a kiál
lítás területeit, mert ekkor zajlott a va
dászkutyák látványos seregszemléje.

Nyitrát máskor rendszeresen fölkeresik a 
magyarországi tenyésztők, de ezúttal a 
kiállítók között, még a magyar vizsláknál 
sem találkoztunk magyarokkal.

A magyar vizslák főbírója, dr. Mészá
ros Sándor volt. aki egyben a szlovákiai 
Magyarvizsla-tenyésztők Klubjának el
nöke. A bírálat szünetében elmondta, 
hogy nemcsak az biztató, hogy 35 ma
gyar vizslát - II dróCSDŐTŰt és 24 rövid 
szőrűt - mutattak be. hanem az is, hogy 
az állomány kitűnő és zömében díjazot
tak. Többen kaptak közülük CACIB- és 
RÉS CACIB-díjakat. A klubclnök is je 
les tenyésztő, de mindjárt mellette említ
hetjük Hmovár Istvánt, aki Gresznárik 
László híres „S E L L E ”  nevű tenyészeté
nek folytatója, és on sorakoznak mögöt
tük a fiatalok: Horváth Jár..)s. Kürthy 
Sándor. Ádám Barnabás. Bú:. M ihály és 
mások.

Mindezek ellenére továbbta is a nemet 
vizslák hódítanak: 29 drótszórűt és 46 
rövid szőrűt mutattak be. Közvetlenül 
létszámban mögöttük 38 írszetter szere
pelt. pointerből csak hetet láthattunk, va 
íamivel több volt a cseh bajuszos (cek> 
fúzeo) és ezúttal 6 hazai, illetve nemzeti 
vizsla ..szlovák szálkás b/órJ vizsla" 
(slovensky Hmbosrsty st^vac) állta ki a 
kullcmviz.slák fáradalmait...

Szlovákia vadászatának nevezetes év
fordulóját méltóan ünnepeltek meg 
Nyitrán.

Felvidékv ÁrpádOR MÉSZÁROS SÁNDOR KÜ ll F.M9ÍRÓ. MUNKA KÖZBEN



NAGY MAGYAR VADASZOK
„Szobámban vidáman pattog a tűz Elmerengve jártatom körül 

szemeimet a vadászfelszereléssel és tropheákkal teieaggatott falakon, 
vissszaidézve emlékezetembe egy-egy szerencsés lövés napját 

és óráját... öreg vizslám csendesen kel fel a fegyverfogas alól, nagyot 
nyújtózik, egyet ásít, oda teszi azután selymes fejét az ölembe, s úgy 
néz reám okos szemeivel, mintha gondolataimat akarná ellesni; vagy 
talán az elmúlt idók jutottak eszébe neki is? A dohányfüst lassankint 

sűrűbb lesz. megtólti a szobát s elvegyülve az esti szürkülettel, a mint 
ide-oda lebeg, folyton változtatja alakját és ködfoltképpé változik.
A csapongó képzelet visszaszáll a múltba s befesti a kékes-szürke 

fátyolt az emlékezet képzeteivel. A gomolyok alakot öltenek, 
megelevenednek. Ismét ott vagyok az öreg Hargita sötét fenyvesei

között, melyek mögött sokszor láttam letűnni a napot, a mint 
búcsúzóban aranyporral hintette be a kígyózó Olt vizét. Ismét látom 
a vacsora-csillaggal fellobbanó pásztor tüzeket, hallom a kolompok 
méla hangját... Romjaiban is fenségesen emelkedik ki a környező 

rengetegekből a Bálványos vár s büszkén tekint le a lábánál elterülő 
háromszéki rónaságra. Más idők. más emberek! Követem az Alföld 

felé zúgva rohanó Sebes-Kőröst s a vadregényes Királyhágó 
kapuiénál, a Réven eltöltött kellemes napok újulnak fel 

képzeletemben... Bérczen. rónán, a havasok között és az Alföld 
délibábos síkján sok szép napot töltöttem Diana szolgálatában s ha 
a szerencse néha el is fordult tőlem, ha a kecses istennő megvonta 

is kegyét: feledhetetlen kedves emlékek kötnek e helyekhez...”

M i ka Károly bölcsészdoktor, vadászati 
szakíró 1855. február 24-én született 
Brassóban (ma: Románia). Iskoláit a 
csíksomlyói és a brassói római katoli
kus gimnáziumban, 1873-tól a buda
pesti „Józscf-műegyctemcn" végezte. 
1878-ban doktori fokozatot, 1879-ben 
tanári oklevelet szerzett a kolozsvári 
egyetemen. Ugyanitt 1876-tól 1881-ig a 
növénytani tanszéken tanársegéd. 
1881-től 1884-ig a pancsovai reálgim
náziumban tanár. 1884 őszétől haláláig 
a soproni állami főreáliskolában a ter
mészetrajzot és a vegytant tanította.

Mika Károly a magyar vadászati 
szakirodalom egyik legkiválóbb műve
lője volt. aki célul tűzte ki maga elé..., 
hogy hazájának korrekt és tanult vadá
szokat nevelni segítsen” . Ott bábásko
dott az 1881-ben megalakult Országos

M l KA KAROLY
1855-1902

Magyar Vadászati Védegylet születése
kor. ugyanakkor élharcosa volt az Or
szágos Magyar Ebtenyésztő Egyesület
nek is. Alclnőkc volt a soproni madár- 
védő egyesületnek, ezenkívül kiváló 
vizslaidomító és jeles preparátor volt. 
Emberi jellemét, tartását kortársai kö
zül sokan becsülték. Egyikük így írt 
róla: „ ... kitűnő vadász, a legjobb va
dászpajtás, melegszívű, igaz. önzet
len barát.*’ M ika remekül idomított 
vizsláival is nagy népszerűséget vívott 
ki magának a vadászok körében. Példa 
erre. hogy a Sopronban 1892 szeptem
berében megrendezett versenyen a fia
tal német vizslák versenyét dr. Mika 
Károly kutyája nyerte meg. Mika egyik 
legérdekesebb cikke a „Kripodka úr 
vizslája”  című, amelyben érdekes és 
vadásztörténeti szempontból vizsgálva

is értékes adatokat közölt a múlt szá
zad végi Erdély vadászati szokásairól: 
„M in t általában mindenben, el vol
tunk maradva a vadászat terén is. A 
kovás puskát kiszorította volt már 
ugyan a kapszlis, de a hátultöltőt még a 
70-es évek elején is csak híréből is
mertük, s akadt akárhány jó  vadász, ki 
azt az ördöngős szerszámot el nem 
merte volna sütni egy faluért. A  híres 
jó  kopók clkorcsosultak, kiveszőben 
voltak: a vizslával meg úgy voltunk, 
mint a hátulütő puskával.”  M ika ké
sőbb a vizsla idomításáról könyvet is 
írt, amelyről annak idején a szakembe
rek is elismeréssel nyilatkoztak. Leg
híresebb munkája mégis - vadászati 
szakirodalmunk valódi kincsesbányája
- a „D ictz l” -félc „A z  apróvad vadá
szata”  című, csaknem 800 oldalas

könyv fordítása és átdolgozása volt. 
Az ő érdeme, hogy a könyvben szerep
lő minden vadászati szakkifejezés ma
gyar. A könyv 1899-ben díszkiadás
ban, Bársony István előszavával jelent 
meg. Számos cikket írt a „Vadász- 
lap” , „A  Természet”  és a „Vadászat 
és Á llatvilág" című lapokban. Milyen 
kár, hogy korai halála miatt a vadászat
ban megszerzett sokoldalú tapasztala
tait csak rövid ideig oszthatta meg va- 
dászbarátaival és olvasóival.

Dr. M ika Károly alkotó életének tel
jében. 1902. január 26-án Sopronban 
hunyt cl. Halálával súlyos csapás érte 
az éppen akkoriban fellendülésnek in
duló vadászati szakirodalmunkat.

Műve:
A vizsla parforce-idomítása, 1894

VADÁSZKÉPEK, VADÁSZEMLÉKEK
Ki tudja, vajon mi lapul egy nagy köteg, régóta porosodó iratkötegben? 
Nagyapáink által elrakott és azóta őrzött újságok, képeslapok, fényképek 
rengeteg érdekességet rejthetnek. Sokféle téma kutatói találhatnak köz
tük csemegéket. Sokszor a hazai vadászattörtónettel kapcsolatos emlé
kek is előkerülnek. Az itt látható első képeslapot Agyán adta fel 1915 ben 
a kép jobb oldalán ólló úr barátjának Temesvárra. Szövege a következő: 

„Kedves Jánoskám ! Itt küldöm József főherceg vadászatát, amelynél 
porosz herceg Henrik is részt vett és vele együtt ezen a lapon le vagyok 
véve. Ajándékként tőle egy szép melltűt kaptam. Szívélyesen üdvözöl 
Poldi és Géza. X II. 30 ."

így néztek ki abban az időben a főhercegi vadászatok a téli időszakban. 
A másik lapot egy évvel később adták postára Csíkszeredán. Korabeli 

kedvelt vadászati módot, az uhuzást örökítette meg. A Zsolnára küldött 
képeslap hátoldalán a névnapi jókívánságok után ezt írta az „öreg ú r": 

,.A  képen a baglyom van levéve, ahogy az ölyv rácsap."
Legtöbbször nem ismerjük a lapok íróját, a címzett neve sem mond so

kat ma már, ám mégis a fényképek és a képeslapok sajátos eseményeket 
örökítettek meg. Érdemes antikváriumokban vagy ócskapiacokon keres
gélni és megmenteni az utókor számára ezeket az emlékeket.

Ürm ös Lóránt
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NYÁRI HANGULAT
Lehet, hogy én vagyok korunk gyer
meke - ugyanis tele vagyok kétellyel 
és bizalmatlaasággal, a bizonytalan
ság pedig a legtöbbször úrrá lesz 
bennem alkalm i örömeim, időnkénti 
jókedvem fölött. Rosszkedvem tele- 
nyara egyrészt belőlem táplálkozik, 
személyes gondjaimból - családom 
helyzetéből, munkám és egzisztenci
ális biztonságom jövőjéből: amiért 
tehetek valam it -, másrészt, a tőlem 
távolabbi dolgokból, az ország prob
lém áiból, szűkülő lehetőségeinkből, 
a vágtató árakból, a munkanélküliek 
rettegéséből. A  minap lapokat vásá
roltam a sarkon, és beléjük lapozva 
néhány pillanatra megálltam: tíz 
perc leforgása alatt négyen hajlottak 
hozzám bizalmasan cigarettáért, né
hány forintért. És mind fiatal ember 
volt!

Ez  is eszembe jut most. lesen ülve. 
Retten vagyunk, a fiam  és én. G im 
nazista, ismeri már az erdőt, a vadat, 
a madarakat, kihúzza a zsákmányt a 
bozótból, horhosból, önállóan zsige- 
re l, figyel, nem sokat beszél. Ö rü
lök, hogy ő is ráérzett a természetre, 
hogy korán kezdett és gyakori kiruc
canásaink igényt alapoztak meg ben
ne, ami ma már önálló - és remé
lem: tartós - hajtóerő a számára.

Fölrém lenck egy-egy pillanatra 
emlékeim: azt hiszem, akkor kezdett 
iskolába já rn i, szokatlanul erős te
lünk volt, apró fehér bundájában és 
fehér kucsmájában jött mögöttem, a 
feltört hóban, aztán valam ivel ké
sőbb újholdas, sötét éjjel egy botot 
nyomott a hátamba, hogy tartani tud
ja  mögöttem az irányt, ugyancsak é j
je l. lámpánkra kíváncsian egy fiatal 
süldő jött ránk, és én csípőből tüzel
ve elhibáztam, aztán már tíz év fö
lött, erejét fitogtatva vagy két kilo
métert húzott egy jerkét a felázott er
dei úton, egészen a vadászházig. 
Mennyire örült első zsákmányának - 
egeret lőtt légpuskával -, az első ve

rébnek, gerlének, szajkónak, és m i
lyen kitartóan etetett télen a varjak
nak. míg türelmét siker koronázta. 
És  a hajnali cserkcléscn m ilyen rosz- 
szul éreztem magam, hogyan hagy
tam azt abba. és loholtam vissza hoz
zá a házba, megóvni álmát az elzárt 
kályhából - képzeletemben - kiszi
várgó szén-monoxidtól: vagy hason
lóan szorongató érzés volt éjjel a ma
gaslesről elengedni egyedül, keresz
tül az erdőn, mert kim erült volt és 
aludni akart, én pedig zsákmányszer
zés reményében nem hagyhattam cl 
ígéretes helyemet.

Most rám pisszentett.
Föl kellett ocsúdnom, és vissza

zökkenni a kukoricás szélébe, ahol 
egy fasorban hevenyészett, alacsony 
ülésünk adón alkalmat a tűnődésre, 
az emlékezésre. Talán .vagy harminc 
méterre előttünk, a táblában egy fa
csoport volt, forrást rejtett. Széles 
közelben ez volt az egyetlen víznyerő 
hely, rajta túl folytatódott a kukori
ca, majd’ háromszáz métert az erdő
ig. Ez a Berek.

Jó  a szelünk, balról és picit elölről 
fúj - itt ez a jellem ző szélirány a 
fák közül kifolyó tocsogó pedig pont 
előttünk volt. Most a pocsolyától ug
rottak el a szélén szemezgető őzek, 
egy suta és egy bak. Túl voltunk már 
a lővilágon. kölcsönlámpa került a 
puskára - vadőrünktől kaptam, az 
enyém otthon maradt a mezőgaz
dasági terület valam ivel oldottabb 
foltjából a facsoport, távolabb az er
dő azonban kisötétlctt.

Fiam  apró neszre figyelmeztetett. 
Intett, hogy jobbról, alulról hallja - 
az őzek bal felé ugrottak el -, erősen 
vizslattam tehát a kukoricát. A la 
csony volt még a növény, nem is rej
tette el a disznót, kereső távcsővel 
egyértelműen felismertem. A  méhes 
felől jött. Rövideket iramodva, aztán 
szaglászva, meg-mcgállva közelítette 
pont széllel szemben a facsoportot.

A  dagonya körül a magas gaz ha
mar elnyelte, el is csöndeseden rövid 
időre. De tovább haladhatott szél
irányba. mert később niár iont. a fák 
közötti avarban zörgött. a benti vizet 
taposta. Nagyot fújt. majd nyekkent 
egyet a vastag iszapban. Arrébb ke
rülhetett. most a híg sár cuppogott, 
amint haladt előre benne.

Fekszik vagy leült - találgattam. 
Elhallgatott rövid időre, majd foly
tatta az iszappakolást. Szürcsölt. Az
tán a sötét facsoportból avarzörgés 
zaja érkezett, majd hallottam, ahogy 
egy fához dörzsölte magát.

„Élveteg  disznó, ez a disznó”  - 
gondoltam figyelve, hogy m ilyen ké
jesen, tartósan végezte a testápolási 
gyakorlatot. Elégedett orrhangját ta
lán csak képzeltem, abból a távolból 
valószínűtlennek tűnt. A  környéken 
csönd volt. A  békák sem zajongtak, 
s a szél is idehozhatta a hangot, tehát 
nincs kizárva, hogy valóban hal
lottam.

Feszülten azon tűnődtem, nem 
ment-e ki a fák közül az ellenkező 
oldalon a Kaszás-les irányába, m i
után jó l kidagonyázta magát.

M int egy légtérvédő. radarernyős 
lokátor, jobbról balra, balról jobbra 
vizsgáltam a terepet. Aztán egyszer 
csak balra, elég messze fölöttünk 
megláttam, ahogy éppen kimozdult a 
fák közül. Belépett felénk a kukori
cásba. de aztán megállt, szimatolha
tott. Lassan indult, majd felgyorsí
tott. átszelte a mezőgazdasági részt, 
és fölöttünk talán száz méterre elérte 
azt a fasort, amiben mi is ültünk. 
Megfogtam a srác karját - ja j. csak 
most csönd, felénk jön! És már nem 
csak láttam, hallom is, ahogy fino
man szapórázzá, aztán megcsapott 
az illata is, a jellegzetes disznószag: 
változatlanul jó  a szelünk.

Itt volt már. egészen közel, tíz mé
terre, szabad szemmel is jó l lehetett 
látni. Éreztem a rázkódásán, a fiam

is észrevette. A  disznó közeledett - 
öt, négy. három méter, aztán kettőre 
zsugorodott a távolság. Közvetlen 
előttünk ment c l. Csak egy keskeny, 
áttetsző bozótsáv volt köztünk. Az
után már távolodva, szabadabb futás
sal tett egy félkört, és visszajutott 
oda, ahol bejött, majd beváltott előt
tünk a dagonyánál, a magas gazba.

A  görcs feloldódott, a szoborszerű 
mozdulatlanságból kibontakoztunk, 
már a vállamnál volt a puska. Han
gosan zabáit és tocsogott - súlyom és 
édes gyökerű sás is bőven található. 
Folyton mozgon a sötétben, jobbra- 
balra, előre-hátra. M ikor közeledni 
hallottam , felvillantottam  a lámpát. 
Éppen kinyomult a gazból, a fényre 
picit félre fordította a fejét, mintha 
csak a golyónak kínálta volna a nya
kát. Tűzben rogyott.

Ültünk a sötét, süket csöndben. 
Percek múlva ismét odavilágítottam, 
a fekete tömeg megnyugtatott. Nem 
mozdultunk, a srác is néma volt.

Aztán még mindig ülve megbe
széltük, hogy „ig az i" vadgazdálko
dás esetén az ilyen disznót kímélni 
kellene, meghagyni, szaporítani - 
óvatosan, szélről közelít, keresi a ta
karást, a iák közötti sűrűben dago- 
nyázik, figyelmesen körbejárja a 
csemegéző területét. És a teste is k i
fejlett volt, erős. jó l táplált. Ez  az 
ideális vaddisznóvérvonal.

Figyeltem  a fiamat, ahogy zsige- 
rel. Jó l fogott a kése. Ügyesen, csak 
az első vágást ejtette röviden, lefelé 
irányuló pengével, aztán belülről k i
felé hasított. M ár keresztül tudja 
vágni apró, erős húzásokkal a szegy
csontot, a belsőség egy pillanat alatt 
kint volt. Válogattunk, a zsigerminta 
és vadászrész között. Kifejezetten 
jólesett nézni, ahogy csinálta.

De meddig csinálja? Meddig csi
nálhatja? - zökkentem vissza a bol
dog áhítatból a kegyetlen valóságba.

Fáczányi (>dön

A REFERENCIATERÜLET HÍREI
Csak az igazán babonások szoktak ret
tegni a hónap 13. napjától. A  Pannon
vad Vadásztársaság számára azonban a 
múlt hónap hasonló számú napján, a 
Budai Bíróság kihirdetett ítélete hosz- 
szú és kíméletlen vitát döntött el. A 
bérbeadó Kisalföldi Erdő Részvénytár
saságot dr. Szabó János FM  exminisz- 
ter a múlt év májusában a bérbeadói 
jog megvonásának kilátásba helyezé
sével fenyegetve, a megkötött haszon
bérleti szerződés azonnali hatályú fel
mondására kötelezte. A  Pannonvad Vt. 
az azonnali hatályú fölmondást termé
szetesen nem fogadhatta el. mert a két- 
oldalúan aláírt szerződés erre lehető
séget nem adott. Éppen ezért a szerző
dés érvényességének megállapítása 
tárgyában bírósági per indult a múlt év 
őszén, amelynek kurta-furcsa tárgyalá
sairól rendre beszámoltunk, lévén,

hogy mindegyiket elnapolták. Időköz
ben ügyvédünk útján beszereztük az 
Igazságügyi Minisztérium Civilisztikai 
Főosztályának a tárgyban hozott rész
letes állásfoglalását, amelyet becsatol
tunk a T. Bírósághoz.

A Bíróság a kétoldalú szerződést 
minden tekintetben részletesen meg
vizsgálva megállapította, hogy megfe
lel a törvényes előírásoknak, és érvé
nyes még akkor is, ha a pályázó va
dásztársaságnak a pályázat elbírálása
kor nem volt bírósági bejegyzése (az 
ehhez szükséges okmányokat jóval 
harminc nappal az elbírálás előtt bead
ták). Az IM-állásfoglalás értelmében 
ugyanis életszerű az. ha a megalakult 
egyesület a bejegyzéshez szükséges 
idő alatt megteremti a működéshez 
szükséges feltételeket, gondoskodik a 
szükséges helyiségről, anyagi és egyéb

eszközökről, részt vesz pályázatokon, 
előszerződéseket ír alá. amelyek azon
ban csak a bírósági bejegyzés után 
lesznek jogerősek. Miután ebben az 
esetben is ez történt, a szerződésjogi 
szempontból kifogásolhatatlan, és a 
két fél között létrejött haszonbérleti 
szerződés ügyében a miniszter beavat
kozása nem volt jogszerű, hatáskörét 
túllépte. Lapzártakor még nem volt 
kézben az indoklás pontos szövege, a 
közlést a következő számunkban pó
toljuk.

Azóta is és szinte állandóan érnek 
támadások a cím miatt, mert egyesek 
szerint nehezen „emészthető”  a rcfe- 
renciaterület elnevezés. Jobb szót az
óta sem találtunk, de újfent leszögez
zük, hogy az senki ellen nem irányul, 
nem reklám, csupán arról van szó, 
hogy adódott egy lehetőség arra. hogy

tanúi, ha úgy tetszik, íródeákjai lehe
tünk egy olyan új haszonbérleti konst
rukciónak, amelyet nem mi találtunk 

• ki. Miután nem titok, megírjuk, ha va
lami érdekes történik, m i, mennyibe 
kerül, mit lehet ennyiért kapni a bon
takozó piacgazdasági körülmények kö
zött. Senki nem állította - és ennyi idő 
után nem is állíthatja -, hogy ez a vég
ső megoldás, a követendő példa. Az 
azonban bizonyos, hogy létező modell, 
és talán másokat is érdekel. A reakci
ók, a „szívatások", a mindenhová kül
dözgetett följelentések, levelek, szóbe
széd alapján az utóbbi már kézzelfog
ható valóság. A  krónikásokra a me
séiénél olykor sokkal jobban illik  a 
„haditudósító”  titulus. A szakmai kér
dések messze eltörpülnek az emberta
ni tanulságokhoz képest.

(Folytatása következik)
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A fegyelmi gyakorlatok közül a behívás a 
legfontosabb feladat, kiváltképp a vizs
lák tanításánál erre nagy súlyt kell fektet
ni. Ha egy tacskó, terrier vagy véreb 
nem perdül a/onnal a hívó jelre, talán 
még megbocsátható és legfeljebb csak a 
gazdája bosszankodik miatta. Ám. ha 
egy vizsla nem engedelmeskedik, akkor 
később elrontja vadásztársai a/napi szó
rakozását. Jogos tehát az előírás, hogy 
társas vadászaton csak munkavizsgával 
rendelkező vizsla vehet részt. A hívásra 
történő azonnali bejővést a kutyával töké
letesre kell begyakorolni. Ezt úgy szok
tam megfogalmazni, hogy akkor volt jó a 
tanítási módszer, ha a kant akár a tüzelő 
szukától egyetlen „id e" vezényszóval le 
tudom hívni. Ha ezt elérjük, akkor bár
milyen v-adüldözés vagy forgalmas műút
ra szaladás előtt a kutya visszahívható, 
amelyen akár az élete is múlhat.

Ismerőst vagy családtagot meg kell 
kérni, hogy játsszon, foglalja le a kutya 
figyelmét, és ha hívó szóra nem jön hoz
zám vágtában, akkor a segítő egy vékony 
pálcával alaposan suhintson rá. így ott 
éri a kellemetlen fájdalom, és hozzám 
szalad, ahol simogatás és jutalomfalat 
várja. Néhány hét alatt napi egy-két ilyen 
gyakorlat után jól rögződik a vizslában, 
hogy mit várok el tőle. Másik ilyen kény
szerítő módszer, ha nem áll segító sze
mély rendelkezésre, a hosszú póráz vagy 
csúzli. A hosszú póráz ebben az esetben

20-30 méteres kötél, akár szorító nyak
örvvel ellátva, amelyet többféleképpen 
használok. Előreküldés után azonnal 
visszahívom, amint a póráz elfogy, vagy 
eltávolodom a kutyától és úgy hívom, de 
engedetlenség esetén azonnal keményen 
megrántom a zsinórt, ha kell. végig be
húzom magamhoz a kutyát. Ezt csak rit
kán alkalmazom, kivételes kemény vagy 
alaposan elrontott idősebb kutya tanítása 
során. Túlzásba nem szabad vinni, mert 
esetleg később idegenkedni fog a póráz
tól. Has/nos és rendkívül hatékony a 
csúzli. Kiváltképp annak a kezében, aki 
jól bánik vele. Ezzel még nagyobb távol
ságra is elérek anélkül, hogy az ott ért 
csípést (engedetlenség esetén) a tőlem 
származó fájdalomérzésnck tulajdoníta
ná a kutyám.

A vezényszó „id e ", a sípszó rövid 
szaggatón, a kézjcl két oldalra emelt kar
jaim le-fel mozgatása. Ezek nem nevet
séges cirkuszi mutatványok, amint ezt 
egyesek gondolják. A praktikussága az. 
ha a kutya közel van. szólítom, ha na
gyon messze, akkor nem kiabálok, csak 
intek, ha látom, hogy felém néz vagy síp
pal hívom, ha sötét van. vagy köd. vagy 
nem látom, merre jár a takarás miatt. 
Tanítás során két-két hívójclet egyszerre 
alkalmazok az „id e" szóval egy időben, 
kézzel is mutatom mindaddig, amíg a szó 
elhangzása után csupán a kézjelre is 
azonnal bejön. Ettől kezdve a kézjellel

X

ORDC
T R A V E L

— 1 31

A SlKERfS VADÁSZATOK SZERVEZÉSE UTÁN „SZOLGÁLTATÁSAINKAT* AZ ÓZ8AK. 
VÍZI VAD ÉS ÓSZIAPRÓVAO VADÁSZATOK SZERVEZÉSÉVEL FOLYTATJUK. A VADÁSZATI 
KULTURÁLIS EGYESÜLET ÉS A C0NC0R0E TRAVEL IROOA A 1314368. ILLETVE 
153 041/ TELEFON- ÉS FAXSZÁMÁN VÁRJA AZOKNAK A VADÁSZATRA JOGOSULTAKNAK 
A FELAJÁNLÁSAIT. AKIK TERÜLETÜKÖN SZÍVESEN FOGADNÁNAK HAZAI BÉRKILOVÓ 
VADÁSZOKAT. UGYANEZEKEN A TELEFONSZÁMOKON JELENTKEZHETNEK VADÁSZATRA 
IS AZ EGYESÜLET RÉGI ÉS ÚJONNAN BELÉPŐ TAGJAI.
MINDEN RÉSZLETKÉRDÉSBEN SZÍVESEN ÁLLUNK RENDELKEZÉSRE!

A MACXAfl VA0ÁS7LAP JIMJSIÖÁUÁ8AN KÓZZÉTHT. AZ 0W WGÉOÉIVÉVR RENOÉIKÉZÚ IP00ÁK HfcSOBO 
USÁBOl KlVUftAOT A PÍGAFJS VADÁSZATSZERVEZŐ WT ÚGWBCTÖ IGAZWJÖ1A. TŰTH ISTVÁN. OUUK I&3 
8UtWPtST. IÓN*I UTCA 49 TtlfKN ?1? 839. 7536. 7b 0633. WX 76 7493 ÉS TRfX 72 6Tt? A? IRODA
e© ÓW ÍBfOVfNrfSÍN MtfcOOK JELENIG M) SZAZAlfKOS MAGAWUUUDÖ\WN AZ W00AI Ml fS KIA 
fOUN WRTNÍR8 OOfiS KORREKT ÍS MfGKTMATO CfWÍK ISMER# AMK VWDÍNT MEGTESZNEK A HAZAI 
ARJAIAP VÉCÉIMÉÉRT MJtfOtOl VENKĜ Ofc* TÚINWIÚ BESZE TÖRZSVENDÉG
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egy időben a síppal fújom a hívójelet, 
néhány nap alatt már bármelyik jelet 
használom, egyenként is felismeri azo
kat. Csak akkor ismerem el a sikeres be
hívást. ha a vizsla odajön a hívásomra, 
előttem leül és rám figyel, várva a pa
rancsra. Ezt „ü lj" vezényszóval és jobb 
kezem magam elé tartón kiny újtott muta
tóujjával szoktam jelezni. A beérkezés 
utáni leülést azért rögzítem, mert később 
az „apport" tárgyakat, illetve minden 
lőtt vadat ülve kell átadnia majd.

A helyhez szoktatás a fegyelmi gyakor
latok másik fontos feladata. Ennek taní
tását is már kölyökkorban kezdem.

A kutyának a lakásban vagy az udvar
ban is legyen kijelölt helye. Ez általában 
az ól. illetve a lakásban egy kosár, párna 
vagy pokróc? Ennek elhelyezésénél több 
mindent figyelembe kell vennie. Ne le
gyen útban, ne a fűtőtest közelében, és 
ne is a huzatos ajtó mellett legyen. Az el
helyezésnél vegyük figyelembe, hogy a 
kutya akkor nyugodt, ha szemmel tart
hatja helyéről a gazdáját, illetve a család
tagokat. A kiskutyát, ha a játéktól elfá
radt. helyére teszem, mondogatom né
hány percig: „helyed", cirógatom, és le
hetőleg megvárom, amíg elalszik. Ébre
déskor újra mellette vagyok és igyekszem 
a szabadba vele. ahol elvégezheti dolgát. 
Ébredés után rendszerint rövid idő alatt 
szükségét végzi. Kis odafigyeléssel né
hány nap alan szobatisztává válik.

Napközben többször eljátszom a kis
kutyával. hogy a „helyedre" szó után he
lyére teszem, ott megdicsérem, ciróga
tom. Több-kevesebb ismétlés után már 
magától is helyére megy. akkor jutalom
falat és dicséret illeti. Pár hét után már 
tökéletesen megy parancsra. Ha ideges 
vagy a gyakorlás miatt riadttá válik, ne 
erőltessük a tanítást, majd másnap foly
tatjuk csak. Ha fáradt és aludni fog. ak
kor a „marad" szót mondogatom. Ké
sőbb már a helyre parancsolás után. 
szándékosan „maradást" tanítok, ha 
kell, néhány percig lefogom és csak ak
kor dicsérem, amikor fel is szabadítom a 
helybenmaradás alól. Ezt a gyakorlatot 
egy több hónapos kutyánál már 10-20 
percig is fokozhatom.

Nehezebb eseteknél odakötöm az ól
hoz, hogy ne lóghasson meg a gyakorlat 
elől. Szemmel kell tartanom végig és 
minduntalan újabb „marad" parancsot 
adok. Ehelyütt fenyíteni nem szabad, 
mert az ő helye legyen a számára a leg
biztonságosabb terület. Sok türelem kell 
a helybenmaradás tanításához, de ha ezt 
időben nem gyakoroltatjuk be vele. ak
ta* felnőttkorában sem lehet kocsiban 
vagy vendéglő előtt esőcsatornához, tan- 
ve hagyni, mert szétszedi az autót belül, 
vagy akár behúzza pórázon az esőcsator
nát az étterembe az asztalunkig, láttam 
már ilyet.

Mikola (íéza

Magyar siker, angol nyelven
MAVAD- és erdészeti támogatás
sal jelent meg István Bán: Mathe- 
matical Exploration of the Envi- 
rontment. Akadémiai Kiadó, Bu
dapest, 1995. (A  környezet mate
matikai felderítése.) A vadászati 
szaksajtóból is ismert szerző leg
újabb angol nyelvű könyve a kör
nyezet matematikai felderítését 
mutatja be. A könyv felépítésén 
és tartalmán látszik, hogy a szer
ző nem csak matematikus, hanem 
erdész-vadász is. Környezet meg
határozása alkalmas az ökoszisz
téma megfogalmazására is. Fel
használva az előző könyvében 
(István Bán: Biomathematics and 
Its Applications in Plánt Cultiva- 
tion. Akadémiai Kiadó, Buda
pest, 1987 és Elsevier, Amster- 
dam-Oxford-New York-Tokio, 
1988) bevezetett állapotjellemzők 
fogalmát és tulajdonságait, a leg
bonyolultabb környezet vizsgála
tára nyújt lehetőséget.

Az elméleti részt követő gya
korlati leírás a számítástechnikai 
megvalósítás alapja. Az élő és 
élettelen környezetből ismertetett 
orvosi-mezőgazdasági -erdészeti-

technológiai-erőforrás felderítési 
példák mutatják, hogy az egyes 
szakterületek feladatai mennyire 
hasonlóak. A leírások vadászati 
megfeleltetései lehetővé teszik 
olyan gyakorlati feladatok megol
dását, mint:

- az egyes vadfajok optimális 
élőhelyének meghatározása.

- vadászati körzetek kialakí
tása.

- élőhelyenként elérhető opti
mális vadösszetétel és trófeami
nőség megadása,

- helyi vadgazdáikodási irány
elvek kialakítása,

- vadászterületek minőségi 
rangsorolása.

- a mezőgazdasági kemizálás 
és a vadgazdálkodás érdekeinek 
optimalizálása,

- az erdőgazdálkodás és vad- 
gazdálkodás érdekeinek optimali
zálása, és olyan más vadgazdál
kodási példák kidolgozása, ame
lyek bonyolult hatásmechanizmu
sú, sok változós rendszerek kí
vánt állapotának elérési módját 
adják meg.

/S. S ZIK 4, K. U

A L A P K IK É P Z É S
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A BÜKKSZENTKERESZTI HELIKON
ALKOTÓI TÁBORBAN GYŰLTEK ÖSSZE A VADÁSZATI MŰ- NYÍLT LEHETŐSÉG AZ ALKOTÓK ÉS A MEGHÍVOTT ELŐ- 
VÉSZETEK MESTEREI JÚNIUS 5-ÉTÓL 8-ÁIG, A FESTŐI ADÓK KÖZÖTT. NAGY SIKERT ARATOTT DR. BŐD LA JO S  
SZÉPSÉGŰ BÜKKSZENTKERESZTEN. A FÖLDI LÁSZLÓ ELŐADÁSA/AMELYBEN A VADÁSZAT ÉS A MŰVÉSZET 
ÁLTAL SZERVEZETT, HÁROMNAPOS GAZDAG PROGRAM KAPCSOLATÁT ELEMEZTE. TERJEDELMI OKOK MIATT 
SORÁN, HA A VILÁGOT NEM IS SIKERÜLT MEGVÁLTANI- EHELYÜTT, CSAK A GONDOLATÉBRESZTŐ ELŐADÁS RÖ- 
UK, RENDKÍVÜL ÉRDEKES, AKTUÁLIS ESZMECSERÉKRE VIDÍTETT VÁLTOZATÁT TUDJUK KÖZÖLNI.
Kedves Barátaim!
Vadászatkedvelő művészek, művé
szetkedvelő vadászok, vad á lm ű vé 
szek, művész-vadászok, a vadászati 
kultúra e sajátos ágának alkotói.

A  vadászat, mint idealista tevé
kenység összekeveredett a vadgaz
dálkodással. amely kemény, eseten
ként durva merkantil - materialista 
gazdasági ággá alakult, esetenként: 
torzult!

A vadászat önmagában nem léte
zik, csupán az említett gazdasági - 
társadalmi - politikai alakulat, sőt 
egy kultúrkör/kultúrszínvonal része
ként!

Két okból is érdemes szólni a va
dászati kultúráról, a vadászat, a mű
vészet kapcsolatáról beszélni. Egy
részt azért, mert az érdekkapcsola
tok előrctolakodó abszolutizálását 
fékezni, egyfajta „rendet”  segít te
remteni, sajnos csak a fogékony 
kisebbségben. Másrészt: mert más
képpen. mint szépen-kulturáltan. 
nem is szabad, nem is tudnánk mű
velni! A  vadászati kultúra (is ) énéket 
óv meg. és értéket teremt! Megdöb
bentő. hogy a vadászvizsgákon ép
pen a „vadászetika kultúra - vadá
szati etika”  című tétel bizonyul a 
legfélelmetesebbnek, még a jogot is 
megelőzve!

Hogyan lesz kulturált és etikus az 
új vadász a gyakorlatban, ha elmélet
ben sem sejti vagy érzi (!) ezeket?

M ateriális és idealista elemeket 
egyaránt tartalmaz, tehát anyagi 
és szellemi értékeket hoz létre. 
Csupán annyit jegyezzünk meg. 
hogy a „vadászat” , m>nt az em
ber/természet kapcsolatának sportol
dala, mint humán tevékenység, felté
tele/ ma egy ezt megalapozó környe
zetvédelmet, szakszerű és természet- 
védő erdő-, mezőgazdaságot, a vad
biológia hiteles ismeretén nyugvó 
vadgazdálkodást, mint reál'tevékeny
ségeket! Ehhez járu l mindezek tech
nikai-műszaki színvonala, mint a 
„kultúra”  anyagi oldala. Sőt szelle
mi oldalnak szűk értelemben is van 
anyagi feltétele: próbáljon meg vala
ki könyvet kiadni úgy. hogy nincs rá 
pénze!

A vadgazdálkodás-vadászat szak- 
tudományának még oly magas szintű 
ismerete is kevés azonban a vadász 
kulturáltságához. A  tárgy iránti ér
deklődés egy mániákus kisebbségi 
érzést, hiányérzetet kell kialakítson 
bennünk, még többet akarunk tudni, 
még szebbnek akarjuk látni. Isten 
mentsen bennünket azonban a tudá
lékosoktól, a nyersektől, azoktól, 
akik ugyan gyűjtik a könyvet (szak-

és szépirodalmat) de nem olvassák, 
akik megvesznek egy drága fest
ményt. de csak bankszámlának tart
ják , akinek 1 db szarvas -  1 szarvas- 
egység, aki: ha lát egy nyulat. dühös 
lesz, hogy a hagymát nem készítette 
elő a pörkölthöz. Tehát: a vadászat
hoz egy sajátos többlet kell, maga a 
mesterség is legyen művészi szintű - 
a vadászművészet pedig „m es
te rie k e t neveljen.

A művészettől a vadászat megkap
ja azt a többletet, ami kiemeli mes
terségét a többi tisztes szakmából : 
amitől több lesz a vad elejtése a táv- 
irányítású vágóhídnál, ami elfelejteti 
velünk a magasles sarkába támasz
tott golyós puskát, ami az eszünkön 
túl a szívünkhöz, érzelmeinkhez ve
zet! A  „szakm a”  ismerete: a vadá
szattörténet tudása sem képzelhető el 
némi művészettörténeti ismeret nél
kül! Az írott történelem előtti idők 
„adatai”  a korabéli művészvadá
szok. vadászművészek alkotásain ke
resztül ismert. így jelentős informá
cióközvetítő is. Később is jelentős 
kortörténeti adalék az ember-termé
szet. vadász és vad kapcsolatáról.

Ehhez képest mit kérnek tőlünk 
a művészvadászok ma? Hangulatot, 
megfigyelési lehetőséget, az alkotás 
kereteit és azt. hogy fogadjuk be ke
zük, szívük, lelkűk számunkra gyö
nyörűséggel vagy keservesen meg
szült termékét! így vagyunk és így 
leszünk egyek!

Annyi azonban bizonyos, hogy a 
valósághűség, az igazmondás jogos 
igény! Ha a tudománnyal szemben 
követelmény, hogy igazat mondjon 
az értelemhez, akkor a művészet te
gye ugyan ezt az érzelem, a gondolat 
irányába!

A  művészet minden ága merített a 
vad. és vadászat témaköréből az em
beriség története folyamán. ,

A  vadászat hatása azonban külön
böző mértékben és főképp, különbö
ző korokban különböző mértékben 
jelent meg alkotásokban. Úgy vé
lem . a rajz lehetett az első (p l. bö
lény képe az Altam ira barlangból). 
Talán nem is szépség élményének 
vágya, hanem a félelem vezette az 
ősművész kezét, aki az anatómia 
precizitás láttán valószínűleg vadász 
is v-olt. A  „zsákmány”  előzetes le
rajzolása mintegy biztosította a vadá
szat sikerét, hitük szerint.

Fogalmi-nézetbeli véleményként 
megjegyzem, hogy a vadászati kultú
ra azonosítása a vadászati irodalom
mal legalább annyira téves, mint a 
vadászati művészet leszűkítése a fes
tészetre. szobrászatra. A  vadászati

kultúra (humán oldala is) több. tá- 
gabb, mint az irodalom, mely mint a 
művészetek egyik ága, természetesen 
része annak, mint ahogy a képzőmű
vészet is (művészeiként) a kultúra ré
sze. E  félreértelmezésnek azonban 
nem csak elméleti, hanem gyakorlati 
oka is van: a vadászati irodalom 
ugyanis teljes körében része a vadá
szati kultúrának, míg csak egy része 
fér bele a művészet körébe. Kultúra 
tehát, de nem művészet a vadászat - 
vadgazdálkodás és a rokonterülctek 
szakmai - tudományos irodalma. Sa
játos jelenség, hogy egy jó  könyv- 
szekrénnyi olyan vadászirodalom 
van. amely szépirodalmi stílusban is
meretterjesztő, amelyet nehéz beso
rolni bárhová. Tipikus példa erre Fe
kete István, de a névsor százra tehető.

A vadászati művészei helye a mai 
vadász életében: az irodalom, a fes
tészet (grafika), fotó előretörése 
megfigyelhető, a jelenség örömével 
és veszélyével együtt. A  vadász élet
stílusában is mutatja (magának és 
másoknak), hogy ő lelkileg-gondola
tilag hová tartozik. Tehát ruházatá
ban. lakásdíszítésében is „vadász”  
lesz. talán még áldoz is erre. mert 
fontosnak tartja!

A  vadászati kultúra a múzeumok- 
kiállítások formájában is megnyilvá
nul. A  jelenlévők, mint művészek 
körében természetes a kiállítások je 
lentősége. mim az alkotó találkozása 
közönségével...

Az élő vadászati kultúra időről 
időre kiállításokat rendez.. (P l.: 
1924-1944 között a Nemzeti Vadá
szati Védegylet 20 éven át töretlenül 
megtette ezt.) M iért nincsenek mos
tanában hasonlók? Az 1971. évi ma
gyar Vadászati V ilágkiállítást miért 
csak egy követte? Mert nem él a va
dászati kultúra? Vagy: mert nem tart
juk stratégiailag helyesnek, hogy a 
nemzetközi (és magyar) vadászelle
nes hangulatban a közösség, a társa
dalom elé álljunk? Vagy: mert nincs 
mit kiállítanunk? A múzeum is egy
fajta kiállítás, de hosszú időre, tudo
mányos alapossággal átfogóan ren
dezve. Ezzel is baj van? De nem csak 
nálunk. Magyarországon... Szakmú
zeumnak. ezáltal érdeklődésünk kö
zéppontjának a Magyar Mezőgazda- 
sági Múzeum tekinthető, örvendez
ve annak, hogy a kultúra ilyen erős. 
patinás bástyái őrködnek kincseink 
felett, felvetődhet - és fel is vetődött
- egy szakmúzeum hiánya, a meg
szervezés gondolata.

Ha ez „alkotótábor”  - alkossunk 
petíciót a jó  ügy érdekében!

A vadászati irodalom térhódításá

nak tanúi vagyunk. így pl. a Nimród 
Alapítvány, a Terraprint és több 
egyéb vállalkozás üzleti sikere is ezt 
bizonyítja! A  kiadott művek közül a 
„klasszikusok" rcprintje - vagy nor
mál kiadása egyfajta nosztalgiára kö
vetkeztet. Itt szabad legyen vissza
utalnom a kultúra (és ezen belül a va
dászati kultúra) kettős összetevőire: 
anyagi és szellemi.

A vadászati lehetőség csökken, so
kunk számára anyagilag is nehezen 
hozzáférhető! A  vaddal való találko
zás ritkulása miatt is belemenekül az 
ember azok világába, akiknek még 
nagyobb szelet jutott a tortából. 
Elég-e ez?

Önmagában nem! A személyes él
ménnyel össze nem vethető „id e 
gen”  forrásvize nem üdít a végtelen
ségig. tehát vadászni kell! A  jelen va
dászíróira hárul az a felelősség, hogy 
a mai körülmények közötti igaz va
dászat lehetőségéről adjanak hiteles 
képet, igazat, szépen és szépet.

Szóljunk a mához, tanítsunk, ne
veljünk! De nem csak az írók: gon
doljunk csak a traktor előtt a baráz
dában lapuló nyúlfiókák megdöb
bentő grafikájára, mely kép alkotóját 
itt üdvözölhetjük!

A vadászművészet kisugárzik szűk 
táborunkon kívülre is! Az aszfalt 
embere keresi azt, amit elveszített: 
és egy jó  természetfilmben, egy ter
mészeti leírásban találja azt meg. 
Ezért kérjük vadászként és egyszerű
en emberként művészeinket az alko
tásra. új generációk nevelésére, lépé
seik igazgatására.

Legyen ez a tábor egy első lépés 
ezen az ösvényen!

Állítsunk össze egy monográfiát a 
vadászati kultúra történetéről, a va
dász-vad kapcsolatáról, dinamikájá
ban. az adott kor társadalmi hatásai
ra és visszahatásaira is kitérve. A  va
dászirodalom több ismert jegyzéke 
(Fodor T. 1976. Ádámfi T. 1993. k i
adva is) mellett nem katalogizáltuk a 
képzőművészet egyik ágát sem. 
nincs átfogó vadászvers-antológiánk. 
nincs egy átfogó grafikai albumunk. 
Kiadatlan Balogh Péter barátunk em
lékműve és Nagygyörgy Sándor al
buma sem átfogó!

A katalógusok szerkesztése nem 
„vadász” -műfaj, de milyen jó . hogy 
mindezen szakterületeknek megvan a 
művészvadász specialistája!

Munkára fel! A jelen vadásztársa
dalom annyi megbecsülést és elis
merést várhat az utógencrációtól. 
amennyivel elődeinek tiszteleg! É r
vényes ez a vadászati kultúra érték
mentésére. ápolására is!
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dász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy választók
ban kaphatók.
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Vásárlóink figyelmébo ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262, tel.: 261-2537. 
Fcgyveriavító műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belovését, bevizsgáztatását. céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavitó műhelyünk cime: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
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MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT-nél
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Telefon: (741 319 609 
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bizományi árusítása.
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fedett lőpálya.
Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

A TerraPrint Kiadó vadászati és természeti könyv ajánlata
A kiadónál az eddig m egjtktti a i rld id  iUim-Ahan frlto rv lt kónytrk Hiltozallanul

mfgrrndrlhttdk és mtx\didroU*atók.
Ott, ahol a Koppány-patak kanyarog (Tóth Ferenc). 12. kiadási 390 Ft
Természetbarát zsebkalauz '95  (dr. Ruzicska-Tálosi) 99 Ft
Vidám vadászok, humoros horgászok '95 (Tálosi-Zsirai) 99 Ft
ötven vadász emlékeiből (50 vadász könyvklubtag írása) 750 Ft
Apám és én száz éven át vadásztunk (Szabolcs József) 650 Ft
Ködös tájak, ködös vadászatok (Adém Jenő) 550 Ft
Vadászélmények és kopjafák (dr. Saád Fo'enc teljes életműve) 650 Ft
Fehér hajnal (Szóládi Sz. József), (regény egy erdész szerelmeiről) 550 Ft

Előkészületben lévő könyvek
Csodaszarvas (gróf Széchenyi Ferdinénd). (1. magyar kiadási 750 Ft
Újra megtelt a tarisznya (Páll Endre) 850 Ft
Szól a puska (Bársony István) 155 Ft
Újabb ötven vadász emlékeiből (Tálosi I.) 800 Ft
Hamu alatt... (Beregszászi György) 750 Ft
A  vadászirodalom elméleti összefoglalása (dr. Nagy Domokos Imre) és 
Dobreconnek van egy vize (Zsindely Ferenc) egy kötetben 650 Ft
A UhJtitz K>r\\i./ub tarjat 10-40% árrntedm/mben r/%ze$Utnrk'
A Lfrty'irk me$rrfuieihrt& a  1025 Bp . Onthatom u. & B  . itt mr^vóuíroíhalök az / W  fip. . Tender- 
tzrm u 40>'A cím eim , ocx^s \odá%:bottokhon és a VE-JÓ kAmyrthttíí/áboN (1/47 Bp.. En M b fí ki- 
rótyn/ útja 4J/R)

HUBERTUS 
Vadkereskedelmi 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  TE N N I?
•

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

•
Célorientáltan, a felkészültsége folyamatos 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 eredménytolon volt 

a vadászvizsgája, a tandíjának harmadát visszatérítjük.
•

Az alábbi címen kérjen információt:

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



TRÓFEA KFT. AJANLATA:

REKLÁMÁRON 
ALAPT ÍPUS 13 800 FT+ÁFA 

EJEKTO RO S VÁLTOZATBAN 14 930 FT+ÁFA
VÁRJUK VISZONTELADÓINK J E L E N T K E Z É S É T  A GÖDÖLLÖ ISASZEGI Ú TO N  LÉVŐ NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN. 

NYITVA TARTÁSI IDŐ: HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG: 7 -15 ÓRÁIG, PÉNTEKEN 7 -12  ÓRÁIG. 

TELEFON- ÉS TELE FA X S Z Á M U N K : 06 28/330 291.

g ^ É Ó u a r t )

Kettnec
M

Ja g d o Jy R e is e n

MI MEGVALÓSÍTJUK ÁLMAI VADÁSZATAIT. 
Fantasztikus lehetőség nvalavadászatra

D É L -A F R IK A
egyik vadban leggazdagabb területén 6 vadásznap, szállás, 

ellátás. 2 vadász 1 vadászkísérővel, 2 transzfer, 1 nyala,
1 impala, 1 szürke ducker, 1 varacskos kan.

Vadászati lehetőség novemberig.
A T S  3 5  0 0 0 , -

N A M Í B I A
7 nap antilopvadászat Namíbiában.

5 teljes vadásznap, szállás, ellátás, 2 vadász 1 vadászkísérővel, 
1 oryx, 1 springbock, 1 varacskos kan vadászonként.

2 transzfer, engedélyek.
A T S  3 4  8 7 5 , -

B O T S W A N A / O K A V A N G O  D ELTA
Speciális ajánlat bivalyra.

7 nap (5 teljes vadásznap), 2 vadász 1 vadászkísérővel,
1 bivaly kilövése.

U S D  4 9 5 0 , -

REPÜLŐJEGYEK A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!!!
KETTNER VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

1149 BUDAPEST, KÖVÉR LAJOS U. 23. HfC 
Tel.: 267 6570, 267 6571, 163-7233. Fax: 163-1499.

SZAKARUHAZUNKBAN
kedvező áron szerezhet be mindent, 

amire a VADÁSZATHOZ szüksége van.

VADÁSZ- ÉS M AROKLŐFEGYVEREK 
Steyr-Mannlicher, Voere, svájci-ném et SlG  SAUER 

és osztrák Glock pisztolyok, 
Hirtenberger lőszerek

Új típusú SW ARO VSKI távcsövek szálkereszt m egvilágítással.

Fegyverjavítás a boltunkban:

ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HO RGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest X III.. Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

v  D ia n a  F E C Y V E R Ü Z L E T
y .  T R A D E  —

SO fltUS. GOtVÖS (8  MAROKlöfCCVVtRfK. CfUÖVÓ flSÍTOlVOK KÚlOftUGCS KM IKRBCN «
*

itGFCGYVCREK. 0Á2. RIASZTŐ««T01V0K NACV VAI.AS7TÍIIBAN
*

IMGCOClV NÜ.KÜU. KATASTALANlTOTT FEGYVEREK 
*

RfPtICAK ÍS  EGVf B VADÁSZATI KKGt SZÍTÓ JELSZERE U S f K InM iM . I*ycv*v**. L5»;.'.k|

FEGYVHUAVlTÓ MÚMÍIY

KIS tS  NAGYKEfttSKCMIMI ÁRUSÍTÁS %
1077 800AP£ST W fSSU tftY I U 74 TltÉfON 322-4002 

NYITVA TARTAS HMte-ctOldrtOfc 8 30*17 00. 8 30-14 30



VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  vadászati jog és a földtulajdon kö
zötti ellentmondás, a vadászat ás a 
természetvédelem egységes szemlé
letének hiánya, a vadállomány csök
kenése. az orvvadászok garázdálko
dása egyaránt foglalkoztatta az el
múlt hetekben a sajtót, amely a prob
lémák megoldását az új vadászati tör
vényben látja.

Az erdészeti, a természetvédelmi és a 
vadászati törvény egyidejű, összehan
golt és mielőbbi korszerűsítését sür
geti a MVG Élő kövület című jegyze 
te. ..Működik e hazában egy kicsiny 
ágazat, moly a mai napig képes volt 
megőrizni »történelmi« kiváltságéinak 
jelentős részét. Ez pedig a vadászat, a 
protekcionizmus valóságos, élő kövü
lete. Noha ezen ágazat gazdasági tel 
jesitménye nemzeti össztermékünk
ben még ezrelékekben is alig kifejez
hető. jelentősége mint politikai kö
rökben is nagy presztízsértékű sport - 
és kapcsolatteremtő fórum - megle
hetősen túldimenzionált. Ma, amikor 
az ország erdőterületeinek közel a 
fele; a mezőgazdaság pedig csaknem 
egészében privatizált, s az állam erdő- 
és termőföldterületeit is gazdasági 
társaságok kezelik, méghozzá piaci 
körülmények között, a vadászati jog 
továbbra is egyetemlegesen az álla
mot illeti, és hasznosításáról az illeté
kes miniszter gondoskodik. Akkor, 
amikor a fejlett világban az ökológiai 
szemlélet társadalmi meggyőződéssé

kezd válni, és nincs szakembor, aki vi
tatná a természetben - jelesül az er 
dőben - élő vad és élőhelye elválaszt 
hatatlan egységét, az ország területé
nek négyötödén a tulajdonos (a keze
lő) ás a vadászati jog hasznosítója ko
rántsem ugyanaz. (...) Nem szabad 
csodálkoznunk, hogy a vadászati jog 
tulajdonlásának és hasznosításának 
kérdése a politikai és gazdasági hata
lom köreiben óriási vihart kavart. Az 
elmúlt fél évtizedben egymást követ
ték a törvényi szabályozás megváltoz
tatására vagy konzerválására - sőt. 
visszarendezésére - irányuló terveze
tek. Ezek sorra elhullottak az egymás 
nak feszülő érdekcsoportok csapásai 
alatt. Előfordult, hogy a szavazatéhes 
politikusjelölt európai szellemű válto
zásokat ígért, míg ugyanő már az első 
hivatali hónapjában vadásztársasági 
tagfelvételét kérte... Az idei tavasz 
végre megtörte a jeget. A szakértői 
bizottságok egybehangzó véleménye 
alapján a parlamenti pártok elvileg 
egyetértettek a földtulajdonhoz kötött 
vadászati joggyakorlatban. Az élő kö 
vület agóniája ezzel megkezdődött. 
(...)"

„Koztudott. hogy az orvvadászok el
len nehéz fellépni. A hivatásos va
dásznak erre nincs jogszabályban 
szavatolt hatásköra az igazoltatás ve 
szélyes, hiszen a tilosban járók nem 
vizipisztollyal cserkészik be áldozatai
kat. Előfordult már, hogy igazolvány

átadása helyett lőttek, vagy életve
szélyesen megfenyegették a vadászt 
és családját. A természetvédők, a 
madarászok sincsenek másképp. 
Csak a rendőrséggel együttműködve 
lehetne visszaszorítani ezt a káros 
gyakorlatot ám a tettenérést, mint a 
leghatásosabb rendszabályozó lehe
tőséget nehéz megszervezni" - ol
vasható a Népszabadság Aggasz
tóan csökken a gímszarvasállo
mány című cikkében. „Sokan állítják, 
a vadászat és a természetvédelem 
egységes szemléletű kezelésére kell 
törekedni. A mezőgazdaság és ezen 
belül is a vadgazdálkodás csak akkor 
lehet eredményes, ha minden téren és 
következetesen érvényesítik a termé
szetvédelmi szempontokat, ugyanak 
kor persze a természetvédelemnek is 
figyelembe kell vennie a gazdálkodás 
jogos érdekeit. A vadgazdálkodás a 
birtokviszonyok átrendeződése miatt 
új alapokra helyeződött, hiszen rejtek- 
adó erdőinknek egyharmada már ma
gánkézben van. Az országban találha
tó 440 vadon élő állatfajból pillanat 
nyilag 34 védett. Ez utóbbiakat meg
felelő oltalomban kell részesíteni, 
hogy kipusztulásuk megakadályozha 
tó legyen. Ehhez elengedhetetlen az 
új vadászati törvény mielőbbi elfoga
dása. (A régi harmincnégy éves.) Biz
tató, hogy várhatóan még az ősszel a 
parlament elé kerül a tervezet. Abban 
hatpárti egyetértés van, hogy a vadá
szati jogot a fokltulajdonhoz kell köt

ni. de biztosítani kell a vadgazdálko
dás folyamatosságának feltételeit is. 
és azt, hogy a fokozottan védett terű 
leteken valamennyi gazdálkodási for
mát korlátozni kell."
Növekszik a vadkárbojelentések 
száma a elme a Jászkun Króniká
ban megjelent tudósításnak, amely az 
Alföldi Kőolaj Vadásztársasághoz kala 
uzolja el olvasóit. „A  területük állatál
lománya elsősorban apróvad. azonban 
arany- és ezüstérmes őzbakok is szép 
számmal előfordulnak földjeiken. Évek 
óta körültekintő vadgazdálkodást foly 
tatnak. A fácánállomány jelentősen 
csökkent az utóbbi időben, ami egész 
Szolnok megyére jellemző. Ezen úgy 
próbálnak változtatni, hogy nemrégi
ben szlovák fácánokat hozattak. Mint
egy 3500 darab érkezett, melynek egy 
részét tenyésztés céljára megtartották. 
A vadásztársaság létfenntartásához 
szükséges pénzt tagdíjakból, a fülesek 
külföldre exportálásából, valamint kül 
fökJiek vadásztatásából nyenk. Egyre 
több kiadást és gondot okoz a társa 
Ságnak a vaddal történő ütközés, vala 
mint az utóbbi időben egyre több ma 
gán fökltulajdooos jelentkezik vadkár 
bejelentéssel, miszerint a terményei 
azért nem keltek ki, mert az apróvadak 
kicsipegetik azokat. Ezek az igények 
sokszor nem megalapozottak. A va 
dásztársaság kiszáradásért vagy rossz 
minőségű magvakért nem vállal fele 
lősséget"

Összeállította: K. E.

A Magyar VADASZLAP 
szerkesztőségében az alábbi könyvek 

vásárolhatók meg 
vagy utánvéttel megrendelhetők:

A vadászati ismeretek kézikönyve (ára 4900 Ft)
Balogh Gábor: Véges, vadászmezők (ára 210 Fi)
Bársony István: Magvar földön (ára 680 Ft)
Dr. Csőre Wl: A magyar vadászat története (ára 1900 Ft)
Id. és ifj. Fucsh Antal: Dicséncssck a Bakony (ára 580 Ft)
Gánti Tibor: Remetcsuldő (no meg az Aggszűz!) (ára 198 Ft)
Kovács György. Heltay István: A mezei nyúl (ára 290 Ft)
Lovász Sándor: A vadászat lázában. Gclvács (ára 340 R )
Madcrspaeh Viktor: Medve! (ára 650 Ft)
Nag>g)«tgy Sándor 7.sákmán-Prey-B«rte. fotóalbum (ára 1500 R )
Széchenyi ZMgmond: Ahogy elkezdődött... (ára 548 R )
Szidna)-Bognár- Huszár: Magyarország aranyérmes trófeái

1970-íő! 1988-ig (ára 2000 Ft)
Rakk Tamás: A vadász is ember (ára 350 R )
Wfcntzcly Dénes: Üzen az enlő (ára 295 R )
Wfcntzdy Dénes: Enktaongás (ára 580 R )

Megrendelhető:
Rakk Thmás: A Bakomtól Afrikád (Előkészületben)

( írnunk: 1064 Budapest V. kerület, Honvéd u. K IV. etnekt 31 
Levétcím&nk: 1245 Budapest, Pf. 1209

ELŐNEVELT FÁ C Á N C S IB E
GARANTÁLTAN ELSŐ OSZTÁLYÚ M INŐSÉGBEN. 

HELYSZÍNRE SZÁLLÍTVA, LEGKEDVEZŐBB FIZETÉSI 
FELTÉTELEKKEL MEGRENDELHETŐ. 
TELEFON: 73/352 034, 73/352 044

FAUNA GRAND PRIX
jagdparcours sportlövő verseny

FaUNCt
FÜZESABONY

A FAUNA Idegenforgalmi, Mezőgazdasági és Kereskedelmi Részvéoytársaság - a 
Füzesabonyi ÁG jogutódja - új, 60 lovéses vadász-sportlövő nagydpt alapít, 
amelynek első versenyére 1995. július 29-30 án kerül sor a FAUNA Rt. 
füzesabonyi székhelyen, a Hotel FAUNA tepélypusztai löterén IMezötárkányl.

Az egyéni és csapatversenyt - a véndorserieg elnyerésén túl - a FAUNA Rí. őzbak 
és vadefcsanó. íetóleg egy. a Tisza tározón megszervezett vizivadvedászattal 

és tárgyjutalmakkal djazza

A verseny nevezési díja: 5 ezer Ft/fa
A \erseo/zö'<nek július 28-án t? órától edzési lehetőséget, minden versenyzőnek 
érdeklődőnek vendégnek első és másodosztályú szatetehetöséget. valamint teljes 

eiáíást vagy félparvwt biztosítanak. 
A verseny és a széfes. etetés további részleteiről Soós Sándomé idegenforgalmi 

igazgató ad fetoögosíiást a 06-36-342-441es telefonszámon.
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A MAGASLESEK VILLÁMCSAPÁS ELLENI VÉDELME
Az erdők és a vadgazdálkodási létesít
mények is megérdemlik, hogy meg- 
védjük őket a villámcsapás okozta tűz
károktól.

De mi is a villám  tulajdonképpen?
A villám  két, sok m illió Volt feszült- 

ségkülönbségű közeg közötti oszcilláló 
villamos kisülés. Valójában több (öt. 
hat) óriási szikra, melyek századmá
sodpercnyi gyorsasággal követik egy
mást. oda és vissza haladva a két közeg 
kitaött. Az emberi szemben ez egyet
len vakító felvillanássá olvad össze. A 
villamos töltés mennyisége 25 cou
lomb körül van. de a kisülés rendkívül 
rövid időtartama miatt különösen 
nagy. több tízezer Amper áramerősség 
lép fel. Ez okozza a tüzet és a halálos 
sérülést.

A fenti iszonyú nagyságrendeket 
még elképzelni is nehéz, ha a háztartá
sunkban alkalmazott 220 Volt feszült
ségű villamosencrgia-ellátással pró
báljuk meg összehasonlítani, hiszen a 
0.22 Amper áramerősség. 220 \W t fe
szültség már ki tud oltani egy emberi 
életet.

M ikor szükséges és mikor nem a fe
dett magaslesek villámcsapás elleni 
védelme?

A fedett magasleseket villám hárító
val szükséges ellátni, ha:

1. azok távolabb esnek a magas fák
tól. mint a fák magassága.

2. ha azok 10 méternél közelebb 
vannak víz vagy mocsár széléhez.

3. ha azok sík területen van 
nak.

4. ha azok körül a növényzet alacso
nyabb. mint a magasles.

5. ha azok dombtetőn állnak.
A fedett magasleseket nem szüksé

ges villámhárítóval ellátni:
1. ha azok magas fák védőkörzeién 

belül vannak.
2. ha azok erdőben vagy erdőszélen 

vannak, és alacsonyabbak a közeli 
fáknál.

A nyitott magaslesek életvédelmi 
villámhárítása nem szükséges, mivel 
zivataros, villámlásos időben amúgy 
sem tartózkodik rajtuk senki. Tanácsos 
azonban a villámhárítót a nyitott ma
gaslesekre is felszerelni vagyonvédel
mi szempontból, hiszen nem közöm
bös, hogy leég-e egy verejtékes mun-

Egyre több helyről hallani, hogy 
mogkozdődött egy újfajta szakmai 
kontraszelekció, amely helyenként 
rendkívül visszataszító és draszti
kus formábon zajlik. Lényege, hogy 
nagy összegű vadgazdálkodási 
hozzájárulással vagy többszáz szá
zalékos tagdíjemelésekkel kizárják 
a régi tagokat (zömében nyugdija 
sokat), a vadásztársaságokból. 
Azokat, akik egykor őket fölvotték. 
Embertelen, és mindenképpen 
szót érdemlő jelenség ez, hiszen 
sem etikusnak, sem humánusnak 
nőm mondható, a méltatlanságról

kával megépített nyitott magasles vagy 
sem. amely ezáltal még kiindulópontja 
lehet egy erdő- vagy gabonatűznek is. 
Általános tanács, ha bizonytalanok va
gyunk. hogy szereljük-e fel a villám 
hárítót vagy sem. akkor szereljük fel!

A  villámhárítás célja, mint azt a 
neve is mutatja, a villám  elhárítása, 
vagyis a kisülés megelőzése azáltal, 
hogy a szerkezet addig biztosítja az io
nizált részecskék folyamatos, kiegyen
lítő áramlását, ameddig csak lehetsé
ges. ha pedig a villám  szikrasorozata 
mégis létrejön, akkor az ne okozzon 
sem tüzet, sem embcrhalált.

Tapasztalati adatokból kiinduló szá
mítások szerint a következő méretű és 
anyagú szerkezeti elemekből kell a vil-

már nem is szólva. Mindezek 
puccsszerű szavazásokon zajla
nak. előre kitalált forgatókönyv 
szerint. Lényege, hogy ha nyolc-tíz 
tagot ezúton sikerült törölni, a he
lyükre sok százezer forintos belé
pődíjjal fölvettek pénzéből egy da
rabig el lehet vegetálni. Hasonló 
ez a tengerészkannibalizmushoz, 
mert akik bennmaradnak, egy év 
múlva hasonló sorsra jutnak. Ahol 
alapszabálym ódosítással a határo
zathozatalhoz elegendő az egysze
rű (5 0 %  + 1) szótöbbség, minden 
esély megvan a diszkriminációra.

lámhárítót összeszerelni, mindig alul
ról fölfelé haladva:

1. A földelő (lemez, vagy cső) a leg
alsó szerkezeti elem. amely a villám  
hatalmas energiáját átadja a földnek, 
melyben az szétterjed és elenyészik. 
Úgy kell tehát kialakítani, hogy a szét
terjedési ellenállás minél kisebb le
gyen.

Ha a talaj kötött (agyag, vályog), ak
kor egy vaslemez megfelel. Ha azon
ban a talaj szemcsés (homokos, kavi
csos). akkor egy 3 méter hosszú. 60 
mm külső átmérőjű (kétcolos) acélcsö
vet szükséges leverni a mélyebben fek
vő. nedvesebb talajrétegek elérése cél
jából.

Ha vaslemez kerül alkalmazásra, az

és a vállalhatatlan. s legtöbb eset 
ben indokolatlan döntések elfoga
dására. Nem véletlenül találták ki 
az egyesületekben a m inősített 
(2/3-os) többségi véleményt, hi 
szén így jóval nagyobb az esély a 
vadászok valós érdekérvényesíté
sére. adott esetben egy kisebbségi 
akaratot tükröző döntés leszavazá 
sára. Sajnos, évtizedek alatt meg
szokták a vadászok, hogy mindent 
meg kell szavazni, gondolkodás 
nélkül. Ez azonban manapság akár 
kollektív óngyilkossággá is válhat, 
mert egyszerűen nem nélkúlözhe

legalább 4 mm vastag legyen és egy- 
egy oldalán fél négyzetméter felületű. 
A lemez függőlegesen álljon a földben 
és az alsó éle legalább egy méter mé
lyen legyen a felszín alatt. A hozzá le
vezető földelő vezeték vagy (legalább) 
16 mm átmérőjű körszelvényű acél- 
szál. vagy (legalább) 5/40 mm szelvé
nyű laposacél legyen, amely mindkét 
oldala mentén 100-100 mm hosszban, 
folyamatos varrattal a vaslemezhez van 
hegeszt ve. A földelő vezeték 30 cm-rel 
emelkedjék a talajszint fölé. ahol majd 
a levezetőhöz csatlakozik.

2. A levezető (körszelvényű vagy la
posacél) közbenső szerkezeti elem a 
felfogó és a földelő közön, a villám  
energiájának levezetésére. Készíthető: 
vagy (legalább) 12 mm átmérőjű kör- 
szelvényű acélból, vagy (legalább) 
4/30 mm szelvényű szalagacélból.

3. A felfogó a villámhárító legfelső 
eleme. Készülhet vagy (legalább) 12 
mm átmérőjű körszelvényű acélból, 
vagy (legalább) 4/30 mm szelvényű 
szalagacélból, vagy 4/30/33 mm szög- 
acélból vagy egyeolos acélcsőből. 
Jobb minőségű kivitelezés esetén a fel
fogót galvanikus úton horganyzott 
acélanyagból kell kialakítani. A  felfo
gó toronyszerű létesítményeknél lehet 
egy függőleges rúd. szélesebb felületű 
létesítményeknél pedig vízszintes 
elemből álló hálózat. Leghatásosabb a 
kenő egyesítése. Fedett magaslesek 
esetén az egyesített megoldás leegy
szerűsített változatát alkalmazzuk, 
azaz egy felfogórudat és egy felfogó 
geri nevezetót.

A kivitelezés szempontjai: legegy
szerűbb a szalagacélból készült villám 
hárító. mert csupán fúrógépet igényel 
elemeinek kapcsolatkialakítása. Kör- 
szelvényű acélszálak alkalmazása ese
tén már hegesztőfelszerelés is szüksé
ges a csatlakozó acéllemezek fclhe- 
gesztése céljából. Természetesen 
mindkét esetben a fúrásokat, illetve a 
hegesztéseket műhelyben kell elvégez
ni, a helyszínen már csak az összesze
rel és (csavarozás) történik. A műszaki 
rajzok áttekinthetővé teszik és részlete
iben is bemutatják a magaslesek v il
lámhárítójának szakszerű kialakítását.

Konkay Vilmos

tő a továbbiakban már a gondolko 
dó szürkeállomány. Sokszor a leg- 
értékosebb. legtapasztaltabb vadá 
szók kerülnek lapátra, tudásuk, 
higgadtságuk, terület és vadisme- 
retúk hosszü távon nem nélkülöz
hető. A „koreloszlás" ugyanis nem 
csak a területen élő vadállomány 
nál fontos kritérium, alapvető ez a 
szakmai tudás átadásának folyto
nosságában is. mert mindezek 
nélkül az élet egyetlen területén 
sem lehet boldogulni. Csak boton 
dúlni.

Zs.

K iszo rító sdi
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HUBERTUS VADÁSZATI MAGAZIN
Aí  elmúlt hetekben két helyen « .nagy fogást* kofT|rve*witek el a vadászok és a velük együttműkö
dő rendőrség. Budakeszi környékén S Attila pitecsé* lakosul toW) mmt 7 millió forint értékű tró
feát foglaltak le a házkutatás alkalmával és Zirc térségében ts tebukott egy nagyban „dolgoró* orv- 
vadász

Fekete István, a magyar vadászati kultúra kiemelkedő alakja 95 évvel ere*őit születeti. és idén 
van halálának 25 évfordulóié Magazinunkban a röla elnevezett irodaim társaság trtkára méltatja 
munkásságát, a vadászatnak köszönhető, elszakíthatatbn természet- és áfatszereietét

A hazai lőszergyártás két fellegvárába - Sírokra és Balaionfűzfőre - látogatott el a műsor stábja, 
hogy bemutassa a golyós, és sörétes töltények gyártási menetét Ŝ okon, a Magyar lőszergyártó 
Kft. üzemében új toltérrytípusi kezdenek al gyártani. Balaton fűzfőn a NI KE-facct* Kft.-nél tovább 
bővült az eddig is igen széles skálán mozgó v&rzték.

A gombaszedés veszélyes ts lehet, ezért - avatott szakemberek segítségével - az ehető és mérge 
ző gombák felmeréséhez nyújtunk segítséget

A vadászok - könyvének megjelenése óta - már tudják, hogy Bodrogi Gyula színművész nemcsak 
vadászik, hanem .néha főz is*. A most induló sorozatban új. vadból készúló specialitásainak recept
jeit mutatjuk be

A Bbskoveb család neve nem ismeretlen a magyar történetemben. A századunkban élt két test 
vét - János és György - a vadászat meHeit. pénzük nagy részét vadászati műgyűjtemérr̂ úkre köl
tötték és köznemesi, tájwtezeiei kúriájukat eredeti állaootáten megőrizvén az államnak adományoz 
ták Gŷ tőszenvedéfyúknek kószónhetd hogy az általuk kezdeményezett ásatasok során előkerült 
az időszámításunk előtti VI. századból származó szklta aranyszarvas, amely azóta a magyar vadásza 
ti kultúra egyik közismert szimbólumává vált A magazin - minden hónap első csütörtökjén 17 óra 
10 perckor jelentkező - júlws> számában a táp-ószeta 8>askovich Múzeumba kalauzolja el nézőn

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
A múlt havi számunkban közölt Jász-Nagy- 
kun-Szolnok megyei közgyűlés beszámo
lónkból a Nimród érmosok kitüntetottjoi 
közül kimaradt Szalai Zsigmond, a tisza- 
lóldván Dózsa Vadásztársaság vadászmes
tere. Kitüntetéséhez ezúton gratulálunk.

TÁJÉKOZTATÁS
A VADGAZDÁLKODÁSI ALAP  

1995. ÉVI
PÁLYÁZATI EREDM ÉNYEIRŐL.

A Vadgazdálkodási Alaphoz 
1995-ben a megadott határidőig 
186 db pályázat került benyújtásra.
A pályázatok 173 millió Ft összegű 
támogatási Igényt fogalmazlak 
meg.

A Vadgazdálkodási Alapból 30 
millió Ft áll 1995-ben rendelkezésre 
a támogatásra érdemes pályáza
tokra.

A 186 benyújtott pályázatból 26 
db „állami vadgazdálkodási”, 90 db 
pályázat a ..vadásztársaság!" ás 69 
db pedig az „egyéb" szektorból ke
rült benyújtásra.

A Vadászati Szakbizottság több 
fordulóban végezte a pályázatok 
döntés-előkészítő bírálatát, amely 
birélati javaslatokat a minisztérium 
messzemenően figyelembe vette.

Az „állami vadgazdálkodási" 
szektorból 16 db pályázat nyert tá
mogatást, összesen 7,8 millió Ft ér
tékben. A „vadásztársasági" szak
torból 56 db pályázat kapott támo
gatást, összesen 12,7 millió Ft ér
tékben. Az „egyéb" kategóriában 31 
db pályázat kapott támogatást 9,7 
millió Ft értékben.

A pályáztatás eredményéről min
den pályázó írásban értesítést ka- 
OOtt._________________________________

ORSZÁGOS VADÁSZNAPOK 95
A központi rondezvény jogát pályázati úton 
az idén Békés megye nyerte, helyszíne Do
boz. szeptember 3. Két hónap előnyünk 
van a szervezés tavalyi állásához képest - 
tájékoztatta lapunkat dr. 8. Szabó Ernő az

Országos Vadásznap szervezőbizottságá
nak elnöke. A nevezetes rendezvényre a bi
zottság a Vadgazdálkodási Alapból 2 millió 
forintos támogatást kapott, remélhetően 
sikerül még áldozatokat vállaló szponzor
gárdát is toborozni. így a megyei rendezvé
nyeket az elmúlt évekhez hasonlóan pályá
zataik alapján tudják támogatni. A szerve
zésben a legnagyobb segítséget az O M W , 
a Vadcoop BVt. és a Vadszati Kulturális 
Egyesület nyújtja. A cél egyértelműen a mi
nél nagyobb tömegek megmozgatása, a 
vonzó, laikusok számára is látványos, szó
rakoztató kulturális rendezvényekkel A 19 
megyéből egyedül Vas megye maradt ki. 
Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szat- 
már-Bereg mogyébon több helyszínen is 
lesz vadásznap. 11 megye rendez ökumeni
kus Hubortus-misét. és bízvást elmondha
tó. hogy ahol már kialakult hagyományok 
vannak, ott tradicionális külsőségek között 
mutatkoznak be a vadászok a nagyközön
ség előtt. Új színfoltot jelent és a közönség 
szurkoláséra is számíthatnak az egyes 
úgyességi és mesterségbeli tudást össze
mérő vetélkedők, vadászkutya-, solymász- 
és trófeaelbfráiási versenyek, a zenei ese
mények. Mmden helyszínen szerepel a Va
dász Könyvklub Az eddigieknél szélesebb 
körű nyilvánosságot kap a vadásznap a 
nyomtatott sajtóban és az elektromos mé
diákban. Már elkészültek a Vadásznap 
„üzenethordozói" a kulcskarikák és az au
tóra ragasztható matricák, amelyek előze
tes megjelenésével a nyár folyamán hívják 
föl a figyelmet a rangos rendezvényre 
Összességében elmondható, hogy a me
gyék átérozvo a feladat fontosságát, nagy 
lelkesedéssel és gondosan szervezik ren
dezvényeiket és mindönki azon fáradozik, 
hogy jobban sikerüljön, mmt az elmúlt 
évben. •
Az M TA  Doktori Tanácsa Június 23-án 
rendezte ez akadémia dísztermében dr. 
Sugár László „Szarvasok ás parazitáik: 
ogyuttólós, betegség, védekezés" című 
kandidátusi értekezésének nyilvános vi
táját. Az értekezés opponensei Varga 
István, az állat-orvostudományok dok
tora és Matakási István, a biológiai tu
dományok kandidátusa voltak.

TER M ÉS ZE TV É D ELE M  ÉVE '95
Hivatásos és sportvadászok, tisztség- 
viselők. vadgazdák, profi és amatőr ter
mészetvédők jöttek el az ország min
den részéből június 2-án az FM által 
szervezett fórumra.

A nemzetközi természetvédelmi év 
vadgazdálkodási vonatkozású prog
ramba »ó alkalmat adott a vadászok és 
természetvédők közötti párbeszéd to
vábbi alakulásának. A lórum vezérgon
dolata az volt. hogy ideje szakítani a 
hagyományos, úgynevezett rezervá
tumszemlélettel, a természet védelmét 
ki kell terjeszteni a nem védett terüle
tekre is és ebben a vadászoknak a jövő
ben az eddigieknél is nagyobb szerepe 
lehet, éppen a vadvédelmi munka so
rán. El kell fogadni az egymás felé ki
nyújtott kezet még akkor is. ha néhány 
kérdésben még akadnak is nézeteltéré
sek. Az alapvető cél. a természot. a va
don élő állatvilág értékeinek védelme 
mindenképpen közös nevezőro hozha
tó Vajai László, az FM Vadgazdálkodási 
Főosztályának vezetője részletesen be
számolt a közelmúlt eseményeiről, 
szólt az átszervezésről, valamint a 
törvény- és rendelet-előkészítés jelen
legi állásáról. Dr. Kalotás Zsolt a vad- 
gazdálkodás természetvédelmi vonat
kozásairól, dr. Faragó Sándor az élő
hely-gazdálkodásról. Szabó Zoltán a 
vadászati etikáról tartott előadást, 
majd magvas gondolatokat hordozó 
hozzászólások következtek, amelyek 
alapján e fórum ajánlásokban rögzítet
te az elhangzottakat.

Szakmai tudományos napot rendezett a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem Júni
us 1-Jén. A  tanácskozáson • Mozőgaz- 
daság-tudományi kar kutatóműhelyei
nek vesetői számoltak be eredményeik
ről. Az érdekes előadások között el
hangzott a hazai vadgazdálkodási kuta
tás egyik fellegvárának, a Vadbiológiai 
és Vadgazdálkodási Tanszék vezetőjé
nek, dr. Csényl Sándornak a beszámoló
ja is „új szemlélőt és irányok a vadbioló
gia gödöllői műhelyében" címmel. A  je

lenleg folyó kutatási munkák közül a va
dászok részére • gímszarvas mozgás
körzetének vizsgálata rédiótelemetriás 
nyomkövetéssel, a gímszarvas, dám, 
muflon őszi tápláléka és élőhelyhaszná- 
lata, a szárnyas vad ólomszennyezése 
frekventált vadászterületeken, a Szol
nok megyei fácánállomány felmérése, 
és a vadgazdálkodási körzettervezés té
makörei számíthattak közérdeklődésre.

LÖVÉSZVERSENYEK
JÚ L IU S -A U G U S Z TU S B A N

Július 3. Göcsej Kupa. nyílt korongvadász- 
verseny. Zala Erdő Rt. Z<ilabaksa> Erdészet, 
Pusztaalpári lőtér.
Július 22-23 Győr, Burgenlend vadászlő- 
verseny
Augusztus 20. Szent István napi vadászlő- 
verseny, Győr
Augusztus 19. megyei vadászok részére 
korongvadászverseny és álló vaddisznó
alakra, Szolnok
Augusztus 20. Modgyesi Mihály országos 
emlékverseny (korongvadász, álló ő? és fu
tó vaddisznóalakra) Szolnok.

A május-júniusi lövészversenyek ered
ményeit követő lapszámunkban kö
zöljük. ^

Új lehetőségként kínálkozik a PEG Budake
szi Erdészetének koronglövő*lőtere a fővá
rosi és környékbeli vadászok részére A 
mognyitó verseny június 16-án zajlott, és 
amint Gál Ferenc elmondta, az O M W  diós- 
di lőterének bezárása után régi vágya telje
sült azoknak a vadászoknak, akik igénye
sek a fölkészülésben. A részletes lehetősé
gekről olvasóinkat következő számunkban 
tájékoztatjuk. ^

CAC Klub-kiállítást, tenyészszemlét, 
ÖTV, KV vízi és mezei munkaversenyt 
rendez a M EOE Német Vizsla Klubja au
gusztus 12-13-én, Dunafoldváron. Ne
vezni lehet Éppel János elmén 17143 
öcsény, Radnóti u. 13.) ahol bővebb in
formáció is kérhető. Nevezési határidő: 
augusztus 1.

Y A M S Z IA P
M EG JELEN IK  H AVO NKÉNT 
A HÓNAP ELSŐ  KED D JÉN
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