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AZ IGAZI VADASZ
ONDIJAZASU PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A vadászház kénjének padján ülve. só
hajtozva panaszkodik egy fiatalember,
aki hatéves korától édesapja mellett kez
dett cl vadászni, és ma már régi vadűző
nek számít, hogy az úgynevezett ..újgaz
dagok" kezdik elözönicni a vadásztársa
ságot. Nem érdekli őket semmi más.
mint a lövés, csak céltávcsövön keresztül
hajlandók nézni a vadászatot. Nem isme
rik a szabályokat, a területet, az elejtésre
kiszemelt vad szokásait, mindent megen
gednek maguknak, mert pénzük van.
Arra a kérdésre, hogy ő és a régi vadá
szok mit tesznek azért, hogy ez ne így le
gyen: tulajdonképpen nincs is válasz,
mert az egymásra boruláson és fájdalmas
magyar önsajnálaton kívü l, általában
nem történik semmi.
fVdig történhetne!
M iért várjuk cl attól a 30-40 éves, az
üzleti életben sikeres, a pénzét munka
eszközként
használó
..újgazdagtól",
hogy úgy viselkedjen, mint egy igazi va
dász?
Apropó, kit nevezünk „ig a z i” vadász
nak? Meghatározható-e az „igazi va
dász" fogalma?
Bizony- mondom, ha szerkesztősé
günknek lenne rá pénze, azonnal meg
hirdetnénk egy magas díjazású pályáza
tót. derüljön ki már végre:
m ilyen is az igazi vadász?
M ivel pénzünk nincs, az „újgazdagok’
eddig nem jelentkeztek a támogatásunk
ra. ezért díjazás nélkül hirdetjük meg a
„pályázatot” ... fölajánlva lapunk hasáb
jait: fogalmazzuk meg közösen az igazi
vadász definícióját. H a ugyanis ezt sike
rülne tisztázni, ha kialakítanánk egy so
kak számára elfogadható példaképet - jo 
gosan mondhatnánk az új vadászoknak,
ahhoz, hogy igazi vadásznak tartsalak,
próbálj meg ehhez a példaképhez hason
lítani.
Vitaindítóként.
gondolatébresztésül
megpróbáltunk néhány - minden bi
zonnyal szubjektív - szempontot össze
gyűjteni.
A z igazi vadász nem születik, nem az
anyja hasában válik igazi vadásszá, ha
nem megtanulja a mcgtanulandókat. M i
vel a vadászat meglehetősen összetett te
vékenység. a sokoldalúsága miatt az igazi
vadásznak sokat és állandóan kell tanul

nia. Vélemény ünk szerint nem lehet kor
hoz és gyakorlathoz kötni, ahogy az in
telligencia sem mérhető a kor függvényé
ben. Tehát az igazi vadászt nem a kora és
gyakorlata határozza meg. hanem a tudá
sa. a felkészültsége.
Tételezzük fel, a kortalan igazi vadász
- szerencsés esetben már a gyermekkorá
ban - elkezdte a felkészülést, hogy igazi
vadásszá válhasson. A legtöbben olvas
mányélményeink hatására válunk va

dásszá, amit elősegíthet, erősíthet a kör
nyezetünk. az apai. a baráti ráhatás.
Első helyen tehát feltételezhetjük az
igazi vadászról, hogy elolvasta-olvasta a
magyar és nemzetközi vadászirodalom
jelesebb szerzőinek munkáit. Ahhoz,
hogy különbséget tudjon tenni a fontos és
kevésbé fontos művek között, nyilvánva
lóan sok olyasmit is cl kell olvasnia,
amelyek értéke nem mindig tartozik a
klasszikusok közé.

15-ÉN, H A JN A LBA N KEZDŐDIK
A VÍZIVAD ID ÉN YE!

É s itt álljunk meg egy pillanatra.
M ilyen jó lenne, ha fel tudnánk sorolni
azokat a szerzőket-műveket. amelyeket
minden kezdő vadásznak a kezébe lehetne
adni. amit idézőjelben akár „kötelező"
olvasmánynak is tekinthetnénk. Ö rö m 
mel vennénk, ha a „p ályázat” során
legalább egy m inim álisan „kötelező"
lista összeállításában segítenének.
Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a v i
zuális élményeket, a film eket, videoka
zettákat. amelyek legalább annyira fonto
sak tudásunk megszerzéséhez, gyarapítá
sához, mint a könyvek. Tudomásunk
szerint a magyar vadászat - sem vidéken,
sem a fővárosban, sem intézményesen,
sem pedig magángyűjtönél - nem rendel
kezik olyan archívum m al, amelynek
anyagát összességében vagy tételesen
ajánlhatnánk megtekintésre a kezdő va
dászoknak.
S ha már itt tartunk, hányszor tűztük
zászlónkra egy önálló vadászati múze
um életre hívását, amelynek összegyűj
tött. a művészetnek minden ágát felölelő,
a vadászathoz kapcsolódó dokumentu
mait teljcskörűcn be tudnánk mutatni.
Szinte majdnem minden múzeum kiállítóhclyiségeibcn, de inkább a raktárában
ott hevernek azok a vadászati kultúrtörté
neti emlékek, tárgyak... amelyek ismere
te elvárható lenne egy igazi vadásztól.
Ennyit a tudásról, amely nyilvánvalóan
tartalmazza a természet minél szélesebb
korú ismeretét. A természet titkai - tud
juk - knsmcrhetedenck. de legalább az
igazi vadásznak törekednie kellene arra,
hogy amit csak lehet, tudjon a vadon élő
állatvilágról, a vadászható vadfajokról, az
erdőről és mezőről. Egy négyzetméter
földtől, az azon látható és nem látható, de
• létező Életről órákon keresztül lehet be
szélni - mondta tanítványainak egy bioló
giaprofesszor. Vajon hány. magát igazi va
dásznak tartó vadász vállalkozna erre?
Szerintünk az igazi vadász, éppen tu
dásának birtokában válik igazi sportem
berré, aki betartja az írón és íratlan sza
bályokat. aki öltözködésével, példamuta
tó viselkedésével, következetes vadászati
szokásaival, áldozatra is kész kulturáltsá
gával emelkedik ki a többiek közül... és
természetesen rendszeres előfizetője a
Magyar V A D Á SZLA P-nak!
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Mire szabad vadászni
a környező országokban és itthon?

ÜZENETEK
Takács Viktor. Sárvár: .... A legmes/-

urebbmenőkig egyetértek a múlt hónap
bán megjelent vezércikkük vendégvárás
sal kapcsolatos véleményével. Magam is
csak megerősíteni tudom az abban leírta
kat. és nem tehet belenyugodni abba a
közönybe, érdektelenségbe^ amely széles
körben tapasztalható Még az érdeklődés
halvány jelét sem tapasztalom, hogy va
laki tenn*. áldozni akarna a vadászat rek
lámozására. elsősorban természetesen a
külföldiek részére Mindezek alapfán kezd
olyan véleményem kialakulni, hogy akad
olyan vadászatszervező iroda, amelyik jószerint csak -falból- létezik és lázasan
csinálja a nagy semmit Akadt olyan iro
davezotő is. akinek a leghalványabb
dunsztja sem volt arról, amire vállalko
zott. A vadászatról csak annyit tudott,
hogy tehet vele pénzt keresni. Hivatásos
vadászként videofilmeket készítek, de
vállalkozom egy-egy iroda referenciafilm
jemek elkészítésére is. Igazán kedvező
árakat ajánlottam, a kész Master kazettát
határidőre,
felelősséggel elkészítem,
mégsem érdekel különösebben senkit.
Az az ötlet sem nyerte el tetszésüket,
hogy esetleg a hirdetett vadászterület
kezelőivel, költségmegosztással készít
sék el kópiáikat, pedig ennél olcsóbb rek
lámhordozó nőm létezik a mai világban.
Miután szó szennt természetkózelben
étek és dolgozom, több mint harminc
órás vadászati, vadbiológiai exkluzív fel
vételekkel rendelkezem. Ezek jó része
megismételhotetlen. egy profi filmesnek
akár évei is rámehetnek, mire »kifog«
egy egy ilyen jclonetet. Sajnos, még
odáig sem jutottam ol. hogy megtekint
sék. Mindenki csak kaszálni akar. anél
kül. hogy a vetés akárcsak eszébe t* jut
na. így ez nem megy az étet egyetlen te
rületén sem és a mi szakmánkban sem
tehet hosszú távon ekként gondolkodni.
Én mindenesetre nem adom fel. Meggyő
ződésem. hogy a túlélés és a megmara
dás egyetlen járható útja. hogy az eddigi
eknél összehasonlíthatatlanul többet kell
tenni a vadászati kultúráért, etikáért, el
sősorban az új vadászok számára, de
önkritikusan be kell vallani, hogy ráfér ez
a régiekre is. Szeretnék belépni a Vadá
szati Kulturális Egyesületbe. Kérem, áriák
meg. milyen módon tehetséges ez..."

A U S Z T R IA
Augusztusban: szarvastehén és borjú szarvasb«ka 0 6 ától) zerge muflon Óibek <*d«j
né*uli suta szfeaszarvas - dam - vaddisznó - mormota borz szárcsa - orvos galamb és
bafcáni gerle.
SZLOVÁKIA
Augusztusban: szarvast)** tehén, borjú - ő/bak - vaddisznó - üreg* nyúl - borz - szárcsa orvos galamb balkán* gerle tőkén és csórgőréce.
Egész évbem nyestkutya róka - görény - ürge - hörcsög szarka - szajkó - vetésié* dolmá
nyos varjú
U K R A JN A
Augusztusban: ó/bak számyasvod
ROM ÁNIA
Augusztusban: őzbak vadd»sznó - fúr) 06 él ői) - vadgeile - orvós és odúqalamb - balkáni
?rle fenyőrigó - seregély - szárcsa, kormorén, vadtibék. vadrécék és egyéb vtzi vad f á é tó l),
gész évben: farkas fóka vadmacska - nyestkulya - görény h*rmel«n - menyét pézsmapocok - ürge - szarka szafkó szürke és dolmányos varjú.
SZLOVÉNIA
Augusztusban: szarvasbika őzbak zerge muflonkos kószák kecske vaddisznó - borz
tókésréce 0 5 étón.
MAGYARORSZÁG
Augusztusban: őzbak fogoly (5 étól. csők a kibocsátott és a teríték nem haladhatja meg a ki
bocsátás 40 százalékát)
balkan. gerle - Orvoe galamb * seregély - szárcsa, tőkés-, böjti*,
csörgő. barátréce 05^tői).
Egész évben: vaddisznó róka üreg* nyúl - nyestkutya pézsma pocok - mosómedve - kormorén ezustsirály szarka szajkó - dolmányos és vetési var|ú.

A V A D Á S Z L A P kiadódként jegyzett Va
dászati Kulturális Egyesület tagja tehet
bárki, aki az egyesület céljait magáénak
érzi. Érdeklődő levelére postafordultával
megküldtük a belépési nyilatkozatot, az
alapszabályt, és a tagdíj-befizetési csek
ket. Magunk is úgy gondoljuk, hogy ezen
a területen igen sok pótolnivalónk van.
és minél többen vagyunk, annál hatéko
nyabban szolgálhatjuk a magyar vadá
szati kultúra ügyét.

r

Dr. B o d a P ál. K a p o s v á r: ....A lap júniu

si számában olvastam a borzhistóriát,
amely valóban a hihetetlen kalandok v i
lágába sorolható. Ehelyütt azonban nem
ezen akarok polemizátm. hanem azon,
hogy valójában mikor is párzik a borz?
Júliusban, augusztusban, esetleg szép
temberben? Az írás szerint hiányosak az
ilyen ismeretek és még a hozzáértők sin
csenek egy véloményen. Egy adattal •fo
koznám- a bizonytalanságot. Vadásznaplóm szerint 1974. október 18-án haj
nalban ültünk a lesen azóta már az orok
vadászmezőkre költözött dr. Studmka
László felejthetetlen vadászbarátommal.
Tapsonyban. Lassan világosodott, az előt
tünk tevő vágáson - részben a párás, kö
dös idő miatt sem - vadat nem láttunk,
amikor is igon erős zörgést hallottunk
közvetlenül a magasles alatti bokrok ko
zott. Kisvártatva a nagy zörgés okozója
fel is tűnt. két borz ■személyében-. amo
lyek láthatóan éppen gyengéd érzelme
két tápláltak egymás iránt Hamarosan el
is tűntek nagy zörgéssel a bokrok között,
amikor a csapijukon egy harmadik borz
is megjelent, immár csendben. Hamarosariez is eltűnt. Először Laci barátom tet
te fel a költői kérdést, mintegy magának:
Hát mégis októberben párzik a borz?
Persze erre feleletet nem kaptunk, naptrondre is tértem a dolog felett, azzal a
gondolattal, hogy egy ilyen nagy vadászvadbiológus is meglepetéssel fogadja ezt
a megfigyelt eseményt.
Nos. rajta vadbiológusok, etológusok.
ogy újabb adalék az ismeretek bizonyta
lanságára. noha zajló, bolond világunk
nak bizonyára számtalan fontosabb meg
oldandó gondja is akad. Természetesen
tehet, hogy egy úgynevezett megkésett
párzást figyeltünk meg. amelyre akad
példa a szarvas esetében is..."
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APRÓHIRDETÉS
H IR D E TÉ SI K E D V E Z M É N Y E K :
Jú n iu si szám unktól kezdve változtat
tünk az apróhirdetés díjazásán: a Va
dászati Kulturális Egyesület tagiéi szá
m éra és valamennyi éllést kareső szá
méra ingyenes az apróhirdetés. A va
dászt arsasagok által beküldött rövid
halálozási értesítéaefc ugyancsak díj
mentesek.
M inden egyéb hirdetésért fizetni
kelt.
A hirdetéseket levélben vagy személyesen, m inden hónapban 22-éig szí
veskedjenek leadni.

Ú j Remington 243 c a t pumpáló* puska, va
lemmt újszerű .022 e* alsó kulcsos Merhn el
adó vagy a kettőt egy bockbüchsre cserélem .
trdeklődn«. 184 1783
A lsó k u lcso s From m er angoiagyú. 1927 é v 
járat. kiváló állapotban, levizsgáztatva eladó
érdeklődne: G önci Já n o s. 8800 Nagykanizsa.
Csengen u. 4 Tel.; 0 6 93/313^372.
Cam pione d e s z bock 012 es és Merkel
V47E 0 2 0 a*, újszerű állapotban eladók. Érdekfódn.; 0 ^ 6 2 /3 4 V 972. 18 óra után
Hannoveri vérebkolykok, díjnyertes és va
dász szülőktől eladók Érdeklődőt Tóth Jó 
zsef. Pécs. FeK ó u . V Telefon 0 6 72/440073

Küszhegyi szálkásszőrO tacskó kennelben
Németország legfogósabb kanja fedez németfrancia munkachampion. Munka és küllem
győztes vadászszülöktől kólykók előjegyezi*
tők. Érdeklődni: Mikó Ferenc. 8600 Siófok.
Küszhegyi a 1/E Töksfon: 0 6 84J312 418.

hivatásos vadász részére Követelm ény lég
alább középfokú végzettség. Jelentkezési ha
tándő. 1995. augusztus 15. Jelentkezni lehet
Hargitai György vt. elnöknél. 5465 Cserkc
szőlő. Szinyo* M er se P. u. 29. Telefon
0 6 30/531 438

A Matty-ári kennelből sxemle- és munka
győztes ósóktól m agyarvizsla kólykók |úmus
végi átadással eiőjegyezhetők. Érdeklődni. Se
lánki István. 6728 Szeged. Bajai u. 12*8 Tele
fon: 0 6 62/319 777

Tolna megyei. MagyaHceszi Vt. hrvatásos
vadászt keres vegyes vadas tőrületére. Szol
gálati lakást biztosítunk, fizetés megegyezés
szennt. Jelentkezni lehet a vt. elnökénél Cím:
Papp Ján o s. 8652 Siójut. Pfctőh u. 24/A. Tele
fon: 0 6 84/355 130. 17 óra után.

Kitűnő küllemű és munka teljesít ményO im 
port szülőktől származó róvidszőrO németvizsla kölykök, továbbá kitűnő szülőpártól szárma
zó róvtdszőrű m agyarvizsla kólykók eladók
Ugyanott ú| fedező kan: Junker vöm Hege
Maus rövidszőrű német vizsla. Érdeklődni. Ep
pel Ján o s. 7143 ócsény. Radnóti u. 13. Tele
fon: 0 *7 4 /3 1 6 179

2 minőségé kidolgozású acélvázas faborltású hintó Nagyvárad közelében szolid áron el
adó. Telefon 14V609b
Korongdobó gépet hobbi, verseny ás pár
cours korongra 12 500 Ft-tói. valam int kóny
nyű. összehajtható m agasleseket 7900 Ft tói
i- postaköltség) száll* az IN TfcRM AS K ft. Te
lefon: 0 6 66/321-151. fa*: 0 *6 6 ^ 4 4 1 0 2 9 .

Gyakorlattal rendelkező vadgazdálkodási
szakmérnök állást változtatna. Nagy- vagy
veg w svad as területek előnyben. Ajánlatokat
..Sü rg ő s" jeligére a szerkesztőság elmére
11245 Bp Pl. 12091.

A Diana Antikvárium ban régi és ü|abb ki,uJA
sú vadász kónyvek. horgászkonyvek nagy
készletéből válogathat. Keresőszolgálat, elő
jegyzés? Cím listát küldünk Levélcím : 6900
Makó. Zrínyi u. 34. TfeMor* 0 6 62/41V 561.
0 6 62*413-680.

Fiatal, csa lá d o s vadgazdálkodási szak m ér
nök áUást keres, lehetőleg Dél- Dunántúlon
Ajánlatokat ..Term észet" jeligére a szerkesztő
ség cím ére <1245 B p P l 12091.

1 éves M 9 8 -a s 3 0 .06-os M auser golyós va
dászfvgyver 3-9 x 4 0 es távcsövei szerelve re
ális áron eladó Érdekiódm: Csajhók Károly.
B**senysrog. Vásártér u. 15.

Cserkeszőlő és Vidéke Vadásztársaság fel
vételt hirdet apróvades vadászterületre 1 fő
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5 éves L A D A NIVA benzm-gáz üzem eltetésű
gépkocsi elad ö M űszaki érvényessége 1997.
január 2. Érdeklődni: Tóth Kálm án. 2072
Zsám bék. Jó v ilá g út 8., telefon: 06-23'342*
167 esti órákban.
Vendéglátóipar! érettségivel *s rendelkezőt
29 éves erdésztechnikus, hivatásos vadászi
állást keres, elsősorban a Bakonyban* Érdek
lödnt. Farkai László. 8556 Pdpateszér. Petőfi
Sándor u. 22.
Igényesnek M e rte ! 200/E tép 16/70ejeM o
ros Bock újszerű állapotban eladó Érdeklődne
0 6 56/428 311
Jú n iu si születésű vedászgóréoy kölykök el
adók. Cím Bartha Nándor. 2360 Gyát. Oéryné
u 2*A (Községházával szemben, a vasút tOiol
dalán. I
Törzskönyvezett labredor kölykök eladók.
m agyar vizsla csere érdekel le l. 0 6 4 9 339
>65 Cím: Olasz Já n o s. 3462 Borsodivánka.
Kossuth u. 12.
7 mm-es Reményton M ugnum . Snko golyós
puska 2.5 tói 1 0 *5 6 var. céltávcsóvei. vagy
anélkül igényesnek elad ö T.. 175-4089. mun
kaidőben
Szép, május végé szuletósú. jónevű szülőktől
származó ném et vizsla kiskutyák eladók. Oltá
sok. farokcsonkoléc. tetoválás rendben. T.
122 6139

Pedig a napnál is világosabb
E . Zoltán 43 éves. Rokkant nyugdíja bá
nyász Bakony nánán lakik. A szántóföldek
kel. erdőkkel körülvett faluban kétszintes
h.i/a van. Sokáig Daciával közlekedett,
újabban egy kis ftolski tulajdonosa. M in
denki tudja róla. hogy nyughatatlan ember
- amikor csak leheti - az erdőt járja. Gom
bát s/ed. agancsot gyűjt és vadászik. Kivá
lóan ismén a vadváltókat, a vad tcli-nyán
szokásait... mindent, ami az elejtésükhöz,
szükségeltetik.
A falu kornyéke a Bakonyi Honvéd Va
dásztársaság területe, nem kell sokat autóz
ni. hogy elérhető legyen a Balatoniéi vidéki
Erdőgazdaság és a V EK G A . azaz a HN1
Veszprémi Erdőgazdaság vadászterülete.
Szarvas, őz. vaddisznó és a bakonyi hegyek
kozott muflon és dám él e/en a vidéken, az
apróvad errefelé amolyan „mazsolái, ska” a
tejszínhab tetején.
E . Zoltán vonzalmát a vadászathoz a Ba
konyi Honvéd Vt. vadászai is jól ismerik,
mindig lehetett rá számítani, ha hajtásról,
egy-egy vad kifigyeléséról volt szó. Ezért
néhány kevésbé ráérő vadász örömmel vet
te igénybe a szolgáltatásait akkor is. ha va
lamit meg kellett nyúzni vagy az elejtett
vad trófeáját kellett gyorsan kikészíteni. E l
mondása szerint, rendszeresen segített a
vadásztársaságnak, sőt arra is megkérték:
kísérjen vendégvadászt.
Az utcán, a háza élőn találkoztunk, né
hány divatosan majdnem kopaszra nyírt si- *
hederrvl és a szomszéddal éppen azon fára
dozott. hogy egy kis. ponyvás teherautó lé
ny itható hátfalára a rendszámtáblát feldró
tozza. Nem nehéz felismerni benne a va
dászt. tereps/ínű nadrágja és az öv re fűzött
vadászkések (!) a laikusnak is megkönnyítenék az azonosítást. A faluban is szinte
mindenki tudja, hogy az erdő adja a család
nak a ..nyugdíj-kiegészítést", és a néhány
éve a faluban házat vásárló, fehér Mercedessel. (többmilliós japán terepjáróval köz
lekedő szomszéd anyagi támogatásáén a
kocsmában kortyolgatók irigy Ük is.
A szomszéd felújított, a falusi ízléstől
eltérő „vadászhá/ában" ülünk le beszélget
ni. a primet természetesen a szomszéd v i
szi. akiről gyorsan kiderül, hogy jómaga
nem vadászik, nem is akar vadászni. saj
nálná egy állal életét kioltani, ó inkább
gyűjtő, a talon gím-. őz-, muflontrófeák,
vadbőrök. igen komoly késgyűjtemény, a
sarokban légpuskák és több száz ezer fo
rint énékű íjgyűjtemény igazolja komolyan
vett szenvedélyét. Később az is kiderül,
hogy a gyűjtés, a régiségek vásárlása-eladása az egy ik pénzbevételi forrása is. E.
Zoltán több mint a szomszédja, mert se
gítségére volt a ház felújításánál, és azóta
is szemmel tartja a ház értékeit. Ha kell.
eteti a szibériai kutyákat... amolyan minde
nes barát, aki ezért nem fogadon el soha
sem pénzt. Viszont nem utasíthatta vissza
az ajándékokat, hogy csak a lényegesebbet
mondjam: a 222-es Remingtont. illetőleg a
kis (\ilskit.
E . Zoltán - bár húsz éven k eretiü l ka
cérkodott a gondolattal nem kérte felvéte
lét a Bakonyi Honvédba. mert semmi
esélyt nem adott magának, hogy bekerül
jön a társaságba, inkább a Vadcóop Bérki
lövő Vadásztársaságot választotta, és ez a
lépés legális fegyvertartási engedélyhez,
vadászjegyhez juttatta. Ettől kezdődően
inár vadászvendég is lehetett a vadászterü
leten. kapón is meghívásokat.
Május 29-en - saját szavait idézve „nem bírt a vérével": M ár kora délután
magáhtv vette a Reimngtont. bedobta a kis
B»lskiba a hátizsákot, és irány az erdő. Az
U'zlaltozirtt úttól még autózott a foldúton

vagy fél kilométert, és gyalog folytatta az
erdőjárást.
- Tulajdonképpen cél nélkül kószáltam
az erdőben, amikor megláttam egy szarvas-

zék a vadtoldeket. amikor hallották a lövé
seket. A beíró könyvben egyetlen vadász
ricvc sem szerepelt, ezért úgy döntőnek,
megnézik, ki lövöldözött. Nem kellett so

tehenet. amelyik már alig tudott járni, a két
hátsó láha közölt teljesen be volt dagadva a
tőgye Sajnáltam, mert szenvedett, ezért
úgy döntöttem, nem hagyom tovább kínlód
ni a szerencsétlen párát. A kcgydemloves
után. hogy a hás ne romoljon meg. szak
szerűen kizsigereltem a tehenet, a belsősé
geket beraktam a hátizsákba, és gyanútla
nul elindultam a kocsihoz.
Sipos László a Bakonyi Honvéd Vt. tagja
és Gulyás György bérkilövő vadászvendége
éppen indulófélben voltak, hogy megnéz

kát autózniuk, hogy megtalálják a gazdátla
nul hagyon. ismeretlen kis F\>lskit. A kép
összeállt, valaki idegen, engedély nélkül
vadászik az erdőn. Gulyás visszafordult
Bakonynánára telefonálni a rendőröknek.
A járőrkocsi nagyon gyorsan megérkezett a
helyszínre, a két rendőr és a két vadász be
szélgetve várta a kocsi tulajdonosának elő
kerülését.
M ár erősen sötétedett, amikor E . Zoltán
puskával a vállán felbukkant az úthajlatban,
a négy alakot és a két kocsit látván, jobb

nak látta a puskát egy fának támasztani,
a belsőségekkel megpakolt hátizsákot le
rakni és üres kézzel a kocsijához sétálni. A
találkozás mégis meglepetést okozott ne
ki. Sípost ismerte, de a vendégére és a
rendőrökre nem számított. Készségesen
válaszolt a kérdésekre, mivel ő nem látott
senkit, nem hallott lövéseket, gombász
ni volt az erdőn. Síposnak azonban feltűnt,
hogy mielőtt E . Zoltán a kocsihoz én vol
na. egyszer megállt, belépett az erdőbe, és
csak azután jön tovább. Mialatt a rendőrök
(aggatták E . Zoltánt, elindult az úton. és
ahol E. Zoltán megállt, a szürkület utol
só fényeiben megtalálta a hátizsákot és a
Iához támasztott fegyvert. E . Zoltán ettől
kezdve nem tagadott, beismerte, hogy ő
lön egy szarvastchenct. sőt - kis rábeszélés
után - elvezette a rendőröket a szarvaste
hénhez. Sajnálta volna, ha a húsa tönkre
megy.
A zirci rendőrőrs, majd a házkutatás kö
vetkezett. amelynek során 10 szarsasbika
agancsát. 28 őzbak trófeáját - ebből kettő
láthatóan elhullott agancs volt
44 db
szarvas gyöngyfogat, egy 8 x 57-es M au
sert. egy szovjet harckocsizó éjjellátó be
rendezés és a mélyhűtőben - dátummal,
elnevezéssel felcímkézve - 54 kg szarvashúst. 25 kg vadhásból készített szalámit és
8 kg vaddisznóhúst foglaltak le... amelynek
alapján - lopás alapos gyanúja miatt megindult E. Zoltán ellen a rendőrségi
nyomozás. Az első szakértői v izsgálat alap
ján. csak a trófeák értékét 2.4 millió forint
ra becsülték a szakértők.
E . Zoltán tudja, hogy a tehén lövésével
megbukott, ezt be is vallotta, de a többi trófeát vásárolta, a mélyhűtőben megtalalt
húst pedig az üzletben vette vagy kapu. A
szomszéd kész ezt tanúsítani, s igazuk bizo
nyítására elém rakják a „B A Z A R ” c. hir
detési újság néhány példányát, amelyben
fekete filctollal be vannak jelölve a trófeák
eladásáról szóló apróhirdetések. A szom
széd pontosan tudja, hogy E. Zoltánt csak
azért tudja a bíróság elítélni, amit a vizsgá
lat során a rendőrség bizonyítani tud. Meg
nevez két fővárosi sztárügyvédet, aki E.
Zoltánt az Ő költségén fogja a bírósági tár
gyaláson - ha egyáltalán lesz ilyen - véde
ni. Megerősíti azt a hírt. hogy ..perben és
haragban" van a vadásztársasággal, mert a
vadőr az. erdőben lelőne az egyik - becslé
se szerint félmillió forintot érő - szibériai
kutyáját.
Bár látszólag nincs összefüggés E . Zoltán
lebukása és a kutyalövés közön, a dolgok
mégis elválaszthatatlanok cgymávtól, mén
azóta mérgesedett el a hely zet a vadásztár
saság és a fizikai megjelenésével, pénzével,
kapcsolataival - a főváros V III. kerületének
éjszakai életében is - „hatalm at" képviselő
szomszéd között. Az ominózus kutyalövést
a szomszéd már perre vitte, és jó ügyvéd
jeiben bízva, biztos a per megnyerésében...
és itt már nem csupán a kedvenc kutya el
vesztéséről van szó!
Lehet, hogy a Magyar Köztársaság nevé
ben a bíróság könnyebben elmarasztalja,
megbünteti majd a munkaköri feladatát tel
jesítő. felesküdött vadőrt, aki az állami tu
lajdonban lévő vadállomány védelmében
lőtte le a kölönc nélküli kutyát. É s az is
meglehet, mindaddig, amíg az orv vadászat
nem minősül súlyos bűncselekménynek,
hogy több évtizedes, de bizonyíthatatlan
rabsickodásait E . Zoltán egyetlen, nevetsé
ges szabálysértéssel megússza.
A történetnek tehát nincs vége. ismerte
tésére - ha tehetjük - visszatérünk.
-dór

Elodázni lehet, de kikerülni nem
ANNAK ELLEN ÉRE. HOGY N ÉHÁN Y KEDVEZŐ VÁLTOZÁST TAPASZTALHATNAK AZ
IDŐ SZAKI FEG YVER M Ű SZAKI VIZSGÁN „Á T E SE T T " VADÁSZOK, LÉN YEG ÉBEN
N EM VÁLTOZOTT A KÉZILÓFEGYVER VIZSGÁLÓ HIVATAL N ÉPSZ ER Ű SÉG E TA
GADHATATLAN ÖRÖM. HOGY MÁR N EM KÖTELEZŐ M INDEN ALKALOMM AL AZ
ER Ő K ÉM U LÓ TÖLTÉNNYEL VÉG ZETT £SÖVALLATÓ JU LN Y O M Á SO S PRÓBA
- M ié rt kell ötévenként vizsgáztatni a va
dászfegyvert, holott ez az európai tagor
szágokban korántsem mondható általá
nosnak?
- Országonként eltérő a szabályozás. Ná
lunk ezt írja elő a jogszabály. Akad. aki
annyira vigyáz a puskájára, hogy talán évti
zedek alatt sincs gond vele, de szép szám
mal kerülnek be olyan fegyverek, amelyek
nek elsütése életveszélyes lebct. Felügyele
ti szervünk az Ipari és Kereskedelmi M i
nisztérium. és tokán nem tudják, hogy
semmiféle hatósági jogkörünk nincsen. M i
szakvéleményt, tanúsítványt adunk. Ható
sági jogköre csak a fegyverek nyilvántartá
sát végző rendőrségnek van. Egyébként a
kötelező vizsgáztatást, illetve a hivatal tevé
kenységét ma 13 jogszabály, rendelet, mi
niszteri utasítás szabályozza. Tavaly az egé
szet egységes szerkezetbe foglaltuk, és ta
lán még ősz előtt megjelenik az új jogsza
bály. Magam úgy vélem, hogy ha tízezer
puskából csak egy súlyos balesetet okozha
tott volna, és megelőztük a bajt. már meg
érte az egész.
- M iért ilyen magasak a vizsgálati
dijak?
- Nem akarok a \álasz elől kibújni, de
miért drága például a kenyér, vagy miért
annyi az útlevélilleték díja? Nos. bár költ
ségvetési intézmény volnánk, nem kapunk
egy fillér állami támogatást sem. önellá
tásra kellett berendezkednünk, sőt a CIPtagsággal járó minden kötelezettség terheit
is ki kell „gazdálkodnunk"...
- Ahogy mondják, a Bécsi út túlsó vé
gén egy vizsgálat díja mindössze 10 m ár
ka, nálunk ennek több mint háromszoro
sa, és az ott végzett vizsgálat igazolását,
a próbajelet éppen a nemzetközi egyez
mény miatt itthon is kötelesek elfogadni.

HELYBEN LEH ET FIZETNI A JÓ C SK Á N M EGBORSOZOTT SZÁMLÁT. DE AZÉRT
V A LLJU K BE, M INDENKI SZO RO N GÁSSAL A D JA BE SZERETETT ÉS FÉLTETT P U S 
KÁJÁT. MERT M ÉG MŰKÖDNEK A RÉGI BEID EG ZŐ D ÉSEK A LEGTÖBBSZÖR FEL
VETŐDŐ K ÉRD ÉSEKK EL K ERESTÜ K FÖL K EM ÉN Y KÓCSÁRDOT. A HIVATAL IGAZ
GATÓJÁT.

Több kerekedő él is ezzel a lehetőséggel.
nálunk senki nem kapott fizetésemelést,
vasgatják naponta a fegyvertartási engedély
de ha valakinek 5-10 puskája van, már
pedig egyre több a munka, amelynek csak
érvényességi határidejét. Nem tudom, mi
megéri a kiruccanás.
egy része vadászfegyver. Ami pedig az
ebben a rossz, de ha a törvény másképp
- A ClP-egyezmény tagországaiban más
utazgatást illeti, ma már mód van arra.
rendelkezik, úgy fogjuk munkánkat véjjezm is a helyzet, a nagy fegy vergyártó cégek
hogy magánfegyvermúves több vadász
ni. Ezek felett ma még kár vitatkozni. Úgy
támogatják a hivatalokat, a minőségellen
fegyverét összegyűjtve hozza be vizsgálat
gondolom, az egész, „ü g y " meglehetősen
őrzést. de az állami költségvetésből is ré
ra. így nem kell a vadásznak szabadságot
..túlfújt". Sajnos meglehetősen nagy az in
szesülnek. Nálunk ilyen nincs, mi semmi
kivennie, és több száz kilométert utazgatni.
formációhiány. és nem hiszem, hogy ez
féle támogatást nem kapunk.
egyedül rajtunk múlna. Minden új és régi
Ez is egyfajta szolgáltatás, amelynek sza
- M i igaz abból, hogy a Ké/ilóTegybott. illetve a távolságot figyelembe vevő.
civil szervezettel, érdekvédelmi szervezet
ver Vizsgáló Hivatalt privatizálják, káeftel szeretnénk élő kapcsolatot tartani, de
kialakult ára van.
tévé kívánják alakítani? Ilyen körülmé
eddig vajmi kevesen kerestek meg. Ahová
- Eddig a ny ilvántartásaink szerint az
nyek között és főként, am ikor a vizsgáz
érvényesség lejárta után „b ehívót" ka
meghívtak, mindenhová eljutottam a keszt
tatás kötelező, nem alaptalanok az aggá
pott a fegyver tulajdonosa. Az adatvé
helyi Vadászati Téli Egyetemtől, az.
lyok, hogy egy nyereségérdekeit kft.
delmi törvény jócskán megszigorítja a
OMVV-n át. a folgári Lőfegyver Szakszö
akár az elv iselhetőség fölé srófolja az
gyűjthető adatok, nyilvántartások körét.
vetségig. A párbeszéd híve vagyok, mert
árakat...
M ire számítanak?
meggyőződésem, hogy minden jogos pa
- Minden ellenkező híreszteléssel szem
- M i nem sértünk személy iségi jogokat,
nasz csak így orvosolható, és nincs olyan
ben a kft. szervezését nem én szorgalma
hiszen a fegyvert tartjuk nyilván, nem a tu
kérdés, amelyre a vadászok részletes vá
zom. Felügyeleti szervünk tanácsadó cégek
lajdonosról gyűjtünk információkat. Senki
laszt ne kaphatnának. A magam részéről ja
részére írt ki pályázatot a minőségellenőhző
se tekintse az értesítő formalevelet behívó
vaslom. hogy váljon rendszeressé a kölcsö
intézetek átalakításának megtervezésére. A
nak. Időpont-egyeztetésre van lehetőség, a
nös tájékoztatás. ígérem, rajtam nem fog
nemzetközi CIP-szabályzat ezt a lehetősé
levélben javasolt időpont csupán ajánlás, fi
múlni...
get nem zárja ki. Az eddigiekhez hasonló
gyelmeztetés. hiszen a legtöbben nem ol
Homonnay Zsombor
an rendeletben kell szabályozni az alaptevé
kenységet, és annak végrehajtását szerveze
V A D Á SZFEG YV ER EK V IZ SG Á LA T I D ÍJA I
ti formától függetlenül lehet ellenőrizni. A
tervek százszázalékos állami tulajdonú kft.Gyári Ff/db
Pblgári Ft/db
ről szólnak. így viszont lehetőség nyílna a
VADÁSZvizsgáztatási tevékenységen kívül számos
FEG Y V EREK
Ár
Áfa 25% (ks/esen
Ár
Áfa 25* Összesen
olyan igényelt szogáltatás bevezetésére,
amelyre ma nincs lehetőség. így ha a fegy
Kispuska
1760
440
2200
ver a vizsgán nem felel meg az előírások
Egycsövű sörétes
2080
2600
520
nak, vállalkozhatunk a helyben történő ja- %
148
740
2480
3100
Kétcsövű
sörétes
<92
620
vitásra, belóvésre. és más. a vadászok érde
\utomata
srtrétev
3500
2800
700
keinek megfelelő szolgáltatásokra. A méré
Egycsövű golyós
520
650
2320
580
2900
130
seket végző munkatársaim ma köztisztv iseKétcsövű
golvós
3200
800
4000
lőnek minősülnek, vizsgát kellett tenniük.
Közismert az is. hogy éppen a köztisztvise
Vegyes csövű
680
2720
3400
lők létszámát igyekeznek a jövőben csök
Drilling
3120
780
3900
kenteni. A hivatal létszáma 13 fő. és két éve

A FEGYVER BIZTONSÁGÁÉRT
A polgári fegyverek - ide tartoznak a va
dászfegyverek is hazánkban - kötelező
vizsgáztatása gyakori témája a vadászok
közötti beszélgetéseknek. Az érvek között
gyakran szélsőséges véleményekkel talál
kozunk. Vbjon hogyan és miért alakult ki
ez a vizsgáztatás?
Minden kézi lőfegyverben (amely végül
is tágabb értelemben vett hőerőgép), mint
egy autó motorjában az égés során keletke
zett hő (energia) alakul át a lövedék mozgá
si energiájává.
A fegyver és lőszer rendeltetésénél fogva
„veszélyes" a vadra, viszont nem lehet ve
szélyes a fegyver kezelőjére, azaz a vadász
ra. A fegyver és lőszer biztonságáért alap
vetően a gyártó felelős - vagyis mindent
meg kell tennie a tervezés és a gyártás so
rán. hogy a rendeltetés szerinti használat
közben a fegyver használója ne szenved
hessen balesetet.
Már a század elején független mérőállo
másokon vizsgálták a biztonsági követel
mények teljesülését. A füst nélküli lőpor
ereje a fekete lőporénak majd háromszoro
sa, és a régi fegyverekben kárt tudott tenni.
A próbákat sikeresen teljesítő fegyvereket a
mérőállomás beütő bélyegzőjével eltórölhetetlen módon megjelölték (beütötték a
próbajelet).
A század elején azonban a különböző

nemzeti mérőállomásokon más-más mód
szerekkel vizsgáltak, ezért előfordult, hogy
a francia vizsgálaton megfelelt fegyvert
Angliában újra kellett vizsgálni, mert ott
akarták eladni. Ilyen esetek elkerülésére és
a vizsgálatok egységesítésére hozták létre
Európában a Nemzetközi Állandó Bizottsá
got (C IP ). brüsszeli székhellyel. Az egyez
ményt 1969-ben megújították, jelenleg Ma
gyarország mellett kilenc európai, egy ten
gerentúli és egy eurázsiai ország a tagja a
CIP-nck. (Anglia. Franciaország. Német
ország. Belgium. Spanyolország. Olaszor
szág. Finnország. Ausztria. Csehország.
Magyarország. Oroszország [tavaly óta) és
Chile.)
A C IP határozataiban részletesen szabá
lyozza a polgári célra használt lőfegyverek
és lőszereik biztonságtechnikai vizsgálata
it. A Magyar Kézilőfegyver Vizsgáló Hiva
tal vesz részt Magyarország részéről a C IP
munkájában, a hivatal mérőállomása a So
roksári úton van. A CIP-hcz hasonló az
amerikai fegyver- és lőszergyártó által lét
rehozott szervezet, a SA A M I. A kétszerve
zet között nincs még olyan megállapodás,
hogy egymás vizsgálatait kölcsönösen elfo
gadják; mérési előírásaik eltérnek egymás
tól, ezért az amerikai gyártmányú fegyvere
ket és lőszereket minden CIP-tagállamban
vizsgáltatni kell.

C.4

A C IP biztonsági előírásai a javítón és
használt fegyverekre is vonatkoznak. A
gyártó elképzeléseinek megfelelően a fegy
verek minősége igen eltérő, van. amelyik
olcsó termékekkel próbálja, van amelyik az
igényes puskákkal kívánja a piacot meghó
dítani. Van olyan vadász, aki keveset lő a
fegyverével és gondosan ápolja azt, van,
aki inkább csak használja a fegyvert. A
végeredmény hasonló a gépkocsikhoz,
ugyanazon évjáratú autók között 3, 5. 7. 10
év elmúltával igen nagy műszaki állapotbeli
különbségek lehetnek, viszont a közleke
dés biztonsága követelmény, és ezt a mű
szaki vizsgák alkalmával ellenőrzik.
Minden CIP-tagállamban megfogalmazó
dott, hogy a használt fegyverek biztonságát
vizsgálni kell. több ok miatt (például igen
divatos a hadi fegyverek polgári gyűjtése
Nyugat-Európában, vagy a régi tulajdonos
a hibás fegyverétől eladás útján kíván meg
szabadulni). A fogalomba kerülés előtt a
CIP-mérőállomásokon ezeket megvizsgál
ják. Alapelv: a használt vagy javított fegy
ver az újjal egyezően biztonságos legyen.
A használt fegyverek ellenőrzésére több
megoldás létezik a CIP-tagállamokban attól
függően, mennyi fegyverről és milyen mű
szaki ellenőrzési lehetőségről van szó. Van
nak olyan országok, ahol minden tulajdo
nosváltás alkalmával megvizsgálják a fegy

vereket. van. ahol a vizsgáztatás a fegyver
tulajdonosának felelősségére van bízva, és
vannak olyanok, ahol bizonyos időszakon
ként vizsgálatra berendelik a fegyvereket.
Ez utóbbi csoportba tartozik Csehország.
Chile és Magyarország.
A időszakos vizsgák során a fcgyvcrmcsterek szemrevételezéssel a fegyver átalakí
tását, szakszerűtlen javítását és a biztonság
szempontjából döntő méretek ellenőrzését
végzik cl. Ha hibát találnak, jav ítást java
solnak. ha a hiba javíthatatlan, a fegyver
használaton kívül helyezését kezdeménye
zik. Egy-cgy vizsgálati napon a fegy verek
3-5 százalékában találnak hibát. A sörétes
fegyvereken a forrasztási hibák, horpadás,
csődudor a legveszélyesebb. Ez utóbbi leg
gyakrabban a fegyverből acélsöréttel töltött
töltény elsüléséből adódik.
Az acélsörét a csőszükítést nagyon
igénybe veszi, a hagyományos sörétes fegy
verek nem alkalmasak ilyen töltény haszná
latára.
A golyós fegyverekben a repedés, töl
tényűr méreteinek változása jelenthet ko
moly veszélyforrást.
A kérdéses biztonságú fegy verek csövét
erőkémlelő tölténnyel nyomáspróbának ve
tik alá. hogy meggyőződjenek azok megfe
lelőségéről.
Fluck Dénes

VIGYÁZZUNK A SZARVASRA!
Az elmúlt évek feneketlen szarvaslétszám
és vadkár vitái, valamint a gazdasági vál
tozások útin nézzük meg, változott-e a
gímszarvas tróíeaminósége. s ha igen, ho
gyan? Az elmúlt 20 év munkáját kiegészít
ve az elmúlt időszak vizsgálatával, több
mint 170 ezer agancs 1956 és 1994 közti
adatait biomatematikai módszerekkel szá
mítástechnikai úton dolgoztuk fel az FM
Erdőrendezési Szolgálat, az Országos Tró
feabíráló Bizottság, a M É M ST A G EK . a
KSH Á SZ SZ . a Vadbiológiai Állomás szá
mos szakemberével karöltve. Az alábbi
eredményre jutottunk.
Az 1956 és 1977 között bemutatott gím
szarvastrófeák C IC pontszáma fokozatosan
növekedett 1977-ig. Az időbeni átfedés-biz
tosítás miatt 1973 és 1994 közön további
vizsgálatot végeztünk a biológiai szerveze
tet leginkább jellemző maximális produk
tumként az aranyérmes trófeák arányának
tanulmányozásával. Azt tapasztaltuk, hogy

a C IC pontszámhoz hasonlóan 1977-ig
nő az aranyérmes trófeák aránya, vi
szont 1977 után 1994-ig rohamosan csök
ken. Az agancs súlyát 1956 és 1994 közölt
vizsgálva kimutatható, hogy 1977-ig nő, il
letve szinten m arad, 1977 után 1985-ig
jelentősen csökken, m ajd napjainkig kis
sé emelkedik az agancssűk. Előzőek mi
att néztúk meg a lelőtt bikák életkorának
változását 1956 és 1994 között, s azt tapasz
taltuk. hogy a 70-es évek közepéig a bikák
életkora növekedett és 1976 után vissza
esve a fiatalabb korosztályban stagnál.
Az agancssúly 1985 utáni kismértékű növe
kedése és a korosztály visszaesése azonos
szintre arra enged következtetni, hogy meg
változón a lelövést megelőző bírálati szokás,
ezért megvizsgáltuk az 1973 és 1994 közöni
hibás lelövések arányát. A - I, -2. -3 minő
sítéseket együttesen hibásnak tekintve arra
az eredményre jutottunk, hogy 1973 és
1994 között fokozatosan és nagymérték

ben megnőtt a hibás lelövések aránya
(164%). A hibás lelövések súlyát mutatja,
hogy az 1972-től 1990-ig elbírált trófeák
mennyisége többszörösére (266%) nőtt,
m ajd napjainkig csökken, de még így is
sok (a kezdeti érték duplája: 201%).
A nagyszámú lelövés és a magas hiba
arány feltételezi a gímszarvas-állomány túl
zón zavarását, ami -viszont elvándorlást
idézhet elő. 1956 és 1980 közön csak Békés
és Szabolcs-Szatmár megyét találtuk, ahol
jóformán nem mutattak be gímtrófeát, E
két megye 1938. 1965, 1981-es erdősültsége
többszörösére nőtt. és Szabolcí*Szatmár
megyében először 1981-ben. Békésben
1987-ben már 5-nél több gímszarvasagan
csot mutattak be. Az erdő- és a tróíeaállapot-jellemzők összefüggés-viz-sgálata alap
ján feltételezhető a megnövekedett erdő
sültség!] területeken további szarvasbevándorlás és ennek következményei (vadkár).
Ugyancsak az erdő és trófea közötti tör

vényszerűség alapján több mint 15 éve szá
mítottuk ki. hogy Magyarországon lehető
ség van 300 C IC pontos tröfeájú gfmszarvasbika előfordulására, amit ezután a pusz
takovácsi bika agancsa meg is közelített
K)9f-kal. Sajnos, az elmúlt évek tendenciá
ja mint láttuk, elég szomorú.
A világhírű gímszarvasállomány meg
mentése érdekében a szarvasidény rohamos
közeledtével kérjük a nemzeti és nemzetkö
zi értéket féltő társainkat, hogy hívják fel a
figyelmet a veszélyre, és a megoldás érde
kében a hatóság a törvény szigorával érje el
a gímszarvas menny iségi és minőségi szak
szerű elejtését’, és tiltsa meg a gépkocsiüldózéses, éjszakai fényszórós hajtással törté
nő varvasvadászator
Bán István
(Néhány tényező értékelésére szeptemberi
ttám unkbíin részletesen \isszatfr a szerző.
Szerk.)

ÓVATOSAN, FIGYELMESEN
Talán so kan akadnak, akik szám ára
felesleg e s in telem a feln evelt fá 
cá n csib é k k ib o csá tá sá va l k a p c so 
lato san u n talan h an g o z tato tt kö 
rü ltekin tés, fig yelem , ó vato sság .
M é g is m inden évb en vissz ak ö sz ö 
nő g o n d o t je le n t ez az esem ény,
m ert következm énye akár egy-egy
b eteg ség
okozta
vesz teség g el
egyenlő. A lazaság o kat leh et m en 
teg etn i idő, p m ber és eg yéb h iá 
nyo sság o kkal, de ez sokat nem s e 
g ít. A n evelő térrő l k isteh erau tó
le fe d e tt
p lató ján,
nyú llád áb an ,
d isznószállító k etrecb en és m ég ki
tud ja m ilyen „le le m é n y e k b e n ” v i
szik a k ib o csájtó h e lyre a fá c á n o 
kat. ó riá s i károkat okoz ez a sp ó ro 
lás, m ert a k ifo g ás, átsz állítás, v a 
lam in t az új környezet o lyan erős
stre ssz h a tá st okoz a m ad araknak,
a m e ly k étség telen ü l e g y fa jta tö 
ré st okoz a fejlőd ésb en . S é rü l a to l
lazat, a zsú fo ltság , ö sszen yo m ó 
dás, e g ym á s ta p o sá sa b első sérü-

lések et is okozhat. A d u rva kihajig álás ö sztö n ö s m en ek ü lést v á lt ki

a m adárban, igyekszik m ielőbb elh a g yn i a vesz élye s zónát, é s m ivel

m indaddig e lő tte állt az e te tő és
itató, ehhez szokott, n ag yo b b tá 
volság ró l m ár nem talá l vissza,
éh esen , szom jasan, leg yen g ü lve
ó h ata tla n u l elhullik v a g y a rag ad o 
zók m artaléka lesz.
Dr. S a s v á ri András képe az e g y 
szerűen ö sszeállíth ató , lécek b ő l és
hálób ól k ész ített kiszállító lád át és
an n ak h a sz n á latát m u tatja be.
M indezekhez csa k an n yit tennénk
hozzá, h o g y a k ib o c sá tá s m in d en 
képpen az alkonyi órákb an tö rté n 
jen leh ető leg úgy, ho g y a lád ákat a
m ad ár m ag a h a g yja el különöseb b
em beri „n o s z o g a tá s " nélkül, m órt
íg y fe ltétlen ü l a közelben m arad ésh am arab b hozzászokik új kö rnye
zetéhez, m eg találja az elő re k ih e 
lyezett tak arm án yt és a vizet. O ly 
kor ilyen ap róságokon m úlik a s i
ker, m ert a term észetb e váló b e il
leszked és so rán m ég am ú g y is
szám talan vesz ély leselked ik fé ltve
ó vo tt m adarainkra.

Vadászat könnyű és nehéz lövedékkel
Egy olyan problémáról szeretnék sutit ejtem, ami
régota foglaJkoztál. és valószínűleg már másokban a
felmerült. Vmjoo miért kózkedvelichb az úgynevezett
..nehéz" lövedék, mim a ..könnyű"?
Jó! tudom, tok vadász egyszerűen válaszol .1 fehett

kérdésre:

Kaliber

Lövedék

>*64

SP 9.0 g
SP-ll.Oft
SP- 9.7 g
SP 11.7*

.30-06

- Meri btz*nnságo\abbafl el lehel ejteni j v+i*.
híven nagyobb a lövedék energiád
Szerintem a kérdd* nem ilyen egyszeri1. két kukta
bözó kaliberű loliény péJdiján szeretném ezt bizo
nyítani. amelyeket az M FS Magyar Lóvzergyárió
Kft készített és tesztelt.

Sebesség (mh)
Om 50m 100 ml50m200m300 m
870 835 801 769 738 680
780 752 725 699 673 626
900 863 827 793 760 698
830 793 758 725 693 633

Nézzük a ballisztikai adatokat. amelyek a kivi
lasztott töltényeket jellemzik
A tábiazaf \z4raz adatai nem bi/tos, hogy tokát
mondanak ebó látásra. de ha grafikusan ábrázoljuk
az értékeket, már tokkal lóbb látszik.
A %adávzok számára a lövedék energiája az egyik

Energia (Joule)
Om 50m 100 mISO m200 m300 m
3406 3138 2890 2662 2453 2081
3346 3109 2889 26W 2494 2153
3929 3609 3316 MM 2800 2363
40*) 3682 3365 3075 2809 2346

Róppálvj (cm)

Om
5,0
5.0
5.0
5.0

50 m 100 m 150 m200 m250 m300 m
1.13 3.75 234 2.81 1 2.67 27.42
1.58 3.81 1.37 6.09 1 8.97 37.67
1.00 3.70 2.81 4.98 11.03 24.70
1.35 3.81 2.00 4.49 1 6.08 33.27

.304* töltény**

BőröczkvKoméi
1929-1995

l**r

)G 0 4 töltények energiaáru k at

7 * *4 töltények • n ity M r U k *

*0g 1

-a* 11.7g
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kgtoniotebb adat. ami alapján doo»ei*k a Jövedék
süly megválasztásakor. Az energiagrafikonokon
nagyon jól látvzik. hogy a kétfajta lövedék energiaié

mftltsabb tóműdből és súlypontélowlavábó! adó
dóan

A nehezebb lövedékek alacsonyabb vehexsege ab
ból adódik, hogy a töltények gáznyuma&al eg> */ig»>nian meghatározott érték aiait kél! tartania a gyár-

• a nappálya Laposabbá vaJik. az ..egyen?* lóvét"

A tesztelés sorén zselatinkockába laadott lövés
expanziós hatásét vizsgálják. Felvételünkön jól
látható, hogy § becsapódó .30.06 o* ókxnhtfyfl.
vadászatra renduertshett lövedék milyen iszo
nyű eoeryiával fróccseotette szét a zseletiat
összehasonlításként az azonos kaliberű, teljes
köpenyű lövedék csupán a zselatinkocka végét ►

szét
bán a lótív teljes szakaszán alig van éhérés. Hz a ku
lónbség az etika* vadászati távolság (200 m) febő
határát*v közelítve teljesen eltűnik, vagyis a -kon)
nyű ' Ifrcdékek ugyanakkora e n e rg ia ] rendelkéz
nek nunt a „nehéz" lóvedékek.
Vtyon ruihól adódik ez?
A sebesaéggrafrkoohól jól látszik. hogy a kulonbó
zó tömegű lövedékeknek más a kczdósehe*'ége Az
energia viszont a fizikából jól ismén képlet alapján

lé^yzeteten
a vcbevségtól. m>g a KVriegló) csak
egyenes arányban

f 0T0K POtSTfRGABI«FLlA

toknak, ez a riys*nás viszont nagymértékben A q a
lövedékek tómegétÓ)
Az*mos gáznyomás mellett a könnyebb lövedékek
nek nagyobbkczdóschcsségef lehet hrztmfcani. vagy
is energiája közel azvnocvá váhk a nehéz lóvédé*
kével.
Úgy gondolom és rneggyózódésem. a könnyű löve
dékek rendelkeznek olyan energiáival, hogy felveszik
a versenyt a nehéz lövedékekkel. De más eJónyei i*
vannak a könnyű lövedékeknek, tspedig
- a fegyverek hátralokó ereje kismértékben. de
caOkkn
- a találati pontossága jobb. a lövedékek opth

távolsága nó. könnyebbé válik a célzás llásd roppu
tyagrafikon).
Remélem. gondolataimmal bozzájámham a meg
feleld lóvédék.MÍMi töltények kiválasztásához és a
még sikeresebb vadászaihoz
S z le m á k L á s z ló

.30-06 tö lté n y e it ropp átyá^a
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Sokai szerették - fi is sok embert. kollé
gát kedvelt. Sokan tartottak tőle - fi n ké
IMS volt a három lépés távolságot megtar
taai. Ami biztos: a magyar vadászatnak,
vadgazdálkodásnak kiemelkedő egyénisé
9a volt. Sajnos csak volt mert július 8 in
etuóNtotta körtekből a halál.
Kistápén. erdészcsaládban látta meg a
napvilágot, az erdőhoz. a vadhoz való kötő
dél egész életében maghatározóvá vált.
Soha nem az iskolázottságával, sokkal in
kább a gyakorlati hozzáértésével, kapcso
latteremtő képességével tűnt ki a szakai
berek közéi. 1950 ben - az érettségi etáa
- védkaruleti kisegítőként, később írnok
ként. ma(d 23 évesen kerületvezetfi va
dászként indolt pályafutása Gemencen.
Party István. Berek János. Vogl Henrik
mellett igyekszik elsajátítani a vadászat
fortélyait a vaddal történő gazdálkodás
csínját blnját Nem eredménytelenül. te
kétségét felismerve. 7 ) éves. amikor a lo
vasberényi állami Vadgazdaság vezetőjévé
nevezik ki. ahol a vadászat mellett meg
szerzi az erdésztechnikasi végzettséget.
.Kitűnő fizikumó. .ntell.gens fiataléra
bér. aki előtt meggyőződésem szerint e
vadgazdálkodásban nagy jóvti áU* - írja
róla közvetlen felettese 19S9 bán. amikor
egy afrikai, gróf Széchenyi Zsigmond által
vezetett expedíció vadászának ajánlja. Az
afrikai út tovább igazolja a vadon élfi állat
világhoz, a vadászathoz elkötelezett tehet
ségét nevét egyre többen ismerik, és mén
káját. fáradságot nem ismerfi kitartását a
szakma is kezdi elismerni.
Sikeres ember, amikor a Gyulaji Állami
Vadgazdaság vezetőjének nevezik ki. és a
kerítések közé szorított kormányteruleton
a dámállomány kezelését blzzáh rá. És a
gyulaji dómok aranyérmes trófeák soroza
tával. sót világrekorddal .hálálják meg* a
szakmai törődést. Az 197Vés vadászán vi
lágkiállitás nemzetközi rangot biztosit a
gyulaji dámnak és Bóróczky Kornélnak.
A szívszerelme azonban változatlanul
Gemenc mered, s bár lubickolhatna a gye
lap sikerekben, fi 197lben mégis ágy
dönt. elvállalja az igazgatóhelyettesi posz
tét a Gemenci Állami Erdő és Vadgazda
ságban. Tulajdonképpen ott kellett .prófé
tává vélnie*, ahol kezdő vadászként pályá
ját elkezdte, ahol ismerték jó és rossz telajdonsigait kötődését a művészetekhez
művészekhez, a márkás fegyverekhez,
fotó és v»d*ofelvevőkhöz, a filmezéshez,
ahol a nagy elődök nyomdokán kellett a
vadászatba* valami kiemelkedőt .alkot
nia*. Boröczky Kornélnak ez is sikerült fe
gyelmezett szakmai kitartásának eredeté
nye a karapancsai gímszarvas világrekord.
Boröczky Kornél - sajnos - nőm tartó
zott az .irokéz* vadászok közi. nagyon ke
vés vitában foglalt írásban állást, szakmar
tudását, energiáit a mindennapok felada
tatnak megoldás* kötötte le. Neve - négy
évtizednyi munka után. ba létezne ilyen • megyer vadászat és vadgazdálkodás
aranybetűs emléktábláján lenne olvas
ható.

VADASZAT, HORGÁSZÁT, SPORT ’95
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KIÁLLÍTÁS ES VASAR 1995. SZEPTEMBER 1-3. VESZPREM, VÁROSI STADION
A/ Országos Vadásznapok kereté
ben a Veszprém M egyei Vadászszövetség összefogott a veszprémi
székhelyű Trade-Fair K ft .-vei, és
három napon keresztül (szeptem
ber l-jétől 3-áig) a városi stadion
ban a vadászat, horgászat és sport
témában - első alkalom m al vidé
ken - nagyszabású szakkiállítást és
vásárt rendeznek. A legalább 800
négyzetméter alapterületűre terve
zett kiállításon vadászati és horgá

szati eszközök, felszerelések, fegy
verek. optikai eszközök, szabad
idős tevékenységekre alkalmas
sportruházat... egyszóval m inden,
am i a term észetben végezhető
hobbikhoz kapcsolódik, látható és ami ennél is fontosabb, minden
bizonnyal akciós áron - megvásá
rolható lesz a kiállításon.
A szervezés még folyamatban
van. a hazai és nemzetközi kiállítá
sok rendezésében nevet szerzett

Trade-Fair K ft. (8200 Veszprém,
Budapest u. 8. Telefon: 88/320668, telefon és fax: 88/428-455)
augusztus 10-éig várja azokjiak a
cégeknek, vállalkozóknak a jelent
kezését. akik önállóan vagy társulva
részt kívánnak venni a kedvező ára
kat és a regionális bemutatkozásra
és értékesítésre kiváló lehetőséget
kínáló kiállításon.
Am i a kiállítás látogatottságát il
leti. szerencsés döntésnek ígérke

zik. hogy a környező megyék vadá
szai, horgászai, lovasai és kerékpá
rosai is fölkeresik a veszprémi vá
rosi stadiont, m ivel a Földműve
lésügyi M inisztérium védnökségé
vei a V E R G A , azaz a H M Veszpré
mi Erdőgazdaság és a veszprémi
„Kittenberger’* ZO O támogatásá
val szombaton kerül megrendezés
re a gazdag programot kínáló - és
több ezer látogatót váró - megyei
vadász nap.

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A várhatóén októberben a parlament
été kerülő uj vadászati törvény megszü
letését sürgető cikkek, a vadászok és a
rendőrök együttműködéséről szóló tu
dósítások jelzik: továbbra ia a közérdek
lődés középpontjában vannak a vadá
szok.

..A vadászati jog földtulajdonhoz kötésével
összeomolhat a magyar vadgazdálkodás állítják vadászok az új vadászati torvény
tervezete kapcsán. Abban viszont minden
érintett egyetért, hogy az 1961 óta hatá
lyos mai torvény igencsak elavult, és mi
előbb szükség van új és korszerű szabályo
zásra" - Olvasható a HVG Vaderóreform
című összeállításában. „A hazai vadgaz
dálkodást és az azzal szorosan összekap
csolódó vadászatot az 1961 es erdőtör
vény alapján az FM egyik 1993-as rendelete szabályozza Ennek értelmében a vad ál
lami tulajdon, a vadászati jog hasznosítási
módjáról pedig a mindenkori földművelési
miniszter határoz - mondja Vajai László,
az FM vadgazdálkodási főosztályának ve
zetője A rendelet kétféle hasznosítási mödót jelöl meg Az egyik szerint a csaknem
száz hazai erdőgazdaság birtokain, az or
szág 93 ezer négyzetkilométerének 10 szá
zalékán a gazdasági társaságok gyakorol
ják a jogot. A fennmaradó 82 százaléknyi
terület vadászati hasznosítására az FM bér
be adókat jelöl ki. részben az erdőgazdasá
gokat, részben saját megyei hrvatalart. A

mintegy 750 hazai vadásztársaság aztán
ezektől veheti bérbe a «•levadászandófölddarabot. A helyzetet csupán az bonyo
Htja, hogy az 1993-as Önkormányzati tör
vény értelmében a haszonbérleti díjak a he
lyi ónkormányzatokat illetik. (...) A vada
szati ágazat árbevétele még tavaly is meg
haladta a 4,5 milliárd forintot, ám ahhoz,
hogy Magyarországon továbbra is legyen
nagyvadvadászat, a szakemberek szerint
maradéktalanul vissza kellene forgatni a
vadgazdálkodasba. nem pedig megosztani
az önkormányzatokkal, esetleg majd az új
földtulajdonosokkal."
„Miközben a vadászati tor vény egyre ké
sik. fogy a vadállomány Az egykori rende
letek ugyanis nem felelnek meg a mostani
viszonyoknak, tekintettel a több éve tartó
privatizációra, a tulajdonviszonyok változá
sára" - állapítja meg a Népszava Vadá
szati törvényre várva című cikke. „A szak
emberek nemcsak az egyre halogatott tör
vényt hiányolták, hanem azt a körülményt
is nehezményezik, hogy a megkérdezésük
nélkül akarják földtulajdonhoz kötni a va
dászati |ogot. Márpedig szakértői véle
mény hiányában könnyen születhet olyan
törvény, amely felbecsülhetetlen károkat
okoz majd Magyarországnak. Miklós Ká
roly, a Bács Kiskun Megyei Vadászok és
Vadgazdálkodók Szövetségének fövadásza
szerint a jelenlegi helyzotben minden józan

KEDVEZM ÉNYES VADÁSZAT

gondolkodású ember azért harcol, hogy a
vad és a vadászati jog állami tulajdon ma
radjon - az új fóldtulajdonviszonyok szerint
szabályozva. Nem lehet szemet hunyni afö
lött. hogy ez az ország elszegényedőben
van és ez még néhány évig biztosan így
lesz A lacionM ts gondolkodás sokadrendű
kérdés. A földtulajdonosnak is pénzre van
szüksége a megélhetésre. A vad kurrens
cikk. sokat fizetnek érte A fokjtulajdonos
egy percig sem fog azon gondolkodni,
hogy a magyar világelső vadállomány nem
zeti kincs. (...) Az új földtulajdonosok nagy
része több ezer hektár földet szerzett ma
gának. amelyón vagy gazdálkodni fognak,
vagy kialakítanak egy reprozentációs va
dászterületet. A vadgazdálkodással már
csak azért sem foglalkoznak majd. mert ez
egy külön világ, eleve hiányzik a szakérte
lem hozzá."
A vadászok és a rendőrök összefogását
kezdeményezi a Rábaközi Vadásztársaság
adta hírül a Kisalföldi Rendőrök éa va
dászok című tudósítása. ..A vadásztársa
ság a Biztonságunkért Alapítvány által a
rendőrség munkáját anyagilag is támogat
ja. ezért a rendőrok az együttműködési
szerződés keretében beépítik a napi szolgá
lati feladataikba a közös ellenőrzéseket és
a hatékonyabb figyelmet a környezet- és
vadvédelemre. (...) A kezdeményezők ab
ban bíznak, hogy kiteljesedik a vállalkozás
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és a rendőri segédlettel rendszeresebbé vá
ló ellenőrzések megfékezik a klasszikus
vadorzókat, a természet ellen vétőket "
Egy elbocsátással végződő fegyelmi ügy
hátterét világítja meg a M agyar Nemzet
Ahol a vaddisznók járnak... című riportja.
„A Velencei-tó úszó lápjain oiképesztő m ó
don elszaporodtak a vaddisznók, és olyan
károkat okoznak, amely katasztrófahelyzo
tót idézett elő. Eltávolításuk a madárrezer
vátum alapvető érdeke lenne, de az igazga
tó túlságosan szeret vadászni. (...) Fenyvesi
László, fiatal szakember szerint, három éve
kezdték meg az őzek kilövését, holott az őz
nem károsítja az élettereket. A disznök an
nál inkább Dinnyésen a vadászat kis rész
kellene hogy lógyen. és a vaddisznók radi
kális gyéritésére. a vadkárok mérséklésére
a dúvadak létszámapasztására kellene szo
rítkozni." A cikkből kitűnik: az igazgató
Szabó Sándor azonban nem így gondolja.
Fenyvesi Lászlót pedig szakmai és munkaetikai kifogások alapján el akarja bocsáta
ni. Az úgy nem ismeretlen az illetékes hiva
tal vezetője, sőt a szakminiszténum politi
kai államtitkára előtt sem. Szily Katalin így
fogalmazott: „H a valakinek az igazgatói
stílusát és alkalmasságát az óiét megkér
dőjelezi. akkor - mindennemű politikai ha
bitustól és párttagságtól függetlenül - eze
ket a kérdőjeleket nagyon komolyan keil
Összeállította: K. E.
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KANADÁBAN

VADÁSZATI ENCIKLOPÉDIA

SZEPTEM BERBEN

SZ ER K ESZ T ET T E: DR. KÓ H ALM Y TAM ÁS

KÉT TURNUSBAN
1995. SZEPTEMBER 6 TÓL 16 IG ÉS SZEPTEMBER 16TÓL 2 6 IG:

1 fekete medve 2100 dollár
2 fekete medve 2700 dollár
1 jávorszarvas 3500 dollár
1 jávorszarvas + 1 fekete medve 4200 dollár
1 jávorszarvas + 2 fekete medve 4800 dollár
Ai árak magában foglalják a vadásztatással járó minden szolgáltatást
(szállás, étkezés stb.).
Érdeklődni: 06 60-^319 992 es telefonszámon, dr. Nagy Sándornál

HISTÓRIA ÉS KULTÚRA • VADGAZDÁLKODÁS, VADÁSZAT,
TERM ÉSZETVÉD ELEM • VADÁSZATI ALLATTAN • ÖKOLÓGIA •
POPULÁCIÓDINAM IKA ÉS ÁLLOM ÁNYHASZNOSÍTÁS • VADJAINK
EG ÉSZSÉG VÉD ELM E. BETEG SÉG EI • FEGYVERTAN ÉS
ÖALLISZTIKA • VADÁSZATI KINOLÓGIA • A VADÁSZTERÜLET ÉS
A VADGAZDÁLKODÁS BEREN D EZÉSEI. FELSZERELÉSEI.
ESZKÖZEI • VADÁSZATI MÓDOK • ZÁRT TÉRI VADTARTÁS •
VADFÖLDGAZDÁLKODÁS. VADTAKARMÁNYOZÁS • EGY ÉV A
VADÁSZAT Ö SVÉNYEIN
KÖTVE KB 640 OLDAL, 198 FEKETE-FEHÉR ÁBRA, 16 OLDAL
SZÍN ES FOTÓ. 168x238 M M. TERVEZETT ÁR: 4200 Ft.
M EG JELEN IK 1995. A U G U SZT U S 25 ÉN.
M EGRENDELHETŐ A MEZŐGAZDA KIADÓ CÍM ÉN
1882 BUDAPEST, PF. 26.
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8184FŰZFŐGYÁRTELEP,PF.22.

mi\c-nui#um i\r ■■tel.:88/351-310,fax:88/351-091
A N IK E -FtO C C H I KFT. ÁLTAL GYÁRTOTT LŐSZEREK:
1. SPORTLÖSZEREK
Kaliber: Hüvely
hossz
12
70/8
16
,70/8
20
70/8
12
67/8
70/12
12
70/16
12
12
70/8
16
70/8
20
70/8
12
67/8
12
70/12
12
70/16

Megnevezés
NIKE TRAP
NIKE TRAP
NIKE TRAP
NiKE TRAP
NIKE TRAP SPECIAL
NIKE TRAP EXTRA
NIKE SKEET
NIKE SKEET
NIKE SKEET
NIKE SKEET
NIKE SKEET SPECIAL
NIKE SKEET EXTRA
Más versenyágakhoz:
PARCOUR-SPORTING
PARC0UR-SP0RTING
DOUBLE TRAP

12
12
12

70/12
70/12
70/8

Sörélsúly
24-28
24
24
24
24
24
24-28
24
24
24
24
24

7,5-8
7.5-8
7,5
7.5
7.5
7.5
9
9
9
9
9
9

db/
doboz
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

28
32
24

7,5-9
7,5-9
7.5

25
25
25

Méret

NIKE STREU Speciális osztott sorétkosárral készül 12-es kaliberben.
14-es, 12-es, 11-es sörétméretekkel. Javasoljuk jó szórásképe miatt szalonkázáshoz, fácán vadászatához.

NIKE
NIKE
NIKE SPECIAL
NIKE
NIKE SPECIAL
NIKE
NIKE SPECIAL

2. VAD ÁSZLŐ SZEREK
27-28
12
70/8
12
70/8
32-33
35-36
12
70/12
70/8
27-28
16
70/12
30-32
16
70/8
25
20
70/12
27-28
20

4-14
4-14
4-14
4-14
4^14
4-14
4-14

25
25
•25
25
25
25
25

Fácán vadászatához speciálisan ajánljuk a 11-es számozású 2,75 mm-es
sorétáimérővel gyártott lőszereinket.

MAGNUM 3
cal 12/76
MAGNUM 3
cal. 16/76
MAGNUM 3
cal. 20/76
MINI MAGNUM
cal. 12/70
MINI MAGNUM
cal. 16/70
MINI MAGNUM
cal. 20/70

3. NAGY SÖRÉTSÚLYÚ LŐSZEREK
Műanyag hüvely, 16 mm-es kupak 50 g sörét,
különféle színben, sorétméret: 4-10
40 g sörét, ugyanaz mint a 12-es
Műanyag hüvely* 16 mm-es kupak, 35 g sörét,
különféle színben, sorétméret: 4-10
Műanyag hüvely. 16 mm-es kupak. 40 g ólomsorét,
különféle színben, sorétméret 4-10
35 g sorét, ugyanaz mint a 12-es
Műanyag hüvely, 12 mm-es kupak. 30 g sörét,
különféle színben, sorétméret: 4-10

Liba, kacsa vadászatához vagy nagyobb lőtávolság esetén javasoljuk hasz
nálatát.
4. SP E C IÁ LIS LŐSZEREK:
- NYOMJELZÓ kai 12/70 sörét átmérő 2,0-2,4 mm. Oktató sportlószer
fényjelzéssel.
Lótereken javasoljuk használatát.
- SIGNAL kai. 12/70. Piros, fehér, zöld színű csillageffektussal 100-120
m maaasan.
- MADARRIASZTÓ kai. 12/70. Fény- és hanghatás 100-120 m magasan
Javasoljuk madárriasztásra, repülőtereken stb.
- GUMIGOLYÓS kai. 12/70. 1 db 17.8 mm-es vagy 11 db 7.8 mm-es
gumigolyóval készül. Riasztó, önvédelmi lőszer.
- GRANULÁTUMOS RIASZTÓ kai. 12/70 ólomsorét helyett polietilén
granulátummal töltve, riasztó, önvédelmi célra
- RIASZTÓ LÓSZEREK kai. 12/45, 16/45, 20/45. Hangjelzés ólomsörét
nélkül.
Alkalmazása riasztásra.
- EXTRA.GOLYÓS kai. 12/70, 16/70. 20/70. Ólomlövedék műanyag vezetószárnnyal. Vaddisznó, dúvad vadászatához
- BUCK 00 kai 12/70. 9 db 8,4 mm átmérőjű ólomgolyóval szerelve.
Speciáhs célú felhasználásra.
’
•

LŐSZEREINK TELJES VÁLASZTÉKA AZ ALÁBBI NAGYKERESKEDŐKNÉL SZEREZHETŐ BE:
H A R M Ó N IA A N D
M A T E R IA L KFT.
4025 Debrecen,
Széchenyi u. 10.
Telefon 52/430-468

H U N O 2000 KFT.

KÁTAI-PÁL L Á S Z L Ó

K E T T N E R - N IM R Ó D KFT.

8184 Fűzfőgyártelep.
Munkás tér 4.
Telefon: 88/352-011/26-64

5900 Orosháza,
Könd u. 44.
Telefon: 68/311-612

1214 Budapest (Csepel).
Rákóczi u. 195-197.
Telefon: 420-4940

NAGY MAGYAR VADASZOK
„Többnyire bolyongok az erdőkben, s élvezem a soká
nélkülözött szabad életet. Vadászati szempontból valami
különös eredményeket nem jegyezhettem fel.
Az ózállomány a kemény tél folytán nagyon szenvedett,
s az amúgy is gyér állományt az ember szinte sajnálja ritkítani.
. A fővad meglehetősen telelt: persze a modori pagonyokra
a Pálffy-féle eldrótozás folytán kevés jut, de egynehány szarvas
mégiscsak megfordul nálunk.

A múlt héten lőttem egy elég jó, nyársas bikát, ^ét golyót
röpítvén váll-lapjára. úgyszintén egy őzbakot - 80-ik bakom - is
elejtettem. Egyebekben csak egy vaddisznóra lőttem, 3/4 8-kor
este, hazajovet útközben, alig láttam már valamit.
Sertevad elég van a hegységekben, és meglehetős makkés bükktermés mutatkozván, különösen az előhegységben, télre
szép vadászat remélhető.
A szarvasok már lassan elkezdik az üzekedést."

Pongyelóki ROTH LÓRÁND
( 1863- 1923)
Roth Lóránd 1863-ban született Kőszegen(?). Alsóbb iskoláinak elvég
zése után Pozsonyban jogot hallga
tott. Az egyetem elvégzése után a
Földművelődésügyi Minisztérium
ban. mint miniszteri titkár dolgozott.
Később a közgazdasági osztály veze
tésével bízták meg, mely hivatalában
főnökei és munkatársai is fényes jö
vőt jósoltak neki. Tallián Béla báró
foldművelődésügyi miniszter azon
ban egy akkor létesült új osztály, a
vadászati osztály vezetését bízta rá.
Hivatalnoki pályáján ezt az osztályt
szerette a legjobban, s mindent elkö
vetett a vadászat ügyének fejlesztésé
ért. A vadászatnak jogi, közigazgatá
si, illetve közgazdasági téren való
fejlesztését tűzte ki élete feladatául.
3.5 m illió kát. hold állami erdő vadá
szati adminisztrációja, s az ország
minden egyéb vadászati ügyének irá
nyítása tartozott a hatáskörébe.
Munkája elismeréséül előbb a Fe
renc József-rend lovagkeresztjével,
majd a III. osztályú vaskoronarend,
végül a Lipót-rend lovagkeresztjével
tüntették ki. Ezenkívül még vagy

húsz más. külföldi előkelő rendjel
tulajdonosa is volt.
A vadászat szenvedélyét édesapjá
tól. Roth József kir. tanácsostól, az
éger-király” néven ismert, híres
hansági vadásztól örökölte. Ugyan
akkor, mint igaz vadász, a vadte
nyésztésnek is lelkes „apostola”
volt. A liptói és krassószörényi
kincstári területek neki köszönhetik
kapitális agancsú szarvasállományu
kat, ahová máramarosi szarvasokat
telepített.
„Igazi úr volt egész életében, telve
szerénységgel, szeretettel, szorga
lommal és pedantériával; a szíve pe
dig színarany. Ritkán előforduló,
csodálatos összetétele volt ő a szép.
elegáns világfinak és az edzett, fér
fias, igaz vadásznak. Budapesten:
választékosán öltözött szeladon; az
erdőn: talpig férfi, nélkülözést, fá
radtságot bíró vérbeli vadász. ...
Esőtől-naptól zöldre fakult, disznósörtés kalap a fején, gyöngy fog gom
bos mellény, bőrvállas, viselt szürke
ruha a testén, szöges cipő a lábán.
Oldalán rövid, nehéz lesvágó, nyaká

FOTÓ C S E C S E IK * FERENC
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A Magvar YADASZLAP szerkesztőségében az alábbi
könyvek vásárolhatók meg, vagy utánvéttel megrendelhetők:
A vadászati ismeretek kézikönyve
Ba-ogh Gábor: Véges vadászmezők
Bársony István. Magyar Főidőn
0r. Csőre Pál A magyar vadászat t é r té it *
W. és *f| Fuchs Antal D»csé*tessék a Bakony
Gánti Tibor. Remetesuktt no mag az Aggszűz*
Gumnes fegyverenciklopédia
Halál a tengereken
Hatnyelvű szinkro*>sz6tár
KatonafókJraizi ká/ikonyv
Korszerű kézifegyverek
Kovács György. HeHey István: A mezei nyOí
lovász Sáodor A vadászat lázában. GelváCi
Maderspach Viktor. Medve'
Magyar Királyi Honvédség fegyverzete
Nagygyórgy Sándor; Zsákm ényPreyBeute. fotóalbum
Nmdzsa
Széchenyi Zsigmood. Ahogy elkezdődött...
Szidnay-Bognár Huszár. Magyarország aranyérmes trófeái 1970-től 1988 »g
Rakk Tamás: A vadász is ember
Vadászfegyverek
Wentzely Dénes: Őzen az erdő
Wentzely Dénes: Erdózsongés
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ban látcső, vállán a soha célt nem té
vesztő dupla 450-es express és hátán
az elmaradhatatlan foltozott háti
zsák, melyben másfél napi élelem,
pipa, lámpa, gumitalpú cipő voltak
elcsomagolva.” - írta róla nekrológ
jában barátja. Gyöngyöshalászi Takách Gyula.
Az 1920-ban alakult „Hubertus”
Országos Magyar Vadászati Védegy
let igazgatósági tagja volt.
Vadászatairól kisebb tudósításo
kat, cikkeket közölt a „Vadász és
Versenylap” , illetve a „Vadász-lap”
című folyóiratokban.
Az első világháború, majd az azt
követő forradalom hihetetlen pusztí
tást végzett az ország vadállományá
ban. Roth Lóránd látva mindezt - s
mivel megakadályozni nem tudta kérte nyugdíjaztatását. Mint nyugal
mazott államtitkár visszavonult Kő
szegre, hogy hátralévő életét kizáró
lag a vadászat nemes sportjának
szentelje. Azonban a sors közbe
szólt. ...
1923. április 15-én Kőszegen, rövid
szenvedés után megtért őseihez.

4900 Ft
210 Ft
680 Ft
1900 Ft
580 Ft
198 Ft
2464 Ft
482 Ft
1099 Ft
305 Ft
2444 Ft
290 Ft
340 F I
650 Ft
650 Ft
1500 Ft
728 Ft
548 Ft
2000 Ft
350 Ft
1624 Ft
295 Ft
580 Ft

Em lékoszlopot avatott a Kisdunai A ranyfácán Természetvédő Vadásztársaság május
20-ai vadászm ajálisán.
A hagyom ányterem tő m eg
em lékezésen az „örök mező
kön vad ászó" társaikat idéz
ték maguk közé, fejet hajtva,
és elfogadva az élet törvé
nyét. de nem feledve azokat,
akik már csak az em lékek ré
vén „élh etn ek” tovább.
A társaság szándéka szerint,
ezután minden év m ájusi ün
nepsége egyúttal az em léke
zés napja is.

Megrendelhető. Rakk Tamás: A Bakonyt ól Afrikáig Előkészületben
Címünk: 1054 Budapest V. kerület. Honvéd u. 8. IV. emelet 3.
levélcímünk: 1245 Budapest. P f.r 1209.
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A Z A L A P K IK É P Z É S
A fegyelm i gyakorlatokból még
ez ideig nem ismertettem a pórá
zon vezetést, a láb m ellett hala
dást és a fektetést. Ezek közül a
két előző szinte megegyezik egy
mással, tehát össze is kapcsolom
tanításukat. A kölyökkutyára már
második hónapos korában rácsa
tolom a kis nyakörvet és néhány
percig cirógatom . Hagyom köz
ben. hadd rázza, vakargassa ma
gáról, majd leveszem, de ugyan
aznap még néhányszor felcsato
lom . 1-2 nap múlva már rá sem
hederft. A m ikor először pórázt is
csatolok hozzá, rendszerint akkor
tör ki a pánik, hiszen ezzel már
korlátozom mozgásában. Külön
böző reakciókat vált ki. Ném e
ly ik kölyök kis huzakodás után
szinte élvezettel üget m ellettünk,
de van olyan kiskutya is, am elyik
iszonyúan pörög, visít, hisztériázik, van, am elyik leül, megveti
lábait és egy görcs az egész kis
jószág.
H a nem fontos, nem kell túl
korán hozzászoktatnunk a póráz
hoz a kutyát, de öt-hat hónapos
korában már mindenképpen idő
szerű. Ezt a feladatot én mindig
utcán tanítom. Ott ugyanis segít
ségemre vannak az illatok mellett
a kerítések és a házfalak is.

M indig a bal oldali járdán me
gyek úgy, hogy a bal kézben
tartott pórázon lévő kiskutyának a
bal térdem és a kerítés között
csupán 40 centim étem yi helyet
hagyok, ezzel kizárom annak
lehetőségét, hogy oldalra elhúz
zon vagy meglóghasson a tanítás
elöl.
M inden kiképzett kutya bal láb
m ellett halad, ez vonatkozik az
egyéb szolgálati kutyákra is. Ez a
szabályos módszer egyébként
praktikus is, mert ha járdán me
gyünk, rendszerint jobb kezünk
be csimpaszkodik rom latlan cse
meténk, vagy belénk kard hitve
sünk, hogy a megrakott bevásárlószatyorról ne is beszéljek. De a
vadászterületen is a tarisznya
m ellett a puskánk is a jobb hó
nunk alatt lapul és az alkarunkon
nyugszik. Összesítve mindent, a
kutyának bal oldalon a helye.
Tanítás alkalm ával jobb kezem
ben szorosan a jobb combom
m ellett egy nagyon vékony pálcát
tartok. Általában ez egy régi tö
rött horgászbotnak a spicce,
am ely néhány m illim éter vastag
üvegszálas pálca. Bal kezem jó
szagú, mert a bal zsebemben tar
tom a jutalom falatos műanyag
zacskót, amiből időnként egy-egy

darabot adok. H a a pálca felesle
ges. egyszerűen a csizmaszárba
süllyesztem. A csökönyös kisku
tyával türelmesen kell bánni u>bbször leguggolok hozzá, nyug
tatom. cirógatom - a félelm ét kell
eloszlatni és csak lassan szabad
haladni, semmi esetre sem rán
gatni. Enyhén meghúzni lehet, de
a rövidre - 20-30 centim éterre fogott póráz végén érezhesse ke
zünk „jóságos” illatát. A cirkuszoló, hisztériás kutyával kicsit
keményebb szoktam lenni, eset
leg szorító nyakörvet is alkalm a
zok, ez mindig az egyed karakte
rén m úlik.
Ha elértem azt. hogy a kutya
többé-kevésbé már jön m ellet
tem. akkor kezdem a szabályos
járásm ód tanítását. Beszélgetek
hozzá, dicsérem , h a jó i lép. Tiltó
szót sziszegek rá, ha lehajtja fe
jé t, szimatol a földön, egy időben
megrántom felfelé a pórázt, ezzel
tanítom azt, hogy járás közben a
feje a térdemnél van és nem csa
pázhat. Ugyanígy tiltom azt is, ha
kapufákat vagy házszeglcteket
akar szimatolgatni. H a előrehúz,
visszarántom, ha lem arad, előre
rántom a pórázzal nem durván,
de határozottan. Am ennyiben ez
sem elég. akkor kerül sor a pálcá

ra. ezzel úgy fenyíték, hogy a ke
zem mozdulatát látja. Ha előre
húz, a „L á b h o z " vezényszóval
visszarántom és egy időben a
jobb combom m ellől csupán kéz
fej mozdítással az orrhátra suhin
tok; ha lemarad, ugyanez a csípés
a hátam mögötti mozdulattal a fa
rát éri. Viszont am ikor jó l. helyes
ütemben jö n , dicsérem és a fejét
cirógatom . Ezzel a módszerrel,
napi kétszer fél óra gyakorlással
egy hét alatt tökéletesen megtanul
pórázon járn i még a legmaka
csabb vagy a pórázt nem ismerő
idősebb kutya is.
A szabadon követés láb mellett
tulajdonképpen a következő lé
pés. A pórázon már tökéletesen
haladó kutyáról lecsatoljuk a
pórázt. Ha az előzőket jó l be
gyakoroltuk, a kutya nem fog
visszaélni a szabadságával. De a
tanítás csak akkor befejezett, ha
lábhoz vezényszóval már nem
csak a járdán, hanem kint a te
rületen is akár órákig is m ellet
tünk tartható. Ha ez még nem
megy. akkor még pórázzal és pó
ráz nélkül felváltva gyakoroljunk
néhány napot, m íg hibátlanul
nem rögződik a feladat.
M ik o la Géza

VADASZIDENY
NYITÓ
.30-06 SP - 11,7 g
.30-06 Mach - 9,4 g
.30-06 F M J - 9,7 g
7x64 SP - 11,0 g

A U G U SZT U S 7-től - O K T Ó BER 15-ig
>

’

>

] fMJ*3, 14%FOGYASZTÓI ARKEDVEZMENY

7.62 x 54 R SP - 11,7 g
7.62 X 54 R SP - 9,7 g
7.62 x 54 R F M J - 9,2 g
(I

H A R M Ó N IA Vadászboltok
K Á TA I-PÁ L LÁ SZLÓ

M

+ KÜLÖNLEGES AJÁNLAT: .30-60 Soft M it 9,7 g lőszer most 2falkedvezmény
+ KISKERESKEDŐKNEK, VISZONTELADÓKNAK GYÁRI ÁRON!!!
H A R M Ó N IA VAD ÁSZBO LTO K • KÁ TA I-PÁ L LÁ SZ LÓ • nagykereskedőknél
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A modell - más szemszögből
A ma még „M a lé v ’* elnevezésű va
dásztársaság 4500 hektáros, nagy
vadas területe a pilisi hegyek szívé
ben terül c l. kétharmad részét erdő
borítja. Azt mondják, amíg lesz
vad a Pilisben, akkor ezen a terüle
ten kell majd keresni, ami azt je 
lenti, hogy adottságait tekintve va
dászati-vadgazdálkodási szempont
ból mindenképpen jó minősítést
kapna. Ha mindehhez hozzáteszszük. hogy a kiastrompusztai va
dászház - végig aszfaltozott úton mindössze 35 kilométerre van a fő
várostól, érthető, hogy a területnek
növekszik az értéke.
Annak idején hatalmi szóval ju 
tott hozzá az a kis vadásztársaság,
am elyik zömében a M alév pilótái
ból. alkalmazottjaiból állt. A rossz
nyelvek szerint a döntés egy kor
mánygépen dőlt el, ráadásul vihar
ban: ha simán földet érünk - hang
zott el az életét féltő illetékes ígére
te - megkapjátok a területet!
A kormánygép szerencsésen lan
dolt a repülőtér betonján és az ígé
retet a főpilóta be is vasalta az ille 
tékes elvtárson. S hogy miért pont
a Pilisre pályáztak a pilóták, annak
egyszerű a magyarázata, a nyugati
irányban útnak induló repülőgépek
a P ilis fölött szerzik meg magassá
gukat. e fölött a terület fölött húzó
dik az úgynevezett légi csatorna,
amely a repülőgépek tulajdonkép
peni kijelölt útvonala, s amelyről
nap. mint nap a pilótafülke ablaká
ból látták a területet a vadászatnak
hódoló pilóták.
A P ilisi Parkerdőgazdaság sze
mében „örök tüske*’ maradt a te
rületükbe beékelődött vadásztársa
ság. és bár a látszat kedvéért kötöt
tek mindenféle együttműködési
megállapodást, azért „finom an”
mindent elkövettek, hogy a vadásztársaság megszűnjön és ismét üze
mi kezelésbe kerüljön a terület.
Aztán a rendszerváltozás - mint
majdnem mindegyik bérbeadó er
dőgazdaságnak - kezébe adta a
megoldást, leomlottak a pilótákat
védelmező hatalmi bástyák, be le
hetett nyújtani a vadásztársaságnak
a szinte megfizethetetlen, kigazdálkodhatatlan számlát.

Ha fizetsz-maraÉatsz,
hanemtudszfizetni
-jön majdhelyettedmás!
Időközben a vadásztársaság tagsá
ga is átalakult, voltak, akik kiöre
gedtek, voltak, akik abbahagyták
a vadászatot, és voltak helyettük
újonnan belépők. A M alév is meg
vonta az anyagi támogatást, sőt a
névváltoztatásra is felszólította a

vadásztársaságot. (Lapzárta után
kaptuk a hírt: Klastrompusztai Vt.re változott a vadásztársaság neve.)
1994-ben a 31 tagú vadásztársa

leti d íj, a mintegy 3 m illió forint
vadgazdálkodás-fejlesztési hozzájá
rulást. a kerítésépítés költségeit, a
vadőrök fizetését, társadalombizto

ság már a csőd szélére került vol
na, ha menet közben nem vett vol
na fel 200-300 ezer forint vadgaz
dálkodási hozzájárulást fizető új
tagokat. A nyár közepén így is el
fogyott a pénz, kölcsönt kellett va
lahonnan szerezni. A vadásztársa
ság vezetése a tagjaihoz fordult:
eddig vadásztatok, ha továbbra is
vadászni akartok, fizetnetek kell!
Két új vadász belenyúlt a zsebébe
és augusztus végéig 1 m illió forint
kamatmentes kölcsönt folyósított a
költségek fedezetére.

sítási járulékát, a vadföldművelés,
az üzemanyag, a vadtakarmány...
egyáltalán a vadásztársaság műkö
déséhez szükséges költségeket - ha
a vadásztársaság tagjai nem lőnek
semmit, ha minden egyes vad elej
tésének lehetőségét és minden kiló
vadhúst eladnak - képtelenség ki
gazdálkodni. Nem jön be annyi
pénz, mint amennyit ki kell fizetni.
Konkrétan, tavaly 5-6 m illió forint
között volt a kiadás és másfél m il
lió forint volt a bevétel. A ráfize
tést könnyű kiszámolni.
Egy valamikor ideálisnak tartott
területért (ahol ma már ugyanúgy
megcsappant a vadállomány létszá
ma. mint a legtöbb vadászterüle
ten), ahol a fi/ctő vadászok kiszol
gálása után van csak esély a tagok
vadászatára, egyáltalán azért, hogy
tagnak mondhassa valaki magát tagadhatatlanul iszonyú nagy árat
kell fizetni, amit nem mindenki en
gedhet meg magának. Nem vélet
len, hogy a 31 tagból ma már csak
24-cn maradtak, akik vadászni is
akarnak. És a pénzükért - a százez
res nagyságrendű belépési díjért, és
most már a szintén százezres nagy
ságrendű tagdíjért - idézem:

Kölcsönt adtak, amelvet
vissza isakartak kapni
Természetesen augusztus végéig a
vadásztársaság nem tudta visszafi
zetni a kölcsönt, életképtelensége
mindenki számára nyilvánvalóvá
vált... a kölcsönt adók helye, sze
repe, azt is mondhatjuk a „rangja”
óhatatlanul felértékelődött.
Idén február 27-én a vadásztársa
ság közgyűlésén dönteni kellett a
felszámolásról vagy a zsebbe nyú
lásról. illetőleg ennek nagyságáról.
Osztottak-szoroztak.
leltároztak,
felmérték a vagyont, számba vették
a lehetőséget, majd kimondták:
minden tagnak 80 ezer forintot kell
befizetnie az első félévre, ha to
vábbra is vadászni akar. Hogy
mennyit kell fizetni a második fél
évben és 1996-ban. azt ma még
senki sem tudja... az biztos, hogy
a 150-200 ezer forintos területbér-

Ki azahülye, aki fizet
ésnemakar vadászni?
A május 15-ci közgyűlésen új veze
tőséget választottak, és deklarál
ták. akik nem fizetnek, önmagukat
zárták ki a vadásztársaságból. Az
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új elnök - az egyik kölcsönadó -.
Kocsi Ján o s lett.
- Számomra nagy kihívás az e l
nökség - mondja a 47 éves vállal
kozó, aki 1988-ban, baráti körének
hatására kezdett cl vadászni, kez
detben Kókán egy apróvadas terű'
léten, majd a dorogi Bányász Vt.ben és három éve a M alév Vt. terü
letén.
- Pontosan tudom, hogy milyen
nehéz a helyzetünk, de bízom ab
ban, hogy úrrá leszünk rajta. E l
kell érnünk, hogy reális bérleti d í
ja t fizessünk, ennek érdekében m tlr
megkezdtük a tárgyalásokat az er
dőgazdasággal, és remélem meg
fogunk egyezni. M i készek wgyunk
a feltételeiket teljesíteni, hiszen ne
kik sem érdekük, hogy éx’ente O l
lózzanak a bérlők, akik a bex'ételek
kényszerű erőltetése m iatt kizsige
relik a területet. Bízom abban,
hogy fe l tudjuk számolni területün
kön az orw adászatot, és jó üzlete
ket tudunk kötni a hazai és külföldi
bénudászokkal. Abban is bízom,
hogy mielőbb megszületik a vadá
szati tönény, am ely Wget vet a je 
lenlegi bizonytalan helyzetnek, és
am ely leh etőd teszi, hogy a vadászjok legalább 10 é\re tenghesse
nek, mert am íg csak egy-egy évre
szólnak a szerződések, nem érde
mes a vadászaiba -\<uJgazdálkodásIx i befektetni. H a nincs befektetés,
ha mindenki csak rö\id távon gon
dolkodik. nem a vadászok, hanem
a gazdasági kényszerpályák m iatt,
tön ényszerűen fog elfogyni a xad.
Ennek a m ai bizonytalanságnak,
meggyőződésem, hogy nem első
sorban a mdászok, hanem a \ad
lá tja a kárát.
- M i most, legalábbis, akik
anyagilag még meglehetjük, meg
próbáljuk „kibekkelni ” a \adászati tön'ény megszületését, a vadá
szat ügyének megnyugtató rendezé
sét. Jóm agam , és úgy gondolom
szerte az országban a wdászok,
nem lehetünk sokáig a saját pén
zünk ellenségei. H a nem jelentene
számunkra szórakozást, semmi
m ással nem pótolható k ik a jK S o ló dást a xadászat, nem kísérletez
nénk a vadásztársaságok életben
tartásáw l, nem áldoznánk egyet
len fillé rt sem a nuigyar \mlra.
Nézze, május l-jén kint voltam a
barátom m al a nuuiarasi b acsó k 
ban medvét lőni. Sokkal ke\<esebbe
került, m int amennyit az itthoni va
dászataim ra költők. Ennek ellené
re, mégis jobban érzem magam a
Pilisb en , a „sa já t ” területemen.
Ezt kellene végre megérteniük a
törvényhozóknak, mielőtt nem lesz
késő, mielőtt mindannyian be nem
dobjuk a törülközőt.

ess

TRÓFEA KFT. AJANLATA:
SÖRÉTES, GOLYÓS VADÁSZFEGYVEREK, GÁZ- ÉS RIASZTÓ, VALAMINT ÖNVÉDELMI
MAROKLŐFEGYVEREK ÉS LÉGFEGYVEREK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK
VISZONTELADÓINK JELENTKEZÉSÉT
A GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ÚTI NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN.

AZ OLASZ MIRAGE LŐSZEREK
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA
NYITVATARTÁSI IDŐ: HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG: 7.15-15 ÓRÁIG,
PÉNTEKEN 7.15-12 ÓRÁIG.
TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMUNK: 06-28/330-291.

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT-nél

/

/

/

SZ EK SZ Á R D O N I 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32.
Telefon: <74) 319-609
Vadászbolt: vadászfegyverek, ónvédelmi fegyverek, lőszerek, fegyverek
bizományi árusítása.
Trófeabírálat - fegyverjavítás, belövés - vizsgáztatás - távcsőszerelás fedett lőpálya.
N yitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

0
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Fantasztikus lehetőség nyalavadászatra
DÉL AFRIKA
egyik vadban leggazdagabb területén 6 vadásznap, szállás,
ellátás. 2 vadász 1 vadászkíséróvel. 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 ÍB IA
7 nap antilopvadászat Namíbiában.
5 teljes vadásznap. szállás, ellátás, 2 vadász 1 vadászkíséróvel,
1 oryx, 1 springbock, 1 varacskos kan vadászonként.
2 transzfer, engedélyek.
A T S 3 4 8 7 5 ,-

BOTSW ANA/OKAVANGO DELTA
Speciális ajánlat bivalyra.
7 nap (5 teljes vadásznap). 2 vadász 1 vadászkíséróvel.
1 bivaly kilövése.
U S D 4 9 5 0 ,-

REPÜIÖJEGYEK A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!!!
KETTNER VAOÁSZATSZERVEZÖ IROOA
1149 BUOAPEST, KÖVÉR LAJOS U. 23. llfC
Tel.: 267-6570, 267-6571, 163 7233. Fax: 163 1499.

BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSAK,
FIGYELEM!
•*

*

A

VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A CONCORDE TRAVEl VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA
SEGÍTSÉGÉVEI FOGLALKOZIK HAZAI VADÁSZOK RÉSZÉRE VADÁSZATOK SZERVEZÉSEVEI
AJÁNLATAINKAT A TERÜLETEKKEL KÖZÖSEN IGYEKSZÜNK A HAZAI BÉRKItOVÖK IGÉNYÉHEZ ÉS NEM
UTOLSÓSORÉIN PÉNZTÁRCÁJÁHOZ IGAZÍTANI
A CONCORDE TRAVEL AZOKNAK A SZEMÉLYEKNEK. TÁRSASÁGOKNAK BIZTOSÍTJA A SZERVEZÉST.
AKIK KULTURÁLIS EGYESÜLETI TAGSÁGGAL RENDELKEZNEK
AZ EOOiG BEÉRKEZETT FELAJÁNIÁSOK, AZ ÚZ8AKVADASZAT0K MÁR ELKELTEK. OE TÁJÉKOZTATÁSUL
KÖZÖLJ JK . HOGY A LELÖVÉSI ÁR A KUlfÖlOl ÁRJEGYZÉK TOVA KÖRŰI MOZGOTT
AJÁNLATAINKBÓL:

ViZIVADVADÁSZAT:
SIÓ CSATORNA SÁRVÍZ ELSŐSORBAN TŐKÉS RÉCE. VA0LI8A IA RÉCE NEM KIBOCSATOTTl
NAPIJEGY: *00 FT/fÓ ♦ 250 FT/KACSA ELVITELI O Ú
IOÓPONT SZEPTEMBERTŐL

FÁCÁNVADÁS7AT: KESZTHELY MEliETT
KIBOCSÁTÁSSAL OÚSÍTÜTT ÁLLOMÁNY. KAKAS ES TYÚK EGYARÁNT UÖHETÓ. ÁR 660 FT ♦
AFA'DB KIBOCSÁTÁSI ÁRON. VAGY TDO FT'DB ♦ 12% ÁFA TERÍTÉKÁRON
IOÓPONT OKTÓBER VÉGÉTÓL
ÜREGINYÚL VADÁSZAT: LAJOSMIZSE MELLETT
VAOÁSZGÖRÍNNYEL TÖRTÉNIK A VADÁSZAT
ÁR VAOÁSZGÓRÉNYES D ÍJ. tOO FT/f(M P . RÉSZVÉTELI Dúl 2000 FT/HtoAR 2 08 NYÚL ELVITELÜL.
MINŐÉN T0VÁB8I ELVITELI OÚ 350 FT/D8
REMÉLJÜK. AJÁNLATUNK MEGNYERI TETSZÉSÜKET ES RESZT VESZNEK A WDASZATOKON
TARv/ADRA. VADDISZNÓRA ÉS TRÓFEÁS VADRA KIZÁRÓLAG 2 HAVI ELŐZETES BEJELENTKEZÉSRE
SZERVEZÜNK VADÁSZATOKAT

VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET: 014368:
BUDAPEST. HONVÉD U 8 IV 3
CONCORDE TRAVEl: 268 5447. 289 5M8. D62 BUDAPEST. ANORÁSSY ÚT 56

kttner tó íjajas
ÉRTESÍTJÜK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT, VISZONTELADÓINKAT ÉS SZÁLLÍTÓINKAT, HOGY A

K E T T N E R N IM R Ó D KFT., A K E T T N E R VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA ÉS A K E T T N E R
ÉS H A J A S KFT. CÉGEK ÖSSZEVONÁSÁVAL, VÁRHATÓAN 1995. AUGUSZTUS 1-JÉTÓL ÚJ
KÖZPONTI TELEPHELYEN, 2000 NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLETEN, ÓRIÁSI ÁRUVÁLASZTÉKKAL

Kereskedelmi Kft.
kereteiben működik tovább, és várja partnereit.
Az új címünk:

fcettner éö hajaő
NIMRÓD
Kereskedelmi Kft.

1214 Budapest (Csepel), Rákóczi u. 195-197.
Telefon/fax: 420-4940
A mellékállomások a következő számokon is kapcsolhatók:

420-4937, 420-4938, 420-4939,
420-4941, 420-5281, 420-5282, 420-5283

KÖZPONT - NAGYKERESKEDELEM - CSOMAGKÜLDÉS
SZAKÁRUHÁZUNKBAN
kedvező áron szerezhet be mindent,
amire a VADÁSZATHOZ szüksége van.
VADÁSZ- É S M ARO KLŐ FEGYVEREK
Steyr-Mannlicher, Voere. svájci-ném et SIG SAUER
és osztrák Glock pisztolyok,
Hirtenberger lőszerek

Vadászfogyverek, gáz- és riasztópisztolyok, légfegyverek, légp*sztolyok, va
dász sörétes és golyós lőszerek, valamint vadászfelszerelések nagy választók
ban kaphatók.
*

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

Új típusú SW ARO VSKI távcsövek szálkereszt megvilágítással.

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X., Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262, tel.: 201-2537.
Fegyverjavltó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását,
belövését. bevizsgáztatását, céltávcső szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavltó műhelyünk elme: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74.
Telofon: 321 1607. Ugyanitt DISZKONT árusítás.

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

A TerraPrint Kiadó vadászati és természeti könyv ajánlata

FEGYVERÜZLET

A kiadónál az eddi# w g /fU n i f t az rUktl izdmtéban frl%orr>li 4/Vr»\r* \dhnzatlanul
m rx m d rlU u A f i meg\dsároütaidk.
O tt. ahol a Koppány patak kanyarog (Tóth Ferenc). (2. kiadás)
Természetbarát zsebkalauz '9 5 (dr. Ruzicska-TálosO
Vidám vadászok, humoros horgászok ’95 (Tátosi-Zs.rai)
Ö tven vadász em lékeiből ISO vadász kónyvkfubtag írása) (Tálosi)
Apám ás én száz éven át vadásztunk (Szabolcs Jó z sef)
Kodos tájak, kodos vadászatok (Adám Je n é )
Vadász élm ények és kopiafák (dr Saéd Ferenc tel|e* életm űve)
Fehér hajnal (Szóládi Sz. Jó z se f), (regény egy erdész szerelmeiről)
Előkészületben lévő könyvek
Csodaszarvas (gróf Széchenyi Ferdmándl, (1. m agyar kiadás)
Újra m egtelt a tarisznya (Páll End»e)
Szói a puska (Bársony István) (Előszó: Bányai Jó z se l)
Üiabb ótven vadász em lékeiből (Tálosi 1.1
Hamu alatt... (Beregszászi György)
A vadászirodalom elm életi összefoglalása (dr. N agy Domokos Im re) és
Debrecennek van egy vize (Zsindely Ferenc) egy kötetben
Szőlőhegyi kalendárium (Cséplő József)
Vadászatról nem csak vadászoknak (dr. Bencze Lajos)
Vadászkalendárium és vadásznapló (szerk. Tálosi)
A knith; Kfim ittub u.gjai 10-40% ártnxtdm fm ben rftzruitntk'
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VEZETŐSÉGVÁLASZTÁSOK
A vadásztársaságok jelentős hányadánál már az első negyed
évben megtörténtek a vezetőség választások. Sok helyen,
ahol meg voltak elégedve az intézőbizottság munkájával, ott a
régi vezetőségnek szavaztak bizalmat újabb öt évre. másutt új
tisztségviselőktől várják a társaság életének jobbra fordulá
sát. Második lépésben a megyei vadászszövetségeknél, terü
leti szövetségeknél zajlottak le a tisztújító küldöttgyűlések,
amelyeken értékelték az elmúlt öt óv vadgazdálkodását, vadá
szatát és a jelenlegi, sok tekintetben bizonytalan helyzetben
megpróbáltak kapaszkodókat keresni az elkövetkező időszak
ra. A jelenleg kialakult helyzetben a fő cél az új vadászati tör
vény megszületéséig a vadállomány fokozott védelme. Leg
fontosabb teendő - hangsúlyozták a közgyűléseken felszóla
lók - most az összefogás, ami mind a törvénykezés folyama
tában, mind a szakmai vélemények érvényesítésekor mindent
eldönthet, s közösen kell kiállni az ügy érdekében az erdészek

kel és természetvédőkkel, mindazokkal a polgárokkal, akik ag
gódnak az ország természeti kincseiért.
A megyei küldöttek túlnyomó része meg volt elégedve az el
nökség eddig végzett munkájával, és újra bizalmat szavaztak
nekik. Ezt igen jól reprezentálja, hogy csupán öt megyében vá
lasztottak új elnököt, és a leköszönök közül is többet örökös
tiszteletbeli elnökké minősítettek.
A vadászszövetségek közül egyedül Borsod megyében nem
történt még meg a vezetőségválasztás, de még az országos
választások előtt - szeptemberben - pótolják. A Felsőtiszavidéki Szövetségnél az elmúlt évben új vezetőséget válasz
tottak, ezért most nem tartottak vezetőségválasztó közgyű
lést.
Az O M VV új országos elnökségét a megyék küldöttei októ
ber első felében választják meg, mivel az ötéves mandátum
ott is lejár.

A MEGYEI ÉS TERÜLETI VADÁSZSZÖVETSÉGEK ÚJRAVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐI:
Baranya M egyei Vadásztársaságok
Szövetsége (7623 Pécs. Petőfi u. 45.,
telefon: 06 72/312 953). Megyei tiszt
ségviselők: elnök: Páldy Géza. titkár: dr.
Bodnár József, vadászmester: Gondos
Gyula, gazdasági vezető: dr. Keresztes
Tamás, környezetvédelmi felelős: Békés
Sándor, felügyelő bizottság elnöke: dr.
Nagy Gyula.
Vadásztársaságok és Vadgazdálkodó
Szervezetek Szövetsége (6000 Kecs
kémét.
Árpád
krt.
2.,
telefon:
06 76/320 375). Megyei tisztségviselők:
elnök: 8encze András, gazdasági felelős:
Tóth László, elnökségi tagok: dr. Fehérvá
ry László dr. Mészáros Attila. Sírok Jó
zsef. Szénási Béla, Mojzes Sándor, ellen
őrző bizottság elnöke: dr. Horváth
György.
Békés Megyei Vadászszövetség (5600
Békéscsaba, Bajza u. 11 telefon:
06-661321 234). Megyei tisztségviselők:
elnök: dr. Csorna Antal, elnökségi tagok:
Hrabovszky János. Gál Imre. dr. Orosz Ti
vadar, Vaszkó Imre, Lovász Sándor, ellen
őrző bizottság elnöke: dr. Papp Károly.
Vadászok és Vadgazdálkodók ÉszakM agyarországi Területi Szövetsége
(3526 Miskolc. Tass u. 18.. telefon:
06 46/327 288). A megyei tisztségvise
lők újraválasztáséra szeptemberben kerül
sor.
Csongrád M egyei Vadászszövetség
(6721 Szeged, Római krt. 18/B., telefon:
06 62/314-362). Megyei tisztségviselők:
elnök: Szente Lászlót titkár: Karikó Jó
zsef. gazdasági felelős: Török Imre va
dászmester: Komoly Tamás, természetvé
delmi felelős: Zsibók András, ellenőrző bi
zottság elnöke: Pintér László
Fejér M egyei Vadászok és Vadgazdál
kodók Szövetsége (8000 Székesfehér
vár. Rácz u. 15.. telefon: 06/22/327 561).
Megyei tisztségviselők: elnök: Fűrész
Attila, titkár: Pechtol Lajos, elnökségi ta

gok: dr. Csizmadia László dr. Magyar
Béla, Szabó János. Oávid Lajos. Kiss Pál.
ellenőrző bizottság elnöke: Varga Ferenc.
K isa lfö ld i
Vadászszövetség
(9025
Győr,
Köztelek
u. 21..
telefon:
06/96/314 929). Megyei tisztségviselők:
elnök: Matus János, titkár, dr. Porubszky
János, vadászmester: dr. Horváth László,
gazdasági felelős: dr. Laczó Bálint, ter
mészetvédelmi felelős: Róka László, jogi
referens: dr. Ádám János, ellenőrző bi
zottság elnöke, dr. Dómján Lajos.
Hajdú B ihar M egyei Vadgazdálkodók
és Vadászok Szövetsége (4026 Peb
recen, Péterfia
u.
4.,
telefon:
06-52/417 447). Megyei tisztségviselők:
elnök: Pataki Károly, titkár: dr. Forgács
Barnabás, vadászmester: Papp Zoltán,
gazdasági felelős: Tóth Béla, természet
védelmi felelős: dr. Kovács László, ellen
őrző bizottság elnöke: Béke László

Retrás László ellenőrző bizottság elnöke,
Urmossy László
Vadászok és Természetvédők Közép
M agyarországi Szövetsége (1051 Bu
dapest. Nádor u. 34.. telefon: H19608).
Megyei tisztségviselők: elnök: Rácz Gá
bor. titkár: dr. Székely István, vadász
mester. Nagy István, gazdasági felelős:
Rózsa G. Róbert, természetvédelmi fele
lős: Kemenes Miklós, vizsgálóbizottság
elnöke: Szilágyi Lajos.
Somogy M egyei Vadászok Szövetsége
(7400 Kaposvár. Zárda u. 18.. telefon:
06 82/321 221). Megyei tisztségviselők:
elnök: dr. Diviánszky János, elnökségi ta
gok: dr. Berényi Sándor, dr. Bőd Lajos,
Gazdag Károly, dr. Makai Lajos, Meiszte
rics János. dr. Jordanics József, Gulyás
Ferenc, ellenőrző bizottság elnöke: Hor
váth Pál.

Heves M egyei Vadászkamara (3300
Eger.
Hibay K. u. 12.,
telefon:
06 36/316 512). Megyei tisztségviselők:
elnök: dr. Kőházy István, titkár: Pallagi
László gazdasági vezető: Eged József,
vadászmester: Prezenszky János, termé
szetvédelmi felelős: Hermán István, ellen
őrző bizottság elnöke: Tóth Lajos.

Vadászok
Szabolcs Szatmár-Bereg
M egyei Szövetsége (4400 Nyíregyháza,
Vörösmarty
tér
6.,
telefon:
<06 42/311246). Megyei tisztségviselők:
elnök: dr. Móra István, örökös tiszteletbe
li elnök: dr. P. Szabó Gyula, titkár: Pia
vecz János, vadászmester: ifj. Hajzer La
jos, gazdasági felelős: Faragó János, ter
mészetvédelmi felelős: Hécei Béla, ellen
őrző bizottság elnöke: dr. László Béla.

Komárom-Esztergom M egyei Vadász
szövetség (2800 Tatabánya. Köztársa
ság u. 7., telefon: 06 34/310 431). Me
gyei tisztségviselők: elnök: Patonyi Fe
renc, titkár: dr. Vörös László, vadászmes
ter: dr. Jakabházy Miklós, gazdasági fele
lős: Nagy János, természetvédelmi
felelős: Oobó István, ellenőrző bizottság
elnöke: dr. Bagi György.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vadász
szövetség (5000 Szolnok, Petőfi u. 13..
telefon: 06 56/421401). Megyei tisztség
viselők: elnök: Benedek Fülöp alelnökök:
dr. Kovács Sándor, Fehér József, dr. Gyuricza Béla, tagok: Bugán Géza. dr. Végh End
re; ellenőrző bizottság elnöke: Szűcs Ferenc.

Nógrád
Megyei
Vadászszövetség
(3100 Salgótarján, Múzeum tér 14., tele
fon: 06-32/314 929). Megyei tisztségvi
selők: elnök: Plachy Péter, titkár: Rottenhoffer Attila, vadászmester: Tóth József,
gazdasági vezető: Kalász Árpád, oktatá
si, természetvédelmi és médiafelelős:

Tolna Megyei Vadászszövetség (7100
Szekszárd. Bew édi u. 2., telefon:
06 74/312-319). Megyei tisztségviselők:
elnök: dr. Józsa Csaba, titkár: Éppel Já
nos, vadászmester: Kocsner Antal, gaz
dasági vezető: Nagy Imre, propagandafe
lelős: Szabadi István, ellenőrző bizottság
elnöke: Bajor József.
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Vadászok Vas M egyei Szövetsége
(9700 Szombathely, Thököly u. 33.. tele
fon: 06 94/319 981). Megyei tisztségvise
lök: elnök: dr. Héjj Attila, elnökhelyettes:
Szántó Kálmán, vadászmester: Tóth Gá
bor, gazdasági vezető: Máthé György, ky
nológus: K ér y Szabolcs, jogi felelős: dr.
Boros Erika, sportlövő felelős: Ohm Ká
roly, ellenőrző bizottság elnöke: Nagy
Kálmán.
Veszprém Megyei Vadászszövetség
(8200 Veszprém. Budapesti út 5.. tele
fon: 06 88/427 118). Megyei tisztségvise
lök: elnök: Ksmenszky Sándor, elnökbe
lyettes: Vadas Sándor, elnökségi tagok:
dr. Bolcsházi András, Bukta Mátyás, át.
Heil Bálint, Rainiss Mátyás. Bigecz Gyu
la, ellenőrző bizottság elnöke: Szombati
József.
Zala M egyei Vadásztársaságok és
Vadgazdálkodók Szövetsége (8900 Za
laegerszeg. Tompa u. 1., telefon:
06-92/312 552). Megyei tisztségviselők:
elnök: dr. Fatalm Gyula, titkár: dr. Nádor
László vadászmester: Hajdú Tibor, gazda
sági vezető: Balatoni István, természetvédelmi felelős: Varga Gellért, ellenőrző
bizottság elnöke: Nagy László
Sopron Tájegységi Szövetség (9400
Sopron, E. F. E., 8ajcsy Zs. u. 6., telefon:
06-99/311100). Tisztségviselők: elnök:
dr. Faragó Sándor, tiszteletbeli elnök: dr.
Bencze Lajos, titkár: dr. Horváth Lajos,
vadászmester: dr. Rónai Ferenc, gazdasá
gi felelős: Tölti József, természetvédelmi
felelős: Reischl Gábor, ellenőrző bizottság
elnöke: dr. Varga Ferenc.
Felsőtiszavidéki Vadgazdák Szövetsé
ge (4561 Baktalórántháza, Zöldfa u. 2..
telefon: 06 42/352 212). Tisztségviselők:
elnök: Kozma Károly, titkár: Borbás Lász
ló. vadászmester: Papp István, gazdasági
felelős: Hegymegi László, természetvédői
mi felefős: Ousán Péter.
Kristó lászfó

Lövészversenyek augusztus-szeptemberben
Augusztus 19. megyei vadászok ré
szire korongvadászverseny és álló
vaddisznóalakra. Szolnok.

Augusztus 20. Szem István-napi va
dászlóverseny. Győr.

Szeptem ber 2. Szabolcs Kupa O r
szágos Verseny skeet-trap. egyéni és
4 fős csapatok (azonos vt .-beliek).
Nevezési díj: 2000 Ft/fő (helyszí
nen). Díjazás: egyéni l-K)-ig oklevél
+ tárgyjutalom, a győztes csapat el
nyeri a kupát, helye: Székelyi lőtér.

Szeptem ber 17. Diana-napi verseny
a Szabolcs-Szatniár-Bcreg megyei
vadászok részére, skcet-trap.
Szeptem ber 16-17. Hubertus emléklóverseny, Gyór.

Szeptem ber 23-24. Környező orszá

gok magyarlakta területek, vadászcsapatainak versenye. Győr.
*

*

*

„Medgyesi Mihály”
emlékverseny
Helyszíne: Szolnok, M illéri lőtér.
A verseny ideje: 1995. augusztus 27.
vasárnap, 8 óra. nevezés a helyszí
nen 7 órától 7 óra 45 percig. 50 lövéses jagdparcours verseny a pálya
adottságainak megfelelően. Nevezési
díj: 10 000 Ft csapatonként, egyéni
nevezők díja 2000 Ft.
A megyék 4 fős csapatokkal indul
hatnak. Csapatban a megyei lakó
hely szerinti versenyzők indulhat
nak. A csapatértékclésnél a 4 fő

összesített eredménye számít. Egyé
ni helyezések eldöntése a találatok
száma alapján történik, találategyen
lőség esetén az egyéni és csapathe
lyezés eldöntése a verseny bizottság
döntése szerinti lőállásról, szétlövés
sel lesz.
Díjazás: Csapat: I. vündorkupa +
oklevél, II—
III. oklevél. Egyéni: IVI. tárgyjutalom + oklevél. Kúlöndíjat a legidősebb és legfiatalabb
versenyző kap. Versenybizottság 5
fő. amelynek elnökét, tagjait a hely
színen választják.
*

*

*

A „Vidék Bajnoka”
Szeptember 23-án Szentendrén, a
Honvéd Kossuth Lövész Klub ren

dezi meg - első alkalommal - a
„Vidék Bajnoka" elnevezésű, min
denki számára versenyzést biztosí
tó légpisztoly, légpuska, kispuska,
kis és nagy kaliberű pisztoly, futó
vad. 25 lövéses korong és 100 és 150
méteres távcsöves puskák távlövé
sének versenyét. Az A RG O SZ Biz
tosító Rt. és a szentendrei Provi-bau
Bt. által támogatott, egyéni és csa
patbajnokságra szeptember 7-éig le
het nevezni, az egyéni nevezési díj
300, csapat esetén 600 forint. A ver
sennyel kapcsolatos felvilágosítás
személyesen vagy telefonon Fodor
László vezető edzőtől kérhető. Cím:
2000 Szentendre. Dózsa György út
12-14. Telefon: 26/312-888 323-as
vagy 420 as mellék. 19 órától:
26/316-027.

LOVESZVERSENY-EREDMENYEK
M á j05 28., Hajdúnánás
A hajdúnánási vadásztársaság koronglövő
pályáján rendezte az 1995. év i „Nánás Ku
pa" Vadász Háromtusa versenyt. Az ország
legfőbb vadászai közül hatvanan küzdöttek
a kupáért. Az idei kupavédók a Nagyrábéi
Petőfi Vadásztársaság lövői (Rácz Józ.sef.
Varga Lajos és Nagy Sándor). Három pá
lyán folyt a verseny: skeet 25 lövés, toronykaktt 25 lövés és trap 20 lövés. Az egyéni
versenyben szon>s küzdelemben, jő ered
mények születtek. Ffidíj: ózbaklelövési le
hetőség 350 gr. trófeasúlyig
l: Tóth István
65
□ . Csonka Tibor
64
III Rácz József
63/19
Jú n iu s 3», Balatonfűzfő.
Nitrokém ia K . S E .
Eredmények: Duplatrap K10 korongra:
L Óss 1.ászló S E L E
69
II. Nagy Péter Bp.
58
ü l. Berkó József S R L E
57
Vtdász Skeet 75 korongra:
L Lipcsik István S E L E
66
II
Óss László S E L E
63
in . Dömók l.ászló Bp.
60
Jú n iu s 4., Rőrösladány
A Kórosladányi Vadásztársaság rendezésé
ben 8 csapat és 45 egyéni induló részvételé
vel íblyt az Összetett vadász verseny: 25 k)vés trap. 25 tövés toronykakas. 10 lóvés álló
őz.
Egyéniben kitűnő eredmények születtek:
I.
Hajdú
József
192 200 194 586
U. Hegyi
János
192 200 186 578
U. Tüske
Tamás
192 200 176 568
Csapatversenyben:
L
Somogyi Erdész Lövész Egyesület
1538
(Óss László. Berkó József. Deczki Jó 
zsef, Herczeg Lajos)
II. Kömstarcsai Vt. (Fiilöp l... Szentesi
L .. Farkas L .)
1536
IH. Dévavánvai Vt. (Farkas M ., Szilágyi
L . Tüske T .)
1534
Jú n iu s 9., Rt-sztltclv. Erdőgazdaságok
közötti Vadász Lőverw qy
13 csapat. 41 egyéni versenyző részvételé
vel zajlott a BEFA G Rt. Keszthely-gyenesdiási lőtéren a küzdelem. Az összetett va
dászverseny három számból tevődött össze:
korongvadászat 25 korongra, álló vad (ró
ka, óz. vaddisznó). 15 lövés HX) m-re és fa
lovad 50 m-ne K) vegyes lövés.
Csapatversenyben a házigazdák bizo
nyultak a legjobbnak:
a BEFA G Rt. Keszthely csapata: Tóth Jenő.
Virga Gyula és Benkő László 820 ponttal.

II. Szombathelyi Erdészeti Rt.
(Borsos E ., Varga. Szilágyi)
715
ní. V A D EX Székesfehérvár
(Búza. Dallas. Maár)
709
Egyéni összetett versenyben:
I. Borsos Zoltán Szombathelyi E. Rt 324
II. Vtrga Gyula BEFA G Rt.
285
m . Tóth Jenő BEFA G Rt.
277
Koronglövés 25 lövés:
I. Borsos Zoltán Szombathelyi E . Rt 100
H. Óss (.ászló SEFA G Rt.
90
III. Dallos Péter V A D EX Rt.
90
Állóvad 15 lövés:
I . Tóth Jenó BEFA G R t.
137+37
II. Mesterházi Lajos V ER G A Rt. 137 + 34
III. Borsos Zoltán
Szombathelyi E. Rt.
137 + 32
Futóvad M) vegyes lövés:
I. Tóth Jenő BEFA G Rt.
90
II. Virga Gyula BEFA G Rt.
88
III. Borsos Zoltán Szombathelyi E . Rt. 87
Jú n iu s 17-1H. Kaposvár. Ropoly Rupa
1995. Vadász Lóverseny
A Somogyi Erdész UVész Egyesület ren
dezésében a SEFA G Rt. Tókaji Lóterén 90

egyéni induló és 16 csapat részvételével
szombat, vasárnap négy versenyszámban
folyt a küzdelem a kupákén. A pályák kis
sé nehéznek tűntek, bár kitűnő eredmények
születtek, elsősorban a házigazdák reme
keltek.
Eredmények:
Vidász háromtusa 75 korongra (25 vadászskcct. 25 vadásztrap. 25 toronykakas)
Egyéni:
1. Dobos Jozsel N EFA G Rt. S E L E 64 ta
lálat
n. K*hér József V T K M Sz
61 találat
III Nagy Varga Géza Jászberény 60 találat
Csapatversenyben:
I. Somogyi Erdész Lövész Egyesület
..A ” csapata
176 találat
(Dobos József. Berkó József. Zsuffa
Béla)
II. V T K M Sz csapata (Nagy P., Fehér J..
Rónai R .)
169 találat
III. S E L E ..B " (Deczki J., Herczeg L ..
Lipcsik I.)
155 találat
Skeet 75 korongra, egyéni:
I. Lipcsik István S E L E
72'5

ÚJ NYILVÁNOS LŐTÉR BUDAKESZIN
Több mint másfél éve. hogy Pest megye vadászaitól a B M kurtán furcsán elvette a nagytétényi lóteret, amely országos versenyeknek is
otthont adott. A fővároshoz közel, a budakeszi vitorlázó-repülőtér
közelében épült még a nyolcvanas évek elején a Pilisi Parkerdőgaz
daság Rt. koronglövő pályája.
Dobó István, a P E G vezérigazgatója segítségével megoldódott a
súlyos gond, újra van hely edzésekre, gyakorlásra, há/i és rangosabb
versenyek, vetélkedők rendezésére. A lóteret a PEG klubszerűén
működő lövészszakosztálya üzemelteti majd.
Ennek az a célja, hogy a tagságot összefogja, és kedvezményes
áron sportolási lehetőséget nyújtson az érdeklődőknek. Az éves tag
sági díj befizetésével bárki a klub tagja lehet. A lőtér üzemeltetését,
nyitvatartási idejét később a tagság határozza meg. addig minden
pénteken 12 órától áll rendelkezésre a létesítmény, amelynek fejlesz
tésére elkészültek a tervek. A lőtér lehetőséget nyújt vadásztársasági
házi versenyek. kluBnapok lebonyolítására, és ilyenkor családostól is
igénybe lehel venni. Fontos, hogy a klubba minél többen jelentkezze
nek, mert csak így biztosítható a kiegyensúlyozott anyagi háttér. Gál
Ferenc szakosztályvezető a 120-0943-as telefonon várja a klubba je 
lentkezőket és az érdeklődő esetenkénti lövészeket. A gyakorlat teszi
a mestert, és idény nyitó előtt alig akad olyan vadász, akinek felesle
ges volna néhány rottéval ..bemelegíteni*’ .

15

II. Szintai Miklós N VG
72/4
III. Horváth Gábor S E L E
72/1
Csapatversenyben:
I. Somogyi Erdész Lövész Egvvsület
..A "
‘ 206
Hampuk T.. Horváth G ., Lipcsik 1.)
II. N VG (Nagy Virga G .. Szintai M ..
Araló I. )
194
in. Somogyi Erdész Lövész Egyesület
..B "
186
(Óss L ., Herceg L .. Deczki J.)
Skeet 25 korongra (csak egyéni):
I. Zsuffa Béla S E L E
19
U. Szálai Gyula Jákói Vt.
17
III Herczeg Lajos S E L E
16
Sportpisztoly 20 lövés, egyéni:
I. Harkány Lászió Memyei l.E
185
II. Arató István A R I 8 '
183/8
in. Elek László Mcrnyvi L E
183/7
Csapatversenyben:
I. Memyei Lövész Egyesület (Harkány
L .. Elek L .. Valder K .)
.547
II. A R I 8 (Szintű. Arató.
Nagy Virga)
473
III S E L E ..A ” (Lipcsik, Hampuk, Hor
váth)
4(*4
Jú n iu s 24., Szombathely-Otad,
()h m 1.ászló Emlékverseny
A Vadászok Vis Megyei Szövetsége 1995.
június 24-én rendezte meg a/ oladi lőtéren
az Ohm László Emlékversenyt.
A 75 lövéses országos koronglövő ver
seny trap. skeet. torony korong számokból
állt. 91 versenyző vett részt rajta. A ver
senyzők az ország minden részéről érkéz
tek. A verseny színvonalát emelte, hogy
Európa-bajnok is vnlt közöttük. A helye
zettek értékes tárgyjutalmat kaptak. A ver
senyzők eredményeit három korcsoportban
kúlon-kulon értékelték:
I. 30 éves korig:
1. László Attila
65 találat
2. Sándor János
63 találat
3. Szolga József
60 találat
II.30-55 éves korig:
1. Dobos József
73 találat
2. Hegyi János
71 találat
3. Deczki József
71 találat
III.
55 év felettiek:
1. Molnár Lajos
55 találat
2. Simon Zoltán
51 találat
3 4. Szilágyi Imre
48 találat
Somogyi János
4H találat
A Vas megyei versenyzők ko/ul a legjobb
eredményt Eszenyi István és Ohm Károly
érte el. 68-68 találatot.
Vadász Erzsébet
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REKVIEM BUGYIÉRT

HELYESBÍTÉS
Ettzfl vám unkon a .N evet véHonaitak Veszprém
ben* c anyainkban őr M éuáros Sándort tad te
tönk .btvénra* k á re s e te d

ért e h é íé ít k trjrá

A k ie tle n Iceresztdó

Az alkotótáborban mintegy két tucat
vadászlró, -festő, -grafikus, természetfo
tós, csontfaragó és szakember vett részt
mindennemű hivatalos támogatás nél
kül, csupán néhány „dologi" támogató
önzetlen segítségét élvezve (Bodnár Ti
bor bükkszontkeroszti polgármester. Ta
kács Lajos borász. Várdadrink, az Észak
erdő Rt. Nyugatbükki Erdészete). „Bukkszentkereszt polgármestere végig figye
lemmel kísérte az alkotótábort, s a ta
pasztaltak alapján felajánlotta, hogy a
jövőben nem csak szállást, de szerény el
látást is nyújt a vadász-művészeknek,
akik faluja szívesen látott vendégei.

A SZERENCSE .FIA’

Éppen a lap m egjelenésével egy Kiében adták
el 19 m illióért a Bugyi Vadgazdaségot az
•O M W országos küldöttértekezletének dönté
se alapján. Hasonló sorsra jutott a henc*dai fá
cántelep is. és árulják a Hunturist Részvénytársaságba apportként bevitt Koppánymonostori telepet. Utóbbira azonban még komoly ve
vő nincs. Az idő fogja eldönteni, hogy a kollek
tív döntés bölcs volt-e
1976 óta a ki* kapacitású telep és a hozzá
kapcsofódó szakmai-szolgáltatási rendszer
m űködőképes volt. Az elm últ 19 évben csak 
nem kétm i'lió csibét adott át a nevelést végző
társaságoknak, pedig közismerten hiányos fel
tételek között m űködött, de még-s gazdasá
gos volt.
A vadászoknak maradt az illúzió, hogy az ő
munkájuk gyüm ölcseként épült egykoron a
tájegység fácáncs«be igényét kielégítő bázistelep M ég sokan vadásznak azok kőiül, akik
egykor 100 forintos bélyegek m egvásárlásá
val járultak hozzá az építkezéshez. M a ugyan
ez az összeg m osolyt fakasztó de akkonban. a
hatvanas évek végén, amikor a beruházás
megkezdődött, nem volt csekélység a megye
vadászainak a hozzájárulása. Úgy hírlik, az új
tulajdonos penzióként kívánja üzem eltetni a
patinás épületet. így a keltető nevelő minden
bizonnyal útban lesz. bár egyes ígéretek sze
rint, akár tovább is működhetne. A d*cső múlt
után m eglehetősen ködös a fövő. a m egyei
szövetség is igyekszik valam i.yen megoldást
ta lá ln i..
^

A z O rszá g os Vadásznapok részletes
program jait szoptem beri számunk*
bán részletesen közöljük.

H ÍR E K

N «n «oft szerencséje annak a szoptatós aoyanydf»k 1995 mé/^s fiá n . amelyikre K. Géza he*yi le
tos a Faddi Ú| C l* \bdásziárs*ág itrJte ié n rálőtt
e M tfia a gofiú Nem volt m é n e sé * ezúttal a
puskásra* sem l* i egyébként a fá d * Szent Huter
tus önkormányzati BérM ö ri \foóteztáf»ság tsgtal.
hozen sikeres, ám egyúttal m esszit hangtó b rtsé
re a hdy. iM aiáw s vadászok járörfrés körten felfi
grdtek. A szerencse ezúttal a vedgazda pártiéra
ákt A twonyflékkal a kezébtn búszién séláKi orv
vadászt már m ásfél éve próbálták letoMni - sz k »
ig sikertelenül M osi azenben vég * úgy tűnt. hogy

•

az úgy vegére pontouehewek a kabntfíéi'ékbe é

J ú liu s m ásod ik faléban sem volt az
elm últ évekéihez hasonló, pusztító
aszály, (gy bízvást szám ítani lehet az
elm últ éveknél Jobb récehúzásokra.
Növeli az esélyt, hogy az aratás is el
húzódott, így m ég szám ítani lehet a
récék által kedvelt gabonatarlók feltöretlanségére la. Bár a 15-e idén
keddre esik, nem árt előre m egfigyel
ni a húzó récecsap atokat, és kiválasz
tani az esélyes helyeket.

tó szántóföldi rodeó vágta eHkarúh a Trabantból az
orwadász. a nyúl. a 0.22 cal lőszer, csak a hozzá
való fegyvernek vészeit nyoma A nagy üldözés»
rán u q rm az engedély A áfajl á ro n gofjés légy
* * a búatáW ában landoli A csóré w 'tó 't és kitxz
tevtott III puskát még az este m cgtafctt Nvstásos
vadász sm encsÉjére a fegyver az ég falé nézó o á
vei sült el és t w

tatür d senkit,

A tonw Reodőrfow í vek) egyúltn'úfcodás sorén
K Gézái elóálitották. a nála tartott ^kutatáskor
ló t* bűnjol is dókerüit. moéy^i a fegyverrel való

•

vaszaéléj am d w kétséget kizárton b e h a t ó
Az ügyben a bizonyítási w sgálat még u n . de a Vaittsztársaság és a Tokw Re^eHWks orvágos szinten

Az első sutát hajtó őzbakról a hírt június
18-án kaptuk Csongrád megyéből, majd
szórványosan több helyről is, húszadika
korul. Érdemes tehát a síppal próbálkoz
ni, mert a tapasztalatok szorint augusz
tus első hete az igazi.

# példaértékű rrunfcakapcsoteta ikdón URH csator
na az azonnali sogitségkeréshez. közte ataóki már
cnost ttfonyitoti «eiam mást nem az volt az ebó
szerencsés vadászatuk

Kocsner Antal

A vadász-művészek és a művész-vadá
szok „Bükkszontkeroszti Holikon" alko
tói tábor résztvevői június 5-én petíciót
írtak az Osztrák Művelődési Minisztéri
umnak, amelyben tiltakoztak a magyar
turisták, vadászok által is ismert és ked
velt Graz eggenbergi vadászati múzeum
megszüntetése ellen. (Ha már nincs ma
gyar vadászati múzeum, legalább a ma
gyar vonatkozásúak sorsát kisérjük fi
gyelemmel.)

F6 */#rtie*7tó

\m m w

M E G JE LE N IK HAVONKÉNT
A HÓNAP ELSŐ KED D JÉN

Kun G ábor

Szakm ai berkekben nagy m egütkö
zést keltett a M ag yar H írlap „C ső d ö t
Jelent a N aturexpo?" cím ű cikke,
am ely a részvénytársaság közgyűlé
séről kiszivárogtatott híreken alapult.
A Vadászlap érdeklődésére a vezér
kar cáfolta a rangos rendezvény eset
leges cső d b e Jutásának tényét, és így
n in cs akadálya a nem zetközi sereg
szem lének.

H ÍR E K
LÖVÉSZVERSENYEK
SZEPTEMBER 8-8. 1996 évi SEFAG RT
NAGYOÍJA NYÍLT NEMZETK07I VERSENY ÉS
KORONGVAOÁSZ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG
A u ffse n r *»V®. KAPOSVÁR, SEFAG RT TÓ
KAJI LÖTEBE
K0TONGVADÁS7AT 150 korod
ra egyéni és csapatverseny
A verseny ré s n m ú Vadásztársaságok tagjai,
lóvészegyesútetek. erdőgazdaságok fegyver
hesználaira jogosat benevező*
A csapatok tagjai csak az egyénibe* benevo
zett azonos vt hoz. erdőgazdasághoz, megyé
hez. egyesülethez tartozókból á » « i Csapat
értékelés az egyén, eredmények összesítésé
vei tortómk Egy csapat 4 főből áll

Newési df:
5000 h itó
4000 Ft
Newsúst h o té rd ó : 1995 augusztus 25.
Egyéniben
Csapatban 14 főrel

X
SZEPTEMBER 10 B95 évi SZENT HUBER
TUS VADÁSZ HÁROMTUSA ORSZÁGOS U)
VÉSZBAJNOKSÁG. NYÍLT NEMZETKÖZI VER
SENY
A verseny célja: versenyzési lehetőség, c ver
senyvámban a bainoki dm elnyerése, a ló
vészsport és a vadászati kultúra nópszerüsl
tése
A verseny helye Kaposvár.
a SEFAG Rí TÓKAJI LÖTERE
Versenyszám VAOÁSZ HÁROMTUSA 75 K0
R0NGRA
Nevezte (fij
Egyénben:
2500 Ft
Csapatoknak 13 lő részére)
3000 Ft
Nevezés* hatéridő 1995 augusztus 25 A
mellékelt nevezési lep visszaküldésével Csak
az első 70 |0*enikező nevezését tudjuk hgyo
lembe ve**v Az elfogatott nevezéseket yuz
sza^azoljuk.
^
AUGUSZTUS 12 Korongvadászat 60 korong
ra. Fuzesgyarmat
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A kedvezményes előfizetési d(] 1995-ben: 700 Ft
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