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MINDENHOL ES MINDENKI!
Mini az a múlt hónapban kiderült, elárt? la
punk mellékletével, az előnyömön jövő évi elő
fizetési cikkünkkel megelőztük az új ..Bel
földi postautalvány" hivatalos bevezetését, 
amit a Magyar ftjsta eredetileg szeptember 
l-jétől tervezett, de csak októbertől fogja majd 
bevezetni. Ez több előfizetőnknek gondot oko
zott. mén a postáskiasszonyok. akik még nem 
ismerik/nem ismerhetik az új utalványt, nem 
akarták a befizetést elfogadni. Elnézést ké
rünk. tudomásunk szerint a ft>sta azonnal kia
dott egy körlevelet, hogy Ónők a lap jövő évi 
előfizetését akadály nélkül befizethessék.

Tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a ..Bel
földi postautalvány” mindkét oldalán a feladó 
nevét és címét olvashatóan (!) kitölteni, e nél
kül ugyanis nem tudjuk a befizetéseket azono
sítani. ami azt jelentheti, hogy a befizetés elle
nére nem tudjuk előfizetőnk lakcímére külde
ni a Magyar VADÁSZLAP-ot... és ezt nagyon 
nem szeretnénk.

S ha már lapunk jövő évi előfizetésénél tar
tunk. a megyei szövetségeken keresztül és 
címlistánk alapján igyekeztünk eljuttatni 
minden vadásztársasághoz azt a levelünket, 
amelyben a vadásztársaságok számára nyújtott

előfizetési kedvezményeinket közöljük. Osz- 
tottunk-szorevtunk. számoltunk kamatot és 
lekötést, befektetést és inflációt... amelynek 
eredménye az lett. hogy igen jelentős kedvez
ményt tudunk a vadásztársaságoknak nyújtani: 
Ha a vadásztársaság október 3l-éig kollekti
ven fizet elő lapunkra, az egyéni előfizetők
nek nyújtott két hónapos kedvezményen ki- 
vül. további 15 százalékos befizetési kedvez
ményt adunk. Ez a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy a tagonkénti 1200 forintot kell alapul 
venni és a teljes összeget lehet 15 százalékkal 
csökkenteni. Egy száztagú vadásztársaságnál 
ez 42 ezer forintot jelent.
Ha ugyanezt a vadásztársaság december 
31-éí.i teszi mn;, a kollektív befizetésnek 10 
százalék a pluszkedvezmény*. Ebben az 
esetben tagonként 1320 forintos alapdíjat kell 
venni, és a befizetés végösszegét lehet 10 szá
zalékkal csökkenteni. A megtakarítás még így 
is jelentős, egy száztagú vadásztársaságnál ta
gonként 360 forint.

Mindezt azért írjuk meg a lap hasábjain - 
vállalván, hogy esetleg ezzel csökken az egyé
ni előfizetőink száma - mert tisztában va

gyunk azzal, hogy a vadásztársaságok infor
mális csatornái nem mindenhol működnek. A 
levél eljut ugyan a postabontóhoz, de legtöbb
ször itt a téma meg is akad. nem. vagy csak 
késve jut cl az információ a tagokhoz. Ezen 
csak egyetlen módon lehet változtatni, az in
formációkat a lehető legszélesebb körben is
mertté kell tenni!

A legszélesebb kór pedig, ha a Magyar VA
DÁSZLAP minden hónapban minden vadász 
kezéhez eljut. Ha netán a „postabontónál" is
mét elakadna levelünk, súgjanak neki, vessék 
fel vadászat közben, baráti beszélgetés során 
vagy a közgyűlésen, hogy a vadásztársaság 
éljen a kollektív előfizetést elősegítő plusz
kedvezményeinkkel. mert ez a tagoknak is 
így a legolcsóbb.

(Csak zárójelben: azt a  megoldást is járha
tónak tartjuk, ha a vadásztársaság nem min
den widásztagjának fize t e lő  lapunkra, csupán 
az egyéni előfizetésből kimaradt tagság szá
mára w szik igénybe pluszkedvezményünket. 
Az ellen sincs kifogásunk, ha a vadásztársasá
gon beltíl összegyűjtik a  lapra igényt tartókat, 
a befizetéseket, és így küldik el rímünkre a lis

tát. A lista alapján számlát állítunk k i a  »«• 
dásztársaság részére. Am ikor a befizetés meg
érkezik a  bankszámlánkra. akkor aktivizáljuk 
a listát és 1996 januárjától a  listán szereplő 
tagok lakcímére postázzuk i  minden hónap el
ső  keddjén megjelenő lapunkat.)

Feltett szándékunk, hogy a Magyar VA
DÁSZLAP gyorsaságával, hllclcŝ égév*l. va
lamennyi cikkünkkel, írásunkkal, értesülé
sünkkel a területei és bérküövő vadászoknak, 
vadásztársaságoknak segítsünk... ezért va
gyunk. ez a szolgálatunk, ez a szolgáltatá
sunk. Tudjuk, manapság a vadásztársaságok
nak anyagilag nem túl rózsás a helyzetük, 
ugyanakkor azt is tudjuk, hogy egy-egy köz
gyűlési határozat elfogadásánál mennyire fon
tos lehet a vadászok tájékozottsága, a legfris
sebb információk ismerete a jogszabályokról, 
a vadkárról, fegyverekről, áfáról. SZJA-fizeté- 
si kötelezettségekről, biztosításról stb.

Ha mindenki olvassa lapunkat, mindenki 
tájékozottabb lesz vagy lehet... s kevesebb 
vitával, fölösleges vitatkozással születhet 
meg maid a legésszerűbb döntés.

A szerkesztőség

HUBERTUS MISE A ZALA MEGYEI SOHOLLÁRI VÖLGYBEN FOTO POLSTER GABRIELLA
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l JZEIMETEK
Dr. Bőd Lajos, Kaposvár: A
VADÁSZLAP „Igaz Vadász" 
gondolatfelvetése nagy örö
met okozott. Talán soha nem 
volt aktuálisabb normákat áltí- 
tani magunk elé, akár személy 
szerint is, de főképpen az 
egész „vadásztársadalom" 
méreteiben, mint ma, amikor 
változó világunkban a vadászat 
is átalakul.

Feiszt Ottó hozzászólásának 
minden sora tömény remekmű! 
Főképpen az axiómának tekint
hető (és tekintendő!) „...az 
igaz vadász elsősorban igaz 
ember..." megállapítás.

Ehhez hozzáfűzni alig lehet 
valamit!

Az „igaz vadász" mindig 
és mindenhol úgy viselkedik, 
mintha minden cselekedetével 
el kellene számolnia!

El is kell: a saját lelkiismerete 
előtt, azaz a legmagasabb és 
mindig jelenlévő legszigorúbb 
erkölcsbfróság előtt! Tehát 
nem tud (!) másképpen visel
kedni (emberként, vadászként) 
mint rendesen, szakmánk- 
sportunk írott és íratlan szabá
lyait betartva.

Az „igaz vadász" idealista! 
Fekete István 1943-ban a Nim
ródban (márc. 20-i szám) írta: 
„hiába tanítok meg valakit vá
logatva, élvezve, tág szemmel, 
csordultig telt szívvel reszket
ve, fáradva, ujjongva vagy le
térten mindenben a hasznosat, 
a szépet és jót keresve vadász

ni, ha az illetőnek nem a vadá
szat kell, hanem a vad!"

Az „igaz vadász" tehát igaz 
módon viselkedik a nem vadá
szok között, a vadászközös 
ségben, és főképpen a vaddal. 
Ml. az egész természettel szem
ben. Aki e három körben helyt
áll a saját belső lelki parancsai 
szerint, aki azért korrekt szin
tén mind a három körben, mert 
nem tud másmilyen lenni, az az 
„igaz vadász"!

Ezt a normát vállaljuk és kö
veteljük meg magunktól - 
hogy másoktól is megkövetel
hessük.

N agy  M ik ló s, Budapest: Kö
szönjük kedves sorait, a régi és 
az új Nimród összehasonlításá
ról megfogalmazott vélemé
nyét, és a lapunkról írott dicsé
retét. Örömünkre szolgál, hogy 
10 év elteltével ismét a vadá
szat szerelmese lett, s mint te
rület nélküli vadász, már nem
csak hajtóként hódolhat szen
vedélyének. Sajnos egyetér
tünk Önnel, amit a fácánkibo
csátásokról, a vadbőségről, a 
nagyüzemi orvvadászatról ír, 
mint ahogy egyetértünk abban 
is, hogy „sokkal szigorúbban 
kellene a vadorzókkal szemben 
eljárni, a törvények szigorításá
val jobb eredményt lehetne el
érni". Mi is további sikereket 
kívánunk Önnek, és várjuk je
lentkezését a Vadászati Kultu
rális Egyesületben.

Mire szabad vadászni 
a környező országokban és itthon?
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APRÓHIRDETÉS

H IR D E T É S I  K E D V E Z M É N Y E K :
A  Vadászati Kulturális Egyesület tagjai 
M é m A r*  é t valam ennyi Á llást kereaő 
u i m i r a  ingyenes az apróhirdetés. A  
vedét*ér••ságo fc által beküldött rövid 
halálozási értesítések u gyan csak  díj
mentesek.

M in d e n  egyéb hirdetésért fizetni 
kell.

A  hirdetéseket levélben  vagy  szemé
lyesen, m inden hónapban  22-é ig  szi- 
veskedzenek IcAÖni.

7,02-ei m agyar golyós puska. 3-9x40  
TASCO távcsővel szerelve eladó Érdeklődni: 
Kecskés István. 2345 Apaj. Fő tér 7.

Eladó: V iktória duplasórétes 20 a s  jó áM*
pótban. Szűkítése 0.9/1.1. Ar. 40 E Ft. Vennék: 
20-as. dupla kolsókakasos vagy 28 es. eset 
lég 41D*as kétcsövű. sórétes fegyvert. Érdek
lődői: 06-62/341 295-ós telefonon 18 óra 
után.

E ladó  7 m m  Rem ington  M a g n u m  S a k o  
Stutzen típus, 1.5 éves. távcsővel szerelve. 
11.7 Nosler lövedékhegy. 150 db 30.06 oshoz. 
Vásárolnék gravírozott Merkel Bockot újszerű 
állapotban. Érdeklődni: 06 30/457-140.

M C  2 V e s  sörétes fegyverhez új vagv hasz
nált csővel vásárolnék. Minden megoldás ér

dekel. Ajánlatokat a 82/423 064-es telefonon 
várok.

1995. évi gyártású  Steier Menlteher 7 mov
M  Remington MagfHjm golyós lőfegyver 
8 >« 56-os Zeiss távcsővel, gyán szereléssel el
adó Érdeklődni: Rai^ss Mátyás. 8400 A)ke. 
Bányász u. 1.. tel.: de: 88/311 355. du: 
88/312033.

30.0 6 -os Z K K  600>as go lyó s fegyver, MIK- 
KO 44x12 *5 6  os céltávcsővel valamint 
3006-os Zastava golyós fegyver HAKKO 
3-9 » 56-os céltávcsővel eladó. Érdeklődnr. 
06 66/388 130.

20-as pum pálóe W inchester tűszerű áttapot- 
bán eladó érdeklődni. 201- 1283-os telefonon 
lehet.

Bevadászott szlovák kopópár eladó. Érdek
lődni: Demeter Sándor. Eger. Vályí út 4.. tele
fon: 36/320-576.

Szá lk ás  tacskó, kitűnő küllemű, fogós kan fe
dez Kölykök kaphatók. Érdeklődni: Szebó Zol
tán. 7044 Nagydorog. Széchenyi u. 39.. tele 
fon: 75/333 482

Küszhegy i szá lkás szőrű ta c sk ó  kennelben 
Németország legfogó&abb kanja fedez né
met-francia monkachampion. Kutiemgyóztes
vadász szülőktől kölykök előiegyezhotók. Ér
deklődni: Mikó Ferenc. 8600 Siófok. Küszhe
gyi u. 1/E. telefon. 06 84/312-4 ia

4  hónapos hannoveri vérebköfykök, kiváló
törzskónywel. d tve. vadászó szőlőktől el 
adók. Érdeklődné: Tóth József. Pécs. Felső u.
1.. telefon: 72/440-173.

Ném et vizsla kö lykök, kiváló vadász szülők
től eladók. Érdeklődni: 37/320 172.

6  hónapos, drótszörü ném et vizsla  szuka e l
adó Törzskönyvezett, szép küllemű. )ó va- 
dászösztőnnel. Tel.: 74/316490 hétköznap 
reggel 8-9 óra között.

2 éves ném et vizsla alap«domftott és vadász- 
tatott eladó Telefon 36/359^427.

30  éves, n ő s vadgazdá lkodási techm kus,
12 éves gyakorlattal, nagy szakmai elhivatott 
Sággal állást keres nagy vadas vagy vegyes va
das területen. Érdeklődni: ..Dunántúl" jeligére 
a szerkesztőségben.

M N B  D o lgozó i V e  felvesz vadőrt. Követel
mény: rendezett család* körülmény, gépjármű 
és traktorvezetői engedély, leinformálhatóság, 
kézzel írott önéletrajz Fizetés megegyezés 
szerint. Szolgálati lakás 3 szoba, összkomfor
tos családi ház. meiléképúlotekkel. óUattanási 
lehetőséggel. 1 hektár művelésre alkalmas 
földterülettel Jelentkezni az M NB Dolgozói 
Vadásztársaság 2371 Debas. Mántelkiu. 1. el
men lehet 1995. október 30  ̂ig.

5000 db 12 hetes vadkacsa eladó. Érdek
lődni MAVAD-Béke Kft.. Gyomaendrőd. 
66/386-230.

K orongdobó  gépet hobbi, verseny- ée pár-
curs korongra 12 500 Ft-tói. valamint köny- 
nyű. összehajtható magasleseket 7900 Ft töl 
U  postaköltség) szállít az INTERM AS Kft. te 
lefon: 66/321 151. fax: 66/441-029.

N agyvad a s területnek dinnye eladó. Meg
egyezés szerint, selejt bika kilövése is érdekel 
Érdeklődni: Harangozó László, lajoskomárom. 
Komáromi u. 81.

Kikészített pézsm apocok bőrök <40 db) egy
ben eladó Érdeklődni: 62/341 296. 18 óra 
után.

N a gy  é s  k is  teljes ét ményú, továbbá színesen 
is másoló fénymásológépeimet értékegyezte
téssel az alábbiakra cserélem: trófeák. hu»a 
tott agancsok, vedászattal-természettel kap
csolatos festmények, vadásztórók. számszer
í j  sörétes golyós vadászfegyver, vadprémek, 
rovar- ás lepkegyújtemény. kövület-, ásvány 
gyűjtemény, tengeri cs ig a . kagylögyűftemény. 
terepjáró gépkocsi, vadászház. Érdeklődni. 
60/346 345

Trófeagyüjtemény eladó. Érdeklődni 
1)3 3358 szombat-v— émapi_________________

A  D ian a  Antikvárium  az ország egyetlen soe 
ciáks vadász-horgász antikváriuma. Kínála
tunk: Kittenberger (szerk.) Nimród évfolya 
mok. 1945 előtt megjelent klasszikus vadász
könyvek és 1945 utáni vadószkönyvek és va 
dászüjságok évfolyamai. 6900 Makó Zdnyi u.
34.. telefon. 62>4>1-561 és 62;41^68Q.
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A miniszterség elmúlik, 
a természet szeretete egy életre szól

INTERJÚ DR. SUCHMAN TAMÁSSAL

SZEPTEM BER 19-ÉN AZ OM VV ELNÖKSÉGE ÚGY DÖNTÖTT. HOGY SZÉP 
TEM BER 28-ÁRA Ö SSZEH ÍV JA  AZ O RSZÁGO S VÁLASZTM ÁNYT. A VÁ
LASZTM ÁNY FO G JA  ELDÖNTENI AZ ELNÖKVÁLASZTÁS IDŐPONTJÁT. IL
LETŐLEG ABBAN IS  ÁLLÁST FOGLAL. HOGY M ÓDOSÍTJA VAGY SEM  AZ 
ALAPSZABÁLYT. A MÓDOSÍTÁS LÉNYEGE. HOGY A JÖ VŐ BEN  A SZÖVET
SÉG I ELNÖKÖK ALKOTJÁK M A JD  AZ OM VV ELNÖKSÉGÉT ÉS  500 VA 
DÁSZ DELEGÁLHAT EGY KÉPVISELŐT AZ ORSZÁGOS KÜLDÖTTKÖZGYŰ
LÉSRE. (EDDIG A 21 TERÜLETI-M EGYEI VADÁSZSZÖVETSÉGBÓL CSAK 11 
SZÖ VETSÉG KÉPVISELTETTE MAGÁT AZ ELNÖKSÉGBEN.) SZEPTEM BER 
7-ÉN AZ OM VV VÁLASZTMÁNYA ÁLTAL MEGVÁLASZTOTT JELÖLŐBIZOTT
SÁG AZ ELNÖKVÁLASZTÁSSAL KAPCSOLATOS ÁLLÁSPONTOK EGYEZ 
TETÉSÉRE Ö SSZEH ÍVTA A TERÜLETI-M EGYEI SZÖ VETSÉGEK ELNÖKEIT. 
EZEN A TALÁLKOZÓN DERÜLT KI. HOGY A KORÁBBI NYOLC JELÖLT KÖ
ZÜL MÁR CSAK HÁRMAN PÁLYÁZNAK AZ OM VV ELNÖKI T ISZTSÉG ÉRE: 
BÁNFFY GYÖRGY SZÍNM ŰVÉSZ. O RSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ  (AZ EL
MÚLT ÖT ÉVBEN  Ö LÁTTA EL AZ ELNÖKI FUNKCIÓT). DR. BOSÁNSZKY 
LA JO S, A BM FŐOSZTÁLYVEZETŐJE (A PEST M EGYEI VADÁSZSZÖVET
SÉG  ÉS AZ OM VV ELNÖKSÉGÉNEK TAGJA). VALAM INT DR. SUCHMAN 

TAMÁS O RSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ . PRIVATIZÁCIÓS M IN ISZTER.
BÁNFFY GYÖRGY (67) A DUNA TV HUBERTUS VADÁSZATI MAGAZIN 

JÁ N A K  ADOTT NYILATKOZATÁBAN - ÉRTÉKELVE ELNÖKI TEVÉKENYSÉ-

V A D A SZ LA P: - M ié rt akar a p ri
vatizációs m iniszter az O M V V  el
nöke lenni?

Dr. Suchman Tamás: - Sem a mi
niszter. sem Suchman Tamás nem 
akar elnök lenni. Megkérdezték, 
hogy vállalnám-e a tisztségei, s mint 
vadász, az úgynevezett vadászati lob
by tagja, ez elől nem zárkóztam el. 
sőt megtiszteltetésnek vettem, hogy 
a személyem bekerült a jelöltek kö
zé. Egyébként pontosan tudom, hogy 
a miniszterségem elm úlik, de a vadá
szaton keresztül megszerzett termé
szetszeretetem. a magyar vadért, a 
vadászatért, a vadgazdálkodásért és a 
vadászokért érzett felelősségem egy 
életre szól. Ezt ne tekintse program- 
nyilatkozatnak. mert teljesen függet
len attól, hogy megválasztanak vagy 
sem a Védegylet elnökének.

V A D Á SZ LA P: - M ilyen 
Ö n?

vadász

Dr. Suchman Tijmás: - Marcaliban a 
lakásomtól 500 méterre már vadász
hatom. csak a vasúton kell átmen
nem. Azt hiszem, nem tartozom a 
„húsvadászok" táborába. Legtöbbet 
vaddisznóra vadásztam, de azt is el
mondhatom. hogy a legeredményte
lenebbül. Két éven keresztül hajtot
tam egy babos kocát, addig nem lőt
tem mást. amíg terítékre nem került. 
Ez valami megszállottság lehet ná
lam. mert hasonló voli a helyzet egy 
rendellenes agancsú őzbakkal is. 
amelyiket három éven keresztül pró
báltam meglőni, s amíg fel nem ke
rült a szobám falára ez a fantaszti
kus. hátrahajló agancs, addig nem

érdekelt más őzbak. Lehet, hogy so
kan a nem vadászok közül kinevet
nek majd érte. de az igazi vadászok 
megértik, bármennyire is szerettem 
volna, de télen még nem sikerült ró
kát lőnöm, pedig amíg tehettem, 
amíg az. időm engedte, igencsak pró
bálkoztam vele. Ha ehhez hozzáte
szi, hogy - egyetlen fácánozás kivé
telével - vendégként még nem lőttem 
vadat, hogy magammal szemben va
gyok a legszigorúbb „fegyelm i b i
zottsági" elnök... megítélheti a va
dászmi voltomat. Am ikor az IB  tagja, 
gazdasági vezetője voltam a vadász- 
társaságnak. megismertem mindazt 
a nyűgöt és nehézséget, amit manap- 
ság egy vadásztársaság életben tartá
sáért tenni kell vagy tenni lehet. 
Közvetlenül érzékeltem, mit jelent a 
haszonbérleti szerződést megkötni.

GÉT - ELMONDTA. FÖ ÉRDEM ÉNEK TARTJA. HOGY SIKERÜLT M EGAKA 
DÁLYOZNI EGY ELHIBÁZOTT VADÁSZATI TÖRVÉNY M EGSZÜLETÉSÉT... 

ŐT LAPUNK OLVASÓINAK NEM KELL BEMUTATNI.
DR. BOSÁNSZKY LA JO S  (53) AZ ÁLLAM- ÉS  JOGTUDOM ÁNYI EGYE

TEM EN SZERZETT DIPLOMÁT. 1965 ÓTA A KÖZIGAZGATÁSBAN DOLGO
ZIK. 1970 ÓTA VADÁSZ. TÖBB MINT 10 ÉVE A PEST M EGYEI NÁ0LER 
HERBERT VT. ELNÖKE. 1981-TŐL 1990 IG A MAVOSZ PEST M EGYEI IB-TIT- 
KÁRA V 0 U . 1990 TÖL TAGJA AZ OM VV ELNÖKSÉGÉNEK. (LAPUNKBAN 
ADOTT PROGRAMNYILATKOZATÁT KÖVETKEZŐ SZÁM UNKBAN KÖ

ZÖ LJÜK .)
AZ ELNÖKJELÖLTEK KÖZÜL TALÁN A LEG KEVESEBBET DR. SUCHMAN 

TAMÁSRÓL TUDHATNAK OLVASÓINK, AKI 1954 BEN A SOMOGY M EGYEI 
M ARCALIBAN SZÜLETETT, A PÉC SI TUDOM ÁNYEGYETEM EN SZERZETT 
JO G I DIPLOMÁT. A M ARCALI JÁ R Á S I HIVATALBAN. M A JD  A VÁROSI TA
NÁCSBAN ÉS A M ESZTEGNYÖI LADI JÁ N O S MGTSZ BEN DOLGOZOTT.
1989-BEN A BUDAPEST BANK M ARCALI FIÓ KJÁN AK IGAZGATÓJA VOU.
1990-TÖL O RSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ . JELEN LEG  A KORMÁNY - PRIVA

TIZÁCIÓ S TÁRCA NÉLKÜLI M IN ISZTERE.
1982-TÖL VADÁSZIK A SOMOGY M EGYEI TÁNCSICS VADÁSZTÁRSA

SÁGBAN, AHOL EGY CIKLUSBAN GAZDASÁGI VEZETŐ VOLT. M A JD  
1989 TŐL A FEGYELM I BIZOTTSÁG ELNÖKE.

szövegében hosszú távon szabályozza 
a vadászat helyzetét, természetesen 
egyeztetve és egységben a természet - 
és környezetvédelemmel. Minden 
más a törvényből fog következni, be
leértve a vadászat szervezeti struktú
rájának átalakulását is. Meggyőződé
sem, hogy a vadnak állam i tulajdon
ban kell maradnia és a vadászati jog 
hasznosítása során, a megfelelő fel
tételek kidolgozásával kell a földtu
lajdonosokat érdekeltté tenni. A  
földtulajdonosoknak bizonyos terü
letnagyság felen jogot kell adni ah
hoz. hogy a saját földjükön, ha meg
felelnek minden feltételnek, vadász
hassanak. Remélem, hogy ki fog ala
kulni a földtulajdonosok választmá
nya. am ivel a vadászoknak meg kell 
majd egyezniük. Ez természetesen a 
vadászoknak pénzbe fog kerülni és a 
területek újraosztását is jelenti, de 
ettől nem kell megijedni, kétségbe
esni. mert csak'az igazságos bérleti 
viszonyok fogják megteremteni a va
dászok és a gazdálkodók közötti bé
két. A  békétlenségnek ugyanis a ma
gyar vadkincs látja kárát. Nagyon 
fontosnak tartom, hogy megszűnje
nek a területes és a terület nélküli va
dászok között az ellentétek, aki va
dászni akar és van rá pénze, meg 
tudja fizetni a vadászai egyre jobban 
emelkedő költségeit, az vadászhas
son. Véleményem szerinl van annyi 
terület, hogy ez a vadászok közötti 
belső ellentét megoldódjon, és a va
dászatban-vadgazdálkodásban van 
annyi tartalék, hogy megfelelő mar
ketingmunkával a működéshez nél
külözhetetlen pénz kitermelhető le
gyen.

- ess -

vadászházat szerezni és helyreállíta
ni. a vadkárokat, a vad- és gépjármű
ütközésekből keletkezett károkat 
rendezni... és a vadászok között ren
det tartani, a fegyelmezetlen, etikát
lan vadászokat megfegyelmezni, ne
tán a vadkultúrára is figyelmet fordí
tani.

V A D Á SZ I.A P : - M ilyen progra
mot valósítana meg az O M V V  el
nökeként?

Dr. Suchman Tamás: - A legfonto
sabbnak most azt tartom, hogy olyan 
vadászati törvény szülessen, amelyik 
a vadon élő állatvilág, a magyar vad, 
és ezen keresztül a vadászat-vadgaz
dálkodás. a vadásztársaságok érde
keit szolgálja. Olyan törvényre van 
szükség, amelyik szellemében és
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Vadásznap
M IND EN  TÚLZÁS N ÉLKÜL. ELÓSZÖR MONDHATÓ EL, HOGY AZ O R
SZÁG O S VADÁSZNAP IGAZI TÁRSADALM I ESEM ÉN N YÉ VÁLT, AM ELY
RE N EM CSAK A RENDEZŐ KNEK, HANEM  A KÖZÖNSÉGNEK IS  „K É 
SZ Ü LN IE”  KELL, AKÁR Ú J RUHÁVAL, FRIZURÁVAL. OLYAN ESEM ÉNY- 
N YÉ NŐTTE KI MAGÁT. AHOL LEHETŐ SÉG  N Y ÍLIK  A M EGNYILVÁNU
LÁ SRA , KAPCSO LATTEREM TÉSRE, AM ELY H O ZZÁ JÁ RUL EGYM ÁS 
G O N D JA IN AK, BA JA IN A K  M EG ISM ERÉSÉH EZ. AZ ORSZÁG 30 HELY
SZ ÍN ÉN . TÖBB M INT HATSZÁZ PROGRAM  VÁRTA A RÉSZTVEVŐ KET. 
ÉS  A SA JTÓ BA N  IS  CSAKN EM  HÁRO M SZÁZ KÖ ZLEM ÉN YBEN . TUDÓ
SÍTÁSBAN  ÉS  EG YÉB M ŰSO RBAN  EM LÉKEZTEK  M EG A  VADÁSZAT
RÓL. BÍZVÁST KI LEH ET JELEN T EN I. HOGY M ERŐ BEN  MEGVÁLTO
ZOTT A KÉP ERRŐ L A M EG LEH ETŐ SEN  ZÁRT VILÁGRÓ L, ÉS  A KÖ-

VETÉLKEDŐ ÁRPÁDHALMÁN
Kemény és sportszerű versenyen mérték össze tudásukat az ország hét erdészeti és vadásza
ti szakközépiskolájának tanulói, az OMVV által szervezett tanulmányi versenyen, szep
tember I-jén, Árpádhalmán. Szaktanárok kíséretében háromfős csapatok vetélkedtek kü
lön az elméleti és külön a gyakorlati ismeretekből, öt témakörben: vadgazdálkodás - vadá
szat, fegyver és lőszerismeret. kynológia, vadászati állattan, természet- és környezetvéde
lem. Az értékelésnél az összesített csapateredmények döntötték cl a dobogós helyeket. A 
belépti egy 25 kérdéses szellemi totószelvény kitöltése volt. de sok múlott a gyakorlati is
meretek összevetésén is. amely során nyomképfclIsmerés, kispuskalövészet, csapdaállítás 
időre, távolságbecslés tarkította a programot. Természetes körülmények között kellett elbí
rálni. agancs alapján őzbakot, gím- és dámbikát. az őzagancs egyedi pontozását önállóan 
is el kellett végezni. Ügyességi feladat volt az őzhívás és a szarvasbőgés természethű után
zása is.
Csapatverseny-eredmények:
I. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola. Szeged (Márta József. Kovács Mihály. Mester 
András)
II. Hermán Ottó Szakközépiskola. Szombathely (Kukor Péter. Nagy Ervin. Takács ÍVtcr)
III. Vtodas Jenő Érd. Szakközépiskola. Mátrafiired (Sipos Viktor. Szőke Attila. Schőn 
Péter)

Egyéni helyezések:
I. Szőke Attila. Mátnifüred
II. Pintér Attila. Csongrád
III. Mester András. Szeged

A szegedi csapat másodszor nyerte cl az OMVV vándorscrlcgét. és ha jövőre is segíti őket 
a szerencse, végleg az iskola tulajdona lesz a szakmai tudás értékes trófeája. A szerencsés 
nyertesek számos értékes tárgyjutalmat kaptak, vadászfelszereléseket, szakkönyveket, vi
deofilmeket.

SZIGETVÁROTT N INCS VESZEDELEM
BARANYA MEGYE

A vadásznapi program már elsején kezdődött a Rucker-aknai lőtéren rendezett megyei 
egyéni és csapatversennyel. A versenyzők közön szoros mezőny alakult ki. egyéniben 
ft>ngrácz Viktor győzött. Arató István előtt. A szombati rendezvény Hubertus-misével kez
dődött. Stíl szerű környezetet nyújtott a szigetvári Makovecz-vigadó. ahol több mint három
száz vadász és vendég hallgatta meg Gráf József országgyűlési képviselő megnyitó beszé
dét. Nagy sikert aratott az erre az alkalomra rendezett megyei trófeakiállítás, amely az ér
deklődésre való tekintettel a hónap végéig fogadja látogatóit. Viszonylag kevesebb őz
agancs és vadkanagyar mellett parádés szarvasagancs-koilekciót láthattak a nézők, ame
lyek között külföldiek is szép számmal voltak. Napközben népi táncosok bemutatója, 
kutyabörze, solymász-. lovas-, íjászbemutató mellen képzőművészeti kiállítást láthattak az 
érdeklődők. Magyar László festőművész és Biber József hivatásos vadász alkotásain kívül, 
tárlaton mutatkoztak be a zselici fotósok is.

IDE EL KELLETT JÖNNI
BÁCS-KISKUN MEGYE

Sohasem derül már ki, hogy mennyien lehettek, de a legóvatosabb becslések szerint is a 
résztvevők - vadászok, vendégek, családtagok - száma jóval meghaladta a tízezret. így 
minden túlzás nélkül elmondható, hogy volumenében az ország legnagyobb vadásznapi 
rendezvényét láthattuk a Bács-Kiskun Megyei Vadászszövetség rendezésében Kiskunfél
egyházán. a városi parkerdő területén, 3-án. vasárnap.

A Hubcrtusz-misÁ - Stcin Ernő és Gábor Imre kanonokok segítségével dr. Dankó Lász
ló. Kalocsa-Kecskemét Főegyházmegye érseke celebrálta, akit sikerült a díszebéd élőn la
punk számára megszólaltatni:

- Az elmúlt években nagy vita zajlott, éppen az Országos Vídásznapok kapcsán a Hu- 
bertusz-misékről. Mi ebben az érsek úr álláspontja?

- Azt hiszem, elég egyértelmű, hiszen itt vagyok, és valóban megfogott a természet kö
zelében élő. az iránt elkötelezcn érdeklődéssel bíró emberek baráti közössége. Sok félreér
tés üsztázódott a viták során és a Vatikánnak sincs semmiféle tilalma, csak a totcmjcllcgű. 
azt szolgáló rendezvényeken tiltja az egyházi személyek jelenlétét, istentiszteletek tartását. 
Ez a rendezvény alapjaiban más. Sokan - bizonyára jó szándékkal - félreértelmezték a kül
sőségeket, például a trófeákat, amelyek ebben a körben egyszerű díszítőelemek, a termé
szet kincsei, amelyek mögött jelentős emberi munka, a vaddal való szakszerű gazdálkodás 
áll.

ZÖ NSÉG  - A LÁTOGATÓK, NÉZŐK. OLVASÓK - V ÉLEM ÉN YÉBEN  EGY
RE ER Ő T EL JESEB B  HANGOT KAP A VADON ÉLŐ ÁLLATVILÁG SZAK
SZER Ű  ÉS  FELELŐ SSÉG T EL JES  M EG Ő RZÉSÉN EK  ÁLTALUNK OLYAN 
SOKAT EM LEG ETT GONDOLATA. KI GONDOLTA VOLNA 1992-BEN. 
AM IKOR CSEKÓ  SÁNDO R „Ö TLETG A ZD A " ÉS  DR. GÁNTI TIBO R. A 
VADÁSZATI KULTURÁLIS EG YESÜ LET  „FR O N T EM BER E I”  SOK-SOK 
FALBA KOPPANVA KÖRBEHORDTÁK A „V É R E S  KARDOT” . HOGY V É 
G ÜL IS  S IK ER Ü L M A JD  A  VADÁSZNAPOT IGAZI ÉS  HIVATALOSAN IS 
VÁLLALHATÓ KÖZÜGGYÉ TENN I.

SZERKESZTŐSÉGÜNK KÜLÖN KÖSZÖNETÉT MOND A TECHNO- 
TEXT KFT.-NEK, HOGY TÁMOGATÁST NYÚJTOTT A VADÁSZNAPI 
TUDÓSÍTÁSOK MEGJELENÉSÉHEZ.

Igazán kiteltek magukért a megye vadásztársaságai, mert minden társaság két-két bog
rács finomabbnál finomabb paprikással várta vendégül a kóstolókat, ki halászlét, ki ő/a. 
szarvast, vaddisznót főzőn nagy mesterségbeli tudással. Igazi társadalmi eseménnyé nőtte 
ki magát a vadászok nevezetes napja, és mindenki ott volt. aki számit. Nem hiányzott a 
..népünnepélyhez”  a gazdag kínálatú kirakodóvásár, a különböző bemutatók, a harsány, és 
vidám hangulatú tombola, amelyen az értékes tárgyakon kívül sok vadászati lehetőséget is 
lehelen nyerni. Az előző nap volt a megyei lövész bajnokság a tiszakécskci Kossuth Vadász- 
társaság pályáján, ahol hazai győzelem született.

A HEGYEK LÁBÁNÁL
PEST MEGYE

Idén a Börzsöny ..főbejárata". Kismaros adón otthont a szinte kimondhatatlan nevű 
(VTKMSZ) vadásznapi rendezvényének. Az Express-tábor hangulatos helyszíne telitalálat 
volt. nem kevésbé a vendéglátó 12 börzsönyi vadásztársaság szívélyes és odaadó házigazdái 
szereplése. Nagy sikert aratott a színészvadászok kedves műsora. Trokán Pétert, a ..Szom
szédok" hányatott s o r ú  erdőmémőkét Bánffy György, az OMVV elnöke avatta tiszteletbe
li vadásszá, annak rendje-módja szerint, nagyot suhintva feszülő hátsójára. (Kár, hogy 
ugyanezt aztán újra eljátszották Dobozon a főrendezvényen.) "falán egyetlen gondot oko
zott a szénagoit helyszínek, programok egymástól való távolsága, mert sokan - éppen az 
információk hiányában - lemaradtak cgy-cgy érdekesebb látnivalóról, amelyben igazán 
nem volt hiány. A természetvédelmi és vadgazdálkodási kiállítás mentes volt bármiféle kul
tusztól. üzenete elsősorban az összetartozást és az együttműködés lehetőségeit tárta a láto
gatók elé. Sok nézőt vonzott a lovas íjászok ősmagyarokat idéző ügyessége, a solymászok 
hagyományőrző programja és a vadász kutyások fegyelmezett bemutatója, amelynek élmé
nyét még a kisebb zápor sem tudta „lehűteni*’. A hazai diplomáciai testület kiválóságai 
szép számmal megjelentek és nagy jelentőséget tulajdonítottak a közvetlen kapcsolat
teremtési lehetőségeknek, éppúgy mint az önkormányzatok képviselői és azok találko
zója, akiket ügyes-bajos gondjaikban képviselnek. És ami talán még ennél is fontosabb, 
találkozási lehetőség nyílott a megye apróvadas társaságainak az egy kor „irigyelt”  nagy va
dasokkal való megismerkedésre, akikre manapság igencsak rájár a rüd. Az a több ezer em
ber. aki eljött, jól érezte magát és ez a mai világban ahogy pestiesen mondják: nem semmi!

A Vadászati Kulturális Egyesület áltól alapított Hubertus Kereszt arany fokozatát kapta 
dr. Sas Gábor, a budapesti MÉMOSZ Vadásztársaság elnöke, ezüst fokozatot kapott Kö- 
veskuty György erdészeti tanácsadó, aki az elmúlt évek során rendkívül sokat tett azért, 
hogy a vadászokhoz széles körben a valósághoz közelebb kerüljenek a kívülállók.

HAJNALIG TARTOTT A FŐRENDEZVÉNY
BÉKÉS MEGYE

Természetesen nem mindenkinek, csak azoknak, akik vállalták, hogy nyilatkoznak a Ju- 
ventus Rádió éjszakai adásának, ahol - az idei országos vadásznapok alkalmából - csak a 
vadászatról volt szó.

Szeptember 3-án. pontban 9 órakor három ejtőernyős ugrott a dobozi vadás/ház sátrak
kal. árushclyekkel körülvett erdei tisztásának közepére, ünnepélyes körülmények között 
behozták a Magyar Vadászok Zászlóját, felhangzott a Himnusz, a Zala megyei Lentiben el
ejtett és az éjszaka ideszállított gímszarvasnak, mint a hazai vadállomány szimbólumának 
a vadászok megadták a végtisztességet. majd Lakos László FM miniszter megtartotta ünne
pi beszédét... és ezzel elkezdődött az Országos Vbdásznapok főrendczvényc. amely mint
egy záróakkordja volt az idei 30 helyszínen zajló, több mint 600 programnak.

1992-ben. amikor a Vadászati Kulturális Egyesület elkezdte az Országos Vbdásznap szer
vezését, az ötletgazdák sem gondolták, hogy ilyen rövid idő alatt, már a negyedik alkalom
mal igazi ficsztává, a vadászok ünnepévé, rangos országos eseménnyé válik a rendezvény. 
Sok minden változott az évek során, de talán a leglényegesebb, hogy mára a vadászoknak 
nem kell szégyenkezniük vadászmivoltjuk miatt, a közvélemény is áthangolódott, már nem 
olyan egyoldalúan vadászcllencs a sajtó, egyre többen ismerik és értik meg a vadászat-vad
gazdálkodás jelentőségét, fontosságát. Ha semmi más, ez mindenképpen a vadásznap. idén 
már „vadásznapok”  javára írható. Tulajdonképpen ezt hangsúlyozta megnyitójában és az 
ezt követő vitafórumon adott válaszában a miniszter is. hozzátéve, hogy bízik abban, a ké
szülő törvény végleg rendet teremt majd a vadászok, erdő- és mezőgazdák, bérlők és tulaj
donosok között.

Ahogy kisütött a nap, érezhetően mind többen ténferegtek, vásárolgattak, kóstolgatták a 
bográcsokban rotyogó pörkölteket vagy kisebb-nagyobb csoportokban beszélgettek, vitat
koztak. A téma szinte mindenhol a vadászat, a vadászat jövője volt... és nem utolsósorban 
az az öröm, hogy „életben vagyunk és újra találkoztunk” !

— — ■
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Vadásznap
TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁS 

LILLAFÜREDEN
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

A Vadászok és Vadgazdálkodók Észak-Magyarországi Területi Szövetsége 3-án. vasárnap 
rendezte meg az országos vadgazdálkodási és vadászati konferenciát. Dr. Székely László el
nök nyitotta meg a rendezvényt, amelyre szép számú érdeklődő gyűlt össze a Lillafüredi Pa
lotaszállóban. Dr. Kis Zoltán FM államtitkár részletesen ismertette a vadászat várható jogi 
szabályozását, majd dr. Tcmesi Géza. a KTM Természetvédelmi Hivatal osztályvezetője a 
természetvédelem és a vadgazdálkodás kérdéseiről tartott előadást. Dauner Márton, az FM 
Erdészeti Hivatal elnöke az erdőgazdálkodásról beszélt, ennek során megtudhattuk, hogy az 
1712 ezer hektáros hazai erdőállományból több mint 700 ezer ha magántulajdonban van.

Érdekes volt dr. Bökönyi István (ORFK Közbiztonsági Főigazgatóság) előadása. Jelen
leg 77 ezer fegyvertartási engedély van az országban és 153 ezer fegyver, ebből 73 375 sö
rétes puska. 41 734 golyós puska és 7268 kispuska. Területi megoszlásban Budapest és 
Pest megye vezet, utána Borsod-Abaúj-Zeinplén megye a sörétes puskák számát és So
mogy megye a golyós puskákét illetően. Tanulságos volt a s/abálvsértésck ismertetése, 
amelyet a vadászok követnek cl fegyvereikkel, sokszor szinte akaratlanul. Végül szó esett 
a rendőrség és a vadászok együttműködéséről is. Dr. Bán István a magyar gímszarvas hely
zetéről beszélt, dr. Nagy Domokos Imre a vadászirodalomról, -képzőművészetről. Az ere
deti program szerint ebédszünet után került volna sor a vitára, de néhány előadó több időt 
használt fel a tervezettnél. így már három óra leié járt. amikor az előadások befejeződtek. 
Ezért azonnal lehetett kérdezni az előadókat. A kérdések a várható törvénnyel, továbbá a 
fegyver- és egészségügyi vizsgákkal kapcsolatosak voltak. Dr. Bökönyi István ezredes 
megnyugtatta a vadászokat, hogy a fegyvervizsgát nem kell megismételniük, csupán érvé
nyes egészségügyi vizsga a feltétele a fegyvertartási engedély meghosszabbításának.

A hosszúra nyúlt konferencia résztvevői végre szabadba kerülve, gyönyörködhettek a va
dászkutya-bemutatóban a palota parkjában, vagy bent szemlélhették meg a kiállításokat. 
Az idő gyönyörű volt. ez is hozzájárult ahhoz, hogy mindenki kellemesen érezte magát.

MÉG ESTE SEM  TUDTÁK ABBAHAGYNI
CSONGRÁD MEGYE

A vadásznapi rendezvény nek ismét a Bcdő Albert Szakmunkásképző Intézet adott otthont 
Ásotthalmon. Lchmann István, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg az ünnep
séget. majd az ásotthalmi plébános celebrálta a Hubertus-misét. Ezt követően Szeme László, 
a megyei szövetség elnöke a Hubertus* Kereszt bronz fokozatát nyújtotta át Klivényi Károly- 
nak (zákányszéki Nimród Vt. elnöke) és Mráz Jánosnak (szegedi Széchenyi Vt. tagja), az el
múlt évek és az idei vadásznapi rendezvények előkészítésében végzett jó munkájáért.

A meghirdetett programok közül a lovasbemutató elmaradt, helyette viszont a mórahal- 
mi majorettcsoport mutatta be - nagy sikerrel - műsorát.

Az íjászbemutatót követően bárki kipróbálhatta az tjjal-ny íllal lövést. A sikert igazolja, 
hogy - megirigyelve a hódmezővásárhelyi íjászokat -, a szegediek is önálló íjászklubot 
hoznak létre.

A koronglövészetet ifj. Égető József nyerte szétlövéssel Tóth András előtt. A trófea- és a 
képzőművészeti kiállítást, a természctfilm-vetítési több. mint ezren tekintettek meg. a szó
rakoztató lövészetnek olyan sikere volt. hogy még este 7-kor is szóllak a puskák. A vadász- 
nap sikerét nagyban elősegítette a szakmunkásképző intézet valamennyi dolgozójának aktív 
közreműködése. A vadásznap eseményeiről a szegedi körzeti televízió is beszámolt szep
tember 21-i adásában.

AKI ELJÖTT, NEM CSALÓDOTT
GYÓR-SOPRON-MOSON MEGYE

A Győri Erdész-Vadász Lövész Klub kertvárosi lóterén az érdeklődőket gazdag program 
várta a kél napon, amely nek még az időjárás is kedvezett. ..Sajnálatos, hogy hazánkban a 
vadászat ügyében mindig szélsőséges nézetek csapnak össze" - jelentette ki megny itójában 
dr. hírubszky János, a Kisalföldi Nkdászxzövctség titkára, aki elmondta: szükséges a talál
kozás lehetősége, ahol a vadászat és vadgazdálkodás valós helyzetét megismerhetik a kí
vülállók. mert az ellentét feloldása szükséges a magyarországi vadállomány fennmaradása 
érdekében. Laczik Lászlónak, a lövészklub vezetőjének szavai után megkezdődött a neve
zés a négy kategóriában meghirdetett lövész verseny re. és a látogatók megtekinthették a 
természci- és környezetvédelmi bemutatót, vetélkedőkön vehettek részt, családi progra
mok keretében. A trófeák és fegyverek kedvelőit is kiállítás várta, a hivatásos és sportvadá
szok börzén cserélhették portékáikat, a gyerekek légpuskával, illetve fénypuskával mérhet
ték össze ügyességüket. A győri állatkert jóvoltából pónihátra kaphattak az ..aprónépek". 
A vadászkutya-kedvelők izgalmas bemutatót láthatlak, felvonullak különböző fajtájú va
dászkutyák. ismertetve azok munkáját, majd ezt követte a vizslabcmulató. amely rendkívül 
látványos még a nem vadászoknak is. A lövészversenyen burgenlandi, szlovákiai, erdélyi, 
kárpátaljai csapatok is részt vettek. A vadászünnep alkalmából került sor az idei Hubcrtusz 
Keresztek átadására. Az Országos Vadász Kamara és a Vadászali Kulturális Egyesület által 
adományozott Hubertus Keresztet Laczik Zsolt, a lövészklub vezető edzője és Horváth 
Miklós gazdasági vezető, sportvadász vehette át.

VADÁSZOK, AZ ERDÉSZEKKEL
HEVES MEGYE

..Kodellik a Mátra" - ez jutott eszembe, mikor az Országos Vadásznapok Heves megyei 
rendezvényére. Pa rád fürdőre tartottam. Gyöngyös felől egés/on a Mátra gerincéig sűrű. 
kodszerű párába bújt az erdő. s a lompos csófcllwk semmi jót sem ígértek a szervezőknek. 
Szarv-asbógésre a legjobb idő - gondoltam, mert egy vjdász minden rosszban talál valami

jót. Aztán ahogy az út lefelé fordult, tisztulni kezdett az idő. s mikor a párád fürdői Káro
lyi-kastély parkjába értem, mintha már valami fényesség világított volna ál a felhőkön. Va
lószínűleg Szent Hubcrtusz közbenjárása sikerrel járt. az Úr meghallgatta a szabadtéri mi
sére összegyűlt 200-300 hevesi vadász fohászál. mert az cső elállt, sőt később - még ha 
csak pillanatokra is - előbújt a nap. A mise után a kastélyparkban preparátorok. bőrdísz
művesek. kereskedők sátrai várták az érdeklődőket. A szokatlanul hűvös időjárás ellenére 
is szép számban megjelent érdeklődők megcsodálhattak néhány tcrcpjárócsodát. szomju- 
kat olthatták a büfében. A Toboz Kfi. éttermében dr. Tardv János, a KTM helyettes állam
titkára. az ünnepség egyik fővédnöke ny itotta meg a vadásznap tiszteletére rendezett kiállí
tást.

A kastélyparkban közben főtt a szarvaspörkölt, s íjászok kápráztatták cl tudományukkal 
a megjelenteket.

A rendezvény fényét emelte, hogy azon Schmotzer András, az Országos Erdészeti Egye
sület elnöke, a Mátra-nyugat-bukki Erdő- és Fafeldolgozó Rí. vezérigazgatója is megjelent.

Az immár hagyománnyá váló vadásznapi ünnepségei vadászbál zárta, amelyet dr. Bo- 
sánszky Lajos, az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnökségi tagja ny itott meg. A je
les. vadűzésben fáradt szent ünnepén a hevesi erdészek és vadászok - akiknek táncos ked
vét a palóc népi együttes délutáni bemutatója már meghozta - megmutathatták, hogy nem 
csak a kanyargó vadászösvényeken, hanem a táncparkcttcn is megállják a helyüket.

AZ IDŐJÁRÁS NEM KEGYELMEZETT
NÓGRÁD MEGYE

Már harmadik alkalommal zavarja meg az időjárás Nógrádban a Vadászok Napját. Szom
baton hol esett, hol elállt, de egész nap vigasztalanul cl volt borulva. Hiába állított össze 
a szervezőbizottság igényes programot, a rossz idő miatt a vártnál lényegesen kevesebben, 
hozzávetőleg ezren látogatták meg a különböző helyszíneket.

Az érkező vendégeket és Palotás lakóit már 9 órától hangulatos térzene köszöntötte. A 
rendezvény hivatalos megnyitásaként Molnár Pál. a szervezőbizottság elnöke. Kis Gergely. 
Palotás község polgármestere, és Plachy Péter, a Nógrád Megyei V&dászszövetség elnöke 
köszöntötte a megjelenteket. Ezután Rottcnhoffer Attila, a Nógrád Megyei Vadászszövet
ség titkára hat vadász számára adott át Hubcrtusz Kereszt kitüntetést. A római katolikus 
templomban Hubertusz-misét celebrált Hupka József plébános. A művelődési otthonban 
vidám zenés szórakoztató műsort hallhatott a közönség. Ezzel párhuzamosan a gyermekek 
részére szellemi vetélkedői, az iskolaudvaron lövészetet, a paloiási tónál pedig gyermek- 
horgászversenyt rendezlek. A részt vevő vadászok és családtagjaik, valamint a meghívott 
vendégek ízletes szarvaspörköltet kaptak ebédre. A délutáni program is rendkívül sokrétű 
volt. Gyurpusztán rendezték meg a nagy érdeklődéssel kísért koronglövészetet. A művelő
dési otthonban a színes kulturális program keretében fellépett a kazárt néptáncegyüttes, a 
..Csikó" népzenei együttes, a kartali asszonykórus. Maczkó Mária népdalénekcs. Szeles 
András cileraművész. Emellett nonstop lermészctfilm-vetítésl láthattak az érdeklődők. A 
palotási tónál vadászkutya-bemutató volt. A kulturális műsorok után a vállalkozó kedvű va
dászok állathangulánzó bemutatót tartottak. Ezután került sor a nagy érdeklődés mellett 
megtartott tombolahúzásra, ahol értékes díjakat, köztük vadászati lehetőségeket is kisor
sollak. A rendezvény mellett nagyon sokan megtekintették a művelődési otthonban meg
rendezett természeti témájú festmény-, trófea- és vadászatieszköz-kiállítást. A hivatalos zá
rás után a jókedvű közönség vadászbálon vett részt.

NÉPÜNNEPÉLY NAGYSALLÉRBAN
SOMOGY MEGYE

A vad tisztelete és a vadállomány megőrzésének szükségessége volt a legfontosabb ..üzenete" 
Ivusz Tamás vezérigazgató megnyitó szavainak, amelyet dr. Suchmann Tamás privatizációs 
miniszter köszöntő szavai követtek. Somogyországban a nevezetes napnak már komoly ha
gyományai vannak és értenek hozzá, hogyan kell igazi örömünneppé tenni, ahol a nézősereg
- több mint hétezer látogató - apraja-nagyja jól érette magát. Vblt helikopteres sétarepülés, 
lovaglás, kocsikázás, ménesbemutató, kirakodóvásár, céllövészet, ökörsütés. íőzőverseny. 
munkakutya-bcmuiató és ezer más látványos program, ahol mindenki talált magának szóra
kozást. A főzőversenyt II induló közül Pápai József nyerte, három együttesen induló hölgy 
előtt. A tombola fődija, egy 2.5 kilós agancsú dámbika elejtése volt. Nagy sikert aratott az 
Ihos József-Bajor Imre páros fergeteges humora Aki ott volt. nem bánta meg.

KÖTÉLHÚZÁS, RÖNKDOBÁLÁS
SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

A Ramocsaházi Nimród Vadásztársaság adott otthont a rendezvénynek szeptember 2-án, 
Székely községben. A program a Szabolcs Kupa országos skeei- és traplövőverscnnycl kez
dődött. amelyet a Nyíregyházi Munkás Vi. csapata nyert meg. második a Nyírségi Nimród 
Vt.. harmadik a Hajdúnánási Kossuth Vt. lelt. Egyéniben Magyar József bizonyult a leg
jobbnak. mögötte Nagy Csaba végzett (mindketten a Nyíregyházi Munkás Vt. tagjai). Haj- 
zer Lajos lett a harmadik (Nyírségi Nimród Vt.).

A lövészetet követő vadpőrköltebéd után tombola következett, az ebédjegyek számait 
húzták ki. Míg a felnőttek délelőtt lőttek, a gyerekek lerajzolták élményeiket. Szilágyi 
Zsuzsika 6 éves kislány Ózek az erdőszélen című rajza tetszett a zsűrinek a legjobban. Juta
lomként csokoládé járt. amiből nemcsak a győztesnek, hanem minden gyereknek jutott.

A délután az öntcledt játékoké volt: az öt-öt férfiből álló csapatok kötélhúzását (győztes 
a Nyírségi Nimród Vt.) a nőké követte (Hajdúnánás), majd a gyerekek következtek, amit 
a lányok nyertek meg. A hatalmas farönköt 5 méter fölé dobták a legjobbak (Erős Pál. ifj. 
lacikö István és Somogyi István): a 15 kilogrammos kalapács dobása sem volt könnyű fel
adat (Horváth István. Enis Pál. Ráti János); ezt követően autót kellett elhúzni 15 méterre. 
A legrövidebb idő alatt Hajzer Lajos teljesítette a feladatot. Az özbekúszást ki fesz nett zsi
nórok alatt, egyenlő feltételek között, időre végezték. Kulon-külón versenyeztek a gyere
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kék (Szilágyi Zsuzsika és Szabolcs, itj. Szakács Zoltán), a férfiak (ifj. Lacikó István, dr. 
Tóth Árpád. Rilkovics Tibor), a gyengébb nem tagjai közül Jakab Edit bizonyult a leg
jobbnak.

A hangulat vidám és családias volt. sajnos a hűvös, szeles idő sokakat visszatartott az 
ünnepségről.

PROTOKOLL ÉS NÉPÜNNEPÉLY
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Mivel a megyében több helyszínen is terveztek programokat, hogy a távolságok ne okozza
nak gondot és senki ne kerüljön időzavarba, megszületett az ötlet: a megyei vadásznapok 
megnyitóját Tisza löki váron már pénteken este megrendezik, ahová meghívták dr. Kiss Zoltán 
FM-államtitkárt és Vajai László FM vadgazdálkodási főosztály vezetői, tartsanak tájékoztatót 
a készülő vadászati törvényről, illetőleg a vadászati rendelet módosításáról. Akit a téma érde
kelt a vadásztársaságok vezetői közül, szinte mindenki ott volt a tiszaföldvári Gott-kastély ud
varán felállított sátorban. A többórás tájékoztatón elhangzott információk láthatóan nem lel
kesítették túlságosan a vadászokat, jó néhányan érezték úgy, nélkülük születik majd meg a 
döntés a vadászat jövőjéről. És ez nem fanyalgás. sokkal inkább tény. amit az is tükröz, hogy 
nincs min vitatkozni, ha a partnerek egyike nem is tudja, miről lehetne vagy kellene a véle
ményét nyilvánítani. A vadászati törvénytervezet munkapéldánya ugyanis nem publikus. mint 
hajdanában a szamizdatok. úgy terjed a 42 oldalas tervezet kézről kézre, vadásztól vadá
szig... bár. mint azt az FM illetékeseitől megtudtuk, az egyeztetések periódusában nem zár
kóznak majd cl a tervezet lényegének, sarokpontjainak közlésétől.

HÚSZ TÜNDÉR A TISZA-TÓNÁL
ABÁDSZALÓK

A Hubertus Vadásztársaság az idén is méltó módon ünnepelte meg az országos vadászna
pot. A megnyitó zászlóavatással kezdődött, majd a kunhegycsi általános iskolások kedves
kedtek színvonalas műsorukkal. Az ünnepi beszédet a vadásznap védnöke, Herbály Imre. 
a Jász Nagy kun-Szolnok megyei közgyűlés alclnöke, országgyűlési képviselő tartotta. Is
mertette a megye vadgazdálkodási helyzetét, majd kiemelten hangsúlyozta, hogy az Or
szággyűlésben erősen kell azoknak a képviselőknek a vadgazdálkodás érdekében lobbizni, 
akiknek mindez szívügy, hiszen az ellentábor nagyon erős. A megnyitó után a kb. 300 főt 
számláló ünnepi köaönség megtekintette Magyar Ferenc fotóművész kiállítását a trófea be
mutató teremben, amely nagy sikert aratott. A lópályán is elkezdődött a házi bajnokság a 
Fülöp Kupáért. A versenyen az alapító is indult, mint társaságunk tiszteletbeli tagja. Az 
idén is bőkezű volt. akárcsak az előző években. A kupát Kontra József nyerte, akit korcso
portban Szabó Gyula, majd dr. Pataky Tibor követett.

A versenyt a bőségtál követte, amelynek tóbb őz és vaddisznó esett áldozatául. Az ebéd 
uán szabadprogram következett, ki a Tisza-tó szépségében, ki szép környezetben és kispá
lyás labdarügó-mérkőzésben gyönyörködhetett. A hangulatút fokozta, hogy közben a pezs- 
dítő zene hatására táncra perdültek a párok mindaddig, míg a Miss Diana-trófea fel nem 
került a húsz csinos lány és asszony közül a szigorú zsűri által kiválasztott Vfcrcs Ferencné 
budapesti lakos fejére. A hangulat másnap hajnalig tartott.

Másnap, szeptember harmadikán. a második alkalommal megrendezésre kerülő Tisza-tó 
kupáért harcoltak a csapatok (2S skcet-, 25 toronykakaslövés).

Eredmények:
1. Petőfi Vt.. Tiszanána (ifj- Tóth Gábor. Godó Ferenc. Bessenyei Béla. Molnár Ferenc).
2. Nádudvari Ve., Nádudvar (Hcrezeg Lajos, (.udman László, Nagy István, Nagy Jó

zsef).
3. Hubertus Vt., Abádszalók (Pataki Tibor, Kontra József. Eszcnyi László. Fehér

Zoltán).
Valamenny i versenyző értékes tárgyjutalomban részesült a támogató. Fülöp Mihály jó

voltából.
Az egyéni győztes ifj. Tóth Gábor (Petőfi Vt., Tiszanána) len 44 koronggal, melyet ke

mény küzdelem árán szerzett meg Bolyhos István (Kunsági Dózsa Vt.) előtt, szétlövéssel. 
Az egyéni főnyeremény egy olasz gyártmányú 12-cs bock sportpuska volt.

BÁCSI, TE VAGY A KIRÁLY?
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

A kérdést Tardoson egy vadász csemetéje tette fel a főzőverseny győztesének, a serlegét ke
zében tartó, boldog vadász társasági elnöknek. - Nem csillagom, a Király az a kövér bácsi, 
ő nyerte a serleget - hangzott a válasz, amire ismét megszólalt a kórus: Pali, te vagy a Ki
rály... és dr. Szagmeiszter Pál nevetve, jókedvűen nyugtázta a jelenlévők elismerését. E kis 
történetet azért írtam le. mert talán a legjobban jellemzi a tardosi vadásznapi rendezvényt, 
ahol bérkilövők és terülctcsek, családtagok, gyerekek és közreműködők, mindenki, aki el
látogatott e kis faluba, egyaránt jó hangulatban ünnepelték a különböző versenyek nyerte
seit. s bár az inkább ..szomorkás*' időjárás ezúttal sem vette pártfogásába a szabadtéri ren
dezvényeket, nem tudta még befolyásolni sem a résztvevők magával ragadó hangulatát.

A Tardosi Bérkilövő Vadásztársaság - dacolva minden korábbi ellenállással, személyes
kedő rosszindulattal - minden évben megrendezte, újabb és újabb ötletekkel fűszerezte va
dásznapi rendezvényét, és idén azzal is büszkélkedhetett, hogy egy országos szakmai prog
ram gazdája lett.

A lényeg a helyszínelés
Hét megye tartotta érdekesnek, hogy valakit clkuldjön Tardosra, a Komárom-Esztergom 
megyei vadászati biztosítási egyesület eddigi tapasztalatainak megismerésére. Az AR- 
GOSZ Biztosító Rt. támogatásával fél évvel ezelőtt hívták életre az egyesületet, és az ered
mény máris látványos: egy hamuddal csökkeni a vad és gépjárműütközésekből keletkezett 
kárösszeg nagysága.

Dr. Jakabházy Miklós - a biztosítási egyesület elnöke - részletesen elmondta az egyesü
let alakításának történetét. A legelső lépés a megyei közgyűlés szándéka w lt. hogy az 
ónálló biztosítási rendszer mellett döntöttek, majd a korábbi három év kifizetett biztosítási 
kárainak alapján megállapították a vadásztársaságok, vadászatra jogosultak díjfizetésének 
arányait. Ezt követte a helyszínelők felkészítése, minden vadásztársaság három vadászt je
lölt ki. akik éjjel-nappal készek az esetleg bekövetkezett ütközés helyszínére azonnal ki
menni és a kárfelvételt elkészíteni. Nagyon fontos, hogy a helyszínre mindig két vadász 
menjen ki, azonnal - a károsult jelenlétében, és vitatkozás nélkül jegyzőkönyvet vegyenek 
fel a történtekről. Természetesen a helyszínelésnek sok apró. de lényeges momentuma van. 
ami a későbbiekben válik/válhat fontossá. A referátumot követő hozzászólásokból néhány 
fontos ..trükk" is kiderült, amelyet ehelyütt - éppen a vadászok, vadásztársaságok érdeké
ben! - e/úttal nem ismertetünk, viszont az érdeklődőknek javasoljuk, vegyék fel közvetle
nül a komáromiakkal a kapcsolatot.

Miért előnyös az önálló biztosítási egyesület a vadásztársaság számára? Egészen egysze
rűen azért, mert így a legolcsóbb a vad és gépjárműütközésből származó károk megtéríté
se. Nem kell kifizetni a biztosítók költségeit, nyereségét, a saját, kis létszámú apparátus 
fenntartása jóval olcsóbb. Az ütközések körülményeit vadászok jegyzőkönyvezik, így ki
sebb az esélye az autós ..csalásának", és nagyobb az esélye a megegyezéses kárrendezés
nek. A biztosítási egyesületnek fizetett alapdíjon felül a kár összegének 30 százalékát, 
mintegy önrészt, továbbra is a vadászatra jogosultnak kell térítenie. így közvetlen a vadász- 
társaság érdekeltsége a lehető legkisebb kártérítési díj megállapításánál. És egy nagyon 
fontos előnye az egyesületi rendszernek, hogy a kártérítési bírósági perekben az egyesület 
felkészült szakértője, jogásza képviseli a biztosítón vadásztársaságot.

A VENDÉGLÁTÓK KÉT NAPIG  
A VADÁSZOK VOLTAK

VESZPRÉM MEGYE
A Bakony fővárosa - Veszprém - az országos vadásznapok keretében adott otthont a szak
ma megyei seregszemléjének, amelyre szeptember első hétvégéjén jöttek össze a téma 
iránt érdeklődők. A helyszín önmagában rangot adott a hagyományos találkozónak, hiszen 
az ország egyik legszínpompásabb, hegyek övezte környezetében található a Kitlcnbcrgcr 
Kálmán Növény- és Vadaspark.

A nagy vadász szobránál mintegy 200 vadász sorakozott fel egyenruhában, a kissé bo
rongásra sikeredett megnyitó napján. A több mint ezer főt számláló publikum előtt felvo
nuló vadászok. íjászok, solymászok. lovászok és kürtösök látványa felejthetetlen élményt 
nyújtott az ott lévőknek. Bánffy György, az O M W  elnökének megnyitója után a helyi 
Megyei Vadász Szövetségnek zászlót adományozott a vadászok összetartozásának szimbó
lumaként. A dr. Szendi József érsek által celebrált Hubcrtus-mise talán a vadásznapi ren
dezvénysorozat fénypontja volt, mivel kiválóan érzékeltette annak történetét. Vadászén kát 
hangsúlyozta szentbeszéde, amellyel példaképet adott a megjelenteknek, s emelte a szakma 
presztízsét. A zászló felszentelése, valamint a vadásztársaságok által a zászlóra felkötött 38 
szalag a szövetség és a tagszervezetek együvé tartozásának jelképét fejezte ki.

Ezt követően az alkalomhoz illő ceremóniával elhelyezték a zászlót a kiállítóterembe. Az 
állandó jellegű trófeakiállítás megnyitását a rendezvénysorozathoz kinőtték, amely sikeres 
és tanulságos szakmai kiállításnak bizonyult a nagyfokú érdeklődés láttán.

Mind e közben Rítt az ízes vadpórkóli - főzőverseny keretében - 10 bográcsban. Az első 
három helyezettnek Bánffy György adta át a díjakat, tréfás hangulatban. A nagyközönség 
is megkóstolhatta a kitűnő vadpörkölteket, amelyhez a méltó elismerés sem maradt el. 
Délután kezdődött cl a vadász vetélkedő, melyen húszán vettek részt. A program jól sike
rült, hiszen igyekeztek a természetadta lehetőségeket kihasználni a zöldövezetben bemuta
tott trófeákkal. A versenyzőknek közel 100 m távolságból kellett minősíteni a szarvasbikát 
és az őzbakot kor. agancssúlya és lőhetőségc alapján. Majd videofelvételről kellett felis
merni hangok és sziluettek alapján a látott állatot. A nap záróaktusaként értékes díjakat 
kaptak a helyezettek. A másnapi műsorban számos játékos vetélkedő és bemutató színesí
tette a vadásznapot, amely inkább a nagyközönségnek szólt. A megéhezettek vadból ké
szült gulyást fogyaszthattak. A parádés lovas bemutató után a gyermekek pónilovaglással 
gyarapították élményeiket, amelyet solymász- és íjászbemutató követett. A vadászkutya
bemutató rendhagyó ..csemegének'' számított az amúgy is gazdag programkínálatban. 
Nagy sikerként könyvelhetjük el a találkozót. A kétnapos monstre rendezvényt az időjárás 
is kegyeibe fogadta, s a szervezők lelkiismeretes és önzetlen munkáját a szépszámú közön
ség méltán ismerte el nagy számú érdeklődésével.

AVATÁS CEREMÓNIÁKKAL
ZALA MEGYE

Az idén n kis híján elmosta az eső a sohollári vadásznapi rendezvényt. A zord időjárás el
lenére több százan jöttek cl meghallgatni a Horváth Albin plébános által celebrált Huber- 
tus-szentmisét. A misét követően ebben az évben először, ünnepélyes vadászavatást tartot
tak. A Zalai Erdőgazdaság Rt. fiatal hivatásos vadászait és a Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetem harmadéves hallgatóit avatta vadásszá dr. Faragó Sándor dékánhelyettes. Ezután 
került sor a Vbdászari Kulturális Egyesület által alapított Hubcrtusz Keresztek átadására. A 
Zala Megyei Vidász Szövetség nevében dr. Fatalin Gyula a Hubertus Kereszt ezüst fokoza
tát adományozta Hajdú Tibornak, a megyei vadászszövetség vadászmesterének, bronz fo
kozatot Szabó Imrének, a Zaíavölgye Vt. fővadászának. A Zaiacrdő Rt. részéről Feiszt Ottó 
vezérigazgató a Hubertus Kereszt ezüst fokozatát adományozta Horváth Jánosnak és bronz 
fokozatát Gerdán László hivatásos vadásznak. Az ünnepélyes szertartások után vadászruha 
divatbemutatót, vadászkutya-, lovas és íjászbemutatókat tekinthettek meg a látogatók. Az 
erdei tombola húzása már szitáló esőben történt, de a jó hangulatot ez sem tudta elrontani. 
A Sohollán-völgyben, mint minden évben, az idén is remekül érezték magukat vadászok 
és nem vadászok egyaránt.
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...AMÍG NEM KESO!
A cím  folytatása a „Vigyázzunk a szarvasra!”  au
gusztusi számunkban megjelent cikknek. A  köz
lésnek két célja volt. Egyrészt ismertesse a gím 
szarvas minőségváltozásának kedvezőtlen tenden
ciáját. másrészt az eredmények azonnali közlésé
vel lehetőséget adjon a szakhatóságoknak, egye
sületeknek s a szakembereknek a szarvasbőgés 
előtti cselekvésre a kedvező változások érde
kében.

A  minőség csökkenése kapcsán felvetődik a 
kérdés, hogy vajon a magyar gímszarvas-gazdái- 
kixiás fő bevételi forrását jelentő trófea fin an ciá lis  
értékvagyon, az egyes évek terítékében miként 
alakul? Ezzel párhuzamosan megvizsgálandó az 
erdei és mezőgazdasági vadkárok nagysága is. Az 
egységes összehasonlíthatóság érdekében vala
mennyi vizsgálatot az 1995-ös árszinten célszerű 
elvégezni. Ennek érdekében a trófea financiális 
érték vagyont, a mezőgazdasági vadkárt és az er
dei vadkárt is 1995-ös forintértékre számítottuk 
át. Az egyes évek trófeaértékét a teljes 152 ezer 
trófea mindegyikének súlyából és a jelenleg érvé
nyes lelövési árjegyzékek középfekvésű áraiból 
számítottuk ki. Az erdei vadkár forintértékét az 
1995-re kalkulált mennyiségi vadkár 100 ezer 
Ft/ha, valamint minőségi vadkár 20 ezer R/ha 
fajlagos értekkel számítottunk az évenként ismert 
mennyiségi és minőségi vadkárterülct segítségé
vel. A  mezőgazdasági vadkárt minden évben az 
aktuális árszinten forintban adták meg. ezért a fo
rintérték változásának figyelembevételére a KSH- 
tól nHígkért árindexek segítségével 1995. január 
1-jére .számítottuk át minden naptári évben. Lehe
tőségünk nyílt ezáltal az 1980 és 1994 közötti idő
szak vizsgálatára.

A  naptári évek függvényében először a trófeaér
ték változását vizsgáltuk. Az alaphalm az és a  tör
vényszerűséget le író  regressziós hantiadfokú poli- 
nom alapján megállapítható, hogy 1990-ig roha
mosan nő a gímszarvastrófeák fin an ciá lis értékxu- 
gyona, ezt követően viszont napjainkig határozot
tan csökken. Figyelembe véve, hogy a kényszerítő 
körülmények miatt a szarvasvadászat hevessége 
nem hogy csökkent volna, hanem nőtt. az előző 
megállapítás azt jelenti, hogy az állomány egyre 
kevesebb és kevesebb financiális érték kitermelé
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sét teszi lehetővé, azaz szarvas-rablógazdálkodás 
folyik.

Az erdei vadkár értékeit a naptári évek függvé
nyében vizsgálva megállapítható, hogy a halmaz és 
a törvényszerűséget leíró regressziós harmadfokú 
polinom  1990-ig emelkedést, utána pedig jelentős 
csökkenést mutat. A  mezőgazdasági vadkár értékeit 
vizsgálva a naptári évek függvényében, a kapott 
halmaz és a számított regressziós harmadfokú poli- 
nom azt mutatja, hogy 1990-ig emelkedik a mező
gazdasági vadkár, ez után pedig csökken.

Érdemes felfigyelni arra a jelenségre, hogy 1990 
után mind a trófea fin an ciá lis értékvagyon, mind a 
vadkár erősen csökken, ami együttesen a szarvasál
lomány igen nagymérvű számbeli visszaesésének

lehet következménye. Ehhez hozzátéve az előző
ekben már megállapított trófeaminőség-csökke- 
nést, összességében aggasztóvá vált a magyar 
gímszarvas helyzete.

Nem lehet nem észrevenni azt az egybeesést, 
hogy 1990 után a vadászati ütemtervek lejáratával 
megszűnt a hosszú távú tervezés. Visszaállítása 
már most késő. halaszthatatlan. A  T V  I Kalendá
rium című műsorának szeptember 5-ei adásában 
az egyik aggódó néző telefonkérdésére kiútként az 
alábbi megoldást tudtam felelni: mielőbbi jogi 
szabályozás (vadászati törvény), hosszú távú ter
vezés. erős ellenőrző szakhatóság (szolgálat) fel
állítása, az írott és íratlan szabályoknak megfelelő 
vadászati módok betartása, illetve betartatása, vad- 
orzás megszüntetése. M inél később kezdjük el, an
nál tovább fog tartani és annál nehezebb lesz.

Ezek után kérdéses, hogy a mai létszám-leépí
tési őrületben a szakhatóságok felelősei mernek-e 
és tudnak-e lépni? Valamennyi szakmai érv az er
dészeti, természetvédelmi és vadgazdálkodási 
ágazat létszámbővítését igényli, minden nyitón 
szemmel járó ember látja ezt. kivéve a mélyen 
tiszteltjeinket, nem pedig a leépítéssel járó köz
tisztviselői munka megkérdőjelezését! S persze a 
pénzkérdés! Egyszerű lenne kijelenteni, hogy a 
vadgazdálkodási alapból kell fedezni a gím 
szarvasállomány minőségi feljavítását, ószintén 
szólva jobban bízom a nemzetközi természet-, 
környezet-, állat-, vad- és egyéb védelmi szerveze
tek anyagi támogatásában és ellenőrzött felhasz
nálásában. Még több m úlik rajtunk, erdészeken, 
vadászokon, természetvédőkön, a nemzeti értéke
ket féltő embereken.

A  sok kényszerítő, gerincet puhító körűimén)' 
közepette ki tudunk-e egyenesedni, és meg tud
juk-e védeni magyarságunk egyik szimbólumát - 
a gímszarvast? Igen! Lehet, hogy sokan ráme
gyünk, mint ahogy már vannak hivatásos vadá
szok. akik nem voltak hajlandók irtani a szarvast, 
inkább otthagyták állásukat, élethivatásukat. 
Meghatódva emelem meg előttük, s a leendők 
előtt sokat látott, elnyűtt kalapomat. Mégis ma
radnak olyanok, akiknek neve ismeretlen, de hét
köznapjaik becsületes munkája a magyar gím 
szarvas megmentőjévé teszi Ó K ÉT !

Bán István

A * •  •

SZAMOK, BŰVÖLET NÉLKÜL
Az elmúlt év összesített részletes országos statisztikája - az illetékesektől kapott tájé
koztatás szerint idő hián>ában - még nem készült cl. Mindezek ellenére és csupán a 
legfontosabb adatokra szorítkozóan Nagy István, a Pest megyei szövetség vadászmes
tere elkészítene a megfelelő tanulságokban módfelett bővelkedő „gyorsmérleget” . Az 
adatok hitelesek, ellenőrzöttek. így bízvást remélhetjük, hogy a parázs viták segítsé
gül szolgálhatnak a vélemények ütköztetéséhez, a helyes állásfoglalások kialakításá
hoz, a pco és kontra vélemény-alkotók úgynevezett „képbe kerüléséhez” .

1994. ÉVI VADGAZDÁLKODÁS FŐBB ADATAI:
Teríték:
Gímszarvas összesen:

Dám összesen:
Óz összesen:

Vaddisznó összesen: 
Fácán összesen: 
Mezei n>úl összesen:

Pénzügy:
Bevétel
Kiadás
Eredmény:

26 000 (elhullással együtt) ebből bika
bika bérvadászat

6 900 (elhullással együtt) ebből bika
46 000 (elhullással együtt) ebből bak

bak bérvadászat 
33 450 (elhullással együtt) ebből térítéses: 

526 000, ebből térítéses:
131 900. ebből térítéses:

5173 millió Ft 
4724 millió Ft 
445 millió Ft

Vadászt ársaságt >k:
Bevétel:
Kiadás:
Maradvány:

7 315 .
5 000 (703) 
I 400 

16 350
11 300 (70%) 
I I  600(35%) 

234 400(45%) 
55 900 (42%)

2999 millió Ft 
2915 millió Ft 

84 millió Ft

Az utóbbi maradvány - amely bői a gazdálkodás sajátosságait figyelembe véve még Itat 
hónapig „élnie kellene" - akár eredménynek is nevezhető volna, ha nem tudnánk, 
hogy a bevételeknek egyre nagyobb hányada a tagdíjból és a tagi hozzájárulásokból 
állnak (bérvadásztatás, szolgáltatás, nevelés) a vadgazdálkodásból, vadásztatásból 
származó összegeken kívül.

Pontos országos adatok hiányoznak, de az éves tagdíj megyénként vált >zóan 
1200-tól 20 000 forintig terjed. A tagi hozzájárulások és belépési díjak K)-tól 50 ) ezer 
forintosak.

A vadásztársaságok bérelt vadászterülete 7 620 000 hektár. A fenti adatokat figye
lembe véve az eredmény hektáronként 11 Ft.
Lőttvad-export: 2985 tonna, a vadászrész 463 tonna
Átlagosan 150 forinttal számolva 69 millió Ft. Ha a vadászrészt is értékesítették vol
na. a hektáronkénti eredmény elérné a 20 forintot.

Egy vadász átlagosan 1994-ben 40 kiló vadhúst vitt haza vadá^zrészkent. Egy va
dászra jutó átlagos vadászati lehetőség mintegy 32 000 lő területei vadásszal szá-

mo,Va: Nagyvad 2.25 db/fő
Fácán 10.0 db/fő
Mezei nyúl 2.4 db/fő.

Ahogy mondják, a helyzet korántsem rózsás, és a becslések szerint a romlásra lé
nyegesen nagyobb az esély, mint a javulásra. Legalábbis a csillagok állása és a jobb 
madárjósok szerint. - v -
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Vadásztattam Dél-Afrikában
Többször jártam a húgomnál Dd-Af
rikában és - természetesen - vadász
tam is. A  fényképekkel sikerült föl- 
csigáznom vadásztársam érdeklődé
sét, ez adta az ötletet, hogy szervez
zem meg a vadász útját, elvisz kísé
rőnek, húgom pedig gondoskodik az 
előkészületekről.

Júniusban Londonon keresztül Jo 
hannesburgba 
repültünk. Hú
gom falujában 
lakik egy hiva
tásos vadász, 
aki a kül- és 
belföldi vadá
szatokat szerve
zi. Dél-Afriká
ban a vadászati 
jog az államé, 
csak a bekerí
tett területeken 
illeti a fold tu
lajdonosát. Sok 
farmer a terüle
tén - főleg azo
kon a területe
ken. ahol a nö
vénytermesztés 
nem kifizetődő
- állatot tart.
Azért nem va
dat mondok, 
mert általában 
vegyesen tart
ják az 'a frika i 
vadfajokat és a 
kecskéket, ju 
hokat. szarvasmarhákat. Érdekes, 
hogy ez a tartási forma kedvező a 
vad számára, mert az élősködők át
mennek a vadról a háziállatokra, 
amelyeket kéthavonta egy fertőtlení
tő folyosón hajtanak át. így csökken
tik rajtuk az élősködők számát.

A vadászati idény a szabad terüle
teken májustól július végéig tart. A 
bekerített farmokon külön engedély 
alapján, az év bármely szakában le
het vadászni. Ez azonban nem jelenti 
azt, hogy a saját farmján mindenki 
azt csinál, amit akar. Az ország 
egész területén a hatóság előírja, 
hogy egy-egy területen mennyi házi- 
és vadállat tartható. Nem engedik 
meg a túllegeltetést, védve ezzel a 
növényzetet és a termőföldet az eró
zió hatásaitól. Ez nemcsak papíron 
létezik, hanem az óriási országban 
szigorúan ellenőrzik és betartják.

Megérkezésünk után megkerestük 
a hivatásos vadászt. Elmondtuk, 
hogy mit szeretnénk lőni. ő pedig is
mertette az elejthető vadfajokat, 
szinte mindent, ami Dél-Afrikában 
előfordul, az árakat és a vadászat le

hetséges időpontját. Elszállásolá
sunk a hivatásos vadász központi 
farmján volt. Ez valóban minden 
igényt kielégítő vadfarm. fűtetejű 
épületekkel, afrikai stílusú berende
zéssel, étkezővel, hálószobákkal, kü
lön férfi és női bárral, fürdőmeden
cével. A  környezet lenyűgöző. Van itt 
vadfeldolgozó és trófeakikészítő

majd a vad megpillantása után rá- 
cserkeltünk. A farmokon vegyesen 
volt vad és szarvasmarha, ló és kecs
ke. A  vadfajok: zsiráf, zebra, nagy- 
kudu. kék és fekete gnú. impala. 
egyéb antilopok, duiker, strucc, sa
kál, varacskos disznó, vízi- és já 
vorantilop. Mindenütt sok volt a 
gyöngytyúk és a frankolin.

részleg, mely egyben vadászati okta
tási központ is. Ezen a farmon vadat 
csak íjjal lehet elejteni, amely főleg 
az amerikai vadászok körében nagy 
divat. Videofelvételről láttam, ho
gyan lőttek íjjal oroszlánt, bivalyt és 
többféle antilopot. Vadászatvezetőnk 
tavaly elnyerte az amerikai vadászok 
szavazatai alapján „Dél-Afrika Leg
jobb Vadász vezetője" címet.

Naponta a központi farmról men
tünk 200-300 kilométeres körzetbe 
vadászni. A  vadászvezetők a farme
rektől veszik meg a vadat, és ők ad
ják cl a kül- és belföldi vadászoknak. 
M i két 1100 hektár nagyságú vad
farmra mentünk. Ott egy fekete fiú 
várt minket, és irányított vadászat 
közben is nagy helyismerettel.

A  farmokon jellegzetes „té li" sza- 
vannai táj fogadott, cmyőakácos, bo
zótos terep, kiszáradt fűvel. Ilyenkor 
itt négy hónapig nincs cső, a nap v i
szont erősen süt, a hőmérséklet dél
ben eléri a 20-25 fokot. A vadászat 
cserkelve vagy gépkocsiról történik. 
A  zsákmány többségét úgy ejtettük, 
hogy gépkocsival jártunk az utakon.

Az egyik hibázást követően, a reg
geli utánkeresésénél találkoztunk 
egy legalább négyméteres piton kí
gyóval. amelyet 2 méterre megköze
lítve - miközben az a napon szundi
kált, le is fényképeztem.

Az első napon cserkelve 4-5 éves 
varacskos disznót lőttünk. A  bará
tom a sok gyaloglástól és a nem ép
pen túl nagy eredménytől este eléggé 
elcsigázott volt.

Másnap a vadászatot korábban 
kezdtük. A  vadászszcrencsc is mel
lénk szegődött. Lőttünk kél nagy ku- 
dut, egy impalát, egy kopasz fejű an
tilopot és egy kék gnú bikát - szép 
öreg példányokat. Az egyik kudu 
szarva 112, a másiké 119 centiméteres 
volt. Vagyis, ahogy ott mondják 
„trófeakuduk" voltak. Először nem 
értettem a megbeszélésen, hogy mi 
is lehet a „trófeakudu, trófeaimpala”  
stb. A magyarázat: kifejlett példány 
(nálunk golyóérettnek mondható) 
nagykudunál a szarvhosszúságnak a 
száz centimétert meg kell haladnia. 
Ha ennél rövidebb. akkor nem „tró 
fea". az elszámolásnál lényegesen

olcsóbb az ára. Ha méternél hosz- 
szabb a szarva, azaz trőfeás vadnak 
tekinthető, a 101 cm-es és 170 cm-cs 
kuduért is azonos árat kell fizetni. A 
vad minőségét így külön nem diffe
renciálják.

A meglőtt vadat mindig odaviitük 
a nyúzóhelyre, ahol a magunkkal vitt 
nyúzófiú folyamatosan nyúzta azo

kat. Este vittük 
a lőtt vadat a 
szálláshelyünk
re. ahol azután 
szakszerűen fel
dolgozták. A 
húst. a bőrt és a 
trófeákat külön 
kezelték.

Megérkezé
sünkkor kötele
ző próbalövése
ket végeztettek 
velünk, szeren
csére közmeg
elégedésre sze
repeltünk. A 
vadászat közben 
azonban - hogy 
finoman fogal
mazzak - már 
jelentkezett a 
„vadászláz", és 
sajnos előfor
dult sebzés, hi- 
bázás is. A  har
madik nap reg
gelén nekem 
ajánlottak fel 

„apróvadas" vadászatot. Éltem  is 
vele. de mindössze egyetlen franko- 
lint lőttem a sok lehetőségből, így 
nincs dicsekedni valóm, sőt hallgat
tam is a barátom kárőrvendó, de jo 
gos megjegyzéseit.

A trófeákat nem tudtuk magunkkal 
hozni, mert az előírások szerint, egy 
hónapig sóban kell állnia a lefőzött 
csontoknak, majd a hivatalos bemu
tatás után lehet csak az országból k i
vinni. Hajóval küldik majd utánunk, 
amelynek intézésére egy szakosodott 
szervezet áll rendelkezésre.

A hat nagyvadért és a háromnapos 
ellátásért 3000 dollárt fizettünk, eh
hez jön még a kettőnk repülőjegye, 
amely 200 ezer forint volt. A  gnú és 
a kopasz fejű antilop húsát kompe
tenciaként megkaptuk, amelyet a hú
gom előre kialkudott. Ezekből és 
egy fél házi disznó hozzáadásával 
igazi magyaros kolbászt csináltam, 
amelynek óriási sikere w lt az ottani 
rokonok és ismerőseik körében.

Búcsúzóul megállapodtunk abban, 
hogy jövőre kafferbivalyra ismét el
megyünk... Fekete A ladár
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A NAGY BAKLÖVÉS
Igaz, ma már csak történelem, hiszen 
nem a közelmúltban történt, az ilye
neknek kell egy kis idő a „leülepe
désre".

Társaságunk kedves tagja őszülő 
szakállal ma is Laci barátunk. Szó sze
rint rendes tagja volt kis társaságunk
nak, az akkori közösségi (társadalmi) 
munkák aktív résztvevője. Szóval, el
maradhatatlan minden olyantól, ami a 
társaság életével összefüggött. V i
szonzásul úgy döntött a közgyűlés, 
hogy a kiemelkedő munkát végző va
dásztársunkat jutalombak-elejtési le
hetőséghez juttatjuk. Természetesen 
csak hibás agancsú, selejt bakok jö
hettek számításba, és hogy minden 
rendben legyen, társaságunk egyetlen 
vadőre, az öreg Sípos lesz majd a kísé
rő, aki mindezeket garantálja, mert 
szinte állandóan kint jár a területen, és 
mindent tud.

Augusztusban az őzek üzekedése 
idején Laci barátunk járta is a területet 
szorgalmasan, lőhető bakot is talált. 
Gyakorlat híján viszont a lövéssel baj 
volt, mert a találat csak nem jött 
össze.

Társaságunknak akkoriban volt egy
7 x 57-es cseh golyós puskája, az a bi
zonyos „kartonos", hát először ebben 
keresték a hibát. Ki is mentek próbalö
véseket tenni, de a puskára semmit 
nem lehetett kenni.

- Laci, csak tebenned lehet a baj, 
mert elengedtél már három bakot is, s 
ez nem lehet véletlen - mondogatta a 
közben a kis csapathoz csatlakozott 
két jó barát, Pista és Bandi, akik mel
lesleg ha úgy adódott, a tréfát sem ve
tették meg. Lacinak jó vadászbarátai 
voltak, a hajtásokban szinte mindig 
egymás mellett mentek, lévén Laci ba
rátunknak nagyon jó kutyája, elveszett 
fácán nem létezett. Jó l szórakoztak

együtt, kivált a kacsázásban értek el 
szép eredményeket.

Nosza, tartottak is egy kjs lőgyakor- 
latot Lacinak, és az eredménnyel 
mindenki elégedett volt. így most már 
az öreg Skodában négyen ültek, úgy 
járták a területet.

Teltek a napok, de az őzeket mintha 
a föld nyelte volna el. Lacinak lógott az 
orra, sajnálták a többiek is. Egyre fo
gyott az idő. hiszen az engedély csak 
augusztus végéig szólt. Végül úgy 
döntöttek, hogy pár napot kihagy
nak... Ezalatt a két tréfacsináló törte a 
fejét - bevonva a csintalanságba az 
öreg vadőrt is, hogyan lövessék meg 
Lacival a jutalombakját?

- De hát nincs bak, eltűntek! - haj
togatta az öreg Sípos.

- Ha nincs, majd csinálunk egyet - 
ravaszkodott Pista.

Hát, neki is fogott és az egész napot 
rászánta. Furnérlemezből kiszabott 
egy őzbak alakot, még arra is ügyelt, 
hogy agancsa legalább aranyérmes
nek látsszon. A mű szinte tökéletesre 
sikeredett. Együtt nézegették Bandi
val. előre derülve majd az eseten. Ki is 
nézték a megfelelő helyet. A termelő- 
szövetkezet egyik kukoricatáblája lát
szott a legalkalmasabbnak, mert előt
te többször is láttak egy erős, lőhető 
bakot. Többször is felállították, kitá
masztották, távcsövei is nézegették, 
jó messziről is, vajon beleillik-e a kör
nyezetbe. Laci valóban igazinak néz
heti-e?

No. elérkezett az utolsó nap. A kis 
csapat délután indult el a jeles őzbak- 
vadászatra.

- Lacikám! Most biztosra megyünk. 
Nemsokára isszuk is az áldomást a ba
kodra! - biztatgatta a reménykedőt 
Pista.

- Úgy ám? A puska belőve, jól hord. 
A próbánál te is jól lőttél. Most nem hi
bázhatod el. Drukkolunk neked! - így 
Bandi.

Az öreg Sípos csak hallgatott, de az 
indulás előtt csak megkérdezte: - La
ci? Mind a két zsebébe tett töltényt? 
Mert ha kifogy, én egyenként ado
gatom.

Elindultak, jó nagy kerülőt vágtak.

Néha megálltak, alaposan távcsövez- 
getve.

- Menjünk a kukoricáshoz! - mond
ta Bandi. - Az a mi területünk. - Laci 
már lemondóan legyintett: - Mindegy. 
Menjünk.

Szép lassan mentek, a kocsiban elöl 
ült a vadőr, aki sofőrködött. az anyós
ülésen Laci, ölében a puskával. Hátul 
ült a két jómadár, akik közben ideges 
ségükben össze-összemosolyogtak. 
Az irányt a dülőúton hagyott tengeri
csomóval jelölték. Lacitól balra esett a 
kukoricás, jobbra a dűlőút melletti csa
torna (túlfelén kopasz, felszántott te
rület), onnan nem várhattak semmit. 
Hirtelen Laci izgatottan főikiáltott: - 
Ott! Ott... álljunk meg! Mintha őzet 
láttam volna. Gyorsan kiszálltak a ko
csiból a vadőrrel. Az öreg csak halkan 
jegyezte meg: - Az. Tényleg őz, még
hozzá lőhető bak. Tessék lőni!

Laci hosszan célzott, lőtt. Utána 
még egyet, majd a harmadikat - ami
kor megszólalt:

- Ez nem mozdul, az anyja istenit!
- Nem a fenét! - mondták kórus

ban. - Most lépett egyet. Fogjad, itt a 
lőszer! Lődd, mert megugrik!

Töltés, lövés, majd újra az egész. A 
bak azonban csak állt, mint a cövek. 
A két jóbarát ott kuksolt a kocsi
ban, mintha mit sem tudnának ^ do
logról.

- Mi lehet azzal a bakkal? Cserkel
jünk rá a sorok takarásában!

Elöl-ment Laci a töltött golyóssal, 
mögötte Bandi az automata húszassal. 
Sosem lehet tudni - mondta halkan - 
hátha elkel a segítség, netán támad a 
sebzett bak!

Hátul a másik kettő. Pista nyakában 
a fényképezőgép, a nagy eseményt 
meg kell örökíteni.

Óvatosan becserkelték.
Szegény Laci barátunk ekkor cso

dálkozott el, de nagyon.
- Gyerekek! Hiszen ez egy fabak! - 

Lett erre nagy nevetés, 
még gratuláció is. Laci 
bizony nemigen lelkese
dett, sőt előszcr nagyon 
is mérges volt. Előbb bi
zonyos helyre küldte el a

társaságot, majd ígéretet tett. hogy 
egyenként dobálja bele őket a közeli 
csatornába.

A bak bizony nagyon is élethü volt, 
de olyan erősen támasztották ki, hogy 
a lövések (volt benne vagy nyolc) nem 
borították fel.

- Hidd el, Lacim - mondta Pista 
ez annyira megtévesztően élethű, 
hogy még az öreg Bertótit is - aki pe 
dig nagy őzszakértő volt - megtévesz
tette volna.

Laci kicsit már megenyhült, tréfára 
vette a dolgot. Jó t nevettek együtt. 
Nem is állták meg, hogy a közeli falu 
csehójába betérve áldomást ne igya 
nak a tréfára is, meg Laci bosszúságá
nak enyhítésére.

No, de híre ment az eseménynek a 
faluban olyannyira, hogy Laci bátyánk
tól - betérve kedvenc vendéglőjébe 
egy sörre. Gabika, a pincérnő egy csá
bos mosoly kíséretében nem átallotta 
megkérdezni: - Laci bácsi, kedves! 
Szívesen vennék egy pár kiló őzhúst, 
ha tetszene tudni még adni belőle. Úgy 
hallottam, nagyon kapós volt.

- Gabika drága! - vette a lapot. - 
Meghívom, legyen a vendégem a va
dászvacsorán, ott fogják felszolgálni a 
bakomat.

Elnökünk megtudván a dolgot, a le- 
lövési határidőt meghosszabbította, s 
így Laci barátunknak sikerült végül 
kárpótolnia magát, egy valódi bakot 
lőtt.

A fabak története máig fennmaradt. 
Ha nagy csönd van, s valaki valami vi 
dámat akar hallani, akkor megkérdezi:
- No, Laci bátyám! Mesélje már el, 
hogy is lőtte azt a ménkű nagy bakot?

K is s  Lajos
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A TÖRVÉNY ÖRVÉNY
Már a wdásznapot megelőző készülődés 
sorún, majd a vadás/napi fórumokon más
ról kan folyt szi>. mint a vadászati t«ncii> 
tervezetért. Hivatalosan ugyan senki nem 
kapott az augusztusban elkészült változat
ból. mégis, a .jól értesültek" látták, olvas
ták vagy legalábbis hallották, hogy ar ál
lam térítés nélkül lemond a vadászati fogról 
a földtulajdonosok javára. így azután a va
dásznapi fórumok is meglehetősen egyol- 
dalúakra sikeredtek, mert sokkal inkább 
clóadássierúek voltak, éppen a hallgatóság 
információhiánya miatt. Alig telt cl két hét
- mialatt az érintettek megemészthették 
volna a részleteket az érdekvédelmi szer
vezetek. futárpostával és néhány napos vá
laszadási határidővel újabb törvényterveze
tet kaptak. Ez a szeptemberi változat lénye
gi kérdésekben alig változott az augusztusi
hoz képest, de már szolidabb volt. Első ol
vasatban minden szervezet azt nyilatkozta - 
a részletekkel külön nem foglalkozva 
hogy eddig még ez a legjobb.

Csupán a legfontosabb sarokpontokra 
szorítkozva: a vad állami tulajdon, a vadá
szati jog az állam által kijelölt vadászterü
letek földtulajdonosait illeti. Ha a vadászte
rület minimális nagyságán. 3000 hektáron 
egyetlen tulajdonos van, akkor társulva 
gyakorolhatja a vadászati jogot, vagy ha
szonbérbe adhatja. A törvénytervezet rend
kívül erősen hangsúlyozza a vad védelmét 
szolgáló, úgynevezett ..kötelezettségi ol
dalt". amelyet a felállítandó vadászati fel
ügyelőségeken keresztül kívánnak majd 
számon kérni, szigorú szankcionálás mel
lett. Egészen leegyszerűsítve: az egy mon
dattal átadott jogot mintegy negyven olda
lon keresztül lényegében korlátozzák.

Bizonyára még a kívülállók számára is 
egyértelmű, hogy a vadállomány léte. keze
lése. fennmaradása máshoz nem hasonlít
ható. sajátos feladat. Bár az úgynevezett 
megújítható természeti erőforrások közé 
sorolható, ennek a „megújításnak" éppen a

törzsállomány fennmaradása és tervszerű 
kezelése az alapfeltétele. Azért nem ha
sonlítható például az cAtcnzív állattenyész
téshez sem. mert a vadászható vadfajok kö
zön szép számmal akadnak olyanok, ame
lyek fenntartását, védelmét és szakszerű ke
zelését nemzetközi egyezmények írják elő, 
egyebek kozott az olyan sokat emlegetett 
gímszarvas esetében is. Bonyolultabb jogi 
eset az címéi jóval nagyobb jelentőségű és 
többeket érintő fácántenyésztés kérdése, 
mert az évtizedek óta az egymilliót jócskán 
meghaladó kibocsátás mellett ugyancsak 
vitatható, hogy kié a vadon élő fácintörzs- 
állomány? Különösen akkor, amikor a 
fele-fele ivararányban kibocsátón tacánok 
esetében a tyúkok nagy része mindig is a 
törzsállományt gyarapította, mert ahogy 
kiengedték, azonnal állami tulajdonná 
váltak, és csak igen korlátozott mérték
ben. meghatározott darabszámban vadász
ták. nagyrészt külföldiek. Mondhat bárki 
bármit, ez igazán nem a természet aján
déka. és értéke semmivel nem marad cl a 
túlmisztifikált gímszarvas-állományétól, 
sót külföldi árjegyzéken annak vadászati 
értékével szembeállítva, azt jócskán meg is 
haladja.

Újdonság a vadászterületeken hektáron
ként 50 forintban megállapított kötelező 
vadvédelmi hozzájárulás, amelyből - 
minden bizonnyal - később a vadászati fel
ügyelőségeket kívánják finanszírozni. Be
vezetik a lőtt vad előre kiadott, egyedi azo
nosító jelét, amelyet a birtokbavételt köve
tően ázonnal az elejtett vadra kell rögzíteni, 
számát pedig a lőjcgyzékbe haladéktalanul 
be kell vezetni. A vad- és gépjárműutközé- 
sek kérdésében a PTK elvei az irányadók, 
így vétkesség bizonyítása esetén kármeg
osztásnak van helye. Bar a földtulajdonos 
felelős a vadban okozott kárért, a gépjár
művezető. illetőleg annak kötelező biztosí
tása még vétkesség esetén sem téríti meg a 
vadban okozott kárt.

Egyetlen szó sem esik a tervezetben az 
érdekvédelmi szervezetek szerepéről. hol
ott minden polgári társadalomban ezek a 
civil szervezetek mindenki másnál olcsób
ban és hatékonyabban léphetnek fel minden 
belső túlkapás, visszásság, etikátlan maga
tartás ellen éppen a vadállomány védelme 
érdekében. Minden olyan esetben, amikor 
egy fajta minőséget kell megőrizni, csak ez 
az út járható, kötelező tagsággal. Ki tudná a 
vadászoknál közvetlenebbül és jobban el
látni a belső ellenőrzés nélkülözhetetlen és 
éppen a tartamos gazdálkodást segítő fel
adatát?

Minden bizonnyal ezért is került sor 
szeptember W-én a dr. Házas József or
szággyűlési képviselő által összehívott érte
kezletre. amelyen a vadász-érdekvédelmi 
szervezeteknek, a Magyar Vadászati Kollé
gium tagszervezeteinek képviselői részlete
sen ismertették álláspontjaikat. Az első 
összehívott ismerkedés, személyes tapasz
talatszerzés során a képviselők az eddigiek
nél mélyebben és közvcücnebbül megis
merhették az érintettek véleményét, ame
lyeket munkájuk során fölhasználhatnak. 
Felkészülési idő hiányában több személyes 
vélemény hangzott d . pedig - amint azt dr. 
Tóth Tihamér országgyűlési képviselő meg 
is jegyezte - nem ezekre, hanem sokkal in
kább a testületi álláspontokra lettek volna 
kíváncsiak a honatyák.

Minden résztvevő bízik abban, hogy a ta
lálkozónak lesz még folytatása. Mindezek
hez csupán annyit érdemes hozzáfűzni, 
hogy alaposan át kell gondolni és le kell 
porolni az információáramlás egész rend
szerét. mert a jelenlegi gyakorlat csak a 
hclybenjáráshoz elég. Vonatkozik ez a 
szaksajtó tájékoztatására is. hiszen csak 
elégséges információáramlás esetében kép
zelhető cl bármiféle együttgondolkodás, 
amely minden érintett fél javát szolgálja.

Homonnay Zsombor

GOLYÓS LÖ VEDÉK  ÉS  A  SZ É L
A vadászok a szelet a szagok és illatok 
hordozójaként szokták a leggyakrabban 
áldani vagy szidni vadászat kózbon. Ká
véson vannak olyanok, akik a lövés köz
ben is számításba veszik a szél eltérítő 
hatását, holott ez érthetetlen hibázésok 
vagy sebzések okozója is lehet! A szét 
igen jelentősen képes befolyésotni a lö
vedék becsapódási - találati - helyét.

A lövedék repülési irányéval szembe 
fú|ó sró* sebessége hozzáadódik a löve
dék fegyvercsovéhez viszonyított sebes
ségéhez - ez utóbbi adatot szokták a ka
talógusokban feltüntetni - és a lövedék 
jobban lassul, mint szélmentes időben.

A szembeszél ellenállás-növokedóst je
lent a lövedéknek - hasonlóan úgy. mint 
amit a gyalogosan közlekedő ember ta
pasztal - később éri ei a célt. és alacso
nyabban csapódik abba. mint a célzott 
pont. mert a föld vonzása hosszabb ideig 
hat a lövedékre (1. ábra).

A hátszél époen fordított hatással van. 
ez levonödik a lövedék csőtorkolati se
bességéből a lövedék kevésbé fékező

dik. mint a szélmentes időben. így a talá
lati pontja magasabban van (2. ábra).

Az oldalirányú szél 8 lövedék forgásá
ból kifolyólag sok centiméterrel képes a 
lövedéket jobbra vagy balra eltolni. Ezzel 
számolni kell 100 150 méter távol lévő 
cél esetén (3. és 4. ábra).

A lövedék szél felöli oldalán túlnyo
más. a széllé* ellentétes oldalán szívás 
keletkezik, és ez téríti e l a lövedéket az 
útja során. A terepen természetesen leg
gyakrabban a lövés irányára „ferdén" fúj 
a szél. Vagyis egyszerre oldalról és szem
ből. vagy oldalról és hátulról. Bal oldalról 
és szemből fújó Szél esetében a lövedék 
a célzott helytől jobbra lent fog becsa
pódni (6. ábra). Az alábbi táblázatban 
ezeket az értékeket lehet megtalálni két 
lovedéktlpusra. A táblázatban leolvas
hatjuk. hogy a lövedék torkolati sebessé
ge hogyan csökken a távolság függvé
nyében. mekkora eltérést okoz a külön
böző sebességű oldal szél és a szembe 
vagy hátszél. Ez különösen akkor okoz 
hibázást. ha a lövedék olyan tereptárgyat

ér (gallyat, fűszálat stb.). ami mellett - a 
vadász ügy gondolja - a lövedék el tud 
repülni. A lövedék ellenállását befolyá
solja a levegő hőmérséklete és a légnyo
más is, de ezeket a vadászatba nem. 
csak a tüzérségi célzásoknál szokták fi
gyelembe venni.

Lövedék oldalirányú 
elmozdulása centi

méterben
távolság méterben: 50 m 100 m 150 m 
kaliber: 7 x 64 
lövedék sebessége 
800 m/s
oldalszól (sebessé
ge m/s) 
gyenge szól (8
km/ó) 1.2 3.6 11.7
közepes szél (16
km/ó) 2.4 7,2 23.4
erős szél (32 kmrfói 4.8 14.4 44.8
A fenti példa más kaliberek lövedékeire is 
igaz. a konkrét számértékeket mérések
kel lőhet megállapítani.

F lu c k  D é n e s

1 S/tintesrélitti 2. Hátszélnél a trfáUti 3. Jobb o t t *  4. 8»' oklai. 5. Jobb okMrol E. 8*1 okWról
a tatttot! pont pont itMyerMése oldilszetaél » találati oklabíéinél a találati és hátulról fújó szélnél és szemból fújó szélnél
át heh** ódése pont áthelyeződése poot áthelyeződése a tattUti pont a találati pont

álheheztoése áthtlye/Wése

A lövedék becsapódásának változása a szél irányától függően

Aki erdőt ültet...
... jól gondolja meg. hővé.

Vas megyében 1993 bán 
kezdtek falukonferenciákat tar
tani. A közelmúltban az apátist 
vánfalvai konferenciáról kap
tunk anyagot, am el/a 465 lel
ket számláló kisközség és kör
nyékének jelenéről, jövőjéről 
szólt, elsősorban a mezőgazda- 
sági termelés és vadkár okozta 
problémákról. Közel tucatnyi 
előadást tartottak helybéli és 
megyei vezetők, a fővárost Va
jai László FM főosztályvezető 
képviselte.

A falu polgórmestere nyitó 
beszédében röviden ismertette 
a közelmúltat:....igen sok terü
letet erdősítettek és egyre ki
sebb lett a művelhető földterü
let.. Sajnos, a faluban a legjobb 
termőföldeket erdősítették be
nőm volt olyan vezető ember a 
faluban, aki azt mondta volna 
az illetékeseknek, hogy az erdő
széli parlagokat ültessék be, ne 
a falu közepét..."

Elgondolkoztatóak a történ
tek, a falu lakói maguk idézték 
elő a bajt. Az eset felhívja a fi
gyelmet arra, hogy a vadászat
tal foglalkozó szervezeteknek 
több és jobb felvilágosító mun
kát kell végezniük, hogy ne is
métlődjön meg a fenti eset. Ez 
nemcsak a vadásztársaságokra 
vonatkozik (a konkrét esetben 
erdógazdasógi kezelésben lévő 
területről van szó), hanem 
minden szervezetre, amely va
dászattal. vadgazdálkodással 
foglalkozik.

De vonatkozik a másik oldalra 
is: mielőtt erdősítésbe kezdene 
bárki is, nem árt. ha beszerzi a 
kellő információkat, hogyan, mi 
módon erdősítsen. A konkrét 
esetben erdőkről van szó; mó 
sutt lehet, hogy mezőgazdasági 
ültetvények esetében szüksé
ges a megfelelő tájékozódás és 
tájékoztatás.

A vadászok, erdészek tudják, 
hol kell vadveszéllyel szómolni. 
Valahol azonban találkozniuk 
kellene a falusi lakossággal, 
amely nem minden esetben van 
tisztában az összefüggésekkel. 
Arra ugyanis gondolni sem me
rünk, hogy netán tudatosan 
„bevitték" az erdőt a faluba, 
hogy a vad csak besétáljon a 
kiskertekbe, ott kárt okozzon, 
amelyet majd a vadgazdálkodó 
megfizet.

Úgy tűnik, hogy a falugyűlé 
sek sem nyüjthatnak megfelelő 
fórumot a tapasztalatok kiese 
rélésére, mert Apátistvónfalvón 
is hiába hangzott el a sok be
széd: a  biztosító kárszakértője 
ugyanis így zárta mondókójót: 
„az igazán érdekelt »egyik fél. 
vagyis a kisember* nincs jelen 
ezen a konferencián, és ennél
fogva nem is kaphat tippeket, 
irányelveket e közösen rendez
hető témakörben. A Vendvidé
ken és az őrségben gazdálkodó 
kisemberek jelenlétét hiányo
lom, hiszen azért jöttünk össze, 
hogy az ő gondjukon enyhít 
sünk, adjunk nekik néhány 
hasznos tanácsot".

K . M .
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A KÖNYVESPOLC ELŐTT
Nézegetem - egy be-egy be belelapozva - 
a polcon sorakozó vadászati témájú új 
könyveket, és tényszerűen kell megálla
pítani, hogy a század eleji vadászirodal
mi reneszánsz újraéledésének vagyunk a 
tanúi. Sok. örvendetesen sok vadász
könyv jelenik meg és - ha lehet így ne
vezni - holdudvara is bővül: útleírások, 
etológiái témájú irodalmi és szakmai, is
meretterjesztő, természettudományi és 
természetvédelmi könyvek egészítik ki 
az érdeklődők ismeretszerzési lehetősé
geit.

A/ új szerzők közül - nem elítélő érte
lemben - sok az amatőr. Többségük nem 
író, a látszat szerint nem is akar az lenni, 
csupán a számára értékes, ritka élménye
it. megrázó érzéseit szeretné megismer
tetni másokkal, tapasztalatait közreadni, 
„közkinccsé" tenni. Az ötven vadász 
emlékeiből válogatott kötet például kitű
nő forma ennek az igénynek a kiélésére, 
természetesen egyre emelve a mércét, 
legalább a kőzölhetőségi minimum meg
állapításával.

A szaporodó könyvek mellett más je
lek is azt mutatják, hogy a magyar vadá
szati kultúra önmaga is szervező erő. ké
pes központi beavatkozás nélkül is ön- 
megőrzésre. önfenntartásra, megújulni, 
sőt a közvéleményre is hatást gyakorolni. 
Ennek ellenére valószínűleg jobb hatás
fokkal működne egy. a helyi, önálló kez
deményezéseket is elfogadó, támogató, 
ugyanakkor az erő-összpontosítás élő
méiből is táplálkozó központi kezdemé
nyezés és ösztönzés mellett. Erre van, 
vagy ha a változás mást kíván, létrehoz
ható a szükséges ..intézmény".

Természetesen kifogásolható, kritizál

ni való jegyei is vannak a megélénkülő 
vadászirodalomnak. A sokaságból nyil
vánvalóan következik a minőségi hiá
nyosságok sora. Nem minden könyv, 
nem minden írás felel meg a tartalmi, a 
stiláris elvárásoknak, túlteng az ese
ményleírás az ábrázolás rovására, az ak
ció a pontos részletbcmutatás kárára. Ke
vés, szinte teljesen hiányzik a szép meg
jelenésű könyv, jellemző az igénytelen 
forma, a gyenge fűzés, gyakori a szedési 
és a helyesírási hiba. Személyes tapasz
talataim alapján - (ezek inkább benyo
másaim). bár nem a könyvkiadók rovásá
ra írhatók -, nem javul az olvasottság, 
alacsony a példányszám (1000-3000 da
rab). nem egy könyvnek így is van remit
tendája, pedig 1994-ben 48 452 vadász
jegyet adtak ki!

Ez a helyzet számos tennivalót kíván, 
aminek számbavételére egész biztosan 
megérné visszatérni. A sor a „központ" 
feladataitól, sajtópropaganda és PR mun
kájától, a tömegkommunikáció megnye
résén keresztül a könyvmozgalom támo
gatásáig terjed. Ehelyütt csupán két ele
mét emelem ki.

Az egyik az olvasás népszerűsítése. Ez 
mindenféleképpen a legfontosabb felada
tok egyike, hiszen közismert a vadásztár
sadalom összetételének megváltozása, a 
tagok cserélődése. Nehezíti a helyzetet, 
hogy az új vadászok között sok az elfog
lalt vállalkozó, üzletember, akinek a ke
vés szabadideje még a vadászatra sem 
elegendő. Vigyázni kell tehát, nehogy 
bekövetkezzen a felhígulás, a nemzetkö
zileg elismert magyar vadászati kultúra 
elsckélycsedésc. Emellett gondolni kell a 
régi tagokra is, a fehér foltok megszünte

tésére, a kulturális hiányosságok felszá
molására. A szaklapok újra meghonosít
hatnák a könyvrecenziókat, kritikájuk 
hozzájárulhatna az olvasók választási, 
szelektálási döntéséhez, nemcsak a vadá
szatban. hanem az irodalom piacán is 
szükség van selejtezésre. A Vadász 
Könyvklub jó  iniciátora lehet az olvasás 
megszerettetésének, hiszen mind kiadói, 
mind szervezési lehetőségekkel rendel
kezik ehhez. Összefoghatna más olvasói 
mozgalmakkal, adaptálhatna felhasznál
ható tapasztalatokat (például a közkönyv
tárakkal együttműködés), rendszeresen 
szervezhetne író-ol vasó-e I őadóm ű vé sz
találkozókat, olvasótáborokat, tarthatna 
színházi, filmbemutatókat, dalesteket, 
szponzorálhatna iskolákat. Ez egyben ar
ra is megfelelő forma, hogy szponzoro
kat, mecénásokat vonzzon magához, 
alapítványokat nyerjen meg.

A másik fontos teendő - és ez már az 
előbb említett gondok megoldásához is 
felhasználható eszköz - az igényes köny
vek kiadása. Ahogy nézem a polcon a 
sort. bizony kevés az olyan mű. amelyet 
őrömmel lapozgat, nézeget az ember, 
amelyben gyönyörködik, színesen, gaz
dagon illusztrált, amely jó  barát, tisztelt 
ismerős - uram bocsá’ - külföldi vendég 
megajándékozására is lehet szánni. Ke
vés az igényes formában, mutatós kön
tösben megjelent vadászkönyv. Ez hiány
cikk. Pedig meggyőződésem, hogy üzle
tileg is eredményes lenne egy ilyen 
könyv megjelentetésére vállalkozni, rá
adásul örömet lehetne szerezni mások
nak. magunknak, a könyvet és a vadásza
tot közelebb vinni eddig érdektelen, kö
zömbös rétegekhez. Káczányi Ódon

VISSZHANG
Az augasztusi számban megjelent „Va
dászat könnyű és nehéz lövedékkel" 
című. Szternák László cikkével nem 
mindenben értek egyet, és vitáznék a 
szerző megállapításaival. A közölt gra
fikonok és ábrák jók, az adatok helye
sek. de a lövedék hatásáról a kél fény
kép kivételével, nem sok információval 
szolgálnak.

Gondolom, először is tisztázni kell, 
melyek a kívánalmak egy jó, korszerű 
vadászlövedékkel szemben. A cél: a vad
nak mielőbbi, kevés szenvedéssel járó, 
gyors kimúlását okozza, még rossz talá
lat esetén is, és az egyre értékesebb vad
húst a lehető legkisebb mértékben káro
sítsa. Ahhoz, hogy a lövedék a feladatát 
jó l elvégezze, az alábbi tulajdonságokkal 
kell rendelkeznie:

1. Rossz találat, lágylövés esetén is ki
elégítő hatás. Ez azt jelenti, hogy legyen 
erős hidrodinamikai hatása, mely az ere
ket. szöveteket az ismétlődő nyomáshul
lámok útján roncsolja, szétrobbantja (az 
állati szövetek nagy része víz, és gyakor
latilag nem összenyomható).

2. A lövedéknek messzemenően a cél 
ellenállásához kell igazodnia, mind 
gyenge, puha. mind erős. kemény vad 
esetében. A  deformálódásnak (gombá
sodás) megközelítően azonosnak kell 
lennie, ráadásul mindezt a vadászias 
lőlávolságon - 40-180 m - kell teljesí
tenie.

3. Talán legfontosabb követelmény a jó 
vadászlövedékkel szemben a kielégítő

mélységi hatás. A vad mindkét oldalán 
sokkhatást kell kiváltani, ugyanakkor az 
energialeadás mindkét oldalon megköze
lítően azonos nagyságú legyen. Mindeze
ken kívül rendelkeznie kell annyi mara
dék energiával, hogy minden esetben le
gyen túloldali kilövés. Amennyiben a 
vad nem marad tűzben, úgy kétoldali bő
séges vérzést okozzon, és a vérveszteség 
következtében hamarosan és rövid távol
ság megtétele után elpusztuljon. Az így 
keletkezett csapa jó l követhető, és így ke
vés lesz az elveszett vad. Ahhoz, hogy a 
lövedék ezeknek a kívánalmaknak meg
feleljen. sokszor ellentétes szempontokat 
kell figyelembe venni.

Először az elmélet: fizikai törvények 
alapján a lövedékkel szembeni elváráso
kat mérlegelve, sok kompromisszum 
árán a lövedék megtervezése az alap. Pél
dául minél rövidebb ideig repül, annál 
kevésbé hat rá a nehézségi erő, laposabb 
a röppálya, kisebb az esése. Ez alapvető
en két tényezőn múlik.

A lövedék formáján (a tompa hegyű- 
nek nagyobb a légellenállása, mint a he
gyesnek. a vad testében minden fordítva 
működik). A tompább lövedék hatása 
kedvezőbb.

A keresztmetszeti terhelés nagysága 
(ez utóbbi annál előnyösebb, minél 
nagyobb).

Különböző okok miatt a lövedék hosz- 
sza maximálisan az átmérő ötszöröse le
het. de az ideális ennek 80-85 százaléka. 
Ez behatárolja a tömegei és a keresztmet

szeti terhelést is. Általánosan használt 
kaliberek ideális tömegei a következők: 
5.6 mm - 5 g. 6.5 mm - 8 g. 7 mm - 
K) g. 7.62 mm - 11.5 g, 8 mm - 12.5 g. 
9.3 mm - 19 g.

Ezek az adatok megközelítő értékek. 
Ezekkel a lővedéktömcgekkcl még elér
hető egyfelől az elegendő sebesség (nem 
túl nehezek), másfelől a megfelelő töme
ge révén a kívánt mélységi hatás. Az állat 
nagyságához alkalmas kalibert kell kivá
lasztani, amely rendelkezik elegendő tö
meggel, sebességgel, ezáltal mozgási 
energiával. A vad testében a lövedék rö
vid idő alatt sokat veszít sebességéből 
(tömegéből kevesebbet), így adja le ener
giájának nagy részéi. Ezért vadászati cé
lokra csak azok a lóvcdéktípusok a meg
felelőek, amelyek tömegük nagy részét 
megőrzik, átmérőjük legalább kétszere
sére megnő. Azok a lövedéktípusok, 
amelyek szétfröccsennek, szilánkokra 
esnek, nem használhatók. Ezért lebe
szélnék mindenkit a túl könnyű, nagyon 
gyors lövedékek használatáról, mert ta
pasztalt profik - vérebvezetők, hivatásos 
vadászok - véleménye alapján az utánkc- 
resések több mint fele ezeknek a túlzot
tan könnyű lövedékek használatának 
eredménye. Inkább egy kaliberrel na
gyobbat válasszunk, mint eggyel kiseb
bet. Természetesen a témát ez a rövid 
eszmefuttatás nem meríti ki. akit ez érde
kel. bővebbet szakkőnyvekben, szakfo
lyóiratokban találhat.

Sándor József

AJÁNLÓ
A Magyar VADÁSZLAP felhívásá
ra összeállítottam azt a kis könyv
tárat, amit véleményem szerint 
minden „igaz" magyar vadásznak 
ismernie kellene. Milyen rendező 
elv alapján végeztem a válogatást?

Elsősorban azok az írók szere
pelnek benne, akik kortól, társa
dalmi közegtől, jogszabályi meg
határozottságtól és szokásoktól 
függetlenül, ma is érvényes elve
ket vallottak a vad tiszteletéről, a 
természet szeretettről ás a vadász
tának megbecsüléséről. Mivel 
sportvadászokról van szó. kevés a 
jó  szakkönyv. Fekete István mű
veiből csak ízelítőül ajánlok, mert 
valójában minden természeti té
májú művének szerepelnie kelle
ne a magyar vadász alapkönyvtá
rában. Fontos továbbá, hogy leg
alább antikváriumokban besze
rezhető legyen a könyv, ezért 
1948 előtti művet nem tartalmaz a 
lista.

Az 1948 előtt megjelent mű
veknél csak a legutolsó - elérhető
- kiadást tüntettem fel. Ez a lista 
tehát az elvileg „kötelező" műve
ket tartalmazza. Innen csak egy 
lépés a tájékozott vadász számára 
a szükséges irodalomjegyzék, 
függetlenül a könyvek beszerzési 
nehézségeitől.

Bársony István: Magyar földön 
(Cégér. Bp.. 1995);

Faragó Sándor: A vízivad és 
vadászata (Vcnatus. 1991);

Fekete István: Kittcnbergcr
Kálmán élete. Köd. Barangolá.sok 
(több kiadás). Rózsakunyhó (M ó
ra. Bp., 1973). Tarka rét (Móra. 
B p , 1973), Erdei utakon (Mező- 
gazdasági Kiadó. Bp., 1987), Va
dászatok erdőn, mezőn (Mező- 
gazdasági Kiadó. Bp., 1987);

Hermán Ottó: A  madarak hasz
náról és káráról (ÁKV  Bp., 1968, 
hasonmás kiadás);

Ilosvay Ferenc: Jó  vadászatot! 
(Magyar Könyvklub. Bp. 1994);

Konrad Lorenz: Salamon király 
pecsétgyűrűje (Katalizátor, Bp., 
1993);

Lakatos Károly: Vadász hit
(Népszava, Bp., 1990, hasonmás 
kiadás);

Madcrspach Viktor: Havasi va
dászataim (Téka. Szombathely, 
1995), Medve! (Cégér, Bp., 
1995);

Nadler Herbert: Cserkészeten 
és lesen Nagymagyarországon 
(Népszava. Bp.. 1990);

Pcterson M ., H .: Európa ma
darai (Gondolái, Bp.. 1986);

Sterbetz István: Vízivad (Me
zőgazdasági Kiadó. 1972);

Széchenyi Zsigmondi Ahogy 
elkezdődött. Ünnepnapok (több 
kiadás), A  szarvas selejtezése. 
Szarvasok nyomában. Gondolat, 
Bp., 1979);

Szidnai László: Trófeák kiké
szítése és bírálata (Mezőgazdasá
gi Kiadó. Bp.. 1978).

Szabó Zoltán
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TRÓFEA KFT. AJANLATA:
SÖRÉTES ÉS GOLYÓS VADÁSZFEGYVEREK SZÉLES VÁLASZTÉKÁVAL VÁRJUK VISZONTELADÓINK

JELENTKEZÉSÉT
A GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ÚTON LEVÓ NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN

GOLYÓS V AD Á SZFEG Y VEREK
ZKK-600: 7 X 64, .30-06, 270W, 6.5 x 55. ZKK-601: .243W,. 308W,. 308W  Luxus 

2KK-600 MC: 7 x 6 4 ,  .30-06, 6 ,5 x5 5 , ZKK-602: .300WM, 300W M-Luxus, 375HH Magnum, .458WM 
CZ-537: 7 x 64, .30-06, .243W, .308W, 6,5 x 55, .370W, .222Rem. CZ-513: .22 Long.

ZKM -452: .22 long. .22 W M Frankonia Favorit: 7 x 64. .30-06, 7 x 57. .243W, 8 x 68 S, 9,3 x 62 
98 tip. Mauser: .30-06. 7 x 57. 8 x 57 IS  Santa Barbara: 7mm Rem.M., .308W Ruger: .30-06, M.77 tip:. 30-06, .223

Browning: 7 mm Rem.M., .308W 
Tikka: .30-06, .308W./412 típus, dupla golyós .30-06 

Remington: .30-06 Zastava: .223 Rém.

SÖ R ÉT ES  VADÁSZFEG YVEREK: 12/70 kaliberrel:
IZS-18. Taiga lzs-43, Tula-Toz 34, Tundra Super, Brünner, Sauer, Berette, Merlin, Bernadelli, Frankonia Sirocco,

Franchi 48-AL, Mossberg. Imperator, Brigant, ZP-149.

NYITVATARTÁSI IDŐ: HÉTFŐTŐL CSÜTÖRTÖKIG: 7.15-15 ÓRÁIG/PÉNTEKEN 7.15-12 ÓRÁIG.
TELEFON- ÉS TELEFAXSZÁMUNK: 06-28/330-291.

H U B E R T U S  Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ. MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a
VADÁSZISKOLA

(Ár: 4500 Ft áfával)
A MEZEI NYÚL

(ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)
A M IT  A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN T U D N I KELL

(Ár: 448 Ft áfával)
A megrendeléseket postafordultával utánvéttel teljesítjükI

Cm>onk 1051 eu d ap ttt , NéöOf VÍC4 3 4  feW fo * 111 9 0 0 8  W / U n  1 3 1 4 7 9 0

Sö ft tT IS .  GOLYÓS É S  M A A O K tö f  t O W f W K  C ÍLLŐ V Ö  PISZTOLYOK KÜLÖNLEGES K i U W W N  IS

*
U G fC G Y V tR C K . G AZ . RIASZTÓÉI SZTOtYOK NAGY VÁLASZTÉKBAN

*
ÍNGeOéiY NÉLKÜLI HATÁSTALANÍTOTT ÍW VWU  

*
REPU CAK  e s  iG V e e  VADÁSZATI KlfOCSZtTÖ F C U Z C K U S U  Irv fO iM . K H / K M I

K G Y V tR JA V tT O  MŰHELY

KIS ts NAGYKCHCSKCOCLMI AflUSllAS %
1077 S v O A P fST  W C S S IU N Y I  U  74. T I l f f O N  322 4002  

NYITVA TAATAS M««íó c»üo.!öfc $ 3 0  17.00. >4*1 #4 $ 3 0 - 1 4  30

f — \

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

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

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZÉREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapost X.. Szacsvay u. 44. TeL/fax: 260-9262, te*.: 261-2537. 
Fegyverjavíió műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belóvését. bevizsgáztatását. céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatásta
lanítását. Fegyverjavitó műhelyünk címe: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74. 
Tolefon: 321 1607. Ugyanitt DISZKONT árusítás.

IS ÜZLET
EZ A SZAKÚZLET

MÁRKÁS VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK
Steyr-M ann licher. Voere, svájci-ném et S1G SA U ER  

és az osztrák G lock pisztolyok, SW A R O V SK I távcsövek, 
H irtenberger lőszerek. Fegyverjavítás.

- OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -
A RA N YFÁ C Á N  VA D Á SZ-H O RG Á SZ Á RU H Á Z 
Budapest X III., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566.



Kereskedelmi Kft.

ÖRÖMMEL ÉRTESÍTJÜK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT,
HOGY 1995. SZEPTEMBER 19-ÉTŐL A BUDAPEST, ANDRÁSSY U. 12. SZ. 

ALATTI VADÁSZ SZAKÜZLETÜNKBEN 
ÚJABB 230 M 2-EN MEGNYITOTTUK RUHÁZATI RÉSZLEGÜNKET,

AHOL MINŐSÉGI VADÁSZ- 
ÉS SPORTRUHÁZATTAL ÁLLUNK VADÁSZTÁRSAINK RENDELKEZÉSÉRE.

KLEPPER, GORE-TEX, TENSON, SANDERSON, LODENFREY, 
GEIGER, ELEH, BARBOUR, HARDY TIMBERLAND, AIGLE, LE CHAMEAU, 

MEINDL, MEPHISTO MÁRKÁK SZÉLES VÁLASZTÉKBAN.

kettner é£ fjap#

DÉL-AFR IKA
SPECIÁLIS NYALAVADÁSZAT

7 teljes vadásznap. szállás első oszlályú házakban, ellátás.
2 vadász, egy vadászkíséró, terepjáró:
4-6 vadász esetén: ATS 15 670/vadász 

2 vadász esetén: ATS 21 380/vadász
1 vadász esetén: ATS 27 896

Kilövési lehetőségek: 
nyala. kudu, gnu, impala, zebra, varacskos disznó, buschbock stb

VARACSKOSDISZNÓ-VADÁSZAT
6 teljes vadásznap, szállás, ellátás, 6 varacskos disznó kilövése: 

4-6 vadász esetén: ATS 27 200/vadász
2 vadász esetén: ATS 35 535/vadász 
1 vadász esetén ATS 41 592

További kilövési lehetőségek: kudu, impala. gnu, oryx. eland stb.

M A R A LSZ A R V A S -V A D Á SZ A T  
KA ZAKH STAN -ban

12-13 nap (ebből 8-9 vadásznap), egy vadász egy vadkíséró, 
transzfer a területre, szállás, ellátás. 1 Maralszarvas kilövése 

(súlykorlátozás nélkül) USD 4940,-/vadász

Repülőjegyek a legkedvezőbb áron!!!

Kettner-Hajas-Nimrőd Kft. Vadászatszervező Iroda 
1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197.

Tel.: 420-5281, 420-5282, 420-5283 Fax: 420-4466

MINDENT egy helyen, a STEFÁN KFT-nél
SZEKSZÁRDON! 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32.

Telefon: (74) 319 609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelmi fegyverek, lőszerek, fegyverek

bizományi árusítása.
Trófeabírálat - fegyverj8vítás. belövós - vizsgáztatás - távcsőszerelés -

fedett löpálya.
Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSAK, 
FIGYELEM!

A  VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A  CONCORDE TRAVEl VADÁSZATSZÍRVFZÖ IRODA 
SEGÍTSÉGÉVEL FOGLALKOZIK H AZAI VADÁSZOK RÉSZÉRE VADÁSZATOK SZERVEZÉSÍVEI

A  VADÁSZATOKON VA IÓ  RÉSZVÉTEI F E lTÉ TE lE  A  KULTURÁLIS EGYESÜLETI TAGSÁG. AM ELYHEZ 
A  SZÜKSÉGES NYO M TATVÁNYO KAT KÉRÉSRE ELKÜLDJÜK

VlZIVADVADÁSZAT SIÓ CSATORNA-SÁRVÍZ:
ELSŐSORBAN TÓKES R ÍC E  IN EM  KIBOCSÁTOTT!.

N A P IJEG Y * 0 0 . -  FT/FÓ ♦ 2 5 0 .- FT/08 ELVITELI DÍJ.
ID CPONT: SZEPTEM BERTÓI

FÁCÁNVADÁSZAT KESZTHELY MELLETT:
KIBOCSÁTÁSSAL D Ú S ÍTO TT ÁLLOM ÁN Y 

ÁR  6 5 0 .- f T  • 12% ÁFA/OB. KIBOCSÁTÁSI ÁR O N . VAGY IttO .- F T  * ÁFA TER ÍIÉK Á R O N .
ID Ő P O N T OKTÖBER VÉGÉTÖL

ÜREGINYÚL VADÁSZAT LAJOSMIZSE MELLETT:
A  VADÁSZAT V A D Á S ZG Ú R 'N N YEL TÖRTÉNIK 

VADÁSZGÓRÉNYES D ÍJ : tlO O .- FTVAO ÁSZ jW AP RÉSZVÉTELI D ÍJ  2 0 )0 .-  FT/FÓ,MAR ? O B N Y Ű I 
ELVTTELLEI. M IN D E N  TOVÁBBI ELVITELI D ÍJ: 3 5 0 .- FI/ÜB

KOMPLETT VAOÁSZATI PROGRAMLEHETŐSÉG BONYHÁD MELLETT:
VlZIVADVADÁSZAT RÉSZVÉTELI O Ü : 5 0 0 .- F TF Ó W A P  

LELOVÉSI D Ü  3 5 0 .- FT/06 ELVITEL: 9 0 ;- FT/D0 
FÁCÁNVADÁSZAT RÉSZVÉTELI O Ü : 4 0 0 .- F W Ú flJA P  

LELÚVÉSI O Ü : 4 5 0 .- F M )B  ELVITEL: 160.- FTiOB 
TARVAOVAOÁSZAT IÓZ. GÍM SZARVASI KILÖVÉSI D ÍJ  2000, FT/DB 

AZ ÁR AK AZ ÁFÁT TARTALMAZZÁK

REM ÉLJÜK. AJÁN LA TAIN K M EGNYERTÉK TETS Z ÉS Ü K ET ÉS RÉSZT VESZNEK A  VADÁSZATOKON 
TARVADRA, VAODISZNÓRA ÉS TR Ó FfÁ S  VADRA ELFOGADUNK MÉG JELEN TK EZÉSEK ET



VA D A S Z A

A VIZSLA
Ha az alapkiképzés befejeztével a 
kutya minden fegyelmi feladatot 
elsajátított, feltétel nélkül engedel
meskedik. ismeri a parancsszavakat, 
kéz- és sípjeleket, eljött az ideje a 
vadászati ismeretek megszerzésé
nek. A  vizsla munkáját apróvadas 
területen a vadászember nem nél
külözheti. Ahhoz, hogy ez az együtt
működés örömteli és kellemes le
gyen, nagy gondot kell fordítani a 
vizsla bevezetésére a vadásztodomá- 
nyokba.

Ahhoz, hogy elegánsan, szépen, 
kellemesen, ugyanakkor hasznosan 
is vadászhassunk vizslával, azt erre 
külön ki kell képezni. Ez a kiképzés 
a lövés előtti feladatokból, a lövés 
alatti viselkedésből, és a lövés utáni 
munkából áll. A vizslát először is 
meg kell tanítani az „e lő re”  vezény
szóra. a stílusos keresésre, a rejtőző 
apróvad felkutatására. Úgy tanítom 
az előre vezényszót, hogy egy idő
sebb kutya mellé állítom a tanulót, és 
így együtt előrevágtáznak parancsra, 
de lehet ennek sok egyéb módja is. 
Például clőredobott tárggyal egy idő
ben is lehet küldeni, vagy egy csa
ládtag vagy ismerős közreműködését 
kérve, aki amíg küldöm a kutyát, 
mindig 50-KX) méterről hívja is. Ha

pedig odaszalad, akkor 6 küldi, és én 
hívom egy időben. Amennyiben 
ezek nem vezetnek eredményre, 
mert akadnak olyan vizslák is. ame
lyek az istennek sem akarnak előre
menni láb m ellől, akkor kicsit kemé
nyebb módszereket is bevethetünk, 
akár a pálca, az ostor vagy a csúzli 
alkalmazását. Ezek kezelését azon
ban mindig idegen személyre kell 
bízni, mert a saját kutyánknak igye
keznünk kell jószerivel csak kelle
mes érzéseket adni. A  parancs meg
tagadása esetén kiérdemelt, kelle
metlen érzésekkel járó ösztökélést 
jobb. ha idegenre bízzuk. Arról vi- 

. szont magunknak kell gondoskodni, 
hogy a már előreszaladó kutya élmé
nyekhez jusson, a jutalomfalatot és 
simogatást várja az előrcküldött se
gédünktől is. Ha elértük azt az él
ményt. hogy tanítványunk parancs
ra. lelkesen előreszalad, csak akkor 
kezdjük a mezei keresés stílusos ta
nítását, egyelőre vad mentes, füves 
területen. Ahhoz, hogy a vizsla ne 
(egerésszen) a földön szimatolgas- 
son. vigyük 20-30 centiméteres nö
vényzettel fedett mezőre. A  szüksé
ges göröngyöket előre be szoktam ta
risznyámba készíteni, amiből az 
..előre, keresd”  vezényszóval biztat

va a kutyát, egy-egy rögöt jobb. 
majd bal kézzel kissé előre és oldalra 
kidobok, amit láthat a tanuló kutya 
és lelkesen rohan is érte. persze, 
nem talál semmit, mén a rög szét- 
om lik. A  fiatal vizsla tanácstalanul 
visszanéz, mert nincs mit elhoznia, 
akkor lendül a másik oldalra a ke
zem az újabb röggel. Ha ezt folya
matosan csinálom, a tanuló kutya 
szépen pásztázza a területet előttem, 
nem messze ugyan, de lendületesen, 
folyamatosan és velem a kapcsolatot 
tartva. Van vizsla, amelyik hasonló
an mozog ösztönszerűen is. mert 
öröklődő a vizslatevékenység, de 
ezeket sem árt ezzel a módszerrel 
tréningezni, mert így nem marad ki 
előttünk egyetlen területrész sem, és 
szabályosabb lesz a mozgása, nem 
oldalaz. Lehetőleg mindig a széllel 
szemben kell gyakorolni, így keresés 
közben a vizsla az orrát szépen fenn
tartja. Néhány nap múlva, ha szépen 
megy a feladat elsajátítása, a rögöket 
már elhagyom és kézmozdulatra is 
szép kilengéssel keres a kutya, átme
gyek vadas területre. Ha nincs más. 
magam helyezek ki foglyot vagy fá
cánt. szárnyait lekötve, és kereste
tem. Az élő. egészséges vadat a vizs
la nem veheti fel. Távolról jeleznie

kell. majd ráhúzni és végül néhány 
méterről szilárdan meg kell állnia. 
Ez. rendszerint nem is szokott bonyo
dalmakkal járn i. A vizslák nagy ré
sze örökletesen jó  vadmegálló. Azt 
gondolom, hogy a ragadozó ősöktől 
származó vadász- és zsákmányerővi- 
szonyok felmérésének pillanatai 
ezek. amit a vizsláknál jó l rögzítet
tek a teny észtők a hosszú évszázadok 
alatt. Néhány kutya ennek ellenére 
nem jó  vad megálló, vagy felzavar 
minden vadat, vagy rövid megtorpa
nás után ráugrik a lapuló vadra. Az 
ilyen vizslákat rendszerint hosszú 
pórázzal tanítom mindaddig, amíg el 
nem sajátítják a biztos vadmegállást. 
A beugrásra hajlamos vizsláknál 
nagy súlyt kell fektetni arra, hogy 
hasaljon vadkelésre. Ezt magam idé
zem elő azzal, hogy a pórázon tartott 
vizsla mellé térdelek, és egy kézzel 
feldobom az összekötött lábú fog
lyot. a másik kezemmel egy időben 
határozottan lerántom a kutyát fek
vésre. Néhány hét alatt, napi egy kéi 
ilyen gyakorlással, tökéletes ered
ményt lehet elérni még a legnehe
zebb esetekben is. Higgyék c l. meg
éri a fáradságot.

M ikola Géza

VIZSLAVERSENY A SZLOVÁKIÁI OROSZKAN
A Szlovákiai Magva rvizsla-tc- 
nyésztők K lubja negyedik alkalom 
mal rendezte meg a kétévenként 
sorra kerülő, hagyományos vizs- 
laverscnyét augusztus 25-27-én. 
Sajnos, ezúttal az osztrák, cseh, 
német és holland versenyzők tá
volmaradtak. Viszont köszönet a 
magyarországi vizslavczetőknck. 
az oroszkai vizslaverseny mégis 
megtartotta nemzetközi jellegét. 
Örvendetes az is, hogy a Szlovák 
Vadászszövetség nemcsak anya
gilag járu lt hozzá a verseny le
bonyolításához, hanem erkölcsi 
szempontból fontos, hogy jelen 
volt a szövetség központi titkára. 
M ilán  Durica mérnök úr is, aki vé
gig figyelem m el kísérte a három
napos fegyelmezett munkát és a 
közönség érdeklődését a vizslaver- 
seny iránt.

Szombaton reggel a Selmecbá
nyái Erdészeti Szakiskola növendé
kei fújták a halla lit. Az ünnepélyes 
megnyitón már ott volt a járási va
dászszövetség titkára. H lásnik Jo- 
zef úr is. de nem hiányoztak Orosz
ka képviselői sem. A  vendégeket, 
bírákat, vizslavezetőket és klubta
gokat dr. Mészáros Sándor, a klub 
elnöke köszöntötte, egyben tájé

koztatta a feladatokról, amelynek 
célja a víz i és mezei munka volt.

Az első nap után szinte egyfor
mák voltak az esélyek, de azért re
besgették, hogy Péter Attila M a
gyarországról. Horváth Norbert Ga- 
lántáról. Varga Ferenc Nyárasdról. 
Kürthy Sándor Dunaszcrdahelyről. 
Czcbe Jóska Magyarországról és 
Kiss Sándor Galántáról fogja eldön
teni a versenyt, illetve vizslájuk saól 
bele majd a győzelembe...

A  nap fénypontjához tartozott 
még délután a Magyarvizsla- 
tenyésztők Klubjának megalaku
lásáról (1973-ban alakult) és fej
lődéséről szóló kiállítás, am ely 
fényképekkel és tárgyi bizonyí
tékokkal, írásos dokumentu
m okkal, újságcikkekkel, tanul
mányokkal bizonyította a magyar 
vizslák tenyésztésbeni munka
eredményeit. A  kiállítást dr. M é
száros Sándor rendezte, amely esz

tétikailag is lekötötte a közönség f i
gyelmét.

Különösen a klub fóliánskróni- 
káját lapozgatták, am i tükörképe a 
klub életének, de a magyar vizslá
kat népszerűsítő mozgalomnak is 
Szlovákiában.

A  vadászkürtök sorakozóra sz6- 
lították a versenyzőket, majd a fő
bíró. V lad im ír Siska úr vette át a 
szót és kihirdette a verseny vég
eredményét. Az I. helyen. 329 
ponttal (a m axim ális pontszám 340 
ezen a versenyen), a szép kiállású, 
drótszőrű ..vizslalány” , Betti vég
zett, és klubgyőztesként megkapta 
a CACIB-fokozatot. Gazdája. H or
váth Norbert Galántáról. őszinte 
örömmel vette át a díjat. A  II.  he
lyen. ,325 ponttal. Péter A ttila . 
Szlovákiában is ism ert. M agyaror
szágról érkezett vizslavezető. Va
dászfai Kontár Aszú nevű. rövid 
szőrű vizslája végzett, és egyúttal 
megkapta a legjobb mezei munká
ért járó  díjat is. Harm adik helyen, 
300 ponttal, ógelle i E rik  végzett, 
gazdája a nyárasdi Varga Ferenc, 
az oroszkai vizslaversenyek több
szörös résztvevője, méltóan képvi
selte Csallóköz színeit.

Fe lvidék ) M át vasmr

BE VADÁSZÁSA
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SZERETETTEL KÓSZÖNTJÜK ÖNÖKET A

HUNTOURS
VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA NEVÉBEN

IRODÁNK A KŐVETKEZŐ TEVÉKENYSÉGEKET FOLYTATJA:

■  VADÁSZATOK. HORGÁSZATOK ÉS EGYÉB SZABADIDŐPROG
RAMOK SZERVEZÉSE AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN ÁLLA
MI ÉS VADÁSZTÁRSASÁGI TERÜLETEKEN EGYARÁNT.

■  MAGYAR VADÁSZOK RÉSZÉRE KÜLFÖLDI (AFRIKA. KANADA. 
ERDÉLY S T B ) VADÁSZATOK. FOTÓSZAFÁRIK SZERVEZÉSE.

■  KÜLFÖLDI VADÁSZOKNAK MAGYARORSZÁGI ÉS KÜLFÖLDI 
VADASZATOK. HORGÁSZATOK SZERVEZÉSE.

■  MINDEN MEGYÉBEN VADÁSZVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ TANFO
LYAMOK SZERVEZÉSE.

CÉLUNK. HOGY MINDEN VADÁSZNAK TUDJUNK PROGRAMOT 
SZERVEZNI AZ IGÉNYÉNEK ÉS PÉNZTÁRCÁJÁNAK 

MEGFELELŐEN.
VÁRJUK AZOKNAK A JELENTKEZÉSÉT IS. AKIK MAGAS JUTA

LÉKÉRT SZÍVESEN VÉGEZNÉNEK SZERVEZÉSI MUNKÁT.

ÉRDEKLŐDNI LEHET:

COMBICK BUDAPEST KFT.

HUNTOURS
VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

1052 Budapest. Városház u. 14. Tel.: 1-118-5499. fax: 1-266-0222 
2890 Tata. Ba|i u 13. Tel./Fax: 34/383-961. Tel.: 06-30/560*255

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Az M it  évek h*gyomárrya»hoj hton a Vadcoop Béfktenrf 

elkéuirette az I99S-96. év vadászati 
etsmtervét Aj útceitervtt poiti/ta tagi* rfezére akik 
ecé tartc/AuA «ncs.
Wrvvjuk a lórim ét acra. hogy a vtdáizstokon csak ttó 
ífiri w ino^MM ncltn Wfi
riw i w m  Vwiiuaiokra pitntUrai amden egyes *» 
d H n u p o t  m e n t e n  2  M n e i  l U  cuppaC. a  lortódnok 

á s  • hajnak sorban ttisofc (Aeröfee végett ku iró lag  te 

ItfoAoa. a  3710813  * s  185 5 5 4 3  wém oo M m .  A n d t  

u a to ira  kél hétnél t o t t b  |Hntk#/ést fogadunk 

éi

O ktttcn  v ad tu a t i ktwtöségak:

08. Kaiasica Vt.. 06.07. ti. M. fogyi- «s4<Ht. 
07.08. M. 15. 21 22. Cwfktsrftí Vt.. 01. 06. 
07. 08. Hórrötsr* Vt.. Bogács. vad»éc«. 07. M. 21. 28. 
Úprt Vt.. Nagycsatkasi. lkán. ma.'ti nyúl. 01. Gbrt>«ttá- 
u  Vt.. vaAéct » . 18. 21. 28. Jánosnak* Pat6h Vt . fá
cán. 21. Jás/be*é«rt IWwi Vt.. m m  nrü ás fácánkera 
só radáuat. 28. íassadtk Vt. Bugyi. »adr*ct oktoba* 
4 tű  Borsodi Bártfáu Vt.. w ttv n *  gir» ás Muflon tar 
<*d A: nxt is  nagvttdvaáauetokiái értfeUMni leh* 
fatyamatosan a kwp«nn irodában.

Kwsabony iVpéhpus/iai júbn 29-30.
A fauna Uaganforgalra Rt. rendu+ittwn JW N k  
GRANO PRIX" uimonaku korongwdás/ stwDcuó var 
je">t rtadtJtHi - 150 korongra - u  kJén H6s;or

(gyén hatyMéuk:
1. Narpargai Jim » . Hajdúnánási Vt. 103
2. Nagy Varga Gtta. Jáuttnényi Vt 102
3. Dobos J6;saf. M£FA6 Rt. -  S e *  98
Csapat*atseny areáménydt
1. Vadáswk ás larraásMtvéddá KCuíp ttagyaromági 
Sitotaégt

(Arató I N*}y L. hagy Varga G í 278
2. Somogyi frdásí tövis; (gyasüiat

(Oobos J .  Ó u l.. l*e s*  J1 270
3. PiUw tidésrtti Rí.

<S;abo Csoki T.. Maáaréu U  254

Hariúnánás. augoutus 5.
Hirija/da voft a Hatdúnánási Kossurt* Vadásztársaság. 
Maffj Kupa Vadáu háromtusa lévésiveruny nap 20. 
skMt 25. toronykafcas 25 toréi

Egyéni h«lye/ások-
1. Rác; Jómé. Nagyra**. Vt. 66
2. Hegyi János, hagysrtnási Vt. 65
3. Tóth btván. HafdúaánáSi Vt. 64

I C f ̂  A y .>•** j
1. Somogyi f'déu levés; ígyasiüet

löu  L . BarVö J.. Htrueg L . Oecrki J.) 233
2. Ftutsjyarmaíi Vt.

(Kiss S , Gergefy S . Csenkai S . lárár T j 226
3. Hafdjnánási Vt.

(Harpeigtr J . Vajas M L  Tort U  725

íimgya«mat. *agus/tus 13.
(tendert: íttiesgyarmau VadáutárMaág Ko»ong*«í4 
uat 60 korongra.

n ffy V H IR L

1. Nagy Vaî a (kzs. Jkubeé«v Vt 41
2. íto *  Tavus. fűtsqnttiiati Vt. 38
3. Herp*f$*i Jt/ief. Ha^óoMási Vt. 36
CwpMw$n>ynrtn>ifl>®k:
1. Füm^Yarimati Vt. 92
2.SCLE 80
3. Abtttzattii Vt. 79

A ha lában  m m óenutt pana ixkodn ak  a i  Idei 
bőgé%r+. L a p z á r t ig  a  la^trötabb, tarttékra 
kaciíH bikák  a^an c itú lya l: 13.80 l ib o d ,  
13.40  Za l— róó  Rt.# 12,70 Gtim enci Rt. 
K arap an c ia , 12.60 Z ulaard^  Rt. Ax e d d i^  
l*3m » g **a b b  p o n ttiA m ú  a u l a i  12.6 k g  
sú lyú  agan cs, amafyüc 244,7  pontot kapott 
a bírálaton.

Tdbb napilapban jelentők meg ..rémségek" a 
siarvasbógéfrfól. vaw éJyes támadások, kény- 
s/erlelövésck és egyebek. Mirvfe/eknek annyi 
a vatóségatápfuk. bogy o gőd6iól erdészet a 
gatgamécsai szorvaskertbe vérfelfríssftés cél 
>éból Gákostáról vásárolt négy. embernek szo
kott s7aivasb*kát. még a tavaszon. Éppen emi
att kérték a szarvaskerten áthaladó turistaút 
megváltoztatását, amely lapzártáig nem tör
tént meg. Miután a bikák „küldetésüket" ter
mészetszerűen teljesítették, közülük három 
terítékre került, minden különösebb atrocitás 
néJkül.

Október 1 2 -é g  nyitva tartó vadászati kiállí
tá s nyílt ózd o n  az Á M K  Galériában s iap -  
ttm b tr  21-én. A  kiállítás anyagát a  város 
környéki vadásztársaságok  - a  Gyapas-vó l 
gye. a  hangon** Z 6 M  mező. a  hegyháti Bé
ka, a  Nád iar Hetbert, az ózd i Kohász éa a
II. Rákóczi Ferenc vadásztársaságok  anya
gából. a  M urányi V ád isxudvar preparátu
m aiból. Valaczkai Erzsébat képzőművész  
m unkáiból, valam int 8 zabó György, vad- 
gazdaság i berendezések gyártójának esz
közeiből állították össze. A  kiá llítás hét
köznapokon  8-tól 18 órá ig  tekinthető m eg.

D e b r e c e n b e n  s z e p t e m b e r  1 3 - 1 6  a  k ö z ö t t  r e n 

d e z té k  m a g  a z  A lf ö ld i  T e rm é sz e t  v é d e lm i.  H o r 

g á s z a t i  V a d á s z a t i  K iáN ftá st. V á s á r t  é s  T a n á c s 

k o z á s t  a z  A r a n y b ik a  S z á lt ó b a n .  A  H a jd ú  B«her 

m e g y e i  V a d á s z  s z ö v e t  s é g  e  r e n d e z v é n y s o r o z a 
to t  t e k in te t te  id e i v a d á s z n a p i  p ro g ra m já n a k ,  

a m e ly e t  k ie g é s z ít e t t  a  N a g y f á b a *  P e tő f i  V a 

d á s z t á r s a s á g n a k  a  f ü s t i  k a s t é ly n á l  m e g r e n d e 

ze tt  m e g y e i  ske e t -,  t rap - és t o r o n y k a k a s  ló- 

v é a z v e v se n y e .  »>ász é s  s o iy m á s z b e m u t a t ó j a .

A /  A P E H  az . . A d ó  és e l le n ő r z é s i  értesítő'’ 6. 

számában tette « 6 z z é  a  kompetenciával kap 
csdatos á M á s fo g ia lá s á t .  Mrután ez kevés va 
d á s z h o z  jut el. érdemes klézm: ,.a t á r s a s á g  

tagjai részére adott ú g y n e v e z e t t  v a d á s z 'é s z  
Ik o m p e t e n c ta )  é r té k e  a d ó k ö t e le s  t e rm é s z e t  

bem juttatásnak minősül, a m e ly  után a  k i f iz e 

t ő n e k  - vagyis a társaságnak kell 4 4 %  szemé 
fryi j o v e d e ie m a d ó t  f i z e t n ie  A z  o n * o r m á n y z a -  

tok. a rendőrség, az erdészet, az ÉOASZ és 
más szervezetek részére adott vad szemé^tó- 
vedelemodó-kifizetési kötelezettséget nem 
keletkeztet, mert a juttatást nem magánsze
mély kap**...- Miután az állásfoglalás lé n y e g é 

ben semmit nem tett a  helyére, a t á r s a s á g i  

jogviszony és az alapszabályok szerint n e m  

..természetbeni ju ttatás" a  kompetencia, t o 

vábbá a jogi személynek adott v a d a t  is végül 
magánszemélyek osz»k meg. A z  eHentmondá 
sok fotók!ása coljából az O M W  indoklással

- újabb állásfoglalást kért. és a közelmúltban 
meg is kapott. Eszerint csak a tagdíjat megha
ladó rész után kelt a 44%-ot a társaságnak be
fizetni. A  legújabb állásfoglalást az OM VV 
megküldte a megyei szövetségeknek azzal, 
hogy a megyei APEH-rodákkal egyeztesse 
nek. így talán végre kiderül, hogy kinek, mikor, 
mennyit, hová ke* befizetni, mert a vége bor
sos büntetés lehet. Természetesen nem az 
APEH büntethető ^

Veszprém  m egyében a  tanya tu lajdonos és 
vadáaztartilat-bérlő Heinz-Karf G. ( 5 0 1  nó- 
met vadász bukott le agy  „sch w arz" bikán. 
A  G ye rtyán ké i Vadásztársaság  tagjai lö 
vést hallottak egy  olyan területrészről, aho
vá senki nem  volt beírva. A  nyom ok alapján  
jutottak G. úr tanyájára, aho l nagy  fejetlen
sé g  volt, mert a  bika faja m ár nem volt ott, 
c sak  a test. A  becslések szerint az ellopott 
a gan c s  értéke legalább  negyedm illió forint 
voK. G. úrnak nem az az e lső  összeütközé
se a m agyar vadászokkal. Tavaly a vadász- 
tá rsa ság  takarn iányszállhó autójába terep
járójával szándékosan  belehajtott, nehogy  
az takarm ányt vigyen k i az etetőkbe a hiva
ta lo san  kijelölt útvonalon.

A Vadász Könyvklub mmden hónap e'ső csü
törtökén 1 b  és 18 óra között tartja klubnapját, 
a Vám- és P6nzGgvőrség Klubtermében (Buda
pest IX. kerület. Mátyás u. 16 ). A  klubnap so
rán aktuálrs témákkal. író-olvasó találkozók
kal. kedvezményes festmény* és könyvvásár
lást lehetőségekkel várják az érdeklődőket.

Bársony István  vadászlró születésének 
140. évfordulóján em lékm űvénél koszorú
zás! ünnepséget rendez a Vadász Könyv
klub. Találkozó: november 15-ón, 14 órakor 
a  budapesti Kerepesi úti temető Fiumei úté 
kapujánál, 13.30-kor. A  nagy  író m inden  
tisztelőjét, vadászokat, term észetbaráto
kat szeretettel várják a szervezők. Érdek
lődni lehat a  251-9292-as telefonszámon.

S A N G V Ö N G ü a i V I U S S O  4 W D

T E R E P J Á R Ó
Mercedes-Benz motorral szerelve (0M  602) 

’ '  * "  ’ (95-9)autó

3 634 500 Ft 
+ÁFA

10 év garancia a karosszériára 
ÁFA visszaigényelhető 

LÍZING, RÉSZLET, TARTÓS BÉRLET 
Cégünk a 0 3 Püig' w B' nkRt megbízottja.

SZŐKE AUTÓ KFT. 
3060 PÁSZTÓ, Fo u. 9. Tel/fax: 32/360-270 mobil: 30/435-534 

Nyitva munkanapokon: 8-I7 óráig
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EZT AZ ÜRES HELYET 
A HÍRLAP ÉS POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE HAGYTUK.
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE RAGASZTHASSÁK 
A CÍMZÉST TARTALMAZÓ 

ETIKETTET.

- I

A LEGKÜLÖNBÖZŐBB SZÍNŰ MÁRVÁNYBÓL, GRÁ
NITBÓL KÉSZÍTÜNK LÉPCSŐKET, ABLAKPÁRKÁ
NYOKAT, PULTOT, OSZLOPOT, ÉS BÁRMILYEN 
IGÉNY SZERINTI ÉPÍTŐELEMEKET. SEGÍTSÉGET 
NYÚJTUNK A TERVEZÉSBEN, ÉS MAGAS SZÍNVO
NALÚ KIVITELEZÉSSEL MEGVALÓSÍTJUK ELKÉPZE
LÉSEIT.

EGYEDI ÉS SZOKVÁNYOS KIVITELEZÉSŰ SÍREMLÉ
KEK NEMES ANYAGOKBÓL, ÉS MÁS SZOBRÁSZATI 
MUNKÁK, VADÁSZOKNAK KEDVEZMÉNNYEL.
PAP LAJOS KŐFARAGÓ, KŐSZOBRÁSZ MŰHELY 
SZENTENDRE, KŐZÚZÓ KÖZ.

A V A D Á L IM N Y  MEGŐRZENDŐ TERMÉSZETI ÉRTÉKÜNK
FENNMARADÁSA, MEGÓVÁSA CSAK HASZNOSÍTÁS RÉVÉN ÉRHETŐ EL. EZÉRT LEGFŐBB PART
NERE ÖNÖKNEK A VADÁSZTATÁS, A VADHÚSFELVÁSÁRLÁS, AZ ÉLŐVAD-EXPORT TERÉN A

A  VADÁSZNAPO K EGYIK FŐ SZPONZORA

4MSZIAP
MEGJELENIK HAVONKÉNT ^  
A  HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN

fó*re 'tce*it6  C a a k 6  S á n d o r  • fc M 6 's  u o r k + u t ó  M o m o n n a y  Z i o m b o f  *

K un G á b o r • foto'tporttr. P o lt t « r  O abrU fla u tó s á p  tfcfcárrá I v k á c t *  K o cá it M » -
r l io n i A  uerfc*t*t6 tág cím# 1246 Budapaat *1. 1209 Kla<*a a W Jáa/at*

M * tó t K>*y>; K n a f+ ly  M á r ia  Ov igafgató A  é t a k **dó  c*m« 1 0 6 4

B oöa p «a t  V.. M o rv á d  u . 8 . IV. am . 3. V c fo n  á t  fan. 1 3 1 -4 3 6 6  A  M agyar V A O Á SZ L A P  

alót’jatnató a „Sártök* pottautaK-ányon" a s/a*«w t6 s*g  lov*éa*át« cim án v a jy  á tü t*  

lá a ta l a i  A Q R O B A N K  R t r%á4 vatatatt 2 1 9  9 6 6 2 6 -1 9 6 7 7 0 7 9 - 7 0 0 2 0 0 1 2  a rá m ii a iám lá ra . 

Tarfaatti a  H I R K f  R  Rt.. a j N M  Rt. áa a i  aH am atlv  t« r| « it tM .

I S S N  1216 -6169

@
Atha*a«vyn N yo m at Rt 
9 5  0 6 6 6  Foi+tót varat*
V W a  J6xaa« 
va/á/tga/gató


