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Ú JÉ V I K Ö SZÖ N TŐ
Az új év első napjai a nagy fogad
kozások, újrakezdések időszaka - 
gondolom - m indannyiunknál. Az 
sem kétséges - és erre leginkább 
a vadászfeleségek a legmegbízha
tóbb tanúk - hogy ezek java része 
nem valósul meg. és rövidesen 
mindenki visszazökken a megszo
kott kerékvágásba. Tagadhatatlan: 
ilyenek vagyunk, mert a vadászok 
jó és rossz értelem ben egyaránt 
ragaszkodnak a hagyományokhoz. 
Jó  ez abban az értelem ben, hogy 
ápoljuk őseink örökségét, minden 
elism erést megérdemlő tudás
anyagát, sajátos kulturális érték
rendünket, am ely méltán vívta ki a 
világ elism erését. Rossz viszont az 
új iránti fogékonyság hiánya, az al
ternatív lehetőség föltárásának, 
keresésének mellőzése. Hasonló
kat tapasztalunk |ószerint az élet 
bárm ely más területén is. Ezen a 
területen azonban - m ivel végső 
soron ez valahol mindenki számá
ra egyfajta intim  szféra - minden 
másnál erősebbek az érzelmi 
megközelítések.

Talán éppen em iatt jelentkeznek 
a belső konfliktusaink is, különféle 
szekértáborok alakultak ki, am e
lyek m iatt még ma is hiányzik az 
egységes nyelvezet, a termékeny 
együtt gondolkodás. Meggyőző
désem, hogy végső soron min

denki jót akar, de a kéréskörök 
„becserkelését" mindenki m ás
más szél alatt képzeli el, pedig 
csak egy lehet eredményes. Ilyen
kor. újév alkalm ával talán ez az, 
am it jó lenne és ideje volna mi
előbb abbahagyni. Egyfelől azért, 
mert pozíciónkat gyengíti, m ásfe
lől mert a cél közös, a vadállo
mány tartam os értékőrzése, és 
előbb-utóbb minden esélyünk 
megvan arra, hogy egyezségre 
jussunk. Úgy gondolom, a kelleté
nél jóval több energiát fecsérel
tünk egym ásra, mint az általunk

meggyőzendókre. Mindezek elle
nére akadnak jelentős sikereink is. 
Aki részt vett az Országos Vadász
napok rendezvényein, annak szá
mára egy pillanatra sem kétséges, 
hogy van lehetőség a meggyőzés
re. a megegyezésre és nem hiány
zik a fogadókészség sem Szem é
lyes tapasztalataim  is erről győz
tek meg.

Senki előtt nem kétséges a vál
tás szükségessége, hiszen a jövő
ben egy merőben megváltozott 
körülmény- és követelményrend
szerben kell helyet találnunk ön
magunknak. óriási feladata van 
ebben az OMVV-nek. amelynek 
elnökévé választottak a megyei 
küldöttek, és ez úton köszönöm 
minden egyes vadásztársamnak a 
bizalmát, am elyre legjobb tudá
som szerint igyekszem rászolgálni.

Miben is rejlenek a legfonto
sabb feladataink? Vadászias és eti
kus m agatartással kell és lehet 
csak kiutat találni az átm eneti idő
szak kaotikus állapotaiból, hogy 
elkerüljük az úgynevezett „kapu 
zárási pánikot” . Meggyőződésem, 
hogy a legtöbb helyen ez koránt
sem olyan nehéz, mint amennyire 
sokan állítják, hiszen a vadásztár
sadalom túlnyomó részét eddig is 
a hosszú távon gondolkodó, bölcs 
és higgadt m agatartás jellemezte.

A magam részéről igenis látok 
esélyt a káros, a vadállományt lé
tében veszélyeztető nézetek meg
változtatására. Annál is inkább így 
van ez, mert semmiféle nemzet- 
gazdasági érdek nem rontja a po
zíciónkat. Természetesen m ind
ezekhez egy jól átgondolt straté
giára, és ehhez felépített taktikai 
lépésekre van szükség. Divatos 
szóval azt is mondhatnám, hogy 
aktualizálni kell a feladatokat, 
megfelelően súlyozva. Éppen ezek 
hiánya miatt meglehetősen hete
rogén az érdekérvényesítés, am ely 
inkább növeli, mint csökkenti a 
belső konfliktusainkat is.

Feladat bőven van tehát m ind
annyiunk számára. Az országos és 
területi szövetségek munkája 
azonban csak akkor lehet eredm é
nyes, ha egy emberként mellénk 
állnak a vadásztársasági kis közös
ségek, és azokon belül minden 
olyan vadászember, akinek fontos 
a jövő.

Az országos elnökség és a ma
gam nevében ehhez kívánok m in
den vadásztársamnak az új esz
tendőben sikereket, emlékezetes 
vadászélményeket és mindezek
hez erőt, egészséget.

d r. Su ch m an n  Tam ás
az OM VV elnöke

Minden kedves Olvasónknak vadászsikerekben gazdag, 
BOLDOG ÚJESZTENDOT KÍVÁNUNK!



Ü Z E N E T E K
Nagy Lajos, Miskolc: ..A fair play azt kí
vánja, hogy oda küldje az ember a kritikát, 
ahol a bírált írás megjelent. Nos. ezt tettem 
magam is. elküldtem véleményemet a Nim
ród szerkesztőségébe Három hónapja nem 
kaptam levelemre választ, ezért kérem a 
Vadászlapot levelem megjelentetésére. 
Egyszerűen nem hagyható szó nélkül egy 
ilyen dilettáns írás megjelentetése, hiszen 
rrvnden lapnál van főszerkesztő, olvasó- 
szerkesztő. szakmai lektor stbi

A Nimród múlt évi októberi számában ol
vasott „Miért nem lettem erdész" című 
írás megjelentetése megkérdőjelez minden 
szakértelmet, hozzáértést.

Végül is miért nem lett (szerencsére) 
Gejzukából erdész?

A )ói „ellaborátum" néhány részlete 
olyan vadászati sületlenségeket tartalmaz, 
amelyek mellett nem lehet olvasóként sem 
csak úgy elmenni, főleg ha áremelkedések 
alkalmával maguk a szerkesztők igényes
nek hirdetik.

A szerző az erdőt járó Miska bácsitól - 
aki füttyével még a kakukkot is lehívta 
fészkéről - sok mindent tanult kisiskolás 
koréban. Azt azonban nem tanulta meg. 
hogy tavasszal (húsvétkor) a szarvasbika 
már rég lehullatta „nagy agancskoroná
ját'', s fényos nappal az őzek sem járnak in
ni együtt a szarvasokkal, különösen a Kó
rósok vidékén nem!

A jó óreg Miska bácsinak azt is meg kel
lett volna tanítania, hogy az őzbak 1945 
előtt már áprilisban is lőhető volt, tehát 
nem indokolt a nagy felháborodása, hogy 
„A gróf. meg a ... fullajtárjai" egyet teríték

re hoztak. Igaz, hogy az Írásból nem derült 
ki, hogy a „karcsú lábú őz" bak volt-e vagy 
suta.

Nagy ,.szakszerűséggel" írja le a szemző 
az eltalált őz viselkedését. „S. láttam, jól 
láttam, amint az egyik karcsú lábú őz térd
re ereszkedik, oldalra dől és kínjában rúg- 
kapál."

Ettől a látványtól aztán a pe»yb«< l*ő  b a . 
juszkájú szerző rögtön sírva fakadt, s mi
közben Miska bácsi fogta „remegő kis vál
lát". elhatározta, hogy mégsem lesz er
dész.

A cikkből nem derült ki. hogy milyen is
kolát is végzett e jeles szerző mert tavasz- 
szal (húsvét előtt) kapta meg „oklevelét ", 
amire a magyar iskolarendszerben nem
igen volt példa. Mindenesetre ilyen színvo
nalú cikket Geizuka legfeljebb a legsöté
tebb Rákosi-időkben tudott volna valame
lyik lapnál elhelyezni, mert akkor ,.a gróf, 
meg ... fullajtárjainak" leiáratása a lehető 
legfontosabb volt.

Ma azonban már semmi sem indokolja, 
hogy patinás lapunkban Gejzuka zsengéi 
megjelenhessenek! Szegény Kittenberger 
Kálmán foroghat a sírjában.

A szerzőnek pedig azt ajánlom, hogy a 
jövőben olyan lapnál próbába írásait elhe
lyezni. ahol méltányolják az ílyesforma 
mondatait: „A nap sárga fénye végigcsor- 
gott a fákon, lecsepergett és lüktetés feszí
tette a mellemet, hogy a bordáim is ropog
tak belé. "I

Én pedig a fészkén ülő kakukk ritka látvá
nyán töprengve küldöm válaszüdvózletc- 
met minden „szerkesztőnek"...

APRÓHIRDETÉS
1 db 16-0* Mericel, hagyományos CSŐelrendezé-
*0 vadászpuska. valamint 1 db 8 x 56 Hertel und 
Reuss minőségi keresőtávcső és 1 db Kahles 
6x42 céttávcső eladd Érdeklődni 166 3794
teste).

zsa. Levente a  7. Telefon: 93/321-265. 19 óra 
után.

Agilis, szakma Iránt •fhivatott 20 éves hivatá
sos vadász, alapfokú német nyelvismerettel, kö

Etadö egy Merkel 147 E tip. 20/70 ejektoros. 
mélyvésett hagyományos csőelrendezésú sori tos 
vadászfegyver megkímélt áfapotbsn Ára: 
68 000 Ft. Érdeklődne Bakó Csaba. 3143 Mátra- 
novák. Dózsa u. 91.

zépfokú végzettséggel, jogosítvánnyal ál Ast ke
res nagy- vagy vegyesvadas dunántúli területen. 
Jekge: Erdőzsongás!

Diana Vadétz-Horgát* Antikvárium vadász-
könyv-felvásárlási akciót tant Régi vadászköny
veit küldje el csomagban, azonnal fizetünk! Keres
sük a Nmvód 1993. júliusi számát) Érdeklődne 
6900 Makó. Zrínyi u. 34.. telefon: 62/411 561 és 
413-680.

Savaga 222. 20/70 vegyese*ővO puska. 4x40 
fordítós szerelékkel tiadó. Érdeklődni: 
74/311-302-e* telefonon. 17 óráig.

Ir szetter kiskutyák vadászó szülőktől, decem
ber. születéssel elő»egytzhetők. Érdeklődni: Szé
kely Mihály. 4090 Polgár. Dózsa u. 14.. telefon: 
52/391051.

Korongdobó gépet hobbi és pércours korongok
hoz 18 800 Ft-tól. könnyű, összehajtható magas
leseket 8900 Ft-tól (♦ postaköltséggel) szállít az 
INTERM AS Kft.
Szárnyas, szőrmés vadra befogó csapdák gyártá
sa többféle kivitelben. Telefon: 06-66/321-161 
Fax: 06-66/441-029

7 éves, 36 000 krrvt futott Lada Niva. korrózió- 
véden. garazslrozot:. vadászati kiegészítő felsze
relésekkel 10 szemelt kerékkel, újszerű állapotban 
és ogy CZ 531-es típusú 30.0&os golyós vadász- 
fegyver, egyedi agyazésú. patentszereMkes Swa 
rovski 6 x 42-es távcsővel, szinte teljesen új álla
potban igényesgek eladó*. Érdeklődni: 164-1424.

Eladó egy 200 m'-ot és egy 60 m'-es barak 
3000 Ft/m'-es áron. szétszedett állapotban. 
Igény esetén helyszíni leUWtást is vá*alunk. T.: 
27/358 465. 27/358-499.

Volkswagen Dús terepjárói 88-as. differenciál
zárral. ósszkerékmeghajtással. 70 000 km telje- 
s tménnyel - benzin és gázüzemű - eladó. Érdek
lődne 62/405 715-ős telefonon az esti órákban.

Veszek aranyérmet őztrófeát. Érdeklődni: Tálos
János. 4251 Hajdúsámson. Esze T. a  4.

Vásárolok szarkát, tzústs-.rályt. SZürkevar|út. 
szajkót, szalonkát, csörgő barát, böjti réce gácsé
rokat. szürke foglyot, nyestet. görényt. Fagyasz
tott expressz csomagot veszek át. Fizetés utólag 
postai utalványon. Szabó Dezső. 8800 Negykar»-

Német vadászpartnereink keresnek 2-3 ezer 
hektáros vadászterületen, pausál szerződéssel, 
lehetőleg helyszíni vadászházzal lehetőséget. Az 
ajánlatokat ármegjelöléssel ..Weídmannshet' jel
igére a szerkesztőségbe kérjúk.

Cseh CZ 637-«e Luxus (továbbfejlesztett ZKK. 
manlicher rendszerű forma) 243-as Winchester, 
garanciális. 20 töltényt lőtt. póttárral. 9 doboz töl
ténnyel. 8 x 56-os. garanciális Smrth and Bender 
távcsővel - 100 méteren 2 cm szórásképpel - 
családi okok miatt eladó. A távcső szerelékkel kü
lön a  eladó. Érdeklődni lehet: 62/482-049.

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

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

rek bizományi árusítása.
Trófeabírálat - fcgyverjavltás. belövés - vizsgáztatás - távcsőszerelós

- fedett lőpálya - terep lőtér.
Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.

KFT-nél

f  i» / t t  t

Ja sp o w a  (Bécs) 1 9 9 6 . jan u á r 25-én
Jag d  und Hund (Dortm und) 1 9 9 6 . ja n u á r 3 0 .- feb ru á r 3 . 
D ic Hohe Ja g d  (Salzburg) 1 9 9 6 . fe b ru á r 1 5 -1 8 .

Utazzon velünk! Kérjen részletes tájékoztatást!

V A D EX  M ezőföldi R t. U tazási Irodája 
8000  Székesfehérvár, Tolnai u. 1.
T e l.: 22/329-421, 316-473/177 
Fax: 22/327-525

Mire szabad vadászni 
itthon és a környező országokban?

A utztrim
Januárban: vaddisznó (kan és koca) - borz - nyast - nyus*t vadl»bák - erdei szalonka.

Sz lo vá k  im
Januárban: vaddisznó (15 éíg> - farkas - h«úz - vadmacska - pézsmapocok - nyesi - 

nyuszi - menyétek - fácánkakas - héja.
Egésj évben vadászható: róka - nyestkutya - flórény - ürge - hörcsög.

Ukm fnm  
Januárban: róka - farkat.

R o m á n t*
Januárban: szarvas?e*én és borjú - dámtehén és borjú - ózsuta és gída - vaddisznó 
mezei és üregi nyúl - h*iz - sakál - borz - nyuszi - nyes! - vidra - nyérc - fácán - vad
gerle - órvós és odúgalamb - balkáni gede - fenyőrigó seregély - vadlabák - vadrécék

- szárcsa - kormorén és egyéb vizrvad - erdei szalonka * sárszalonka - bíbic 
Egész évb#n vadászható: farkas - róka - vadmacska nyestkutya - görény - hermelin

- menyét - pézsmapocok - ürge - szarka - szafkó - szűrke és vetési varjú.
S x io v é n is

Januárban: dómbika. tehén és borjú - ózsuta és g»da (15-éig) - vaddisznó - borz - vad
macska - farkas - kószák kecske (15-éig) - fácán (15-é*g) - tókésréce 05-éég).

M m gym rorzxég
Januárban: selejt szarvasbika, tehén, borjú - sale|i dámbika. tehén, borjú - őzsuta és gi- 
da (15*éig» - muflonkos. |erke. bárány - házi górény - nyest - fácánkakas - vetési lúd - 

tőkés. bó|ti. csörgő, barátréce, kerceréce, szárcsa - balkáni gerle.
Egész évben vadászható: vaddisznó kan. süldő, malac (a koca |anuár végéig) - üregi 
nyúl - róka - pézsmapocok - nyestkutya - aranysakál - mosómedve - dolmányos varjú

- vetési varjú - szarka - szajkó - nagy kárókatona sárgalábú siráty.

1996 JANUÁR 31 nap
Télhó, avagy Boldogasszony hava
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hóm. *C

3 Ctnoriii. B«<4*nw 7 32 1605 14 35 508 2.0
4 C letoltok Tíasz. Iteaa 7 32 1606 15 22 558 2.0
S Pbittk State 7 32 1607 1614 643 C  2151 1.8
6 S«-6et Bddmár 7 32 1608 1709 723 1.6
7 Vasára? AztAa. ftaoéna 731 1609 1807 758 1.8

8 Hfifé C w * 731 1610 1907 830 1.8
9 Kedd U r a l 7 31 1612 20 08 8 58 1.0

10 Snrda MHáma 730 1613 21 10 925 1.0
I I Ctwtortoá M a 730 1614 22 14 951 14
12 ftnttá Eret 729 1615 2319 10 18 U
13 Szombat toonáa 729 1617 - 10 46 a 1.2
14 VtttfMp Bédci 7 28 1618 026 1117 U

15 Ul.ilntut) lóvto. téried 728 1619 135 1152 1.1
16 KaM Gcwláv 7 27 1621 244 1234 1.3
17 Sítrd* A » t* Agónia 7 27 1622 353 1325 1.4
18 Cntoriok ftrcifcs 726 1623 4 59 14 25 u
19 Pw:r* Sára M M 7 25 1625 557 1534 1.1
20 SroMöai Ftoén. U b n ifto 7 24 16 26 648 1649 •  1350 1.1
21 Vasam* h m 7 23 1628 7 32 1806 u

22 iii.llnrrlO Vnc*. Artér 722 1629 810 19 23 0.8
23 K$éi M a *.  * * * * * 722 1631 843 20 37 0.8
24 Sittét T«ttt 721 1632 913 21 49 0.7
25 Csat őrt Ók M 720 1634 9 43 22 58 1.2
28 Plett* Vaada.Pwla 7 19 1635 1012 • • 15
27 S.’smöat A Vfihk* 7 17 1637 1043 004 D  12 14 U
28 Vasárnap Káro^KaroU 716 1638 11 16 107 1.5

29 H*t(6 Adél 715 1640 1153 206 U
30 Katfd (k fú i 714 1641 1234 302 1.6
31 SitrtJ* Mjrctlé 713 1643 1319 354 1.7

ipoU-a EM n ttva l - a: H o tt& lu - *  UtoKÓ etfved -  l i



A  24 . Ó R Á B A N
ELÖZÓ LAPUNKBAN AZ OMVV CIKLUSZÁRÓ KÖZGYŰLÉSÉRŐL, AZ Ú J VEZETŐSÉG MEGVÁLASZTÁSÁRÓL KÖZÖLTÜNK

t u d ó s ít á s t , a h o l  a  k ü l d ö t t e k  t ú l n y o m ó  r é s z e  a  s z ö v e t s é g i v a g y o n g a z d á l k o d á s  k é r d é s e it  f e s z e g e t t e .
TÖ3BEN IS SZÓVÁ TETTÉK, HOGY EGYFELŐL A MÉRLEGBEN MIÉRT CSAK AZ ELÓZÓ ÉV VÉGÉNEK EGYENLEGE SZEREPELT, 

MÁSFELŐL, HOGY AZ ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓBAN ÉS AZ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG BESZÁMOLÓJÁBAN 
OLVASOTTAK KÖZÖTT JÓCSKÁN AKADNAK ELLENTMONDÁSOK, SÓT AZ ORSZÁGOS SZÖVETSÉG ÚGYNEVEZETT 

„O SZTALÉK" KIFIZETÉSE NEM FELEL MEG A TÖRVÉNYES ELŐÍRÁSOKNAK. IMRE JÁNOST, A RÉGI-ÚJ ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG
ELNÖKÉT ARRA KÉRTÜK. OSSZA MEG OLVASÓINKKAL IS TAPASZTALATAIT.

- Ö nök a szövetség vadgazdasá
gairó l m egállapították, hogy 
veszteségesek, az elnökségi be
számolóból pedig ennek éppen az 
ellenkezője olvasható. M ié rt van 
ez így?

- Nos, ennek az az egyszerű 
oka, hogy az elnökség által említett 
eredményeket csökkenteni kell az 
am ortizációval, tekintve, hogy 
minden eszköznek, berendezésnek 
az elhasználódását, az avulást fi
gyelembe kell venni a reális kép ki
alakításához. Tény - és ezt már a 
megelőző években is szóvá tettük 
hogy elmaradtak a felújítások, az 
értékmegőrző és -növelő beruházá
sok, egész egyszerűen azért, mert 
nem jutott rá pénz. Utóbbiak tör
vényszerűen bizonyos leépüléshez 
vezetnek. Ugyanakkor korántsem 
új vesszőparipánk az is, hogy fő
foglalkozású pénzügyi vezető nél
kül hosszú távon egy ilyen jelentős, 
több mint kétszázmilliós vagyon 
nem működtethető. Ezen nem lehet 
spórolni, pályázati úton történő be
töltése nem tűr halasztást. Egyebek 
között ez volt az oka annak is, hogy 
a negyedik negyedévben készült 
beszámoló az előző évi mérleg 
adataira épült. Nem egyszerű 
könyvelői munkára van szükség, 
hanem felelős pénzügyi menedzse
ri munkára is. És ha már a pályáza
tokról szó esett, végül is döntés 
született arról, hogy a jövőben 
minden kérdésben pályázattal kell 
kiválasztani a legjobb megoldást, 
ugyanúgy, mint az élet bármely 
más területén.

- Az ellenőrzi) bizottság anya
ga részletesen ism ertette a leg
főbb ügyészségi állásfoglalást, 
am ely szerint a szövetségi vagyon 
nem osztható. Az eddigi gyakor
lat szerint a megyei szövetségek 
igényeltek a hozadékiról, és így 
35 m illió t szétosztottak. Jogsze
rűtlen  volt ez az osztás?

- Korántsem erről van szó. A  
megváltozott körülmények pontos 
jogi értelmezése nyáron látott nap
világot, viszont a szövetségi rend
szer már a ciklus elejétől műkö
dött. Osztalék címén tehát nem ad
ható pénz, azonban a haszon áten
gedése jogszerű. Természetes,
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szövet
ség. ,.a 
szövetsé
gek szö
vetsége”  
támoga
tást ad a 
regioná
lis szö
vetségek 
működé
si költsé
geihez.
Nálunk 
ehhez 
alapsza
bály- 
módos í- 
tásra van 
szükség, 
és ezek 
majd az új elnökség feladatai közé 
tartoznak. Bárm it hoz a jövő, az bi
zonyos, hogy a regionálisan szer
veződő területi érdekvédelm i, va
lamint ezek csúcsszerveként műkö
dő országos szövetségre mindig 
szükség lesz. Miután nem oszlik 
föl jogutód nélkül, vagyona nem 
nevesírhető, de ugyanaz a helyzet a 
vadásztársaságokkal, mint önálló 
egyesületekkel. Azok vagyona sem 
nevesíthető, de a jogutód nélküli 
megszűnés esetén, a hitelezők kie
légítése után az utolsó közgyűlés 
határozata szerint osztható. Telje
sen más kérdés az úgynevezett 
köztestület tervezett létrehozása, 
am ely nem láthat el érdekvédelmi 
feladatokat, és csak akkor jöhet 
létre, ha működését jogszabály te
szi lehetővé. Általános vélemény, 
amelyet magam is osztok, feltétle
nül szükség lesz a kötelező tagságú 
köztestületre.

- M ind  az írásos beszámoló
ból, m ind a szóbeli kiegészítésből 
az tunt k i, hogy az ellenőrző b i
zottság nem csupán azt a felada
tot vá lla lta , am elyre létrejött, ha
nem egyfajta gazdasági tanácsa
dói szerepet is betölt...

- így van. és a tervezett gazdasá
gi stratégia kidolgozásában tevéke
nyen részt kívánunk venni. Magam 
és a bizottság tagjai mindannyian
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tartja fő feladatának. Ezek mellett 
vállaltuk, hogy az apparátus bevo- 
násásval elkészítjük a pontos va
gyonleltárt, szúrópróbaszerűen vé
gezzük az ellenőrzéseket, és a ta
pasztaltak alapján a telepek állat
egészségügyi komplex felülvizsgá
latát kezdeményeztük. Kérjük és 
igényeljük, hogy tanácskozási jog 
gal részt vehessünk az operatív el
nöki értekezleteken, mert csak 
együttgondolkodva várható el a jö 
vőben a valóban tartamos vagyon
gazdálkodás. Nem tett jó t a szövet
ségnek a karcsúsítás. Gondok van
nak az információáramlással is, a 
küldöttek részére közérthetően 
megfogalmazott anyagokra van 
szükség, mert a szakzsargont csak 
a szakemberek szűk csoportja érti, 
dönteni, szavazni viszont a megyék 
küldötteinek kell.

- Természetesen korai még a 
stratégiai részletekről beszélni, a 
fö ltártak alap ján  m elyek volná
nak a főbb sarokpontok, am elye
ket a gazdasági szakemberek bíz
vást aján lhatnak?

- Tényleg csak szinte távirati stí
lusban tudok ezekre jelenleg vá
laszt adni. A  kulcsszó a vállalko
zásba adás, mert a tenyésztési ága
zatot csak így lehet a mai körülmé
nyek között eredményesen működ
tetni. Sajnos már régen be kellett 
volna vezetni, de ennek főként sze

mélyes akadályai voltak. K i kell 
alakítani egy jó l működő integráci
ót, amelyben a tcnyésztelepek az 
alapok, erre a bázisra csatlakoz
hatnak a kisvállalkozások. Jelentős 
szerepet kaphatnak ebben az új 
földtulajdonosok, a magángazdál
kodók. E l kellene érni továbbá, 
hogy a szaktárca az O M VV-t végre 
kellő súllyal kezelje és a regionális 
szervezeteivel együtt kialakított vé
leményét ne lehessen az asztalról 
lesöpörni. Javítani kellene a kap
csolatokat - elkötelezettség nélkül
- minden politikai párttal, szakmai 
és érdekelt társadalmi szervezettel. 
Szerencsére a vadászok és a tiszt
ségviselők között rendkívül sok 
magasan kvalifikált szakember 
van, így adott az a szellemi erő, 
amely összehangolt együttműkö
déssel képes megfelelni a legkemé
nyebb kihívásoknak is.

- Ön mióta vadász?
- Ócsán kezdődött életemnek ez 

a része, 1970-ben. A hetvenes évek 
végén léptem át a bakonyi Cuha 
Völgye Vadásztársaságba, ahol ma 
is vadászom, és tíz éven át vadász- 
mester voltam , egészen 1992-ig. 
Jelenleg titkár vagyok. Közéleti pá
lyafutásomat a M AVO SZ Ifjúsági 
Bizottságának titkáraként kezdtem. 
1972-ben kooptáltak tagnak az el
lenőrző bizottságba, majd 1990-től 
annak elnökévé választottak. Talán 
nem eredménytelenül, mert most 
ért ez a megtiszteltetés másodszor. 
A  feladatot azonban mindig több
nek éreztem, mint az egyszerű 
„aktakukacoskodást” , amely miatt 
ez a tisztség talán sehol sem nép
szerű. Ha ugyanis az ellenőrzések 
tapasztalatait nem használják föl - 
és sajnos ily enben is volt részein -, 
akkor az egész munka önmagáért 
valóvá válik, és nem tolja előre a 
szekeret. Ha azonban úgy működ
ne, mint ahogyan szeretném, a k i
javítandó esetleges hiányosságok is 
jelentősen segíthetik az elnökség 
munkáját, végső soron a vadászok, 
a magyar vadászat ügyét. Nem h i
szem. hogy ennél volna ma fonto
sabb feladat, még akkor is. ha ma 
még érvelünk, vitatkozunk, mén 
azt nem valami ellen, hanem éppen 
valam iért tesszük.

Homonnay Zsom bor
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NETÁN KÖZTESTÜLET?
Ha visszatekintünk az elmúlt öt esz
tendőre, a megyei szövetségek önál
lóságának els<5 periódusára, meg kell 
állapítanunk, hogy ezeket az éveket 
nem minden megyében fogják piros 
betűkkel írni. M ivel a megyei szövet
ségek nem alakították át a saját szer
vezetüket. struktúrájukat, nem alakí
tottak ki markáns, követhető és a he
ly i viszonyokhoz illeszkedő stratégi
át. célkitűzéseket, nem nyújtottak 
tagjaik számára elegendő és nélkü
lözhetetlen szolgáltatásokat... alapo
san megtépázódott a rangjuk, elvesz
tették fontosságukat. Ma ugyanúgy a 
vadásztársaságok alkotják a szövetsé
geket, mint a M AVOSZ idejében, 
változatlan maradt a „ko llek tív" ér
dekvédelem. azaz a vadászok, az 
egyének érdekvédelme nem meg
oldott. Ebből következik, hogy a 
magyar vadászatnak van. a magyar 
vadászoknak nincs érdekvédelmi 
szervezetük! (Még akkor sem, ha 
ezt néhány megyei szövetség igye
kezett azzal elkerülni, hogy a va
dásztársaságok mellett elfogadja az 
egyéni vadászok tagsági jelentkezé
sét is.)

Tehát, ha azt akarnánk, hogy a 
megyei vadászszövetségek a valóság
ban is a vadászok érdekvédelmi szö
vetségei legyenek, át kellene alakíta
ni a szervezetet, módosítani kellene 
az alapszabályt és ki kellene monda
ni: a megyei szövetség tagjai az egyé
nek, a vadászok. Annak idején, ami
kor önállóvá váltak a megyék, sajnos 
ez a lépés elmaradt, az ellenzői arra 
hivatkoztak, megoldatlan lenne a 
képviselet. Pedig a megoldás egysze
rű. hiszen nagyon kevés a vadásztár
saságon kívüli vadászok száma, akik 
ötévenként ugyanúgy választhatnak 
képviselőt, mint ahogy ezt megteszik 
a vadásztársaságok tagjai. Van egy 
óriási előnye az egyéni tagság alap
ján működő szövetségnek, a tagdíjat 
nem a vadásztársaságoktól kellene 
összekunyerálnia, hanem évente a 
vadászjegy átadásakor szedhetné be 
tagjaitól. Igaz, ez a rendszer nem 
olyan kényelmes, mint a jelenlegi, 
nem 20-50 vadásztársaság, hanem 
több ezer vadász adatait kellene fo
lyamatosan karbantartani.

És még egy nagyon fontos átalakí
tás vár a megyei szövetségekre. Be 
kell látnunk, hogy mai világunkban 
már nem lehet amatőrökre, lelkes, 
de nem ezért fizetett „társadalm i 
tisztségviselőkre”  bízni az érdekvé
delmet. A  megyei vadászszövetsé
geknek - megtartván a képviselet el
lenőrzési lehetőségét - fizetett első 
számú vezetőt/vezetőket kell alkal
mazniuk, hogy a stratégia kidolgozá

sát és végrehajtását meg is lehessen 
követelni.

Nemcsak mostanában, az elmúlt 
években is sokan tették fel a kérdést: 
minek kell nekünk megyei érdekvé
delmi szövetség, minek kell az O r
szágos Magyar Vadászati Védegylet? 
Különösen akkor, ha nem kötelező, 
hogy egy vadász vagy vadásztársaság 
tagja legyen bármelyiknek is. Való 
igaz, senkit nem lehet arra kötelezni, 
hogy csatlakozzon egy érdekvédelmi 
szervezethez. Az is igaz, hogy jogo
san várja cl mindenki, ha csatlako
zott, ha fizeti a tagdíjat, akkor való
ban védjék az érdekeit, kapjon olyan 
szolgáltatásokat, amelyek megköny- 
nyítik. segítik tevékenységét.

Az elmúlt hónapokban a hatóság 
alaposan megerősítette pozícióit, az 
FM-rcndelet módosítása előrevetíti a 
készülő vadászati törvény szellemét, 
amely a vadról lehet hogy gondosko
dik. de a „vaászatra jogosultnak” , a 
vadásznak jóformán csak a kötele
zettségeit tartalmazza. Elképzelhe
tetlen és járhatatlan út, hogy minden 
magyar vadász egyénileg tiltakoz
zon, egyénileg adjon javaslatokat a 
törvényhozóknak, egyénileg védje 
meg érdekeit. De nemcsak a tör
vényre kell koncentrálni, számta
lan a vadászathoz-vadgazdái kodás
hoz kötődő-kapcsolódó rendelet, 
utasítás születik, amelyben jó  lenne, 
ha érvényesülnének a vadászok érde
kei. És akkor még nem beszéltünk 
azokról a gazdasági-kulturális és 
egyéb társadalmi és szociális témák
ról, amelyek közvetve vagy közvetle
nül érintik a vadászatot. Tudomásul 
kell vennünk, hogy a vadászati ér
dekvédelem c iv il szerveződés, a ha
talomnak nincs rá szüksége, mert 
sok esetben ellenérdekeltséget képvi
sel, s ha nem kötelezné rá törvény, 
nem konzultálna, nem kérdezné meg 
véleményét, nem kéme javaslatot 
stb. egyetlen érdekvédelmi szerve
zettől sem. A törvény a hatóságra is 
kötelező, amelynek végrehajtását 
nagyon könnyű kijátszani, ha az ér
dekvédelmi szervezetek megosztot
tak. ha azt lehet mondani: nincs ki
vel egyeztetni. (Nem véletlen, hogy 
ez a felismerés hívta életre a Magyar 
Vadászati Kollégiumot, amely a kü
lönböző szakmai és érdekvédelmi 
szervezetek álláspontjait próbálta 
egyeztetni és amelyben a döntő sze
repet a legnagyobb érdekvédelmi 
szövetségnek - az OMVV-nck - kel
lett volna betölteni. Ez részben meg 
is történt, most az új tisztségviselők 
megválasztása után feltehetően ismét 
működni fog a kollégium.)

Az országos szövetség azonban

nem „lóghat”  a levegőben, ahhoz, 
hogy bármilyen álláspontja legyen, 
ismernie kell tagságának vélemé
nyét. azaz a megyei szövetségek ál
láspontjait. és ezen keresztül a vadá
szok álláspontjait. A  rendszer felté
telezi a kölcsönös és naprakész in
formációáramlást, amely az orszá
gos szövetség és minden egyes 
vadász között meglehetősen nehéz
kes lenne. A  megyei szövetségek 
szükségességét, amennyiben ellátja 
feladatát, összefogja tagságát, tudja- 
ismeri a vadászok érdekeit - ez már 
önmagában is indokolja.

M ivel az érdekvédelmi tagság nem 
kötelező, megszűnt az a szűrő, 
amellyel a vadászok helyreállíthatják 
megkopott tekintélyüket, amellyel 
ismét rangot adhatnának a vadászat
nak. Az érdekvédelemtől ez nem 
várható el. hiszen nincs és nem is le
het kezében semmilyen fegyelmező 
eszköz. Nem véletlen, hogy a „fe 
gyelmezés”  szinte teljes eszköztárát 
felvonultatja törvénytervezetében a 
hatóság, és bár jó l tudja, az előírása
it a gyakorlatban nem fogják végre
hajtani. kényszerűségből kénytelen 
mellette kitartani.

Ezen a kényszerűségen azért lehet
ne és kellene változtatni, mégpedig 
egy vadászati köztestület, mint intéz
mény megalkotásával. Ez a köztestü
let lenne/lehetne a vadászok önkor
mányzata, amely átvesz a hatalomtól 
jó  néhány hatósági jogosítványt, vál
lalja a vadászaiban az ütköző szere
pet, de ugyanakkor vállalja az érdek
ellentétek kezelését, föloldását is. A 
köztestület a hatalom és az érdekvé
delem között közvetít, mert rendel
kezik a „felü lrő l jövő”  és az „alu lró l 
érkező”  információkkal, össze tudja 
hangolni a törekvéseket, amelyek el
fogadhatóak a hatóság és ugyanakkor 
az érdekvédelmi szervezetek által 
képviselt, terülctes és terület nélküli 
vadászok számára. A  vadászati köz
testület kiválthatja, helyettesítheti a 
kamarákat. Á lljunk meg itt egy pilla
natra.

Az O M V V  azt tanácsolta a va
dásztársaságoknak, mint egyesüle
teknek, hogy ne lépjenek be az Ag
rárkamarába, mén számukra nem 
kötelező a kamarai tagság. Ezt az ál
láspontot jogilag meg is indokolta, 
de nem beszélt arról, hogy tulajdon
képpen a saját és a vadászok pozíció
ját féltette. Ennek a félelemnek van 
valós oka, mégpedig az úgynevezett 
„közös kalap” . Feltételezhető és lo
gikusnak is tűnik, hogy az Agrárka
mara 9. osztályába került vadásztár
saságok érthetően mindig kisebb 
erőt jelentenek majd a főágazat ere

jével szemben, azaz az Agrárkamara 
döntései mindig a mezőgazdákat fog
ja  előnyben részesíteni a vadászokkal 
szemben. M int ahogy nem számítha
tunk ugyanazokra a támogatásokra 
az FM  Mezőgazdasági Alapjától, 
amit megkaphattunk - amíg létezett
- a Vadgazdálkodási Alaptól.

A  megoldás ismét a vadászati 
köztestület megszületésében rejlik, 
amelynek kötelezően tagja lenne 
minden regisztrált magyar vadász, 
amely megteremthetné a vadászok 
saját biztosító egyesületét (lásd vad- 
és gépjármű-ütközések, szavatossági 
biztosítás), a vadászok bankját (a 
folyószámla-vezetéstől kezdődően a 
hitelezésekig), mindazt, amire a ma
gyar vadászatnak-vadgazdálkodásnak 
s nem utolsósorban nekünk, magyar 
vadászoknak szükségünk van. Ez a 
köztestület foglalkozhatna a vadász- 
területek pályáztatásával, együttmű
ködve az érdekvédelemmel, vigyáz
hatna a licitálások tisztaságára, hogy 
akik eddig vadásztak, ezután is va
dászhassanak és akik ezután kíván
nak vadászni, a magyar pénztárcá
nak elfogadható áron jussanak vadá
szati lehetőségekhez, törődhetne a 
vadgazdálkodás szakmai színvonalá
nak fejlesztésével, a hivatásos és 
sportvadászok oktatásával, gondos
kodhatna a vadászok folyamatos tájé
koztatásáról, és fő mecénása lehetne 
a magyar vadászati kultúrának.

Ha most azt kérdezik, mit kell ten
ni annak érdekében, hogy legyen va
dászati köztestület, hogy legyen saját 
vadászati önkormányzatunk? - egy
szerű a válasz:

M ielőtt - tehát nagyon sürgősen 
(!!!) - a parlament tárgyalná és elfo
gadná a vadászati törvényt - az ér
dekvédelmi szervezeteknek, együtt
működve az FM  vadgazdálkodási fő
osztályával - részletesen ki kellene 
dolgozniuk a köztestület működési 
elvét, meg kellene határozni a fel
adatát, jogosítványait, és meg kelle
ne győzni a vadászati köztestület 
szükségességéről a honatyákat-hon- 
anyákat, politikai hovatartozásuktól 
függetlenül.

Ha netán az érdekvédelem - az 
O M V V  és a megyei vadászszövetsé
gek vagy a Magyar Vadászati Kollé
gium - nem tartaná fontosnak a va
dászati köztestület életre hívását, ha 
netán az Agrárkamara elkövetne 
mindent a megalakulása ellen, ha ne
tán az FM  vadgazdálkodási főosztá
lya nem lenne partner, nagyon ne 
csodálkozzanak. Önálló képviselői 
indítvánnyal még mindig bekerülhet 
a vadászati törvénybe.

Csekö Sándor
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Például, a példamutatás
(KISKORÚ ÁLLAMPOLGÁROK, PESSZIMISTÁK. GYENGÉBB IDEGZETŰEK 

KÉRJÜK, EZT A CIKKET NE OLVASSÁK EL)

Vadul összevissza pásztázó fény
szóróra figyeltek föl az 5-ös fő
úton. Dabas térségében, a főváros
tól csupán 30 kilom éterre, március 
25-én, éjfél előtt egy órával a rend- 
őrjárőr-kocsi szolgálattevői. Legott 
a dabasi öreg országúira hajtottak, 
ahol sikerült lekapcsolni az „ig a 
z i"  extrákkal fölszerelt Mazda kis
teherautó vidám nak távolról sem 
mondható fegyveres legénységét, 
Ladányi Istvánt és Danyis Istvánt. 
A  platón két frissen lőtt, barkás 
agancsú őzbak bizonyította a ka
landos éjszakai szafári eredményét. 
Értesítették a károsult Inárcs-kaku- 
csi Természetbarát Vadásztársaság 
képviselőjét, aki szakvélemény 
alapján az őzbakok értékét 85 180 
forintban jelö lte meg. A  derült ég
ből pottyant, hívatlan „bérk ilövő”  
Ladányi az összeget vita nélkül k i
fizette, a nála lévő puskát és pisz
tolyt a rendőrség bűnjelként lefog
lalta. Ladányi akkor még a termé
szetbarátokkal távolról sem határos 
Apaj-ürbőpusztai Vadásztársaság 
jog  szerinti tagja volt. Az el- és 
megtévedés ellenére - természete
sen - a rendőrség a nyomozás után 
az ügyet vádemelési javaslattal 
átadta az ügyészségnek. A  tárgya
lás a dabasi bíróságon június 29-én 
volt. a tettes nem fellebbezett. így 
augusztus 11-én emelkedett jog 
erőre.

Az ítélet mindkét elkövető részé
re fejenként 15 000 forint. (Csak a 
pontosság kedvéért: 150 napi tétel, 
amelyben egy nap 100 forint.) 
M egítélés kérdése, hogy sok-e, 
vagy kevés ez ennyi éjszakai iz
galom ért. A  lefoglalt puska 
.30-06-os Zastava, a pisztoly 
.22-es Sm ith and Wesson volt, 
mindkettőt Ladányi jogszerűen b ir
tokolta. a stukkert sportcélokra 
kapta. Azon aztán már lehet vitat
kozni, hogy a vadőrök és a rend
őrök elől való menekülés sport, 
testedzés vagy a szabadidő eltölté
sének sajátos módja-e.

M ég az ideg-összeroppanások 
sorozatán átesettek részéről sem 
nevezhető elrettentő ítélet slussz
poénja. hogy a nem könnyen lefog
lalt fegyvereket végül a bíróság 
„k iadn i rendelte" a sikeres elköve
tőnek. Ez körülbelül számunkra 
olyan, mintha a betörőnek vissza
adnák a jó l kézbe álló  pajszerét 
vagy az apjától örökölt erővágóját.

Am . ha az egész nem is tetszik 
különösebben, tudomásul kell ven
n i. hogy az ítélkezés a mindentől 
független bíróság dolga, részlete
sen föltárva és latolgatva az enyhítő 
és súlyosbító körülményeket. Töb-. 
bek között ez is a különbség az 
ehetetlen étel és egy ítélet között. 
Az előbbi esetben ugyanis jobb h í

ján be lehet írn i a panaszkönyvbe, 
szabad szidni a szakácsot és nagy 
ívben el lehet kerülni a vendéglőt. 
De talán nem kell ahhoz tojást tud
ni tojni, hogy véleményt mondjon 
valaki a rántottéról...

Nem lehet szó nélkül hagyni az 
alábbiakat sem, mert az indoklás
ban olvasható a megbotlott, de bi
zonyítottan biztos és enyveskezű 
Ladányiról: „...m ive l ellentétes 
bizonyíték nem áll rendelkezésre - 
a vadásztársaság tagjaként ez idáig 
példamutató magatartást tanúsított, 
ellene fegyelmi eljárás nem volt fo
lyamatban” .

Tehát ebből az következik, hogy 
aki ellen nem fo lyik fegyelm i, az 
hivatalosan példamutató. Nos, ta
lán ez nevezhető a fordított kabát
lopási ügynek, am ikor a kabát lop
ja  el a tettest. Ladányinak ugyanis 
támadhatatlan, bombabiztos papír
ja  van immár arró l, hogy példamu
tató vadász volt, sőt mindezek 
alapján akár ki is tüntethetik, h i
szen a pénzbüntetés kifizetése után 
mentesült minden joghátrány aló l. 
Nem könnyű belenyugodni abba, 
hogy a közismert ábrázolás szerinti 
Justicia istenasszony szeme nálunk 
ilyen szorosan be van kötve. Tóth 
Istvánnak, az Apaj-ürbőpusztai Va
dásztársaság elnökének tájékozta
tása szerint a bíróság semmiféle 
véleményt nem kért attól a társa
ságtól, ahol Ladányi valaha is pél
dát mutathatott volna. Az ilyen 
magatartást ugyanis csak és kizáró
lag azok vehetnek észre, akik L a 
dányival vadásztak. Sajnos éppen 
az ellenkezője igaz. mert a tárgya
lás előtt egy hónappal jött éppen el 
az ideje annak, hogy végre meg
szabadultak tőle. Az történt ugyan
is. hogy a társaság hivatásos vadá
sza Ladányit szabálysértésen érte. 
és a hosszadalmas fegyelm i eljárás 
helyen abban maradtak, hogy a ma
gáról és a szabályokról olyan köny- 
nyen megfeledkező önként kilép. 
Ha megkérdezték volna - állítja a 
társaság elnöke -, elmondták volna.

Nem könnyű ezeket tovább ra
gozni, de minden törvénytisztelő 
vadász arcul csapásával fölér az 
alábbi részlet, ugyancsak az ominó
zus indoklásból:..... nem osztotta a
vádhatóság azon álláspontját, hogy 
Ladányi Istvánt a vadászati jog 
gyakorlásától eltiltsa, valam int tú l
zottnak találta azon indítványt is, 
hogy a bűnjelként lefoglalt Zastava 
típusú lőfegyvert elkobozza, külö
nös tekintettel az I. r. vádlott eddi
gi példamutató életvezetésére..."

Enyhén szólva döbbenetes ez a 
szerecsenmosdatás, mert a vadá- 
szati jog eltiltását a bíróságnak 
nem is kell m érlegelni. A  jogerős 
ítélet után az akkor érvényes

8/I993-as FM-rendelet szerint, 
minden különösebb hercehurca 
nélkül a vadászjegyet egyszerűen 
be kellett volna vonni. M inden me
se nélkül, egyszerűen azért, mert 
azt írja elő a m indenkire vonatkozó 
rendelet. Az már csak hab a tortán, 
hogy a megyei vadászati főfelügye
lő, Szabó Zoltán, még december 
15-én, lajr/árta után sem tudott az 
ítéletről. így nem is tehetett arról, 
hogy az elkövető végig vadászta az 
évet. Ha a felügyelő nem kap hiva
talos tájékoztatást, ilyeneket nem 
lehet megálmodni, hacsak nem o l
vassa a Vadászlapot. Ez  azonban 
éppúgy nem kötelező, mint a bíró
ságnak értesíteni az illetékes szak
hatóságot, ha már egyszer a rende
letről nem hallottak Dabason. 
(Utóbbi egyébként - legalábbis az 
elkövetők részére - nem mentség.)

A nélkü l, hogy bárkit megsérte
nénk, bízvást ki lehet jelenteni: 
U raim , nem működik a rendszer! 
Ha csupán egyetlen ilyen esetről 
tudnánk, azt mondhatnánk, m in
den kezdet nehéz, csikorognak 
még a kerekek. Sajnos ez történik 
zsinórban. így a kerekek csikorgá
sáról nem is lehet szólni. Sokkal 
inkább arról van szó, hogy ahány 
kerék, annyifelé forog, és az egész 
ügy mindenki számára balesetve
szélyes, kivéve a rabsicokat, a sza
bálytalankodókat, akik ellen irá
nyul. Szinte a csodával volna 
egyenértékű, ha a vadászati szabá
lyokat semmibe vevő. a lelkifurda
lástól már nem tudna aludni, és 
önkezűleg vetne véget a vadászje
gyének. tálcán átadva a felügyelő
nek. M inden más esetben éppen az 
ellenkezőjére kellene számítani.

O lyan megoldást kell találn i, 
am elyik működik. Ha ez nem sike
rü l. számtalan külföld i, bevált 
módszer á ll rendelkezésre. így 
azonban az egész egy vicc. am ely
nek csattanója a ma már vadgaz
dálkodási értéken számítható vad
állom ány, a nemzeti kincs. A  köte
lező tagságon alapuló köztestület 
képes volna a szabályoknak, etiká
nak, mások jogainak és tulajdoná
nak fittyet hányót megakadályozni 
abban, hogy ne léphessen át másik 
társaságba, falból ne költözhessen 
át más megyébe, és egyáltalán zá
ruljon be a mögött az ajtó. aki nem 
képes magának parancsolni. M in 
den vadpusztító és vadtolvaj önma
gát m inősíti, és zárja k i, mert aki
nek ebben az országban külön ma
gyarázni kell. hogy nem szabad, 
nem illik  a háncsos bakot fényszó
róval, é jje l, más területén agyonlő
ni, azt eleve nem is lehet, de nem 
is lehetett sohasem vadásznak ne
vezni.

H. Zs.

Őzjelölések Ausztriában

Az osztrák vadászok 1975 és t995 között 
mintegy tízezer őzet jelöltek krotáltával. Ál
talában apró gida korban történtek a jelölé
sek. Körülbelül 1500 jelölt őzet azonosítot
tak azóta, amelyet elejtettek vagy elpusz
tulva találtak. A kézre került 15% meglehe
tősen jó alapot nyújtott a következtetések
re A legöregebb megtalált őz suta volt. 
korát 10 évre becsülték. Átlagosan az elej
tett őzek kora 2-3 év. A születést helyétől 
legtávolabb megtalált őz 63 kilométerre
v0't- Österreichs Weidvverk

Huncut dánok

A brit vadászok szívesen járnak Dániába fá- 
cánozni, mert ott a fácánok jobban repül 
nek. mint brit rokonaik. Ezért a dán fácán
tojásokat is jól megfizetik a szigetország
ban, ennek következtében viszont tojáshi
ány alakult ki Oániában. Néhány gátlásta
lan dán tenyésztő kihasználta ezt, s brit 
fácántojásokat importált, amelyeket kikel
tetett, a csibéket felnevelte és eladta - 
anélkül, hogy jelezte volna a gyanútlan dán 
vadgazdáknak, hogy a fácánok brit szárma-

Jáger

Sok az elütött nyúl

A német vadászok nem tudják pontosan, 
mennyi nyulat ütnek el az autók az utakon. 
Becslésük szerint évente 300 méterenként 
fut át egy egy mezei nyúl a német utakon; 
ezt az eredményt a két évig tartó megfigye
lésekre alapozzák. Eddig csak az őzeket és 
szarvasokat tartották nyilván a statisz-
,ikék- Wild und Hund

KAKUKKTOJÁS
Szerkesztőségünk - a Ounatévé Hubertus 
vadászati magazinjával együttműködve - 
vetélkedőt indított a fenti címmel. Neves 
szakemberek tesznek fel minden hónapban 
három kérdést, amelyre az olvasóktól, né
zőktől várjuk a választ.
Januári kérdezőnk dr. Kőhalmy Tamás, a 
Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem vad
gazdálkodási tanszékének vezetője 
/. Melyik a kakukktojás a/ alábbi vadfajok 
köiijt?
A) Mosómedve
B) Házi görény
C) Aranysakéi 
0) Nyestkutya
2. Mit jelent a vadés/nyefvben a kaj 
tériok) '  kifeje/és?
A) A kajtatóebekkel dolgozó kutyavezetők 
elnevezése
B) A vadrécék költési időszakában külön 
csoportosuló gácsérokat
C) A hajtők által használt egyik eszköz el
nevezése
3. Mit neve/ünk hattyúnyaknak?
A) A vizslák ritkán előforduló, nemkívána
tos nyakformáját
B) Egy ma már nem használható - nem élve 
fogó - csapdát
C) Régi sörétes fegyverek jeíegzetes agya- 
zási formáját
A helyes válaszokat és magyarázatokat kö
vetkező számunkban közösük.
A megfejtéseket - január 15 éig - nyílt le
velezőlapon kérjük beküldeni a 1245 Buda
pest. Pf. 1209. levelezési címre. A levelező
lapra három - önök által kiválasztott - be 
tűt kell ráírni.
A helyes megfejtést beküldők között min
den hónapban tíz értékes nyereményt sor
solunk ki és postán juttatjuk el a nyerte 
sekhez.

■



Előzetes a fegyverrendelet módosításáról
ÚGY HÍRLIK, HOGY AZ ÉV ELSŐ HÓNAPJAIRA TERVEZIK A FEGYVERRENDELET MÓDOSÍTÁSÁT.

ÍGY ÉRDEMES FIGYELNI A MAGYAR KÖZLÖNYBEN RÖVIDESEN MEGJELENŐ.
ÉS A VADÁSZOKAT KÖZVETLENÜL IS ÉRINTŐ MÓDOSÍTOTT JOGSZABÁLYT.

ARRÓL. HOGY MELYEK A LEGFONTOSABB ÚJDONSÁGOK, BARACSI IMRE RENDÓRALEZREDEST KÉRDEZTÜK,
AKI SZEMÉLYESEN IS RÉSZT VETT A MAGYAR VADÁSZATI KOLLÉGIUM EGYIK KORA NYÁRI ÜLÉSÉN,

AHOL AZ ÉRDEKKÉPVISELETEK KÉPVISELŐI MEGVITATTÁK A FŐBB SAROKPONTOKAT.
ANNÁL IS INKÁBB FONTOS EZ, MERT EDDIG - TUDOMÁSUNK SZERINT - ILYEN JELLEGŰ EGYEZTETÉSRE NEM KERÜLT SOR.

- Bár az O R FK  a hatályos jogsza
bály végrehajtásáért felelős - mond
ta Baracsi Imre - a jogszabály-mó
dosítást megelőző széles körű egyez
tetés során annak alkotói megkérték 
a végrehajtásért felelősök, valamint 
az érintett szakmai szervezetek javas
latait. véleményét is. Elöljáróban 
annyit, hogy - mindenkit megnyug
tatva - a szerzett jogokat a legkisebb 
mértékben sem csorbítják. így - vé
leményem szerint - a módosítás in
kább előnyökkel, mint hátrányokkal 
já r a gyakorló vadászok számára. 
Mindezektől függetlenül el kell azt is 
mondanom, hogy a rendelet nem 
azért változik mert rossz, hiszen az 
1991-ben megjelent fegyverrendelet 
kiállta az idők próbáját. Éppen gya
korlati tapasztalatainak fölhasználása 
alapján készült a módosítás.

Az újdonságok között elsőként 
említem, hogy öt évre emeljük a lő
fegyvertartás érvényességének idejét 
az eddigi négy évről, így végső so
ron egy időben já r majd le például a 
vadász lőfegyverének műszaki vizs
gájával. Időközben minden megyé

ben rendelkezünk már a számítógé
pes adatfeldolgozás műszaki hátteré
vel, amely nagyban megkönnyíti a 
munkát és nem utolsósorban előnyös 
mindez ügyfeleink, a vadászok ré
szére is. mert mi is szeretnénk elke
rülni az egy-cgy turnus lejártával ki
alakult idegtépő tömcgjelenctcket.

Az új fegyver megszerzési engedé
lyéhez, a megújításhoz a vadászok
nak be kell hozniuk a vadászjegyet, 
az egészségügyi, és a fegyver műsza
ki alkalmasságának igazolásait. Ter
mészetesen ezek után sem automati
kusan, hanem a körülmények és fel
tételek megvizsgálása után adja ki a 
hatóság az engedélyt, illetve annak 
meghosszabbítását.

- Kiterjedtek olyan h írek, hogy 
a sportvadászok kispuskáit be
tiltják .

- Nos. mint említettem, a meg
szerzett jogokat a módosítás nem 
érinti, így ilyenről szó sincs. Azt 
azonban tudomásul kell venni, hogy 
a .22-es kalibert az érvényes FM  
rendelet vadászati célra tiltja. Ezért a 
jövőben, ha valaki vadászati célra ké

relmezi a fegyvert, az ilyen kérelmet 
elutasítjuk. Annak viszont nincs aka
dálya, hogy akinek már van. az cél
lövészetre, a lőkészség gyakorlására 
lőtéren használhassa.

Egyébként eddig is alapvető szem
pont volt. hogy csak a kérelmezett 
célra adtunk fegyvertartási enge
délyt. Ha a kérelmezett cél. a vadá
szat, valamilyen okból ellehetetle
nült, például azért, mert az illető va
dászjegyét a vadászati hatóság be
vonta, vagy súlyos egészségromlás 
állott be, a fegyvertartási engedélyt 
is visszavonjuk.

Vitatott volt sokáig a hivatásos va
dászok önvédelmi fegyverének kér
dése. Az új jogszabály lehetővé teszi
- külön kérés és elbírálás alapján - a 
vadőrök részére az önvédelmi ma
roklőfegyver engedélyezését, amely 
például a sebzett nagyvad utánkere- 
sésénél a kcgyelemlövés megadására 
is lehetőséget ad.

- M ilyen egyéb újdonságok vár
hatók?

- Egy mondattal jellemezhetném a 
célkitűzésünket: biztonság mindenek

felett! Az eddigi előírások szigorúb
bak lesznek a fegyverek szakszerű 
tárolását illetően. Egyedi elbírálás 
alapján - alaposan megvizsgálva a 
körülményeket - speciális védelmet, 
ablakrácsot, megerősített ajtót, ri
asztót is előírhat a hatóság, különö
sen olyan esetekben, ha a vadásznak 
nagyobb fegyverarzenálja van. Úgy 
gondoltuk, hogy vagy előírjuk a ma
ximálisan tartható fegyverek számát, 
vagy az utóbbi lehetőséget választ
juk. Tekintettel arra. hogy szakmai
lag indokolt többféle öbnagyságú go
lyós fegyver használata és erre igény 
van, inkább a biztonsági előírások 
szigorítását választjuk a számszerű 
korlátozások helyett. Meggyőződé
sem, hogy a vadászok, ha nem is ki
törő örömmel, de megértéssel fogad
ják ezeket az intézkedéseket, hiszen 
hosszú távú és közös az érdek, hogy 
a fegyverek azoknál maradjanak, 
akik megfelelnek a jogszabályi felté
teleknek. (A  rendelet végleges szö
vegének kivonatát, a vadászokat 
érintő változásokat, amint aktuálissá 
válik, közöljük lapunkban.) H .

AZ ESZKIMÓ VAGY A FÓKA
Az utóbbi időben egyre többször 
hangzik cl vadászatszervezők részé
ről, hogy azért csökken az énJeklő- 
dés a magyar vadászati lehetőségek 
iránt, mert az a környező országok
ban olcsóbb.

Nálunk a különböző területek és 
vadászatszervező irodák között kiala
kult egy bizonyos szórás a vadászati 
szolgáltatások árait illetően, de ez át
lagosan nem haladja meg a 15 száza
lékot. A  területi árkülönbség első
sorban a vadászterületeket minősíti a 
külföldi vadászatszervezőknél, de az 
összehasonlítást alapjaiban nem be
folyásolja. A  fő kérdés az, hogy mi
ért csökken évről évre egyre roha
mosabban a külföldről beutazó va
dászvendégek száma?

Szarvas esetében Magyarorszá
gon. ha egy ötkilós agancssúlyú bi
kát ejt el a vendég, 1699 márkát fi
zet. (Ugyanezért a bikáért Romániá
ban 1750. Szlovákiában 1790, Bulgá
riában 2000, Lengyelországban 1951 
márka a tarifa.) Tíz és fél kilós

agancssúlyú bika nálunk 12 800. Ro
mániában 10 950, Szlovákiában 
15 290, Bulgáriában I I 000, Len
gyelországban 10 456 márka volna, 
ha esetleg ilyet találnának.

A leggyakrabban keresett trófea a 
nyolckilós, amelynek ára itthon 5500 
márka. (Romániában 5500, Szlová
kiában 7290, Bulgáriában 5100, Len
gyelországban 4965 márka.)

Itthon egy 300 gramm agancstö
megű bak elejtéséért 550 márkát kell 
fizetni. (Romániában 480. Szlovákiá
ban 690, Bulgáriában 550, Lengyel- 
országban 400 márka.)

60 centiméteres csigahosszú muf
lonkos hazai díjszabása 1200 márka 
(Romániában 1500, Szlovákiában 
1350, Bulgáriában 1200, Lengyelor
szágban pedig 1250 márka). A  leg
szembetűnőbb különbség a vaddisz
nó egyéni vadászata esetében látható, 
amelynél egy 20 centis agyarhosszú
ságú kan elejtése nálunk 3259 márka.

Romániában 1100. Szlovákiában 
3000. Bulgáriában 2000. Lengyelor

szágban pedig 1660 márka. Nem va
lószínű, hogy egy 1000-1200 márkás 
árkülönbség egy-cgy vadfaj esetében 
már akkora, hogy a vendégnek már 
mindenképpen megéri tőlünk mcsz- 
szire elfordítani a kormánykereket. 
Sajnos elmondható, hogy Magyaror
szág előnye vadászati lehetőségek 
szempontjából a környező országok
hoz viszonyítva elfogyott, mert egyre 
nő azoknak a csalódon vendégeknek 
a száma, akik 5-10 napos vadászat 
után eredmény nélkül kénytelenek 
hazatérni. A  több mint tíz éve vissza
térő vendégek látják legjobban azo
kat a kedvezőtlen változásokat, ame
lyek a vadászai terén bekövetkeztek. 
Egyelőre még hűek a megszokott 
„revfrjükhöz” , de ki tudja meddig. 
„G yere, lőjj és fizess”  a jelszó, 
amelyből a középső szó egyre gyak
rabban kimarad. Sajnos, egyre terjed 
a feketevadászat, amelynek eredmé
nye nem jelenik meg sehol, csak a 
feketéző zsebében vagy hűtőládájá
ban. A  határon fütyörészve viszik ki

SOK?
a trófeákat ajándékozási szerződés
sel. s ez a szimatoló kutyát sem ér
dekli. Ebben már utolértük az összes 
szomszédunkat, de lehet, hogy már 
le is pipáltuk őket.

A hazai vadászok számára is egyre 
fogy az elejthető vad. lassan a külföl
diek részére nem lesz mire szerző
dést kötni. A  törvényre várva lassan 
eluralkodik az „utánunk a vízözön”  
szemlélet.

A  cikk nem azért készült, hogy a 
jelenlegi problémákon rágódjon, ha
nem eloszlassa a „drágaságunkról”  
szóló tévhitet. Ez  ugyanis meglehe
tősen relatív dolog, végtére is az a lé
nyeg. hogy mihez képest volnánk 
drágák vagy olcsók.

Összességében tehát megállapítha
tó, hogy nem kergetünk álmokat, 
nem építünk légvárakat, áraink nem 
magasabbak, mint a környező piac 
„kofáéi” . A  bajok gyökereit tehát 
másutt kell keresni, ásatásaink kizá
rólagos célja ez volna.

Kelemen József
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Vendégségben Szatmárban
A hidegtől kipirosodott arcú, vidám 
vadásztársakkal ismerkedhettünk meg 
december 9-én, a ködös Kraszna-par- 
ton, a vadászat gyülekezőhelyén. 
Szűcs Sándor vadászmester eligazítá
sában alaposan felcsigázta a kedélye
ket. mert a társasvadászati módok 
csalnem mindegy ike szerepelt a terv
ben: ráhajtás, „U  "-hajtás, körvadá
szat. úgy. ahogy azt a könyvekben ta
nítják. Még erősen fagyott. így nem 
volt gond a vendégmarasztaló sárral, 
amely később talán tubusokba töltve a 
legjobb ragasztókat is felülmúlta vol
na. Jó  hosszú volt a hajtás, mert a ko
pogós időben a nyulak messziről kel
tek. az elállók legnagyobb örömére. 
Kö/.éptájon már ropogtak is a puskák, 
ahogyan kell. Egy-cgy torony kakas 
föladta a leckét, mind a szárnyon sétá
lóknak, mind az elállóknak. Volt is mit 
cipelni a hajlóknak a traktorhoz, ahol 
szépen gyarapodott a zsákmány. A má
sodik hajtásban már több volt a kakas, 
de mintha összebeszéltek volna, to
ronyba és a sarokra húztak, persze so
kuk megúszta a hetykén odadobott lö
véseket. A  harmadik volt a kör. végül 
is az aratás, mert a gazos legelőn, ha 
nem is hemzsegtek, de igen szépen 
keltek a tapsik. Olyan sikeres volt ez a 
kör. hogy a mester le is állította a nyúl- 
lövést, és a két hátralévő hajtásban már 
csak fácánkakasokra lehetett puskázni. 
Magasan húzó kakasokra tett parádés 
lövések után mindenki gratulált a 
szomszédjának, mert a szerencsés lö
vés akkor igazán emlékezetes élmény.

Mondjatok valamivé/ többet a Vadászati Kufturi- 
Ks Egyesületről, o&g tudunk róla valamit - biz
tatta a VKE vezetőségét jó néhány vadász a 
megyei disputák alkalmával, amikor kiderült, 
hogy abban a bizonytalanságban, amely manap 
ság a vadászatot körülveszi, a VKE - a vadá- 
szókkal, az emberekkel való foglalkozás, a va 
dászati kultúra - fontosságát és szükségessé
gét kezdte el hirdetni.

Az indok, a magyarázat egyszerű: ennek az 
1991 ben alakult egyesületnek ez a fő célkitűzé
se és feladatai Ennek keretében adja ki a Ma 
gyár VAOÁSZlAP-ot. kezdte el szervezni az Or
szágos Vadásznapot, alapította meg a Magyar 
Vadászok Zászlóját, a Hubertus Kereszt vadá
szati kitüntetést. írta ki a Szalonka Oubfé Oíjat. 
irodalmi és videopályázatát. kezdeményezte a 
Magyar Vadászati Kollégium életrehivását és 
ezért fáradozik az I. Országos Vadászati Kultu
rális Konferencia előkészítésén... hogy csak a 
lényegesebb akciókat említsük.

Sokan nem láttak fantáziát - a jól bevezetett 
NIMRÚO mellett - egy előállításában sokkal 
szerényebb nem színes, de sokkal olcsóbb ár
fekvésű. ugyanakkor tartalmában, információi
ban aktuális, valóban a vadászokat szolgálj új
ságformátumú újság indításában. A Magyar VA
DÁSZLAP azóta bizonyított, szakmai cikkeivel, 
friss tájékoztatásaival és vállalt kulturális 
missziójával egyre népszerűbb a vadászok köré
ben, évről évre emelkedik előfizetőinek száma, 
és úgy tűnik: a helyzete ma stabilabb, mint a 
NIMRÓD e.

ha azt társainkkal is megoszthatjuk. 
Minden látott etető alatt bőséggel volt 
takarmány, és ez a hivatásos vadászok 
gondoskodását dicséri. Tarapcsák 
András ny ugalmazott vadőrt a rögös 
pályáján követte fia, ifjabb Tarapcsák 
András. Társa. Bajnai László. így 
félállásban az öreggel, hárman oldják 
meg a 9000 hektáros vadászterület 
gondjait és „term elik" meg a 4 milliós 
bruttó bevételt.

A vadászat után fehér asztalnál be
széltük meg a látottakat a társaság ve
zérkarával. Szűcs Sándor vadászmes
terrel, B író M iklós elnökkel, Sillve
I.ás/ló gazdasági vezetővel, Dieoes 
Béla környezetvédelmi és oktatási fe
lelőssel a mátészalkai Szatmár Vadász- 
társaság és általában a vadászat, a va
dászok mai helyzetét, kilátásait.

- M i még nem panaszkodhatunk, 
gazdasági helyzetünk kiegyensúlyozott
- mondta az elnök de azért felhősö- 
dik az ég. ózet - nagy figyelemmel - 
80-at lövünk egy évben. Szerencsére a 
külföldiek törzsvendégek, sok éve 
visszajárnak, és még minden évben 
akadt néhány 500 grammon felüli 
agancssúly ú bak. A többi őzbak - ter
mészetesen csak a selejtje - a tagságé. 
Sorszámot húzunk, és így mindenki 
elóbb-utóbb sorra kerül. Tarvadat bár
ki lőhet, akinek golyós puskája van. 
Disznó csak átvonulóban van a terüle
ten, jószerint azért, hogy a kedélyeket 
borzolja. Évente 750-800 vadászatra 
kész fácánkakast vásárolunk, ezzel dú
sítjuk a kibocsátásra alkalmas terülct-

Hasonló volt kezdetben a fogadtatása az Or
szágos Vadásznap ötletének, amikor a vadásza 
tót és a vadászokat szinte végeérthetttlen tá
madások érték az elmúlt rendszer túlzásai mi
att. Sokan mégis hittek a sikerben... és az es* 
menyek, a megyei szövetségek kiváló szervező- 
készsége őket igazolta, az Országos Vadásznap 
ma már tömegeket mozgat és a saitó is .barát 
ságosabban' kezeli a vadászati témákat.

A magyar vadászatban - az elmúlt évtizedek 
alatt kissé lejáratott Nimród Érem kitüntetés 
mellett - a VKE új vadászati kitüntetést alapi 
tott. amelyet nem .felülről adományoznak*, ha 
nem az egymást jól ismerő vadásztársak dönt
hetnek arról, hogy közülük kit tisztelnek meg a 
Hubertus Kereszt arany, ezüst vagy bronz foko 
zatával. A Hubertus Kereszt abban is különbö
zik más kitüntetésektől, hogy külföldiek is meg 
kaphatják, akik a magyar vadászok javaslatára 
a vadászatért, a természetért, a vadon élő állat
világ védelméért kiemelkedő teljesítményt nyúi- 
tanak. vadászias magatartásuk példaértékű.

A VKE - annak ellenéra. hogy szerény anyagi 
lehetőségekkel rendelkezik - rendszeresen részt 
vesz a vadászati kiállításokon, vállalja minden 
féle vadászati könyv terjesztését, és olyan ren 
dezvényeket szervez (vadásztól. .Színpadra va 
dászok"), amelynek nyereségét például a vadá
szati erdészeti szakiskolák szertárainak fejlesz 
tésére fordítottak. És talán az sem lényegtelen, 
hogy a nem olyan régen megalapított .A MA 
GYÁR VAOÉRT!" Természet- és Környezetvédel
mi Alapítványt elsőként támogatta 300 ezer fő

részt. Amíg a lőtt vadat elvitték az ola
szok, vadásztattunk apróvadra is. Két
száz nyulat élve fogunk, kétszázötve
net terítékre hozunk, most járunk a 
tervezeti felénél, de hát jönnek az ün
nepek. Errefelé még a privatizáció, a 
földárverések nem zajlottak le, de nem 
is várható nagyobb, összefüggő terüle
tek fölvásárlása a vidék jellege és a la
kossági igények ismeretében. Jó  a kap
csolatunk a területen működő nyolc 
önkormányzattal, a rendőrséggel, és 
az sem véletlen, hogy akikkel eddig le
hetett környezetvédelmi szerződéseket 
is kötöttünk. Minden megkülönbözte
tés nélkül törekszünk a vadkereske- 
dőkkel, vadászatszervező irodákkal a 
jó  együttműködésre, bizonyára ezért 
sincsenek értékesítési gondjaink. Va
dászataink jó hangulatúak - ezt mi is 
tanúsíthatjuk és azt hiszem, ez a lé
nyeg, mert tudunk egymás vadászati 
sikereinek is ugyanúgy örülni, mint a 
sajátunknak. Az intézőbizottság leg
fontosabb feladata a gazdasági feltéte
lek mellett a fegyelmezett és kulturált 
vadászat lehetőségeinek megteremtése 
annak a 43 fős tagságnak, akiknek a 
munkájára az egyre emelkedő anyagi 
áldozatok árán is számítani lehet.

A „rendkívüli" IB-ülés döntése az 
volt, hogy a társaság minden tagja ré
szére előfizette a Vadászi apót. Ez, a 
hangulatos vadászat után, mindennél 
ékesebben bizonyítja, hogy sikerült 
igazán összebarátkoznunk, és jó  tudni: 
számíthatunk egymásra.

H . Zs.

rintos adományával. Az új kezdeményezések kő 
zé tartozik, hogy - együttműködve a Concorde 
Travel utazási irodával - kedvezményes, kimon 
dottan olcsó vadászati lehetőséget biztosít az 
egyesület tagjai számára.

Két esztendeje látható hallható minden hónap 
első csütörtökiének délutánján, a Duna tévé 
csatornáján, a Hubertus vadászati magazin, 
amelynek szerkesztőségével a VKE szorosan 
együttműködik. Ennek eredménye az idén induló 
.Kakukktojás' vetélkedősorozat, amelynek ér 
tékes nyereményeire a VADÁSZIAP olvasói 
ugyanúgy pályázhatnak, mint a tévénézők.

1996 jelentős év Magyarország történetében, 
hiszen az ország 1100 éves fennállását ünnepli. 
A Natureipo '96 nemzetközi kiállítás remélhető
en egy kicsit a figyelmet ismét a vadászatra, a 
vadászokra irányítja. A VKE adottságainak meg 
felelően - együttműködve a megyei vadászszö- 
vetségckkel - ezért kezdett hozzá a megyei dis
puták szervezéséhez, hogy a vadászati törvény 
tervezetek vitája, a gazdasági gondok ellenére: 
egy kicsit .beszéljünk önmagunkról".

A Vadászati Kulturáks Egyesület minden va 
dász számára nyitott aki kéri felvételét és 
csatlakozni kíván ahhoz a csapathoz, amelyik 
vitathatatlanul letette névjegyét a magyar va 
dászat asztalára, amelyik hajlandó tenni is a 
magyar vadászati kultúráért, a közvélemény 
formálásáért, a magyar vadért vadgazdálkodá 
sért... .önmagunkért", a magyar vadászokért.

(K. MJ

Lesz országos 
konferencia!

Ha nem is a véres kard körbe- 
hordozása céljából, hanem 
hogy önmagunkról, az úgyne
vezett „humán oldalról" köz
vetlenül is szót ejtsünk, foly
tatódott a megyei disputák 
sora. Bács-Kískun megyében 
Jakabszátláson, november 
28-én, Békés megyében Bé
késcsabán, december 8 ón, 
Borsod-Abaúj-Zemplén me
gyében Miskolcon, december 
13 ón találkoztak a Vadászati 
Kulturális Egyesület és a Va
dászlap munkatársai a szövet
ségek, társaságok tisztségvi
selőivel, természetvédelmi és 
propagandafelelőseível, talán 
ilyen körben először. Felesle
ges volna különbséget tenni 
az egyes helyszínek között, 
hiszen olyannyira közösek a 
gondok, hogy a kialakult véle
mények alapján egyhangúnak 
mondható már a vadászati 
kultúra ügyében az országos 
konferencia összehívásának 
szükségessége, mert csak 
egy ilyen demonstratív jellegű 
összejövetel fogalmazhatja 
meg a kulturális örökség, ér
tékrend védelmének legfonto
sabb feladatait, amelyek ter
mészetesen túlnőnek egy egy 
régión. Végtére is a kultúra 
hordozója, alakítója az alkotó, 
gondolkodó ember, és abban 
is egyetértettek a résztvevők, 
hogy a szabályozás a jövőben 
elsősorban erről az oldalról 
közelíthető meg. A vadászat a 
vad elejtésének, elfogásának 
jogi megfogalmazásán kívül 
egyfajta életmód, viselkedés, 
stílus is, amelyhez gazdag és 
részben föltáratlan hagyo
mányrendszer, személyiség - 
formáló erő is tartozik. Külö
nös aktualitást ad ennek ép
pen az átalakulás kritikus idő
szaka. Egyfelől, mert általá
ban az élet más területén is 
gyengültek a morális és etikai 
gátak, másfelől, mert csak a 
„játékszabályok" önellenőrző 
betartásával őrizhetők meg az 
értékek, mind a vadállomány, 
mind a humán vonatkozás
ban. Az új vadászok számára 
éppúgy fontos ez - és ezen a 
vonalon az elmúlt években 
igen kevés történt - mint a ta
pasztaltaknak. Mindennek 
meg kell adni a módját, mert 
ezek nélkül a vad elejtése egy
szerű aktussá silányodik, hi
ányzik a sava-borsa, az, ami
ért időt, energiát és egyre 
nagyobb anyagi áldozatot ho
zunk.

Természetesen a témához 
kapcsolódva számtalan ötle
tet. javaslatot kaptak a szer
kesztők is, amelyeket - ígér
jük - folyamatosan viszont
láthatnak a Vadászlap hasáb
jain.

VISSZAPILLANTÁS



NAGY MAGYAR VADASZOK
„Itt állok a lesgodórnét. Szikes-tó pariján, közvetlenül a víz szélén ásta ki valaki 

sok-sok év előtt. Azóta az ember és a természet játszanak rajta huzavonát: 
az egyik betemeti, beiszapolja - a másik évente kijavítgatja, mélyíti tatarozza.

A végén pedig mégis csak a természet lesz a győztes.
Nekem is első dolgom, hogy előszedem a kis katonaásót a hátizsákból - puskát, 

hátizsákot, felsőkabátot már rég leraktam s nekilátok a gödör lakályossá 
tételének. Két ásónyom földet kiemelek az aljából s gonddal beledobálom a vízbe.

nehogy árulómmá legyen a frissen kiásott fold. Most már elég mély a búvóhely;
csak az ülésnek szolgáló padkát igazítom el simára s a kezem ügyébe oldalt 

polcot vájok ki a patronok, távcső és apróságok (cigaretta, gyufa) elhelyezésére 
Ha nem vetettem volna le a kabátot, ki is izzadtam volna, így csak egy két jóízűt 
fújok. Jólesett ez a kis testi munka a nagyváros sok ravaszkodása, csalafintasága 
és szeretet nélküli, rideg modortalansága - hej. néha gorombasága a hivatali 

munka fejtörő és idegölő robotja után."

DR. SZLÁVI KORNÉL
(1879- 1948)

nyék Icgszenvcdélyescbb vadásza - la
kott. Az 1890-es évektől kezdve gyakran 
vadászon furjekre Bácska. Torontál és 
Tcmcs vármegyék déli részén, a tűrjek 
„klasszikus hazájában", ahol nagy 
számban költöttek és tömegesen vonul
tak. Érzékeltetve a mennyiséget - egyik 
írásában - az alábbiakat közölte: „Leg
szebb fürjezéseket a Tiszatorok mindkét 
oldalán élveztük, ahol napi 30-50-es át

lagot még a közepes lövő is összeszedett 
augusztus 10-étől szeptember 10-éig. 
Jobb lövő, jó kutyával egy nyáron 
500-KXX) darabot lőhetett". Szlávi a fúr- 
jet mindig vizslával - legtöbbször poin
terrel - vadászta, búza- és kötéstartókon, 
a napnyugtát megelőző órákban. A nap
lójában rögzített adatok alapján a legtöbb 
furjet 1891-ben. Tcmes vármegye északi 
részén - tehát nem a Dclibláton - lőtte, 
730 darabot.

Élvezettel vadászott vadkacsára, szár
csára. sárszalonkára, ragadozó madarak
ra, s ugyanakkor a madárvilág kiváló is
merője volt. Éppen ezért mindig azt val
lotta és hirdette, hogy „A  vérbeli vadász 
nem elégszik meg azzal, ha a ‘hétközna
pi- vadat megismeri, vadkacsát csak két
félét: tőkéset és csörgőt, ragadozó mada
rat kétfélét: nagyot (sas) és kicsit (vér
cse), s a kánya, karvaly, héja. sólyom, 
ölyv elnevezéseket szemrebbenés nélkül 
alkalmazza -tetszés szerint* az eléje ke
rült ragadozó madarakra".

18%-ban küldte be első megfigyeléseit 
a Hermán Ottó vezette Magyar Omitoló- 
giai Központba, miután ugyanazon év- 
május 14-én először hatolt be barátaival 
az újvidéki Nagyrét - akkor még páratla
nul gazdag - gémtelcpére. 1898-ban sze
mélyesen is felkereste az intézetet, ahol 
régebbi ismerősként üdvözölte a szintén 
bácskai születésű Schcnk Jakabot. 
1899-ben részt vett az ornitológusok 
nagygyűlésén Szarajevóban. Később az 
ifjúkorában összeszedett tojásgyűjtemé
nyét a Magyar Madártani Intézetnek 
ajándékozta.

Szlávi Koméi remekül író vadász és 
nagyszerű fény képész volt, oszlopos tag

ja a kittenbergeri „Nimród”  kiváló szak
emberekből álló gárdájának. Legtöbb 
írása, tudósítása és fotója az 1920-as 
években jelent meg. A 30-as évek köze
pétől - néhány apróbb tudósítás és ki
sebb cikk kivételével - egyre kevesebbet 
hallaton magáról. Állandó tudósítója volt 
az „Aquila" című madártani folyóirat
nak is. írásain érződik a magabiztos tu
dás fölénye, precíz, pontos és hiteles! 
Tcrmészctképci. leírásai olvasmányosak, 
írásaihoz a témát gyakorta naplójából 
merítette, amelyet 1895-től N48 májusá
ig vezetett. Abból a naplóból, amelyben 
több mint egy félszázad minden őriemét, 
keserűségét és munkáját megörökített, 
írásban és részben képekben is.

1947 tavaszán megbetegedett, kórház
ba került. Szerencsére rövidesen felépült 
és újra sétálgatott „Isten szabad ege 
alatt". Sétálgatott, ugyanis puskáját már 
1944-ben kivették a kezéből. Naplójának 
utolsó bejegyzéseként 1948. május 9-én a 
következőket írta: „Szőlőmben hallottam 
először méhészmadarakat. U.ott barna- 
kánja nagyon jár a csibékre...”

1948. június 20-án hunyt cl. Testét a 
mohácsi temetőben helyezték örök nyu
galomra.

Dr. Szlávi Kornél beírta nevét a ma
gyar vadászati és madártani irodalomba. 
Élete példaként állhat minden magyar 
vadász és vadászomitológus előtt. „Örök 
emléket állított magának az aldunai és a 
Száva menti ősmocsarak életének hú le
írásával és képekben való megörökítésé
vel..."

Bányai József 

Reprodukció: Csecset ka Ferenc

1879. október 25-én született Szabadkán. 
Bács-Bodrog vármegyében (ma: Suboti- 
ca. volt Jugoszlávia). Alsó- és középis
koláit Újvidéken (ma: Növi Sad. volt Ju
goszlávia). jogi tanulmányait Budapesten 
végezte. Ezt követően édesapja mellen 
közjegyzőhelyeuesként működött Újvi
déken. Az első világháborúban mint 
hadnagy, egy évig teljesített szolgálatot. 
1919-ben kiutasították Jugoszláviából, 
ekkor Budapestre költözött, ahol hat évig 
lakott. 1925-ben az általa annyira szere
tett Duna partjára. Mohácsra nevezték 
ki. mint közjegyzőt. A Mohácson eltöl
tött évek alatt sokszor járt a Scllyei-ura- 
dalom ártéri, mocsaras erdeibe, s itt 
szarvasra, őzre. vaddisznóra vadászott, 
ugyanakkor gyakran űzte a horgászat 
sportját is. Idővel Villányban bérelt ma
gának vadászterületet, ahová motorke
rékpáron járt. 1938-tól kezdve éveken 
keresztül vissza-visszajárt Újvidékre a 
Fruska-gora aljába, ifjúkorának kedvelt 
helyszínére.

Dr. Szlávi Koméi a Délvidék és az Al- 
Duna ősrétcinck természetrajongó, ma
dárkutató vadásza volt, aki gyermekko
rában még láthatta a titcli, löki. zsabjai, 
mosorini és főképpen az újvidéki ősréte
ket és lápokat. Itt kezdett el vadászni, to
jást szedni s közben madármegfigyelése
ket végezni, később pedig fényképezni. 
Vadász- és madarászkirándulásait az 
évek múlásával egyre nagyobb területre 
terjesztette ki. Vadászon nagyvadra az 
északnyugati és a krassószörényi hegyvi
déken. a FruSka-gorában. Svájcban és a 
Magas-Tátrában is. Többszőr járt Titel- 
cn, ahol nagybátyja, dr. Magyarí Kossá 
Miklós titcli közjegyző - messze kör-

GONDOLATOK A NEMEKRŐL
nett**. Az emberiség nőnemű lésze tanulhatni tóluk! tflf semmit. VUjintulifáofwk sincsen. csat mozgás

terük. bvöságon jen pereskedni* vagyonmegosztás 
matt. A nőstény amt tett. érdek néftui teszi. TaUn

Állatszemmel kdene oézmnk. legalább nekünk ractt 
uoknak a vaunkat. Alatt tudattal is. ha van ilyen. 
Alka'-ías e a mi emberi tudatú* az H atot megérté 
séit? A fqtidés magasabb fokán lévé éiókm, az at» 
esorryabbat mér nem tudni megéltem’  Ezért le is néa 
ókét? Fajgyűlöletre tsak u  ember képes.

in te tte m m e l, emberaggyal nézve gondokon*, 
érthetetlen törvény uralkodik az állatvilágban H l a hí
mek a toctoze tte*. a puccosak, ók a t a r t a n  rvhá* 
kodCk. NMtnfc. embereknél ez éppen fordítva tan. Mi 
(yen szürke. észrevétlen jelenseg egy fácántyv* a ka 
kashoz viszonyítva. Agancsa a v  óbbaknak van. a su 
tának semmilyen dísze limesen. Ez nnatkoz* a szar
vasra is. fcnesen szembeötlő iM ít'fo o a  a két atm 
körött a rókáknál sem. A mezei nyulat pedig látszatra 
nemenként nen lehet megkülönbözteti*. Vadtfcsznóék 
n il ts a kínét a nagyobb testtömeg és az agyai k ito v  
bózteti meg a kocától, ami nem olyan feH W  b á r t  
ség. Van kivétel a. a zerge Mind a baknak, n n d  a

kecskének van fejdésze uarva. mert ez szaruféíeség. 
A zergekampót a nőstény is vw i.

Mi ebben az elosztásban, elrendezésben a logika, a 
célszerűség? Bizonyára nem azért van a szarvaikká 
aak agancsa, hogy a vadászok mint trófeát a fafca 
akasszák. Védekezd támadó eszközök lennének ezen 
szervek, itsze*? Ehhez tárulna a hímek nagyobb súlya 
is? Haszontalan parádés hímet, pedig végtére is csak 
a megtermékenyítésre van szerepűk, jogosítványt*, 
tömpéiéreOfuk. Airnkcr a bkák harcolnak egymással 
a tehenekért a nagyok, az eróset. a me*ékb*ák harc 
nélkül is lopnak maguknak egy egy szeretkezést, hi
szen a sutának sem a verekedés. hanem a szeretkezés 
Ma kel. és kj tudná azt megmondani, hogy a mellék 
és kisebb bikának a nemi szene is kisebb? Wán csak 
a tehenet! Uán ók is lenéz* a béák kakaskodását’ 
Lehet, hogy igazi* a ven’  Milyen érdekes, az á*Jtn
•ijwn I 1*0*1 Wf* jeKye»f* fUTHíf 1} 
termékenyulnek. utódokat hoznak létre és azokat lel

Az álatvdágban nem költenek a nőre a nőstényre 
mégis fennmarad a fi|.

Sokszor dtűnódtem azon. hogy minden csontváz 
egyforna. szerveink struttúráia és fwkoója is ugyaiv 
az. Minden ember, álat máya egy faion belül ugyanúgy 
múlott, mégd. nmesen két egyforma ember, de ne- 
künk embereknek mmden íz, nyúl egyforma. Kmcse-
u L  — - I  ̂ . .  A U .|,L  >f- ‘-----u lXne* em.net u  jiUioi.naK e jiw i jr  vajon n e i* 
mi emberek. szintén egyformák vagyunk?

Valahol van. kel lenn egy még fel nem fedezett tör
vénynek, génnek, ara megmagyarázná, hogy miért 
nem vadásznak a nőt. átért nem vadásztat a barfan 
gok lakóként se A hímet ránti megértésből talán? 
Ilyenek lemének a nők7 Bár tapasztalatom szervit ve 
lünk férfiakkal qen kegyetlenek tudnak lenn. Pár* 
bezzeg vadásziak a nik. és nmdig el a  ejtenek. Ki érti 
ennek a jelenségnek a lényegét? A Mm lakának lim
esen vagyona. csak agancsa, a tehén nem követettet

ezen a téren lenne » t átvew k nekünk, embereknek 
is! Nem biztos, hogy ez egyértelműig visszafejlődés 
wtva

Érdemes él érdekes leme tudn azt. hjgy beszélget 
neke íz álatok egymással, és azt hogyan tesz*’  Mi 
lehet a témáp*? Beesőik* álatéknál a hánek a nős
tényeket. és megfordítva? Veszekednek e egymással? 
V*ne féltékenység közöttük’  Elképzelni tudjuk csak. 
hogy a tehéntárs ezeket mondja bika férjének: csak 
ébz és eszel azonfcmd. hogy engem megtermékenyi 
tettél, semmi hasznod nem lehet vem. Bezzeg ■»te
henet. nlágra hozzak az atódokat. f«<ne*e4|uk ókét. 
hogy ki ne Kaipaa fajtánk Ti meg csak parádéztok, 
mert dszes kerona van a fejeteken. Nincs igazság. Ezt 
mondom én it

Veress Sándor
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A MÉLTATLANUL ELFELEJTE
// //

FESTOMUVESZ EMLEKERE
Fennállásának 730. évforduló
ját ünneplő szlovákiai Verebély 
rendezvényei között nagy si
kerrel szerepelt a Zsitva menti 
városka szülöttjének, Nécsey 
Istvánnak (1870-1902), a fia
talon elhunyt, sokoldalú festő
művésznek munkásságá
ról, életéről szóló kiállítás. 
Amikor felmerült a kiállítás 
gondolata, szinte az isme
retlenségből kellett felku
tatni a művész életpályájá
ról szóló adatokat, hiszen a 
lexikonok, művészettörté
neti tanulmányok igencsak 
szűkszavúan emlékeznek, 
a madarak, lepkék festője- 
ként tartják nyilván.

Nécsey István a verebé- 
lyi postamester, Nécsey 
József első fiaként szüle
tett 1870. február 12-én 
(egyes adatok 1869-ben 
jelölik meg születése évét).
„A  gimnáziumot Léván a P.
P. Piaristáknál végezte, és 
itt tette le 1887. június 
28-án az érettségi vizsgát.
Már gyermekkorában ked
ve tellett a festészetben, 
és hajlamát követte, mikor 
1887 őszén Münchenbe 
ment, ahol 1888/89-ben 
Herterich tanítványa lett, 
mégpedig úgy, hogy előtte 
még földijénél, Hollósy Simon
nál tett kísérletet. Herterichtől 
1889-ben ismét Hollósyhoz 
tért vissza, de még ugyanazon 
év decemberében Párizsba 
ment, ahol a Julián akadémián 
Ju les Lefébrve tanítványa lett, 
ott maradt 1891-ig. „Egy 1895 
márciusában hozzám intézett 
levelében Nécsey ugyan Cons- 
tant Benjámin és Ducest L. 
tanítványának is vallotta ma
gát, de édesatyja kezében csak 
Lefébrve bizonyítványa van 
meg. Nevezett év áprilisában 
még a Párizs galériában másol- 
gatott, májusban azután 
visszatért Verebélyre" - írta ró
la a neves tudós, Hermán Ottó.

A szülőföldre való vissza
térés után az ifjú festő szinte 
belecsöppent a gyermekkor 
álomvilágába, és nagy-nagy 
barangolásokkal, vadászatok
kal töltötte idejét a Zsitva men
ti táj berkeiben, de nem feled
kezett meg a festészetről sem. 
Ebből az időből származnak 
portréi nagyapjáról, édesapjá
ról és László öccséről (dr. Né
csey László a Szépművészeti 
Múzeum tisztviselője volt). Ez

idő tájt kezdett foglalkozni a 
madarak és a lepkék festésével 
is. Sajnos munkásságát az ak
kori művészeti körökben nem 
értékelték, ridegen fogadták és 
szinte bezárultak előtte a kiállí
tótermek kapui. Elkeseredésé

ben újra Hermán Ottóhoz for
dult.

A tudós Hermán Ottó azokra 
az évekre így emlékezett: „N é 
csey István hozzám intézett el
ső leveléből kitűnik, hogy sok
szor tett kísérleteket arra néz
ve, hogy kiállításokon részt ve
hessen, de mindig visszautasí
tották. Ez különös kíméletlen
séggel, a magyar művészeti 
körök részéről történt, ami 
módfölött és tartósan elkeserí
tette kedélyét. Tudtommal 
csak egyetlenegyszer állított ki 
képet az első magyar szecesz- 
szióban, a régi »Nemzeti Sa- 
lon«-ban, egy csendéletképet: 
»Virágok az asztalon«, a virá
gok mellett, mintegy odavetve, 
volt egy pirók is. A kép a pers
pektívában el volt hibázva, és 
nem talált vevőre. Az arckép
festészetben tett kísérletei 
szintén keveset ígérő ered
ménnyel végződtek..."

A Magyar Tudományos Aka
démia pályázatára benyújtott 
munkája - megfestette a Vere
bély környékének lepkefajait - 
sem hozott sikert. A bírálóbi
zottság azt kifogásolta, hogy 
„nem festészeti, hanem termé

szettudományos munkát" várt 
az ifjú pályázótól.

Az eseményről Hermán Ottó 
így írt: „Rögtön válaszoltam, 
megmondtam, hogy legmele
gebben föl fogom őt karolni, 
küldjön el egy sorozatot nap

pali és éjjeli lepkéiből, a 
többi az én dolgom lesz."

Később ornitológiai mun
kákra is mód nyílott, ame
lyeket a földművelésügyi 
minisztérium is szorgalma
zott. Hermán Ottó behívat
ta Nécseyt, és megmagya
rázta neki a feladat jelentő
ségét, és hogy kipróbálja 
tudását, odaállított neki 
egy rosszul sikerült boros 
rigó preparátumot azzal a 
kéréssel, hogy fesse le. A 
próba sikerült, de volt némi 
kifogásolnivaló az ábrázo
lásban, amelyeket a későb
biek folyamán sem tudott 
levetkőzni, a Hollósy-isko- 
lának a színekben, plaszti
kában és perspektívában 
elsajátított hatását.

Nécsey életének leg
szebb korszaka a millenniu
mi kiállítás előmunkálatá
nak idején volt, majd 1896 
decemberében Chernelhá- 
zi Chernel Istvántól tisztes

séges honorárium ellenében 
megbízatást kapott az ornitoló
giai munka kiadásánál. A „M a 
gyarország madarai" című mű
ve klasszikus köteteit Nécsey 
illusztrálta.

Haláláig közismert illusztrá
tora volt A Természet című ál
lattani, vadászati és halászati 
folyóiratnak is, de mégsem tu
dott betörni a sikerek világába. 
Egy ideig Kolozsvárott telepe
dett le, majd Münchenbe távo
zott, ahol a festészetre fordí
totta minden energiáját. Az el
keseredés öngyilkosságba haj
szolta a fiatal művészt 1902. 
március 26-án, hamvai Verebé- 
lyen, a családi kriptában pi
hennek...

Nécsey István életét és mun
kásságát bemutató kiállítás Ján 
Valach fiatal muzeológus érde
me, de nagyban hozzájárultak 
kivitelezéséhez a lévai Barsi 
Múzeum vezetői - dr. Gelene- 
ková Katarína igazgató asszony 
és dr. Sándor Károly, nemcsak 
a kiállítás anyagát kölcsönöz
ték, hanem szakmai tanácsok
kal is gyarapították a kiállítás 
mondandóját és sikerét.

Felvidéki Mátyás

Szakmai nap
A Vadvédelmi és Vadga/dafcodási Kama
ra országos bejegyzésű szakmai szerve
zet. amelynek tagjai a vadgazdálkodás 
sál közvetlen gyakorlati kapcsolatban ál 
tó. abban dolgozd felsőfokú végzettség 
gél rendelkező mezőgazdász, erdész, ál 
latorvos, vadgazdálkodási üzem és 
szakmérnökök. Munkaterületei átfogták 
a szakma tel|es vertikumát a vadgazdái 
kodástól az oktató-kutató munkaterüle
teken át a vadászati és terroészetvédel 
mi szakigazgatásig.

A szervezet a vakmai szerveződésen 
túl legfontosabb leiadaténak tekinti ter
mészeti értékeink, ezen belül a vadon 
élő állatvilág és a vadgazdálkodás érdé 
keinek szakmai képviseletét. A tagság 
részére biztosítani knrániák a vadászat 
vadgazdálkodás, erdőgazdálkodás, tér 
mészetvédclem és állategészségügy te 
rületén végzett kutatási témák és ered 
mények folyamatos megismertetését az 
úgynevezett szakmai napok keretében.

Az első szakmai napon a kamara tagjai 
a Gödöllői ATE Vbdbiológtai és Vadgaz 
dáfcodási Tanszék IWTI munkájába 
nyerhettek betekintést, december 7 én. 
Dr. Csányi Sándor kandidátus, tanszék 
vezető bevezető előadásában ismertette 
a WT szervezeti felépítését, az oktatási, 
kutatási célkitűzéseit, valamint ezek 
megvalósításához szükséges szellemi, 
technikai és anyagi hátteret.

Ezt követően átfogó előadás hangzott 
el a folyamatban lévő kutatásokról a lé 
mafelelősok tolmácsolásában.

1. Mi a vadfciclöga? A WT oktatási és 
kutatási programéinak áttekintése Idr. 
Csányi Sándor!.

2. Gímszarvas élőheiyhasznétoiénak 
radiótelcmetriás vizsgálata, eredmények 
két eltérő élőhelyen (Szemethy Lászlói.

3. Gímszarvas táplálekváloqatfca: 
módszertan és eredmények (dr. Mátrái 
Katalin).

4. Az ólomsórét okozta szennyezések a
szárnyasvadban. A vaddisznó parazitoló 

kutatások első eredményei Idr. 
Akoshegyi Imre).

5. A gimszarvastenyésztés tehetőségei 
Idr. Somogyván Vilmos!.

6. Vadászható és védett ragadozók 
kérdőíves áflományfelmérésének ered 
ményei IHeltai Miklósi.

Heltai Miklós előadásához szorosan 
kapcsolódott dr. Kerekes Bálint és dr. 
Heftajr István tájékoztatója, amelyben az 
FM Állategészségügyi Főosztály kocrdi ’ 
hálásában több éve folyó, a rókák ve
szettség dleri immunizálásával kapcso 
latban végzett munkáról és eredményei 
ről számoltak be

Az egész napos előadás sorozat 
összegzéseként a ieten lévő szakemberek
- előadók és hallgatók - egyhangú véle
ményeként megfogalmazódott, hogy a 
kezdeményezés gX a továbbiakban ha
sonló módon eĝ  egy intézménybe# ki
helyezett szakmai nap formájában érdé 
mes tovább folytatni a kamara által szer 
vezett programokat. Végemül a fe'tett 
kérdésekből és a válaszokból megállapít
ható volt, hogy az elméleti kutatók, w 
lamint a gyakorlati szakemberek véle 
ménycseréje mindenképp hasznos, és a 
közös célok elérése érdekében feltétlen 
szükséges Pomázi Ágoston
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Mikor kezdődik a vadászév?
K inn  szünet nélkül esik  a hó, im 
m ár m ásod ik  napja. A z  o rszág 
ban több út járhatatlan, tom bol a 
tél. J ó  ilyenkor ülni a  m eleg szo 
bában, sorra  venni az emlékeket, 
a vadásznaplót lapozgatva. Új év 
van. D e  vajon m ikor is kezdődik 
az új vadászév...?

Nehéz dönteni. M o st,  am ikor 
erdőt-mezőt félm éteres hó borít, 
takarm ányt kell hordani a vad
nak ? Vagy kora tavasszal, am ikor 
a vö lgy felöl a sza lonka  korrogá- 
sa  hallatszik, é s  a fö ld  illata ér
zik? Esetleg m ájusban, am ikor a 
zöldülő határban a napról napra 
növő gabonából la ssan  c sa k  az 
áhított bak feje látszik ki, é s a 
többhetes tétlenség után a va
dász  végre ism ét go lyó s puskával 
jár?

Kezdődhetne a vadászév szep
tem berben is, am ikor a k isgyere 
kek az isko lába indulnak, a va
dász pedig az erdőbe hallgatózni, 
m ikor bőgi el m agát az e lső  bika, 
erdőink ko ronás királya.

Az emlékek közül előbukkan az egy 
évvel ezelőtti eset, amikor Ferivel, a 
tragikus sorsú vadászpilóta társam
mal jártam az erdőt. Szikrázó napsü
téses reggelen, hajnali cserkelés 
után tartottunk vissza a vadászház 
felé. Már nem számítottunk zsák
mányra, a volt pilóta repúlésélmó- 
nyeiről mesélt. Egyszer csak furcsa 
zörej hallatszott az út menti cserjés
ből. Nappali pihenőjében megzavart 
vad indult. Hirtelen minden megvál
tozott. Az elbeszélésnek vége sza
kadt. a vadászpilótából egy szempil
lantás alatt újra vadász lett, aki 
minden idegszálával figyelt. Intett, 
előre az első nyiladékig. Ezen egy 
tarvágásos domboldalhoz vezetett 
az út. Három hatalmas disznó koco
gott fölfelé a domboldalon, látható
an zavartalanul. Már vállnál is volt a 
puska!... A lövés után szaladt a vad, 
a második és harmadik lövés sem 
buktatott ki egyet sem. Kiürült a tár, 
de még látszottak a disznók, és így 
volt időm két töltényt gyorsan be
csúsztatni. A távolság egyre na
gyobb lett. a kezem remegett, a cél
távcső túskéje ugrált a harmadik 
disznó oldalán. Eldörrent a lövés. 
Utána nagy-nagy csend lett, és nem 
látszott már semmi sem.

Feltűnt a pilóta, záporoztak kérdé
sei. Utána ismét ketten indultunk el 
keresni a rálövések helyét. Sehol 
nem találtunk semmit, egy csepp 
vért sem. amely a sebzésre utalna. 
Már az erdő szélénél jártunk, de itt 
sem találtunk semmit. Ilyenkor ko- 
nyu! le mélyebbre a vadász orra, hiá
ba vigasztalja társa, hogy milyen 
messze is volt különösen az utolsó 
lövésnél, szabad kézből.

Elindultunk az erdő melletti úton, 
a vadászház felé Ni csak! Húsz lé
pés után egy bokor alján hatalmas 
vértócsa, a szétfröccsenő vér suga
rasan pirosra festette a havat! Itt 
volt az utolsó lövés helye! A  több 
mint háromszáz méteres távolság 
miatt nem itt kerestük a becsapódás 
helyét.

így hát. talált! Bő volt a vércsapa. 
nagy a vérveszteség. Néhány lépés 
után már megtaláltuk az első elfek- 
vés helyét. Követtem a csapét, bará

tom oldalról kerülgetto a ruhát és 
bőrt feltépő bokrokat. Várhatóan 
métereken belül rá kellett találnunk 
a disznóra, hiszen ilyen lövést még 
egy nagyon nagy disznó sem vihet 
messzire.

- Feri, gyerel Megvan! - kiáltot
tam. A vad ott feküdt egy bokor tö
vében.

- Hol van, merre van? - hallottam 
a kérdést, és mér került is a vadász
társam, szemből tartott a fekvő vad 
felé.

A többi egy pillanat műve Nagy 
fújással ugrott föl a sebzett disznó, 
neki az előtte álló társamnak, aki pil
lanatnyi meglepetésében hiába pró
bálta elsütni elzárt puskáját. Én sem 
lőhettem, hiszen barátom főirányban 
állt. Megingott a nagy ember a vá
ratlan támadástól, de egyensúlyát 
visszanyerve máris fordult a lassan 
távolodó vad után, amelynek lassan 
fogyó erejéből szerencsére csak 
ennyire tellett. Szinte egyszerre szó
lalt meg a két puska. Bevégeztetett. 
A pilóta barátom nadrágján a vér 
szerencsére nem sajátja volt. A disz
nó súlya a zsigerelés utáni leadásnál 
útötte a mázsát.

Fordul az idő kereke, szemem a kitö
mött, és szobám falát díszítő szalon
kára téved. Eszembe jutnak azok a 
kora tavaszi esték és hajnalok, ami
kor a még szunnyadó természet alig 
mutatja, hogy jön a kikelet.

A z  erdő hirtelen m adárfüttyös 
lesz, a lovegőben érezni a föld 
szagát. A  term észet la ssú  ébre
dését, ezt a csodálatos, zajos -  
csöndet egy fához döfve élvezem. 
Ezek a percek felejthetetlenek. 
Örülök, h o gy  majd m ásfé l hóna
p o s „ sz o b a fo g sá g " után ism ét az 
erdőn lehetek. A lkonyod ik. A z  
északi o ldalon itt-ott hófo ltok la
pulnak, de ez m ár v isszavonha
tatlanul a tavasz, é s a „sza lonka
c s il la g " fényesedik az égen.

Hirtelen zörgés hallatszott, és kis
vártatva egy süldő lépett ki óva
tosan a kocsiútra, majd a kátyú
ban kezdett turkálni. Elmosolyod
tam. Hány este ültem hiába lesen, s 
lám, most, amikor a gyenge sörétes 
patron lapul zsebemben, alig. har
minc méterre itt áll a disznó! Ha
marosan megunta a turkálást, és 
egy ugrással eltűnt az út menti bo
korban.

Ez volt az első barátkozás új söré
tes puskámmal. Kísértettem a sze
rencsét. Szalonka korrogása hallat
szott, de még nem láttam őket. Te
hát itt vannak - gondoltam. Igaz 
volt a hír, a tavasz első napja meg 
hozta ezt a varázslatos madarat, 
amelyről oly sokat, és mégis oly ke
veset tudunk.

A hely, ahol álltam, ideális volt. Az 
oldal enyhén lejtett, jó tíz méterre 
akadt egyedúl álló fa is. Ide állított a 
terület vadásza, aki egy „tarisznyá
val" kívánva, tovább ballagott a fel
ső rész felé.

Hirtelen egyedül repülő szalonka 
tartott sebesen az állásom felé. szin
te célozni sem volt idő. Megszólalt 
az alsó cső, a madár megbillent, de

tovább repült. A „szűkített" cső 
dörrenése után szárnyát összekapva 
szinte a lábam elé esett a hosszú 
csőrű, avarszínű szalonka. Elégedet
ten néztem új fegyveremet, majd le
hajoltam a madaramhoz. Fölvettem, 
és szinte bocsénatkérően simítot
tam végig rajta...

A z  em lék m ost m ájust idézi. 
Ilyenkor gyönyörű az erdő-mező, 
buja zöld színeivel szinte csa lo 
gatja azt, ak i hónapok  óta m ost 
e lőször fog  go lyó s pu skát a ke
zébe...

Tegnap este egy fu rcsa  alakú, 
„ke lyhe s" bak után jártam. M e g  
is láttam, de a bak volt az ügye
sebb, eltűnt a hajlat m ögött, m ie
lőtt lőhettem  volna.

Hajnalodon. A nap még nem kelt 
fel, de már minden pillanatban meg
mutathatta magát. Ugyanott voltam 
ahol tegnap, de a baknak nyoma 
sem volt. Kerülök egyet - gondol
tam. Lassan lépkedve, figyelmesen 
cserkeltem, időnként meg-megállva, 
hallgatódzom, de csak az ébredő er
dő neszezett. Még láttam a fák kö
zött, de rövidesen az aljnövényzet 
eleven zöld fallal fogja az erdő titkait 
megőrizni. Zajt hallottam az út jobb 
széle felől. Csak nem a vad vett ész
re? Nem. mert a hang közeledett. 
Már láttam is. hogy egy suta lépke
dett szinte párhuzamosan az úttal, 
mögötte jött a kelyhes agancsú bak. 
A sutát jól láttam a céltávcsőben, 
alig harminc méterre haladt el mel
lettem. Lépkedett a bak is, majd 
megállt egy bokor takarásában. Az 
oldala csak itt-ott volt látható, biz
tos. hogy figyelt. Hiába volt jó a szól. 
a vadnak valami gyanús lett. Nem 
volt idő a töprengésre, lassan feszült 
az ujjam a gyorsítóra, és a lövés va
dul széttörte az idilli nyugalmat. A 
suta nagy ugrálásokkal távolodott. 
A bokor mögül zörgés hallatszott, 
amely rövid idő múlva elhalt. Ekkor 
elindultam, hogy megsimogathas
sam az idei őzbakom agancsát.

A  képzelet egy pillanat alatt m ár 
szeptem berben jár. Tavaly későn  
kezdtek a szarvasb ikák bőgni. A  
m egh ívás az o rszág  legszebb he
lyére szólt, amelyen egy híres 
m agyar vadász is sokat vadá
szott. Arrafelé utaztam ban, so k 
szor vágyakozva tekintettem a 
hegyre, amelyet le írásokból jól is
mertem, de m ég egyszer sem  volt 
a lkalm am  ott vadászni. É s  m ost 
végre!...

Még éjjel volt. így nem látszott a 
hegy. A kocsi falta a kilométereket, 
közeledett a vadászházhoz, ahol fél 
ötkor volt a találkozó, ö t vadász és 
öt kísérő, együtt volt a társaság. Kí
sérőmmel egy távolabbi rész felé in
dultam. Negyedórányi autózás után 
álltunk meg. Világosodott. Gyalogo
san folytattuk az utat. Még mindig 
nem láttunk semmit, de annál töb
bet hallottunk. Legalább tíz bika bő
gött a környéken. Csodálatos hang

verseny volt. Az erdő királyai a ná
szukat tartották.

Kísérőm hirtelen határozott moz
dulatára mindketten megálltunk. Bi
ka állt előttünk a háremével. Lassan 
emeltem a kereső távcsövet, de még 
nem láttam tisztán, nem is beszélve 
a céltávcső sokkal gyengébb telje
sítményéről. Nem volt mit tennem, 
várnom kellett. Nem így a vezérte
hén, amely lassan tovább vezette a 
csapatot. Eltűntek a szemünk elől.

Lassan lépkedtünk tovább, pir- 
kadt. Az előttünk húzódó rét környé
kén bőgtek a bikák. De hogyan! Egy
mást túllicitálva kívánták bizonyíta
ni, ki a különb legény a vidéken!

Kereső távcsövemmel felfedez
tem az egyiket. Csodálatos hangjá
val túlharsogta a többit. Arrafelé in
dultunk. Hirtelen egy ünő baktatott 
felénk. Hiába minden, észrevett min
ket. Gyorsan galoppozott visszafelé, 
pontosan a bőgő bika háremének 
irányába. Egy pillanat mülva üres 
lett a mező széle, de a takarásból is
mét megszólalt: a „rettenthetet
len". Kísérőm intett: utánuk!

Gyors léptekkel követtük az eltűnt 
csapatot. Erős bikaszagot éreztünk 
nemsokára. A területet jól ismerő 
vadász hangtalanul az erdő felé mu
tatott, ahol kocsiút vezetett a bőgő 
bika irányába. Előre, előre! Erős bika
szag terjengett mindenütt. Gyors 
léptekkel haladtunk, a bika egyre bő
gött. Irtás szélére értünk, amelyet 
mér benőtt a növényzet.

Az oldal erősen lejtett egy árok 
felé, a túloldalon magas part húzó
dott, azután ismét az erdő. Hol a bi
ka? Csak a hangját hallottuk. Lehet, 
hogy az erdő szélén áll. Ott elég lett 
volna két-három lépést tenni, hogy 
az erdő végképp elrejtse.

Lenn, az árok alján állt. Feljebb lé
pett egyet az árokpartra, ott eresz
tette ki bődületes hangját. Csodála
tos, hatalmas tizennégyes volt. Lő
hető!

Springfieldem a kísérő vadász vál
lán feküdt, a bika mögött, a célzó
tüske a lapocka közepére került. 
Nagyot szólt a lövés, utána zörgés 
hallatszott. Előbbre futva próbáltam 
újból lövéshez jutni. Tudtam, hogy 
találtam. Félreismerhetetlenül hal
lottam a becsapódást, ahogy a go
lyó a hatalmas testet átütötte. Nem 
kellett ismételnem. Alig harminc 
méterre, szabályos laplövéssel egy 
csipkebokornál utolsókat rúgta a ki
rályi vad. Kísérőm kocsiért indult, ón 
lehajolva és a felkelő nap első suga
rainál csodáltam a csodás trófeát. 
Végtisztességúl körberaktam a ne 
mes állatot a sebtében vágott lom
bokkal...

Kinek, m ikor is kezdődik igazá
ból a  vadászév?

Közben besötótedett, a hóesés is 
megszűnt. Azon tűnődöm, hogy a 
természetben az évnek nincs sem 
eleje, sem vége. mert éppen ez a kör
forgás maga a csoda. Csak megúju
lás van. A fejlődést törvényszerűen 
a hanyatlás követi, és mivel az ólet 
valójában egy nagy „igenlés", a ha
nyatlást és a rövid nyugalmat az új
bóli megújulás követi. Még ilyenkor, 
télvíz idején is.

Hautzinger Gyula
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A z  e lm ú lt év tized ekben  több  
ha za i v a d o n  é lő  állatfaj kerü lt 
végveszé lybe . A  sza k e m b e re k  
ezért is  sü rg e t ik  a m á r e lké 
szü lt te rm észetvéde lm i, erdő- 
é s  v a d á sza t i tö rvény m ie lőb b i 
e lfo gad á sá t. A z  u tóbb i he te k 
b en  n e m  c s a k  a z  ú j sá g o k  f o g 
la lko z tak  a  tö rvény  le g n a 
g y o b b  v itát k ivá ltó  e lem eivel, 
h a n e m  a te levíz ió  é s  a rád ió  
m ű so ra in a k  nézői, h a llg a tó i is  
tá jé ko zód ha ttak  a jo g sza b á ly -  
tervezet részlete irő l. A  tervek 
sze rin t  tö b b é ve s e lő ké sz íté s  
u tán  röv id  id ő n  be lü l a  p a r la 
m ent elé ke rü l a  tö rvényte r
vezet.

A  te lev íz ióban  e lhangzott: 
bevezetik  a vad véde lm i b ír sá 
got, a m e lyn e k  fe lső  ha tá ra  
e gym illió  fo r in t  lesz. Vá ltoz ik  
a vadásza tid íj-rend sze r: 3  ezer 
fo rin tra  em e lked ik . A  rendelet 
sz ig o r íta n i fo g ja  a z  á llam i v a 
d á sz v iz sg a  rendjét -  a  v iz sg a -  
díj ötezer fo r in tra  nő.

„A  törvény kialakításakor a jog
szabály szakmai részével keve
sen vitatkoztak, csupán a m ara
dék öt százalékot kitevő, inkább 
politikai jellegű kérdések alakí
tottak ki markáns vélem énykü
lönbségeket vadász és földbirto
kos között. A legnagyobb vitát 
az váltotta ki, vajon kié lesz a 
vad. ki hasznosíthatja a vadásza- , 
ti jogot" - olvasható a N é p sz a 
b a d sá g  A  va d á sza t  fő  cé lja  a 
vad  véde lm e  című írásában. „A  
vadgazdálkodást az 1961-ben el
fogadott vadászati törvény sza
bályozta az elm últ évtizedekben, 
a kor elvárásainak, lehetőségei
nek m egfelelően. Az utóbbi öt év 
változásai azonban merőben új 
helyzetet terem tettek a vadgaz
dálkodásban is. (...) Az új földbir
tokszerkezet, a szántók, erdőte
rületek tulajdonviszonyainak vál
tozásaiból adódó kérdésekre az 
érvényben lévő vadászati tör
vény már nem tud választ adni. 
Új jogszabályra van szükség, hi

szen a vad élettere változott 
meg, az egész országra kiterjedő 
földreform hatására. (...) A  vad
állatok életteréül szolgáló földte
rületet birtoklók és művelők szá
ma néhány év alatt megtöbbszö
röződött. Ezért is van szükség 
többek között új vadászati tör
vényre. (...) A  korábbi szabályo
zás az ország területét 824 va
dászterületre osztotta fel, ahol 
évente csaknem  50 ezer magyar 
és 23-25 ezer külföldi bérvadász 
űzte a vadat. Az új törvény lé
nyegében ezen vadászterületek
hez tartozó vadászati jogok újra
hasznosítását szabályozza. (...)

P u sz tu ló  é lő v ilá g  címmel szá
mol be a M a g y a r  H ír la p  a hazai 
vadon élő állatfajok végveszély
be kerüléséről. „V ilágszerte év
századok óta pusztulnak a va
don élő állatfajok. A  civilizációs 
ártalm ak m ellett az illegális va 
dászat, illetve egyes ritka fajok

külföldre csem pészése is növeli 
a veszteségeket. (...) Az élővilág 
hatékonyabb megóvására a kö
zelmúltban számos nemzetközi 
egyezmény született. Magyaror
szág is csatlakozott a vadon élő 
állatok kereskedelmét szabályo
zó washingtoni, a veszélyezte
tett vonuló állatfajok, illetve a 
vadvizek védelm ét biztosító bon
ni és ramsari egyezményhez. 
Mindezek m ellett a hazai term é
szetvédelem  is új szabályozást 
igényel. Várhatóan még az év vé
géig m egtárgyalja a kormány a 
vadászatról, a vadgazdálkodás
ról, valam int az erdőkről szóló 
törvénytervezet m ellett a term é
szetvédelm i törvényjavaslatot. A 
szakemberek szerint ugyanis az 
egymáshoz kapcsolódó jogsza
bályok együttes elfogadása je 
lenthet garanciát az elm últ évti
zedeket átvészelt állatfajok szá
m ára."

ö ssze á llíto tta : K. E.

ISMERJÜK VAGY FÉLJÜK?
Először a csernobili atomerőmű
ben bekövetkezett baleset, majd a 
szomszédos Szlovákiában élő mo
hi atomerőmű, napjainkban pedig 
a francia atomrobbantási kísérle
tek ráirányították a közvélemény 
és a tudatos élet figyelmét a kör
nyezet radioaktív szennyezettsé
gére és ezzel együtt az élővilág ve
szélyeztetettségéra

Bizonyára többekben felvető
dött. hogy akár a véletlen balese
tek. akár az atomrobbantások után 
volt-e, és talán napjainkban is ki
mutatható a hatása a nukleáris 
szennyeződésnek a vadon élő ál
latfajokban? Hiszen a környezetbe 
kiáramló radionuklidoktól a vadon 
élő állatok egyáltalán nem védhe
tők meg úgy, mint esetenként a 
háziállatok és az ember.

A vizsgálatok szempontjából el
sősorban azoknak a radioaktív izo
tópoknak van nagyobb jelentősé
ge, amelyek fizikai felezési ideje 
hosszú. A csernobili baleset után a 
légkörbe jelentős mennyiségű 137 
Cs radioaktív izotóp került. Ennek 
fizikai felezési ideje 30 évvel ez
előtti mesterséges atomrobbantá
sok idején a 90 Sr izotóp volt, 
amely a környezeti nukleáris 
szennyeződést okozta. Utóbbi izo
tóp fizikai felezési ideje 28 év, és a 
csontokban, agancsban akkumu
lálódik. Érdemes azt is megemlíte
ni. hogy míg a Cs, amely az élő 
szervezetbe jutva a káliumhoz ha

sonlóan viselkedik, biológiai fele
zési ideje - vagyis amely időszak 
alatt a mennyisége a szervezetben 
a felére csökken - néhány hét. 
vagy hónap, addig a 90 Sr, amely a 
kalciumhoz hasonlóan viselkedik, 
több év is lehet.

A csernobili baleset után jelen
tős számú vizsgálatra került sor az 
exportminőség miatt. A vizsgála
tok eredményei azt mutatták, hogy 
a vadon élő állatokban az ország
ban kimutatott differenciáit kör
nyezeti radioaktív szennyeződés
nek megfelelően jelentkezett a 137 
Cs-szennyezettség. A legmaga
sabb Cs 137-tartalmat Győr-Mo- 
son-Sopron megye és környékén 
mérték, alacsonyabbat Pest me
gyében és a kevésbé szennyezett 
területek az alföldi megyék voltak. 
A legmagasabb értékeket az őz és 
a szarvas, vagyis a növényevő 
nagyvadfajok mutatták. A vaddisz
nóhús minden területen lényege
sen alacsonyabb szennyezettséget 
mutatón. A baleset után három 
hónappal a vadhúsban márt 137 
Cs-tartalom rendkívül gyorsan le
csökkent. Napjainkra a baleset 
előtti szinten van. vagyis alig kimu
tatható a vadhúsban a 137 Cs izo
tóp jelenléte. Ez egyben azt is je
lenti. hogy Magyarországon a kör
nyezet 137 Cs radionukliddal való 
szennyezettsége minimális.

A vadon élő nagyvadfajok

csontszövetének 90 Sr tartalmára 
vonatkozó adatok az 1970-es évek 
elejéről. 1975-1989. majd 1991- 
1994 évekre állnak rendelkezésre. 
Az 1991-1994 évekre vonatkozó 
vizsgálatokat a Vadgazdálkodási 
Alap f inanszirozta. A méréseket az 
Országos „Fréderic Joliot-Curie" 
Sugárbiológiai és Sugáregészsé- 
gügyi Kutató Intézet végezte.

A vizsgálatok eredményei azt 
mutatták, hogy az ország különbö
ző részeiről gyűjtött csontszövet
minták kivétel nélkül tartalmaztak 
90 Sr izotópot. A különböző élőhe
lyek között azonban jelentős kü
lönbségek mutatkoztak. A legma
gasabb értékeket a Zala megyéből 
származó csontok mutatták. Ala
csonyabb értékeket mértek Pest, 
Baranya, Tolna. Borsod. Somogy 
megyében. A legkisebb Sr 
90-tartalmat Békés, Vas. Jász- 
Nagykun-Szolnok. Veszprém me
gyéből származó csontok mutat
ták. A különböző nagyvadfajok 
csontszövetének 90 Sr-tartalma 
között lényeges különbség nem 
volt. A vizsgálatok azt mutatták, 
hogy a vadcsontok 90 Sr-izo- 
tóp tartalmát még az 1950-es 
évek végén, a 60 as évek elején 
végzett mesterséges atomrobban
tások következtében kialakult kör
nyezeti 90 Sr-szennyeződés okoz
ta. A csernobili baleset után a 
csontok 90 Sr-tartalma lényegé

ben nem változott. A legszennye
zettebb területek a baleset után 
nem ott alakultak ki, ahol egyéb
ként a csontok 90 Sr-tartalma a
legmagasabb volt.

1991 évtől kezdődően minden 
vizsgált területen jelentős 
(-30-50%) csökkenés volt kimu
tatható a vadcsontok 90 Sr tartal
mában. A területek közötti különb
ségek lecsökkentek. Vélelmezhe
tő, hogy ebben szerepet játszott a 
Sr 90 izotóp 30 éves fizikai felezési 
ideje így a talaj és a növényzet 90 
Sr-aktivitása csökkent. A vizsgála
tok minden esetben szoros össze
függést mutattak a rendelkezésre 
álló táplálékforrás 90 Sr-tartalma 
és a csontok 90 Sr-tartalma kö
zött. Napjainkra az egész ország
ban Zala megye kivételével a 
vadcsontok 90 Sr tartalma ala
csony.

A két különböző hosszú felezési 
idejű radioizotópra vonatkozó vizs
gálatok arra utaltak, hogy akár egy 
nukleáris baleset, vagy akár mes
terséges atomrobbantás környe
zetre gyakorolt hatásának megis
meréséhez évek, évtizedek szüksé
gesek. A tapasztalatok levonásá
hoz, bármilyen későbbi esemény 
megítéléséhez, döntések megho
zatalához a vadon élő állatok bioin
dikátorként segítséget nyújt
hatnak.

dr. Ignácz M agdo lna
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AMERIKAI ES DEL-KOREAI GYÁRTÁSÚ PMC VADASZLOFEGYVEREK. 
PISZTOLY- ÉS REVOLVERLŐSZEREK FORGALMAZÁSA

HUNGARO-ARMS KFT. FEGYVER NAGYKERESKEDÉS
9022 GYŐR. APÁCA U. 14. TEL.: 96(313-040, 1045 BUDAPEST, CHINOIN U. 20. TEL.: 20/348-826

KISKERESKEDELMI BOLTOK - SZAMURÁJ FEGYVER- ÉS VADÁSZBOLTOK
9022 GYŐR, APÁCA U. 14. TEL.: 96/328-876, 9700 SZOMBATHELY, GÉFIN GY. U. 20. TEL.: 60/375-487

^ ^ ■ É D u a r öföttnet
// ••

ELOSZOR UTAZIK AFRIKABA?
NAMÍBIA-OKUJE FARM!!!
A FŐVÁROSTÓL ÉSZAKKELETRE, 80 KM TÁVOLSÁGBAN 
JELLEGZETES NAMÍBIAI FARM, CSALÁDIAS LÉGKÖR.

A LEGKEDVEZŐBB ÁRAKI

KUDU, ORYX. SPRINGBOCK, HARTEBEEST. VARACSKOS KAN
ÉS EGYÉB VADFAJOK.

1 VADÁSZ 1 VADÁSZKlSÉRÓVEL DM 250-/NAP. VADÁSZ
2 VADÁSZ 1 VADÁSZKÍSÉRÓVEL DM 200.-/NAP, VADÁSZ

KAPITÁLIS VARACSKOS KAN DÉL-AFRIKÁBAN!
JOHANNESBURGTÓL ÉSZAKRA. DÉL-AFRIKA EGYIK LEGSZEBB 
VADÁSZTERÜLETÉN TRANSVAALBAN 6 TELJES VADÁSZNAP, 

SZÁLLÁS, ELLÁTÁS. 3 DB VARACSKOS KAN.
4-6 VADÁSZNAK: DM 3150.-/VADÁSZ 
2 VADÁSZNAK: DM 4214.-/VADÁSZ 

1 VADÁSZNAK: DM 5283,-

TOVÁBBI KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK: KUDU, IMPALA. GNÚ. 
ORYX. ELAND. HARTEBEEST.

REPÜLŐJEGYEK A LEGKEDVEZŐBB ÁRON!!!
KETTNER' NIMRÓD-HAJAS KFT. VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

1214 BUDAPEST. II RÁKÓCZI FERENC ÚT 195-197. 
TELEFON 420-5281. 420-5282. 420-5283. FAX: 420-4466

M

EZ A SZAKUZLET
VADÁSZ- ÉS MAROKLŐFEGYVEREK

Steyr-Mannlicher. Voere, svájci-német SIG SAUER 
és az osztrák Glock pisztolyok. SWAROVSKI TÁVCSÖVEK, 

Hirtenberger lószerek. Fegyver javítás.

- OLCSÓ BIZOMÁNYOS FEGYVEREK -
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 

Budapest XIII.. Kádár u. 3. Telefon. 132-6566

□iana F C C Y V E R U Z L E
T R A D E

T  ^

Sörétes, golyós maroklólegyvcrok. céliovó pisztolyok különleges kaliberben is 
• Légfegyverek, gáz- és nasztópisztofyo*: nagy választékban.
Engedély nélküli hatástalanított fegyverek, Flobert pisztolyok 

Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések, 
orodoti USA MILITARY- és eqyéb ruhózat. távcsövek. lőszerek

Minden héten kedvezményekkel, 
meglepetésekkel várjuk vásárlóinkat.

A DISZKONTÁRNÁL IS OI.CSÖBGAK VAGYUNK! |  
CSAK NÁLUNK AZ OLASZ MIRAGE SÖRÉTES LŐSZEREK%

112. 16. 20 k, rben) 24.- Ft'db

1077 BUDAPEST. W ESSELÉN Y I U. 74. TELEFON: 322 4002 
NYITVA TARTÁS: Hétfő-csütörtök: 8.30-17.00. péntek: 8 30 14.30



NEMZETKÖZI HALÁSZATI, VADÁSZATI ÉS  
SPORTFEGYVEREK, KELLÉKEK SZAKVÁSÁRA

1996. Január 25-28, Bécsi Vásárközpont

NE MULASSZA EL !
A több száz osztrák és külföldi kiállító ajánlata, valamint az öt kontinens 
trófeáinak és preparált állatainak prezentációja mellett a halasiati témacso
port számos nívós kísérő programja várja a látogatókat Továbbá a másodíz
ben megrendezésre kerülő „Négy kerékkel a vadászaton* című különleges 
bemutatón a terepjárók barátai is számos újdonsággal találkozhatnak a 
szakvásáron.
Érdemes ezért átugrani a szomszédba, ahová a kedtezményes belépőjegyet 
a Hl VGEXPO Tours .presenlex' Minél az alábbi rímen forintért is meg 
lehet vásárolni:
Rí vom  TOtiRS Wi.
B  t 101 M a t e r t .  A lt*rtirsa i I t  I .  Tel: 263 6051. 253  6057. F a r  263  6053

GAZDAG PROGRAM:
▼  Vadász- és sportfegyverek, tartozékok T  Díszfegyverek
▼ Vadász- és saiari leiszerelések, vadásztertleti kellékek T Vadászati 
gépkocsik, terepjárók ▼ Vadgondozás, -etetés ▼ Vadhás. -ételek
▼ Vadászház- és szobaberendezések T Vadászati alkotások, trófeák
▼ Dísztárgyak, viselelek ▼ Vadászati és halászati turizmus
▼ Halászati eszközök és leiszerelések ▼ Erdészeti gépek ▼ Szakirodalom
▼ Egyesületek, szövetségek, szolgáltatások

Szenei* Wiener Messen I  Co«gre» Ges*bH. 
A-I02I Win. Ugwtuusstrafie 7.
Tel: W 3 I) 727 20. far M 3 1) 727 20 279

MISSI
W IÍN

V a d k z & i k e r M a i g a z d a g ,  

b o l d o g  ú f i  e & z t e n d a t  l í o á n  

m in d e n  p a r t n e r é n e k  a

VADHŰTŐHÁZ KFT.
8900 Zalaegerszeg, Teskándi u. 36. 

Telefon és fax: 92/311-333

HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, MEGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a
VADÁSZISKOLA

(Ár: 4500 Ft áfával)
A MEZEI NYÚL

(ökológia, gazdálkodás, vadászat) (Ár: 430 Ft áfával)
AMIT A FEGYVERISMERETI VIZSGÁN TUDNI KELL

(Ár: 448 Ft áfával)
A megrendeléseket postafordultával utánvéttel teljesítjük!

Ctrm ank 1051 Bod-aptit. Néöof utca 34. Teltfon- 111 9608.1*1 /fix : 131 4790

SZŐRMÉS VAD- ÉS BÁRÁNYBŐRÖK
kikészítését és festését, igény esetén montlrozást vállalunk. 

Nagyobb mennyiségnél árkedvezményt adunk, plusz háztól elhozzuk. 
Tisztítás, szücsmunka megrendelhető!

NYITRAI SZŐRMEKIKÉSZÍTÖ ÉS KERESKEDELMI KFT.
Telefon üzenetrögzítővel: 175-9519.

Műhelytelefon: 282-4602 7-15 óráig.

» l

f :

/M
Afrikai vadászatok szervezése kedvező feltételekkel.

NAM ÍB IA  -  ZIMBABW E
8646 Balatonfenyves, Kossuth u. 11-12. 

Telefon és fax: 851363 054

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

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

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

Vásárlóink figyelmébe ajánljuk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262, tel.: 261-2537. 
Fegyverjavitó műhelyünkben vállaltuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
beiovését. vizsgáztatását, céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavitó műhelyünk címe: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74. Te
lefon: 1211-607. Ugyanitt DISZKONT árusítás. Kozponti telofon: 342-2586.



Hubertusz Kereszt kitüntetés 1995
A R A N Y  FO K O ZA T :

Árvái József, Kisbárapáti Béke Vt.
Bihari József, Tápiómcnte Egyetértés Vt.
Dr. Bőd Lajos, Somogy megyei
Vadászszövetség
Csépe László. Péti Nitrogén Vt.
Csergezán Pál, Vadászati Kulturális Egyesület 
Csizmadia Gábor Ferenc, V ER G A  Rt.
Dr. Diviánszki János, Somogy megyei 
Vadászszövetség
Dián János, Szarvasi Bemutató Vadgazdaság 
Eckhard Grünhoff, Tápiómente Egyetértés Vt. 
javaslatára
Fazekas László. P ilis i Petőfi Vt.
G illich  Sándor, Bócsai Hubertusz Vt.
Guntcr Brütt, Gyöngyösi Mátra Vt. javaslatára 
Hovorka György, Hódmezővásárhelyi Vt. 
Honti József, Diana Vt.
Horváth János, Kaposmenti Szabadság Vt.
Dr. Horváth Béla, Siklósi Táncsics Vt.
Dr. Hámori Ferenc, Tószegi Dózsa Vt. 
Komáromi Mátyás. Békési Kittenberger Vt. 
Kiss János. Somogy Megyei Vadászszövetség 
Dr. Kőhalmy Tamás, Soproni Tájegységi 
Vadászszövetség
Lehoczki András. Pitvarosi Petőfi V t.
Lipován M ihály. Battonyai Dózsa Vt.
Ludwig Baucr, Balaton Vt. javaslatára 
Magyar József, Szatmári Vt.
Muray Róbert. Vadászati Kulturális Egyesület
Mag. Friedrich Burgasser, Ikaruszgyári
Dolgozók Vt. javaslatára
Matisa Ferenc, Andocsi Vt.
id. Máthé Ferenc posztumusz. Köröndi Vt.
M olnár Jenő Heves megyei Vadászszövetség
Dr. Nagy Árpád, Rákóczi Vt.
Dr. Nagy Endre posztumusz. Vadászati 
Kulturális Egyesület
Nagygyörgy Sándor posztumusz. Vadászati
Kulturális Egyesület
Dr. Palik Gyula. Ceglédi Hubertusz Vt.
Schell László, Kőhalma Vt.
Szalai Gábor. Rábcavölgye Vt.
Szidnai László. Vadászati Kulturális Egyesület 
Szatmári József. Cserháti Vt.
Sinka Pál. Tcssedik Vt.
Dr. Sas Gábor. M ÉM O SZ  Vt.
Vizauer Aladár, Béke Bérkilövő Vt. 
Salgótarján
Vadas Sándor. Veszprém megyei 
Vadászszövetség
Wem er Nies, Észak-Mo.-i Erdőgazdasági Rt. 
javaslatára

E Z Ü S T  FO K O ZA T :

Angyal Ferenc, Hódmezővásárhelyi 
Szakszervezeti Vt.
Benke Elek, Dózsa Vt.
Berczeli István. Dózsa Vt.
Dr. Boda Pál. Mezőcsokonyai Rákóczi Vt.
Dr. Czerődy Sándor, Zempléni Rákóczi Vt. 
Dobó István, Május I. Vt.
Herner Csaba. Zselici Vt.
Hajdú Tibor, Zala Megyei Vadászsz.övelség 
Horváth János, Letenyei Erdészet 
Kozics József, Péti Nitrogén Vt.
Koltai Zoltán. Dózsa Vt.
Kallus Im re, Dózsa Vt.
Köveskúty György Pest megyei N&dászszövetség 
id. Magyar István, Ceglédi Hubertusz Vt. 
M olnár László, Battonyai Dózsa Vt.
Nagy Elem ér, Hódmezővásárhelyi 
Szakszervezeti Vt.
Papp M ihály. Lábatlani Bérkilövő Vt.
Pál völgyi Zoltán. MAVAD Rt.
Simon Gábor, Tápiómente Egyetértés Vt. 
Szatmári József. Cserháti Vt.
Tóth Lajos, Péti Nitrogén Vt.
Dr. Tálas László. Viskúti Kossuth Vt.
Török István. Hajdúnánási Vt.
Urbán Ottó, Cserháti Vt.
Varga Antal. Hódmezővásárhelyi 
Szakszervezeti Vt.
Varga Károly. Jánoshalmái Petőfi V t.
Dr. Zsubor Zoltán, Kiskunhalasi Diana Vt.

B R O N Z  FO K O ZA T :
Albert Pál, Dózsa Vt.
Berczeli István, Dózsa Vt.
Benke Elek, Dózsa Vt.
Benkő Ferenc, Dózsa Vt.
Boszágh János, Dózsa Vt.
Bányai Lajos. Dózsa Vt.
Bubla Pál, Dózsa Vt.
Bak Antal. Z rínyi M iklós Vt.
Baudentisztl Ferenc, Tardos Bérkilövő Vt. 
Bozsits József, Ormánsági Hubertusz Vt. 
Balaton M iklós, Pásztói Á F É S Z  Vt.
Csontos József. Központi Fizikai Kutató 
Intézet Dolgozói Vt.
Csáki Dezső. Zrínyi M ikim  Vt.
id. Ceglédi M iklós. Kiskőrösi Széchenyi Vt.
Éppel János, MAVAD Rt.
Égető József. Hódmezővásárhelyi 
Szakszervezeti Vt.
Flack András, Dózsa Vt.

Gcbhardt Árpád. Központi Fizikai Kutató 
Intézet Dolgozói Vt.
Gyarmathy Károly. Bükkaljai Dózsa Vt. 
Grecsó Zoltán, Dózsa Vt.
Gaál Dénes, Cserháti Vt.
Gerdán László, Lenti Erdészet 
Halassy Sándor, Május 1. Vt.
Herczeg István, Petőfi Vt.
Huri Béla, Kaposvölgye Diana Vt.
Horváth Ferenc, Ormánsági Hubertusz Vt. 
Hédi András. Soproni Tájegységi 
Vadászszövetség
Horváth M iklós Győr megyei Vadászszövetség 
Ipacs Sándor, Rábcavölgye Vt.
Jakab György, Kisduna Aranyfácán Vt.
Juhász András, Ceglédi Hubertusz Vt.
Kassai László. O lajipari Dolgozók Vt.
Koltai Zoltán, Dózsa Vt.
Kása Józsefné, Battonyai Dózsa Vt.
Kozmóczki Béla, Kaposvári Győzelem Vt. 
K livényi Károly. Zákányszéki Nimród Vt. 
Laczik Zsolt. Győri Lövészklub 
M iklós Viktor, O lajipari Dolgozók Vt.
Mátrai István, Petőfi V t.
Mráz János, Szegedi Széchenyi Vt.
Nagy János, Cserháti Vt. 
id. Nagy József. Cserháti Vt.
Németh Ferenc. Dózsa Vt.
Nyári György. Dunavecsci Kossuth Vt.
Orbán Géza. Május I. Vt.
Pábis Pál, Bükkaljai Dózsa Vt.
id. Pál János. Kiskunfélegyházái Petőfi Vt.
Rontó Gyula, Ormánsági Hubertusz Vt.
Róth János, Tardosi Bérkilövő Vt.
Szenti Im re, Hódmezővásárhelyi 
Szakszervezeti Vt.
Szóllősi József. Dózsa Vt.
Stock János, Zrínyi M iklós Vt.
Szirm ai Jenő, Zrínyi M iklós Vt.
Szatmári József, Cserháti Vt.
id. Sallai János, Szabadszállási Bársony I. Vt.
Szabó Im re. Ligctfalvai Zalavölgye Vt.
Tóth M ihály. Dózsa Vt.
Tessényi István, Soproni Tájegységi
Vadászszövetség
Urbán Ottó. Cserháti Vt.
Ürmössy László. Nógrád megyei 
Vadászszövetség
Vass János, O lajipari Dolgozók Vt.
Vári László, Békési Kittenberger Vt.
Varga János, Fekete István Vt.
Dr. Viczián Antal. Somogysimonyi Dózsa Vt. 
Zalai László, Ó/di II. Rákóczi F. Vt.
Zaradnik Ferenc. MAVAD Rt.
Zsiga János, Békési Kittenberger Vt.

Évfordulónaptár rovatot tervezünk a 
Magyar Vfedás/lapban. már a jövő hó
naptól!

Szeretnénk, ha minden országos és 
helyi jelentőségű, immár a magyar va
dászattörté net részét képező pozitív és 
negatív esemény helyet kapna benne, 
így a vadás/sport. fa-, és vadgazdálko
dás, vadbiológia, szervezeteink élete, 
jeles elődeink munkássága, a vadászati 
jog és különösen a vadászati kultúra, a 
kapcsolódó rokon sportágak és szak
mák eseményei fclidézhctóvé válnának.

Nosztalgia?
Vállaljuk, hogy kicsit (!) az is. de 

főképpen jövőépítés: a sikerekre való 
emlékezés erőt ad. a kudarcokra pedig 
azért kell visszagondolnunk, hogy 
megismétlődésüket elkerülhessük!

Mai. napi lépéseinket egy régi út je
len szakaszában tesszük, és reméljük, 
hogy ezen az úton utánunk is generáci
ók fognak járni. Tehát mi vagyunk a jö
vő múltja és a múlt jövője is. Ezért az

Évfordulónaptárnak

egyben az iránytű szerepét is vállalnia 
kell. fgy tölti ki hivatását!

A „műfajt" kötetlenre tervezzük: a 
száraz naptári adatok rögzítése mellett 
az események kommentálására, objek
tív értékelésére, és bevallom, szubjek
tív visszaemlékezésre is lehetőséget kí
nálunk. E  feladat - és így a rovat is - 
akkor lesz értékes, ha az Olvasóközön
ség okulására, a magyar vadászattörté- 
nct minél teljesebb feltárására tart 
igényt.

Ehhez egy régi-új szerkesztési meg
oldást javaslunk: 

írjuk együtt (!) az évfordulónaptárt; 
olvasók és szerkesztők.

Kérjük, hogy minden, megemléke
zésre méltó eseményről (esetleg annak 
alapdokumentumait is csatolva) tájé
koztassák e rovat felkért szerkesztőjét, 
aki törekedni fog arra. hogy a kezde
ményezés elnyerje a tisztelt Olvasók, 
kedves Vadásztársak tetszését, érdeklő
dését. Dr. Bőd Ijyos

rovatvezető
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Több mint négy évtizedes nenuetköri és hazai munkásságának elismeréséül dr. Lakos Lász
ló FM miniszter ofcievtlel tüntette ki Szidnai Lászlót, az 0TB nyugalmazott elnökét

Szép ajándék
Igényes. „ in ,, fetokUl gazdagoin HUtott kiadványt ja- 
lemetett meg tótt  nytirtn az Évák magyarországi Va 
dászszóvetség a térség vadászati lehetőségért. • n  
dászhato vadfajokról. azok nanőségérA. A vadfajor*á«rti 
leb-wolasban szerepel minden olyan tudnivaUi amelyre 
egy e jr odeiatogato vendégnek szüksége lehet. A példa 
matato kezdeményezés rwni csupán reklám. hanem oéyan 
ícrfixo-aciój anyag, amelyre régóta szükség volt.

Bajban a NIMRÓD?
Az év eb i három hónapba van még anyagi féderét a 
NtVRÖO előállítására - tudtuk meg nem hivatatos fór 
rásból mivel a lap irfenéegi kiadó*. «i Officma Kova 
Kft. mögött m  német BerteHmann csoport kivonul a 
kft.ból.

Az idén 84 év folyamiba lépd NiMRÖD - az Országos 
Magra> Vadászati Védegylet lávatalos lapja - több evti 
zede különböző kiadóvállalat gondozásában jelen* meg. 
megjelenéset a szövetség - mmt a lapaiapiitók joguiodia 
- jelemős mértékben anyagilag az elmúlt húsz évben nem 
támogatta.

Mai tavaly lehetett hallani arról. hogy 1996 bán gon 
dók lesznek a lap kiadáséval, de eltáritására nem történt 
lépés, n n l a kiadó mmd a mai napig nem mondta fal a 
szerződést Az OMVV új efaókségének - feltehetően - a 
legsürgősebb feladata között leu a NIURÚO sorsénak 
megnyugtató megadása. Ertesüéésemk szerint, mivel az 
áj elnökség tőág nég nem ül*sereit, nem dőlt el. hogy 
nyílt vagy lén pályázatot fognak kimi. mint afcogy az 
sem. hogy a lap kiadót jogát vagy a lap ttrfj|do<*ogét P* 
lyáztaijak (Remélhetően erűttai nem .suba alatt* étté

ződnek Mfd a dolgok, mint mondjU a henerfai vadgaz 
áaság .pályáztatásának* eseleben I 

A lap jeéeniagi kiadófa. a lap főszerkesztőjének atapitá 
sabon működd Nnród Alapítvány és lebö konzorcium 
mára érdeklődést mutat a pályázat, a pályáztatás iránt.

A VKE és az OVK visszavonta 
Kovács Árpád 

Hubertus Kereszt kitüntetését
A Vadászati M turlfis Egyesület és az Országos Vadász
Kamara, mát a Hubertus Kérészi alapitói vadászhoz mél
tatlan viselkedéséért visszavonta Kovács Árpádtól, a Ge
recse Bérkéóvd Vadásztársaság, valamit a Magyar Bér- 
Uövő és Független Vadaszek Szövetsége elnökétől a Hu 
bertus Kereszt vadászati kitüntetés arany fokozatát. Ko
vács Árpád a visszavonást tudomásai vatta nam kívánt 
panasszal élni a választott Becsuietteóságnéi.

Hubertus vadászati 
magazin/január

A Duna tévé csatornáján minden hónap első csélór 
tikién délután jelentkezik a Hubertus vadászati ma
gazin. az adás ismétlése ugyanazon a héten szomba
ton raggal látható.

A /amiért nOnr frtiim iM  
- A december közepén hullott magú hó a Dunántúlon, 

da különösen a Bakonyban igencsak megnehezítette a 
vadállomány helyzetét, és locskán adott munkát a vadá 
szoknak, vadgazdáknak.

- Január a szanres selejtezés hónapja, da nem nandegy.
La A Wk 0  ̂ 1  A.A A I

- Portré Rak* Tamásról - a vadásztól, a vadásziról 
• Müteram látogatás Csiszár József f estónét.
- Ússzeátttás .az év felvétele*®*.
- Indul a .Kakukktojás' elnevezésé vetéfcedő. amely 

ne* kérdésért a lapban is olvashatják.

A Hírős város rendezvénye
Vedálf é l horűás/náooktf ftod?/iek unu
ér 12-13 á«. az Érd* Ferenc Művelődés Központban.

A gazdag kínálató kiMiáson a szakirányú gyártó*, fór 
gafcnazók, válalatok. kft k mutatták be termékeiket Az 
ehhez szervesen kapcsolódó horgászati és vadászati kiél 
ktás már 5én megnytt a kamarateremben. A pénteki és 
szombati napon szakmai bemutatók, videokazetták, 
kcnyrúfdonsagoá. teszt, totói tomboU szinasiti a műsort, 
és találkozhatnak jeles horgász és vadásziakkal a.

Pontosítás
A Jász Nagykun Szolnok megyei FM Hnalal kérésére 
pontosítjuk az előzi számunkban megjelent hírt. amely 
szerint .. J  vadászjegy kiadását nem a megyei FM H<v» 
tál. hanem a megyei vadászszovetség artézi-.". A va
dásziegyek kiadását tortUra is az FM Hivatal .intézte". 
Arról adtunk hírt. hogy a megye vadásztárseságamak az 
előzetesen bckufcfttt tagnyihrk««enás alapién a megyei 
szövetségbe keflett menm. ahol váCalták a vadászjeggyel 
kapcsolatos admaúztrácmt. így az ügymtézés ideie mni 
máksra csökkent, és a tébb ezer jegy kiadása gcxdúléka 
nyen. előre egyeztetett adatokkal folyt. Azóta több más 
magyében a  így oldották meg. sikerrel. Annak eMeném 
hogy a Vadászlap a vadászok részére ad mformácáót. és 
nekik a szövetségbe M att menmuk a vadászjegyekért, 
szives elnézést kárunk a jelenlegi jogszabálynak nam 

oo megfelelői da agy fónd hírben csupán ennyire tedd a T. 
Hivatal számára félreértható megfogalmazásért.

VADÁSZBÁL
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET ÉS A 
MAGYAR VAQÁSZLAP SZERKfSZTÓSEGE 1996 
FEBRUÁR 17 ÉN. SZOMBATON. 19 ÓRAI KEZDET 
TEl - BUDAPESTEN. A FESZTIVÁL ÉTTEREMBEN 
(ANORASSY ÚT tu  - ZÁRTKÖRŰ (!!!) VAOÁSZ 
BÁLT KÍVÁN RENDEZNI TAGJAI. A TAGOK HOZ 
ZATARTOZÓI ÉS A VKE. VALAMINT A VAOASZLAP 
TÁMOGATÓI RÉSZÉRE.

A RÉSZVÉTELI OÜ SZEMÉLYENKÉNT 2 EZER 
FORINT. AMELY TARTALMAZZA A TÖBB MENÜ 
8ÓL ÁLLÓ BAU vacsorát.

TISZTELETTEL KÉRJÜK. AMENNYtBEN RÉSZT 
KÍVÁN VENNI A VAOÁSZBÁLON. SZÍVESXEOJÉK 
EZT TELEFONON. FAXON R314368I. LEVÉLBEN 
(1245 BUDAPEST Pf. 1209.) VAGY SZEMÉLYESEN 
(BUOAPEST V. KERÜLET. HONVEO U 8. IV. EM. 
3.) A VKE VEZETŐSÉGÉNEK JELEZNI.

A JELENTKEZÉSEKET 1996. JANUÁR 31ÉIG 
VÁRJUK ÉS TUDJUK ElFOGAONI.

A VKE ■ ■

Az utánpótlás érdekében

jrt. akiit a ttfmészfthtz közel áftruk. a vadászattal vad 
Qtxda&odésxsí kívánnak íoyíafcoztti 

Jaéffitka^n írásban, féctyképts ónélatrâ z mdkkltlévtl 
a uarkesrtdség cinén W itr: 1245 Budapest. Pf. 1209.

IRODALMI 
PÁLYÁZAT '96

Emlékeztetjük olvasóinkat, szerzőinket, hogy a Va 
dászati Kulturáfa Egyesület és a Magyar VADÁSZ 
IAP ■ odaírni pályázatiak hatándoe február 22. 
Nyomtatásban meg nem jelent, és más pályázatra 
egyidejűleg be nem küldött művel vagy művekkel 
lehet pályázni a tárca műfajban. 2-4 oldal tarjadé 
lemben. A részletes ismertetés lapunk novemberi 
számában |olent meg.

Pályázat a VKE ügyvezető igazgatói 
állásának betöltésére

A Vadászati KWturifcs Egyesület ügyvezető igzagatót ke
res. aki képességet érez magában a vadászati ktftúra 
ügyét szolgába, az egyesület szervezési és gazdHkodási 
ágyait intézni. íráskészséggel, nyelvtudással, felsőfokú 
végzettséggel és vadászati kapcsolatokkal rendelkezők
-«r— * --fiowywn

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajz melékletével 
az alábbi címen lehet: Vadászati Mturáfe Egyesület. 
1245 Budapest. Pf. <209.

BERKILOVO VADASZTARSAK, FIGYELEM!
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A

C O N C O R D E  TRA V EL
VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA SEGÍTSÉGÉVEL FOGlALKQZK HAZAI VADÁSZOK RtSZtflE VADÁSZATOK

SZERVEZÉSÉVEL.
A VAOÁSZAIOKŰN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELE A KULTURÁLIS EGYESÜLETI TAGSÁG. AMELYHEZ 

A SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOKAT KÉRÉSRE EIKÚIDJÜIC.
KERESSÜK A KAPCSOUIOT AZOKKAL A VAOGAZOÁIKŰOÖKKAL. AKIK HAZAI BÉR-^OÁSZIAIÁSSAL 

FOGLALKOZNAK VAGY FOGLALKOZNI SZERETNÉNEK 
F ii HÍVJUK A VAD6AZW1K00ÖK FIGYELMÉT HOGY AZ B9S OS ÉVfif AZ ÖZBAKFE1AJÁNIÁSAIKAT 

ÁRMEGJELÖLÉSSEL U lK fl 0088 KÜLDJÉK MEG A COHCOROE VAGY A VKE ÖMÉRE.
CÍM CiMORDE T M tfl. £62 8P. ANORASSY ÜT S66 

TEL.: 289 5447. 2695448 FAX: 63 04T7 VKE TEL.r 13T4368

A Magyar VADASZLAP szerkesztőségében az alábbi 
könyvek vásárolhatók meg, vág) utánvéttel megrendelhetők:

A  vadászati evntf^tak kéziVony^ éra: 4900 F«
BaAo^h G áb o r Véges ara: 210 Ft
Dr Cadf# P *  A  m agyar v*d4 is/r lórtéoafa éra: 1900 Fr
Id. é t  * \  fu rb a  Antal a  B + o n y éra: *8 0  Ft
Gárni Tibor; Ramatasűédó ÍK> é t  A ggw ű/I éra: 196 F i
Guinoas f#yyvereoc«kk>pa<l*a éra. 2464 F i
Halál a te éra: 482 f i
M itn y tM J i/ tru fo ^ v ítá i éra: 1099 f i
Kotooalokjrapl kó/ikOnyv éra: 305 Ff

éra: 2444 Ft
Kovécs G y&Q Y. HcHay l»tvén A  r rm im  nyOl éra 430 f i

Lo váu  Sándor: A  vadáw at lé/aban. GtK-ác« éra: 340 F i
M agyar K rí» » i Hoovédaig lagyva«fata éra: 650 Ft
Magvgyörgy S irx k x : Zaakm any-Prty B avtt. fotOaft>o<n éra 1500 Ft
ü n d r m éra: 728 Ft
Széchenyi ZaigmofHl AKogy H kQ id ó ó ő U ... éra 548 f i

S/idnay 8ogna« -Hoaxét. M agyaro tw *g  aw tyé r m át 1970-től W S&  eg éra. 2000 F i
Rakk TamAs: A vadás/ >» ember ára: 350 Ft
Vad4utagyvcrek éra 1624 Ft
W entzeiy Oénee: O/en az erdd ér* 295 Ft
W eo u e iy  O énet Erd6rsongéa éra: 580 F i
tU h k  Iámat: rCd M ö  a Kiftmandrtaró Mail éra. 900 F I

Cfm únfc: 1 0 S4  V . k ttü fe f. H onv4d y . 8 . IV . • m tW t 3.
l+ *ék ;im únk : 1245 B u d ap # tt. P f. 1209.
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LaOASZlAP
MEGJELEN IK HAVO NKÉNT lt 
A  HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN

Ctofcö S é n ó o e  • H om onnty Zsom bor • T*<vt;6t*+rt»t7tfr
Kun G ábor • fotónpOrt«  P o l t f t  G ab rU U a • SiMk*%*\6%éQ* t.tM m 6 L ü k te tő é  K o cs it M a
rian n * A W ffk tW (6 t4 g  l*v* le **v  c k m  1245 8u<J«p«st P l. 1209 K>*M J  VtC :
CgyrtO lei • Fc*'-ós K»#dó a V K E  úv »*/*»ró i* :  A s/e<kcwr<H*g é t t  h .«d ó d m r 1054 Bod«post 
V ., Hoovéd u. 8 . IV . #m . 3. ToMon é t  ítx  131-4366 A M a g y *  VA0A$*CAP©lftt.7ottK-tó» .Bo*fól- 
dt p o tu u ta lv in yo n " é  w trfa+ ti tótég levsiezéti c*mén vagy é tu ta U ttft! t i  A G R 0 8 A N K  Rt.-nél 
vs*« t*tt 219-98629 19677079-70020012 u á m ú  u A m lA ri.
T i^ s ir t i • H IR K C R  R t., a i  N H  R t. é t  s t  tM sm sH v ts r)s s itö k .
E ló ftlé té tl d .J agy évr*: 1440 Ft.

IS S N  1215-6159

@
Athtnteum  Ffyo^vJé Rt 
95 H)81 
F*c»$t vswtö 
V mU  Jó ts o f
vezértg**g*tó

1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 195-197. Tel./fax: 420-4937

BLASER R93
ismétlőfegyver cserélhető csövekkel. Új technika, tökéletes elegancia,

precizitás, megbízhatóság. Szupergyors ismétlésl

Eredményekben gazdag, boldog új évet kíván
a K E T T N E R - N I M R Ó D - H A J A S  KFT.

c s  J r j n j a s
K F T .

Ifc  c t t i i c r
NIM RÓD

a BLASER
HUNTING RIFLES 
FEGYVEREK KIZÁRÓLAGOS 
MAGYARORSZÁGI FORGALMAZÓJA
Rendkívül kedvező BEVEZETŐ ÁRAK 
a Kettner-Nimród-Hajas Kft. 
budapesti szaküzletében.
1061 Budapest,
Andrássy út 12.
Tel.: 132-3180, 111-5413.
Ismétlő és billenőcsövű fegyverek 
a Blaser teljes választékából.


