
Vad 1 HOGY VAN? Évforduló I  Kakukktojás
időben 1 Di* Zoltán János naptár Rejtvény 

és nyerem ényei
Riport a 3. oldalon H  6. oldal 10. oldal H  11. oldal

5. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 120 Ft 1996. FEBRUÁR 6.

Elkészült a legújabb törvényjavaslat
A legújabb, és ez már nem is ..tervezet” , 
amelyeken az érdekképviseleti szervek 
olyan sokat és egyoldalúan rágódtak, mert 
magvas gondolataikból nem sok került a to
vábbgondolás termékeny talajára. Rövide
sen. legalábbis a javaslat szerint, a jövtf év 
márciusának első napjától az egész kötele
z i olvasmánnyá válik, s így mindössze egy 
rópke esztendő áll rendelkezésre mindezek 
megemésztésére, bár - mint mondják - 
nincs mese. összességében és átrágva a 67 
oldalt, az embernek a régi mondóka jut 
eszébe: ez elment vadászni, ez meglőtte, ez 
följelentette, ez megbüntette, ez az icike-pi- 
cike pedig az elkülönített egyszámlára befi
zette. Újból - és mint mostanában általában
- az ember, a vadász ezúttal is „alannyá” 
degradálódik. A mondat állítmánya pedig, 
hogy az „alany”  fizessen, lehetőleg minél 
többet, és minél többeknek.

A vad állami tulajdonának fenntartása 
mellett, a javaslat a vadászati jogot a földtu
lajdon elválaszthatatlan részévé teszi, hivat
kozva arra. hogy az Európai Unió tagálla
mainak túlnyomó többségében is így van. 
Az említett időpontban az állam vadászati 
joga megszűnik mindazokon a vadászterü
leteken, amelynek az nem tulajdonosa, és 
ezzel az átengedéses engedélyek, a haszon- 
bérleti szerződések, az üzemi kezelésről 
szóló határozatok egycsapásra érvény üket 
veszítik. A földtulajdonosok számára - ha 
fennállnak az élőin feltételek - önállóan 
vagy társult formában döntenek majd a 
vadászati jogosultságról. A vadászterület 
nagyságának alsó határa 3000 hektár, a va
dászterület tulajdonosa vagy a tulajdono
sok közössége határozhat majd arról, hogy 
a jogosultságot haszonbérleti díj fejében 
bérlőknek kiadják. Az állam új. megválto
zón szerepében a jogi szabályozás kereté
ben határozza meg a vadászati jog gyakor
lásához. illetve a vadgazdálkodáshoz, vadá
szathoz kapcsolódó felelősségi szabályokat 
és a vadászati hatósági ellenőrzés eszközé
vel érvényesíti a vadon élő állatfajok védel
mére. a vadgazdálkodás szakszerűségére és 
a vadászat biztonságára vonatkozó előírá
sok betartását. Az FM a vadászati felügye
lőségeken keresztül meghatározza az egyes 
térségek vadgazdálkodásának tendenciáit, 
az ott élő vadászható állatfajok populációi
nak és élőhelyének kezelésével kapcsolatos 
feladatokat és ctdő esetében összehangolja 
a tervet a térségre vonatkozó erdőtervekkel

is. Sorra veszik a vadászterület kialakítása 
során érvényre juttatandó legfontosabb 
vadgazdálkodási szakmai szempontokat, és 
ezzel kívánják érvényesíteni a vadállomány 
fenntartásához, fejlesztéséhez kötődő nem
zeti érdekeket. Újdonság - egyebek közön 
-. hogy nem tartozik a vadászterülethez, és 
ezért ezekre haszonbérleti díj sem számol

ható. az a terület, ahol vadászat nem gyako
rolható (belterület, tanya, major, bekerített 
ingatlan, temető, repülőtér, közút, vasút 
stb.). A vadászterületek kialakításánál el
sődlegesen a vad életfeltételeinek biztosítá
sára kell figyelemmel lenni. Haszonbérlő 
lehet: vadásztársaság, ezek érdekképvisele
ti szerve, a kizárólagosan belföldi tulajdon-
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A Nyirerdő Rt. terüle
tén, a guthi erdőben 
került terítékre ez az 
5,40 kg tömegű dám-

agancs, amely a bírálat 
során 214,41 IP pontot 
kapott és a tavalyi leg
nagyobb dámtrófea lett

FIGYELEM!
A  módosított vadászati rendelet értelmében február 28-áig kell k i
váltani az idei évre érvényes vadászjegyeket. A  rendelet értelmében 
a vadászjegy kiváltásának elmulasztása szabálysértési eljárást, sőt a 
fegyvertartási engedély visszavonását is maga után vonhatja, ezért 
érdemes a vadászjegyet a megadott határidőig kiváltani.

bán lévő mezőgazdasági, erdőgazdálkodási 
ágazatba sorolt gazdasági társaság, köz
hasznú társaság, szövetkezet, továbbá erdő- 
birtokossági társulat, feltéve, ha a vadászte
rület több mint felét mezőgazdasági, erdő- 
gazdasági vagy természetvédelemmel 
összefüggő gazdasági tevékenység folytatá
sa céljából használja. A vadászati haszon- 
bérleti szerződés megszűnése után - ha a 
felek másképpen nem állapodnak meg - az 
új jogosult köteles lesz megtéríteni a koráb
bi haszonbérlő által létesítőn vadgazdálko
dási. vadászati rendeltetésű létesítmények, 
berendezések ellenértékét (ezek kórét a mi
niszter rendeletben teszi majd közzé).

Terjedelmi okokból e helyűn többre nem 
telik a jövőképvázlatból, egy sor kérdésben 
bizonyára még sokat és jókat fognak vitat
kozni a honatvák. Ami első olvasatban ha
talmas kérdőjeleket hagy és óhatatlan 
hiányérzetet szül: egyetlen szó sem szere
pel a vadászati kultúráról, az etikáról, az 
érdekvédelmi szervezetek szerepéről, a so
kat emlegetett köztestületről, pedig az élet 
más olyan területein, ahol egy fajta minősé
get kell megőrizni, fejleszteni, nem megy 
az sem hatalmi szóval, sem büntetésekkel. 
Nincs ugyanis olcsóbb és hatékonyabb 
megoldás, mint az önellenőrzés, a/ önmér
séklet. amely utóbbi nélkül a vadász csak 
..puskás" lehet. Elátkozott lelkekként bo
lyonghatunk a tilalomfacrdőben. és pa
rancsszóra élvezhetünk törvényadta jogo
kat. amelyeken majd keményen megfize
tünk. Kézen-közon éppen az vész el. amiért 
vadászunk: a (nem létező) szabadidő él
ményszerző. testet, lelket edző eltöltése, a 
kikapcsolódás, a vadisz barátságok. a zsák
mányszerzés társakkal megosztható öröme, 
a játékosság, a szabadság illúziója, a feltől- 
tődés. az a sokat emlegetett humán oldal. A 
földtulajdonosok, akik az egészben bomba
üzletet sejtenek, kapnak olyan számonkér- 
hető. a mulasztásért büntethető kötelezett
ség- és költséghalmazt, amelyre előre senki 
föl nem hívta a figyelmüket. Mai. leendő 
és exvadászok, figyelem: jövőre a nyuszi 
olyat ..tojik” , amilyet még soha! Mint 
minden törvényes és törvény telén játékban 
vannak nyertesek és vesztesek. Itt viszont 
nem kristály gombból, kányából, hanem 
saját zsebből lehet majd megjósolni, ki me
lyik csoponba kerül.

Hornonnay Zsombor
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Ü Z E N E T E K
A Hubertus Kereszt arany fokozatá
val kitüntetettjeinek listájából - 
amelyet múlt havi számunkban kö
zöltünk - sajnálatos módon kima
radt B runnor Ján o s, Páll Endre, 
B a rtu s T ibor éa Dáv id  Lajos neve. 
Ezúton pótoljuk, és egyben nagy
tiszteletű vadásztársainktól elnézést 
kérünk.

*

Várszeg i Józse f, Háromfa: „A  múlt 
havi számban megjelent »Mikor kez
dődik a vadászév?« című novella
csokorhoz szeretnék - hivatásos va
dászként - hozzászólni. A szerző a 
vackukból kimozdult három koco
gó disznóra három lövést adott le. 
Egyik sem talált, sem a kocogók, 
sem a futók közül nem maradt ott 
egy sem. Ennyiből is kiderült, hogy 
vadásztársunk nem gyakorlott futó- 
vadlövő. Ez azonban nem volt elég 
neki, újra töltött, és mint később ki
derült, a céltüske a több mint há
romszáz méterre futó disznó oldalán 
táncolt, remegő keze miatt. Végül is 
ez a lövés talált. Lehet, hogy így 
volt. Véletlenül! Mindenesetre az 
ilyen távolságra futó disznóra lőni 
súlyos vadásziatlanság, arról nem is 
szólva, hogy a három - elhibázott - 
lövés után bizonyára teljes sebes
séggel vágtató disznónak mennyit 
kell elébe, sőt fölibe tartani, nem pe
dig az oldalán »táncoltatni« a cél
tüskét. A továbbiakban az is kiderül, 
hogy egyáltalán nem a két vadász 
érdeme a vad birtokbavétele, hanem 
megint csak a véletlen siet segítsé
gükre egy vértócsa képében. A 
többszöri elolvasás után olyan érzé
sem volt, mintha valami füstös 
kocsma félhomályos sarkában hall
gatnám egy rabsic élménybeszámo
lóját. Hibának tartanám, ha hasonló 
szemléletű írások a vadászélmény 
rangjára emelkednének, ha a szerző 
alkalmasnak is tartja őket arra, hogy 
közkinccsé tegye. Mindenesetre a 
fiatal vadászok nem sokat tanulhat
nak ebből. Talán akkor, ha esetleg 
emígyen zárná a sorait: »gyerekek, 
így nem szabad vadásznil Még ak
kor sem. ha végül csak megkerült a 
nagyon nagy - legalább százkilós - 
disznó...*''

A „kritika" kemény és jogos. 
Mindezek ellenére vitatkoznunk kell 
a kritikussal, mert az elbeszélés nem 
valamiféle „tanm ese" a kezdő va
dászoknak, a legmesszebbmenőkig 
tiszteletben tartandó ugyanis a szer
zői szabadság. Ha ez nem így lenne, 
nem lehetne például krimiket írni, 
mert azok bizonyára nem az ifjúság 
nevelését szolgálják. Mindezek elle
nére észrevételét köszönjük, mert ha 
többszöri elolvasásra ösztönözte, 
olyan rossz azért nem lehetett. Hibá
inkkal, gyarlóságainkkal, szeren
csénkkel. szerencsétlenségünkkel 
együtt vagyunk „em beriek", szim
patikusak, vagy éppen annak ellen
kezői. Mindenesetre egy bizonyos: 
az érvényes FM rendeletből nem le
het, de nem is szabad novellát ími.

*

A  S E F A G  Rt. kérésére közöljük, 
hogy az 1995 novemberi számunk
ban a szarvasbőgési beszámoló 
anyagában az OTB-től tévesen kap
tuk az egyik kapitális szarvasagancs 
képaláírását. A bika nem a csurgói 
Zrínyi Vt. területén került terítékre, 
hanem a SEFAG Rt. Csurgó-Iharos- 
berényi erdészetének területén. 
Csurgónagymarton határában. Elej- 
tője Heiderose Hügel, német va
dászhölgy, aki csaknem két évtizede 
törzsvendége a nagy hírű erdőgaz
daságnak.

*

Januári interjúalanyunk, Irm a J á 
n o sn ak , az OM VV Ellenőrző Bizott
sága elnökének kérésére közöljük, 
hogy a második hasáb közepén 
megjelent szövegrészbe értelemza
varó hiba csúszott. A szövegrészlet
helyesen: ....Miután nem oszlik föl
jogutód nélkül, vagyona nevesíthe- 
tő, de nem osztható. Ugyanez a 
helyzet a vadásztársaságoknál, mint 
önálló egyesületeknél. Azok vagyo
na is nevesíthető. de jogutód nélküli 
megszűnés esetén a hitelezők kielé
gítése után az utolsó közgyűlés ha
tározata, vagy az alapszabály ren
delkezése szerint osztható..."

Mire szabad vadászni 
itthon és a környező országokban?

A U SZ T R IA  
Februárban: nyest - nyuszi - erdei szalonka

SZLO V Á K IA
Februárban: farkas - vadmacska - pézsma pocok - fdeánkakas - héja 
Egész évben vadaszható: vetést varjú - dolmányos varjú - szarka - szajkó

U K R A JN A
Februárban: róka - farkas

R O M Á N IA
Fémárban: szarvastehén és borjú l20-á*g) - dámtehén és borjú (20-ág) - őzsuta. g»da
- vaddisznó OS é«g> - hiúi - sakál - borz - nyuszi - nyest - vidra - nyérc - fácán - vad
gerle - órvós és odúdalamb - balkáni gerle - fenyőrigó - seregély - vadlibák - vadrécék
- szárcsa - kormorán és egyéb vfzivad - erdei szalonka - sárszalonka - bíbic
Egész évben vadászható: faikas - róka - vadmacska - nyestkutya - görény - hermelin
- menyét - pézsmapocok - ürge szarka - szaikó - szürke és vetési varjú

SZLO V ÉN IA  
Februárban: vaddisznó (15-éig) - farkas

M A G Y A R O R SZÁ G
Februárban: gimszarvasborrú - dámborjú - házi görény (15-éig) - nyest (15-éig) - balká
ni parte 115-éig) - vetési varjú fészek telepeken.
Égés* évben lőhető: a vaddisznókan. -süldő, -malac - üregi nyúl - róka - pézsmapocok
- nyestkutya - aranysakál - mosómedve - dolmányos varjú - szarka - szaikó - nagy ká
rókatona - sárgalábú Stfály.
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1 Csütörtök Ignác 712 1644 14 09 4 40
2 Pénlek Karóimé. Aida 7 10 16 46 1503 5 22
3 Szombat Bj ííz s 709 16 47 16 00 559
4 Vasárnap Rafael. Csenge 708 1649 1700 6 32 O  16 58

5 Hétfő Aftou.bgnd 706 16 51 1801 7 02
6 Oorottr* OVi 705 1652 1903 730
7 Tcxkx. KfrntO 703 1654 2006 7 57
8 Cwtotök Arata 702 16 55 2111 8 23
9 Péeliá Abigél Alti 700 1657 22 16 8 51

10 S.’Offltxt CMra 6 59 1658 2323 920
11 Vasárnap Benőtt. Marietta 6 57 1700 - 9 53

12 Hétfő Um. U6a 656 1702 031 1032 G  9 37
13 Kedd Ela. ürta 654 1703 137 1117
14 SZU* 8*at. 653 1705 242 1210
15 Csütörtök Kötet. Gaorgna 6 51 1706 342 1312
16 PénMk Mama. H a 6 49 1706 435 14 22
17 S.-cnfeat Donét 6 48 1709 521 1537
18 Vasáreip 646 1711 602 1653

19 Hétfő Zu*n*ma 644 1713 6 38 18 09 •  030
20 %aü Aladár, 643 1714 710 1924
21 Szerda Eleonóra 641 1716 741 2C36
22 Csaton ók G#2íoa 639 1717 611 22 45
23 Nettk Alfréd 637 17 19 842 22 51
23 S:c*nój( Srotóttp 638 1720 916 2354
25 Vasárnap U ltié i 634 17 22 952 -

26 Hétfő 6izs 632 17 23 1031 053 D  652
27 Kedd ttfna 630 17 25 1115 147
28 Sztrda Ákos. **tor 628 1726 1204 235
29 Csütörtök ffetoér 626 1728 12 56 319

Úfhoftd-Ot tbó«v?«4-a; Noédtól!*-* Utol*Mfts*- I>

APRÓHIRDETÉS
1 db 16-os Markel fapátcsóvO vadászouska. va
lamint 1 db 8 x 56 Hertel und Reuss minőségi ke
reső távcső és 1 db KahJes 6x42 céttávcsó eiadó 
Érdeklődné: 166-3794 leste).

Eladó 7 mm-es Remlngton Mag. Sako Stutzen.
2 érés. távcsövei szerelve. ás 1 db új Browning al- 
sókulcsos 308 Win. cal. távcsövei szerelve, ás 1 
db új 1.6- 5 x 20 Laupotd Varia távcső. Érdeklődni: 
30/457-140.

Vennék 20-as dupla kakasos. 28-as. esetleg 
410-es kétcsövű sörétes fegyvert. Telefon; 
62/341-295. 18 óra után.

Értékesítésre ajánlom az alább vadászfegyve
reket: 30 06 os cseh Mauser golyós. MC-21 es 
12-es cal. sörétes. Merkel 16 os cal. sörétes. Mer- 
kai 20-as caL sörétes. Érdeklődni: 4080 Hajdúná
nás. Nagy Sándor u. 24.. telefon. 52/381 305. 18 
óta után.

Eladó ú) FÉG gyártmányú 7.62x 54 es vadász
puska 6x42es MOM céltávcsővel, gyári szere
lékkel. Ugyanitt 8 hónapos magyar vizsla kölyök 
eladó. Érdeklődni: 79/374-063.

Törxsönyvezett orosz vadász spániel kiskutyák 
fekete-fehér színben. Magyarországon először, 
kedvező áron eladók. Érdeklődni. 48/444-073. 
vagy 133-3412.

Labrador Retrlver törzskönyvezett, bevadászott 
kan kutyámat fedeztetésre ajánlom. Cím 4080 
Hajdúnánás. Nagy Sándor u. 24.. telefon: 
52/381 305. 18 óra után.

8 hónapos hannoveri véreb szuka, kiváló törzs- 
könyvvel. vadászó szülőktől eladó. Érdeklődni: 
Tóth József. 7631 Pécs. Felső u. 1. telefon: 
72/440 173.

Bérvadász nagyvadas vagy vegyes vadas terüle
ten tagságot átvenne Érdeklődni: 84/312-543.

178 cm hosszú, kikészített, montírozott medve
bőr eladó. Érdeklődni. 30-451 987.

Veszek aranyérmes öztrófeát. Érdeklődni: Tilos 
János 4251 Hajdúsámson, Esze T. u. 4.

Vásárolok szarkát, ezüst sirályt, szürke varjút.

szajkót, szalonkát, csörgő-, barát-, böjti réce gá
csérokat. szürke foglyot, nyestet. görényt. Fa
gyasztott expressz csomagot veszek át. Fizetés 
utólag, postai utalványon. Szabó Dezső 8800 
Nagykanizsa. Levente u. 7.. telefon: 93/321-265. 
19 óra után.

Kikészített pézsmapocok bőrók 140 db) egyben 
eladó (800 Ft/db>. Érdeklődni: 62/34V295. 18 
óra után.

Eledó 1 db 200 nwvee, 1 db 60 nm-es barakk
3000.- Ft/nm-es áron, szétszedett áSapotban. 
Igény esetén helyszíni felállást is vállalónk. Ér
deklődni: 27/358 465. 27/358-499.

UAZ ponyvás gépkocsi 2 év műszakival, felújít
va. eladó Érdeklődni: 47/384-221.

A sorthalmi tanya 1 hold I o«ón (erdővel) teljes 
felszeretéssel. 450 000 Ft-os irányáron eladó Ér
deklődni. 62/377 073. esti órákban.

Agilis, szakma kánt elhivatott. 20 éves hiva
tásos vadész, alapiokú német nyelvismerettel.
jogosítvánnyal állást keres nagy- vagy vegyesva
das dunéntúk területen. Jefcge: Erdőzsongást

Fácántelepünkre keresünk gyakorlattal rendel

kező vadászati szakembert. Szolgálati lakás van. 
Részletes felvilágosítás a 62 346 012 es telefo
non 8 és 16 óra között. Cim: Hódmezővásárhely. 
Ady Endre a  37.

Sajnálattal tudatjuk, hogy id. Ott János vadász
társul*. a vt. alapító tag â. 83 éves korában el
hunyt. Emlékét megőrizzük. Apej-Űrbópusztat 
Természetvédő Vt. Intézőbizottsága.

Korongdobó gépet hobbi és percours ko
rongokhoz 18 800 FT-töl. könnyű összehajt
ható magasleseket 8900 Ft-tól (♦ posta 
költséggel) szállít az INTERMAS Kft. Szár
nyas. szőrmés vadra befogó csapdák gyár
tása többféle kivtteiben. Érdeklődni: teL: 
66/321-151. fax: 66/441-029.

Az elején összetört (motorháztető. homlok
fal. lámpák) gyárilag vadásziasltott (emelhető 
kocsiszekrény, felező műanyag vadszáUitó 
tálca, kutyarács. stbl. 3 éves. egyéb extrák
kal felszerelt SUBARU legacy Hubertus 
személy- és terepjáró szgk. eladó Irányár: T 
mékó 200 ezer Ft. Érdeklődni a szerkesztő
ségben. Csefcö Sándornál lehet.
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Megtiszteltetés, nem csak számomra!
INTERJÚ DR. HAUTZINGER GYULÁVAL, A  VKE ELNÖKJELÖLTJÉVEL

VADÁSZLAP: - Tudja, hogy mire tállal-
ÍUKÁk?
HAUTZINGER GYULA: - Még nem 
pontosan, de a lényeget értem: ha bizalmat 
kapok a tagságtól, tehetek valamit a magyar 
vadászati kultúráért. Ezt minden túlzás nél
kül nagy megtiszteltetésnek érzem, úgy is 
mint vadász, úgy is mint néhány írást már 
..elkövető", de úgy is mint aktív katona, 
aki egy országos civil szerveződés élén is 
tevékenykedhet.
VADÁSZLAP: - Menjünk sorban. Mióta 
vadászik?
HAUTZINGER GYULA: - Amikor az ál
talános iskolát befejeztem, először a Sopro
ni Erdészeti Technikumba akartam jelent
kezni. de lebeszéltek róla. mondván: pesti 
gyereket nem szívesen látnak maguk közön 
az erdészek. Hogy ez igaz vagy nem igaz. 
sose tudtam meg. mert a Kőbányán műkö
dő élelmiszeripari szakközépiskolába írat
tak be a szúleim. Mint mindenki akkortájt, 
mi sem voltunk jómódúak, apám bőrdísz
műves. anyám könyvelő volt. és az öcsém
ről is gondoskodniuk kellett. Én viszont to
vább akartam tanulni. A középiskolában 
négyen határoztuk el. hogy jelentkezünk 
katonának, mind a négyünket fölvettek a 
Zalka Máté katonai főiskolára, és hárman 
ma is aktív katonatisztek vagyunk. A vadá
szat sokáig gyermekkori álom volt szá
momra. 1970-ben megnősültem, jöttek a 
gyerekek, jó darabig nem is gondolhattam 
rá. 1971-ben avattak tisztté, majd h ad 
nagyként kerültem az akkori Lemngrádba a 
katonai akadémiára. 1979-ben jöttem haza. 
és Miskolcon kezdtem el szolgálni. Itt nyílt 
először lehetőségem a vadászatra. Valcnté- 
nyi János barátom egyengette az utamat, és 
bekerültem egy bérkilövó vadásztársaság
ba. Sose felejtem el. egyszer azt kérdezte 
tőlem: Te Gyula, tudod-e. hogy a vadászok 
miért hordanak kalapot? Gondoltam, mert 
fázik a fejük, vagy mert a kalapba kony- 
nyebb feltűzni a töretét. Nemcsak ezért, 
mondta, hanem azért, hogy ha találkozol
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DR. CSÓRÉ PÁL - AZ ALAKULÁSTÓL KEZDŐDŐEN A VADÁSZATI 
KULTURÁLIS EGYESÜLET ELNÖKE - TAVALY NYÁRON ÍRÁSBAN 

JELENTETTE BE LEMONDÁSI SZÁNDÉKÁT. M A JD  AZ ÜGYVIVŐI TESTÜLET 
KÉRÉSÉRE. MANDÁTUMÁT A FEBRUÁRI KÖZGYŰLÉSIG 

MEGHOSSZABBÍTOTTA.
ŐTESZTENDÓS ELNÖKLÉSÉNEK ID EJÉN  A VKE SZINTE A SEMM IBŐL VÁLT 

A MAGYAR VADÁSZATI KULTÚRA ÖSSZEFOGÓJÁVÁ. HAJTÓ EREJÉVÉ... 
ÉS ELJUTOTT ABBA A HELYZETBE. HOGY A VADÁSZLAP. AZ ORSZÁGOS 

VADÁSZNAPOK. A HUBERTUS KERESZT-KITÜNTETÉSEK. A MAGYAR 
VADÁSZATI KOLLÉGIUM. A MEGYEI DISPUTÁK. AZ I. ORSZÁGOS 

VADÁSZATI KULTURÁLIS KONFERENCIA ÉS EGYÉB RENDEZVÉNYEK. 
AKCIÓK M ENEDZSELÉSÉN KÍVÜL TÖBBET FOGLALKOZZON SAJÁT 
SZERVEZETÉNEK KIALAKÍTÁSÁVAL, TAGSÁGÁNAK. A TAGOKNAK 

NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOK SZERVEZÉSÉVEL. ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉST 
ALAKÍTSON KI A HASONLÓ CÉLKITŰZÉSEKET MAGUK ELÉ TÚZÓ 

EGYESÜLETEKKEL. C IVIL SZERVEZŐDÉSEKKEL.

umban eltöltött évek után kineveztek a lég
védelem hadtápfőnökének, leköltöztünk 
\fcszprémbe, és én mindent elkövettem, 
hogy bekerüljek egy tcrületes társaságba. 
1987 szeptemberében felvettek a Bakonyi 
Honvéd VT.-be, ahol jelenleg is vadászom, 
és az igazat megvallva, a lési Pál Lajostól a 
Bakonyban tanultam meg. mit jelent az iga
zi vadászat.
VADÁSZLAP: - Vállalja, hogy ön vu-
dásziró?
HAUTZINGER GYULA: - Színsen vál
lalnám. de még nagyon messze vagyok tő
le... de igyekszem, és remélem, kapok 
hozzá biztatást, további élményt. Mivel az 
életem során, amit elértem, azt mind ma
gamnak köszönhettem, mindenért kemé
nyen meg kellett dolgoznom, fokozatosan 
kialakult bennem egy katonás fegyelme
zettség. egy célratörő állhatatosság, ami 
belülről mindig buzdított, sarkallt, és ami
nek az eredményeimet köszönhettem, l i 
lán egyszer még vadászíró is lehetek... 
VADASZLAP: - ön most ezredes, ledok
torált. a Bátyai János Katonai Főiskola 
tanszékwzető tanára. Marad ideje a VKE 
ügyei ve/ foglalkozni ?
HAUTZINGER GYULA: - Abban a sze

valakivel, meg tudd emelni! Ez így most 
lehet, hogy sután hangzik, de tele van tisz
tességgel, emberséggel! Mivel a gyerekek 
már nagyobbacskák lenek, a feleségem is 
kisebb ellenállást tanúsított az egyre job
ban erősödő hobbimmal szemben. 1984- 
ben visszakerültem a fővárosba, és a Bükk 
után a Pilis lett a kedvencem. A minisztéri*

rencsés helyzetben vagyok, hogy a főisko
lán - a hadsereg gazdasági tisztképzésének 
végzésével párhuzamosan - a következő tu
dományos fokozat megszerzéséhez szüksé
ges nyelvtanulás köti le hivatalos munkám 
nagy részét, ami mellett marad némi szaba
didőm. amit szívesen fordítok a vadászat, a 
vadászati kultúra ügyeinek intézésére. 
Amikor az elnökjelólésem bejelentettem a 
parancsnokomnak, gratulált hozzá, majd 
hozzátette: ez a főiskolának, a tisztikarnak 
és a hadseregnek is megtiszteltetés... 
ugyanis a vadászat jelenlegi országos veze
tésében nemigen található aktív katona. 
VADÁSZLAP: - Az Ügyvivői Testület ülé
sén ön már bizalmat kapott az elnAkségre. 
milyen programmal indul a választáson? 
HAUTZINGER GYULA: - Nagyon kor
rekt volt velem az Ügyvivői Testület, ami
kor fölkértek, egyben azt is elmondták, mit 
várnak az új elnöktől. Látszólag tehát 
„könnyű" a hely zetem, őszintén mondom, 
könnyű azonosulnom a már megfogalma
zón stratégiával, a feladatokkal. Vélemé
nyem szerint, a vadászati kultúrába minden 
beletartozik, ezért a vadászatul kapcsolatos 
kérdésekben a VKE-nck is állást kell fog
lalnia. és mindig a humán, az emberi oldalt 
kell képviselnie, legyen szó törvényről, 
rcndelctekről. érdekvédelemről... vagy 
bármiről. Ami a VKE szervezetét illeti, va
lóban in az ideje a regionális és megyei 
szervezetek kiépítésére, amely hez helyben 
kell megtalálnunk a vadászati kultúráért 
tenni is akaró partnereket. Ezen túlmenő
en, szeretném, ha a VKE-nek kialakulna 
egy szekciórendszere, hogy a vadászati kul
túra minden ágával, tevékenységével ...azaz 
a művelőivel szorosabb kapcsolatot tud
junk tartani. Ha ehhez hozzátesszük az if
júság. a gyerekek fölkészítésével foglalkozó 
szekciót is. nemcsak az lesz egyértelműbb, 
hogy honnan jöttünk, mit értünk el. hanem 
az is. hogy hová tanunk, mit akarunk!

ess

- Ott vágták ki a gátat - mondja Tóth Já
nos. a kőröstarcsai Petőfi Vadásztársaság 
elnöke, majd a mindent beborító víz- és 
jégmerő felé mutat:

- Ez pedig a Márgasi víztározó, amelyet 
1995. december 30-án elárasztottak. A Ket- 
tős-Körös - folyás szerinti - jobb partján 
állunk, a naptár január 18 át mutat, s annak 
ellenére, hogy délelón 10 óra van. legalább 
mínusz 4-5 fokos hideg csípi az arcunkat. 
A látvány önmagáén beszél. Az átvágás kit 
oldalán markológépek őrzik a csendesen 
vissza fólydogáló vizet, a jéggel borított 
„tenger”  alatt pedig erdőfoltok, füzesek, 
nádasok fuldokolnak, mén ami a vízügyi 
szakembereknek víztározó, az a vadászok
nak valami egészen más.

Legtöbbször csak így emlegetik, a Delta, 
de maguk közt Eldorádónak becézik. Nem 
véletlenül. Amikor az elmúlt napok, hetek 
történéseiről beszélgetünk, akkor Tóth 
János „könnyű helyzetben** van, hiszen 
mindenfői feljegyzést készített. A papír hű
ségesebb társa a valóságnak, mint a csalfa 
emlékezet. így aztán az utódok pontosan 
tudhatják, hogy mi történt az 1995-ös téli 
árvíz idején. Talán nem lesz haszontalan, 
ha ebből az írásból idézünk néhány gondo
latot:

„December 26-án lépett ki medréből a 
Kettős-Körös, másnap már ellepte az árte
ret is. A vízállás egyre csak emelkedett, 
féltünk, hogy bekövetkezik az. ami 
1980-ban, amikor is elárasztónak a Deltái.

VAD-IDŐBEN
A legrosszabbakra gondolva megpróbáltuk 
a vadásztál sakkal az őzeket átterelni a gá
ton. a 47-es úton. de egyetlenegyet sem si
került. Az őzek visszatörtek a -mindig biz
tonságos* vadvédő sűrűkbe. Elrendeltem 
a vadiétszámbecslést. amely a következő 
eredményt hozta: A veszélyeztetett részen 
450-500 nyúl. 1400-1500 fácán és kb. 200 
őz tanóz kodott.

December 29-én egy kicsit fellélegez
tünk, hiszen a polgármester megerősítette a 
hírt, hogy Gyula alatt megnyitották a 
Mályvádi tározót, gondoltam megmenekül
tünk, de később tájékoztattak arról is. hogy 
megnyitják a Mérgesi tározót is. Magam
hoz hívtam a vadászmestert, az elnökhe
lyettest és a volt vadászmesterünket. Úgy 
döntöttünk, hogy ha mégis sor kerül a leg
rosszabbra. akkor a gát átvágása élőn be- 
etetjük a Kettős-Körös, a Sebes-Körös és a 
Mihály-zugi körgát tetejét (ezek együttes 
hossza kb. II km). 80 z-sák kukoricái. 80 
bála luceraaszénát raktunk traktorokra, to
vábbi vadásztársakat is énesítettünk. hogy 
legyenek készenlétben, hiszen szükség le
het rájuk az etetésnél.

Nem sokkal dél előtt hívott Gyuláról a 
polgármester, hogy elindultak a gépek a 
Kettős-Körös átvágásához. Azonnal meg
kerestem a gátön, és megkértem, bogy en

gedje cl az etetőtraktort és az IFA-kát. A 
járművek fél kettőre befejezték az etetést, 
és Kőrösladány felől visszajöttek Tárcsára. 
A Mihály-zugi gátat UAZ-ról etettük be, 
22 ẑ ák kukoricát és 20 bála szénát vittünk 
ki a menekülő vadaknak.

December 30-án este távcsővel még jó 
néhány összefüggő szigetet és földnyelvet 
láttunk, ezeken őzek és nyulak pihentek. 
Szilveszter reggelére egyetlen szigetecske 
maradt az ún. ►Gyorsmariska* feljáró felől 
a gáttól kilométerny ire. Két nyúl és egy pár 
vaíjú kapott rajta menedéket. A kőrösladá
ny i halárban a Cserepesen még tartotta ma
gát egy foldnyclv, rajta 21 nyúl és két róka 
várta végzetét békésen egymás mellett. 
Délután csónakkal körbejártuk a gátak 
mentét. A part tetején jó néhány őz rosto
kolt, fácánt és mezei nyulat csak egyet-ket- 
tőt számláltunk. 87 nyúl-. 11 &cán- és 11 
őztetemet szedtünk össze a vízből. 1996. ja
nuár 1-jén a kőrösladányi oldal felől men
tünk végig csónakkal, itt további 45 nyúl-. 
9 fácán- és 11 őztetemet találtunk. A megta
lált, elhullott vadaktól szomorú főhajtással 
és kalaplevétellel búcsúztunk, \fejon meny
nyi időnek kell eltelnie ahhoz, ho$y megint 
elmondhassuk: Vhdásztársak. ma az Eldo- 
rád óban vadászunk!

Ez már történelem. Amit most látunk, az

a mindent megdermesztő fagy halál, a pusz
tulás.

Mi lenne, ha végigmennénk a gátakon? - 
kérdezem az elnököt, miközben lassan 
visszaballagunk az autóhoz, hiszen percek 
alatt „megfagy az ember" a part tetején.

- Technikailag nem lenne akadálya, de 
mégse menjünk. Tegnap a Sebes-Körös 
partján az őrbódéig mentünk, mert kíván
csiak voltunk, hogy mennyi ennivaló ma
radt. Néhány őz előttünk 3-400 méter 
távolságra ballagott lépésben. Azt hittük, 
hogy nem lesz baj. nem riadnak meg tő
lünk. de egyszer csak az egyik oldalra ug
rott, rá a vékony jégre. Szegény állat a ha
sáig beszakadt, nem bín mozdulni többé.

- A vízügyesek szerint mikor húzódik 
visza az ár a Körös-mederbe?

- Ha az időjárás is úgy akarja, akkor ja
nuár végére, február elejére. A mai napig
1.2 m-t apadt a víz szintje.

- Készítettek-e már leltárt a vesztesége
ikről?

- Csak annyi biztos, hogy január 18-áig 
150 nyúl-. 20 fácán- és 25 őztetemet talál
tunk meg. A Deltában van 13 ha őszi búza 
vetésünk és 10 ha másodéves lucernánk. 
Nem járunk messze az igazságtól, ha mini
mum 4-5 millió forintos kárról beszélünk. 
Még az a szerencse, hogy az 1200-as Delta 
kivételével nagyon szép vadállományunk 
van. évek munkájával tehát pótolhatjuk a

Veszteségeket.
(Folytatás a 15. oldalon)
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ÚJ FAJOK A VADÁSZHATÓ ÁLLATOK LISTÁJÁN
Aranysakál

(CANIS AUREUS)
Hátoldala szürkésfekete, oldala és a 
combok vörösbe hajlók. Hastájéka, 
torka szürkésfehér, feltűnően tömzsi, 
viszonylag rövid farka a hátával azo
nos színű, ez egyébként a jellegze
tessége is. Az eddig elejtett aranysa
kálok többségét kóbor ebnek nézve 
lőtték, mert hasonló a rendkívül 
alakgazdag német juhászkutyakor
csokhoz. Érdemes fölfigyelni a bizo
nyító példányok dátumaira: Tyúkod 
(1937), Derecske (1942), Dunaköm- 
lőd (1981), Gyarmatpuszta (1983), 
Csapod (1988), Regöly (1991), Egyek 
(1992).

Az elejtők - különösen az utóbbi
ak - zöme hivatásos vadász volt, így 
talán nagyobb valószínűséggel álla
pították meg. hogy nem valami kó
bor eb került puskavégre, hanem a 
területen még nem látott új fáj.

A múlt században elsősorban az 
Alföld nádasaiban élt. a köznyelv ná
di farkasnak hívta. Minden bizony
nyal aranysakálok lehettek azok 
is. amelyekkel Toldi Miklós küz

dött Arany János feledhetetlen mű
vében.

Azokon a helyeken is - például 
Bulgáriában ahol viszonylag ma
gas az állománysűrűség, ritkán kerül 
szem elé, mert éjszakai portyázó. 
Zsákmányai közül a puhatestűeket, 
ízeltlábúakat éppúgy megemlíthet
jük, mint a vadászható vadfajokból a 
mezei nyulat, fácánt, őzet. Ha meg
szorul. rájár a dögre is. de más kis- 
Tagadozókhoz hasonlóan gyümöl
csöt, növények zöld részeit is fo
gyasztja. Párzási ideje február, már
cius eleje, a kölykök többnyire ápri
lis végén, május elején jönnek 
világra (4-5 kölyök). Vemhességi 
ideje: 50-53 nap. Körzetüket fajtár
saiktól féltékenyen őrzik, különösen 
addig, amíg a szaporulat a kotorék 
környékén tanyázik. A szuka kölyke
it két hónapig szoptatja, a tej fogaikat 
féléves koruk után váltják, amikorra 
elérik a szülők testméreteit. Az elej
tettek mind nagy testű kanok voltak, 
a nyugati irányba terjeszkedő faj 
„felderítői” , sőt, megfigyeltek már 
példányokat Ausztriában is. Elejté
süket a 38/1995 FM-rendelet egész 
évben engedélyezi.

Kerceréce
(BUCEPHALA CLAN G U LA)

Ez a rendkívül tetszetős. 45 centiméter 
hosszúságú bukórécefaj déli irányú ter
jeszkedését főként az elmúlt évtizedben 
tapasztalhatták a vízi vad vadászat szerel
mesei. Az első költési megfigyelések 
még szenzációszámba mentek, de a fi- 
gyclcmfölkcllés során kiderült, hogy 
több alkalmas élőhelyen is megtelepedett 
az addig csak téli vendégként, főként a 
Dunántúl tavairól ismert récefaj.

A gácsér feltűnő fekete-fehér tollruhá- 
zatáról messziről felismerhető. Nyaka, 
hasoldala fehér, hátoldala, farka fekete, 
válltollai feketén szegetten fehérek. Cső
re fekete, buksi feje közelről fémesen 
csillogó, mélyzöld. Jellemző a csőr mö
gött látható kerek, fehér arcfolt. Röpté
ben a cigányrécéhez hasonlóan tömzsi
nek tűnik, szárnytükrén jól látszik a 
négyzet alakú, nagy fehér szárnyfolt. 
amely más fajoktól jól megkülönbözteti. 
Nyár végi pihenő tollruhájában inkább az 
egyszerűbb színezetű tojóhoz hasonló, de 
feje ilyenkor is sötét, törzse világosabb. 
A tojó felsőteste bamásszürke, feje cso
koládészínű, nyakán jellemző a fehér 
orv, és a gácséréhoz hasonló, négyzet

alakú, fehér számyfolt. A fiatalok barná- 
sabb színezetűek, nyakukról hiányzik az 
örv. A gácsér hangja érdes, kellemetlen, 
a tojóé rekedtes. A vízről könnyebben re
pül föl, mint a többi bukóréccfaj. Szár
nyalásakor sajátos „csilingelő" hang 
hallható. Tavak közelében, általában fa- 
odvakban, üregekben költ, de találtak 
már nádasban is fészkét. A tojó gondo
san neveli kiskacsáit, veszély esetén más 
fajokhoz hasonlóan sajátos „vergődés
sel”  igyekszik a családot veszélyeztető 
figyelmét elterelni. Szívesen tartózkod
nak a nyílt vízen, de a költési, párzási 
időben elsősorban a nádasok környéké
hez kötődnek. A ftókanevclés során vi
szonylag bizalmasok az emberrel. így a 
többi réccfajhoz képest könnyen megfi
gyelhetők. Minden más bukórécéhez ha
sonlóan a nagyobb vízfelületekhez von
zódik, tarlóra nem húz. Esetleges vadá
szata augusztus 15. és január 15. között 
engedélyezett, az érvényes FM-rendelet 
szerint. Miután a nagyobb vízfelületű te
rületek közvetlen környékén a vadászat 
többnyire tiltott, a faj elejtése inkább ku- 
riózumszámba megy. annál is inkább, 
mert a bukórécék gasztronómiai értéke - 
sajátos táplálkozásuk miatt - jócskán 
alulmarad például a tőkés, vagy barátré
cének.

A VADDISZNÓK VACKOLÁSI SZOKÁSAI
DélFranciaországban a Cote 
d'Azur partvonalától északra né
pes vaddisznóállomány él. Ezek a 
disznók ősszel jelentős károkat 
okoznak a helyi kukorica- és szőlő- 
ültetvényekben. Az ONC szakem
berei kutatási program keretében 
1989-ben kezdték rádiótelemetriá- 
val figyelni a vaddisznók táp
lálkozási és pihenési szokásait.

1989 és 1992 kozott 108 disz
nót fogtak be és szereltek nyakör
vet rájuk, amiben rádióadó volt. 
Több óven keresztül 11 koca és 8 
vadkan mozgását tudták figyelem
mel kísérni a vadbiológusok, és vá
laszt kerestek a nagy adathalmaz
ból arra:

- hogy mekkora területet £•-

tárolnak körbe a vackolási he
lyek;

- hogy mi a legnagyobb távol
ság két. egymást követő vacok kö
zött;

- az előbbi szokások hogyan 
változnak a nyári, az őszi és a téli
tavaszi időszakokban.

Május-augusztus között alig 
mozognak, a kocák vackolási terü
lete 46-524 hektár, átlagban 268 
hektár (n = 587), a kanokéi 
730-1196 hektár, átlagban 1063 
hektár (n - 206) között változott.

Szeptember-december között 
sokat mozognak, a kocák vackolá
si területe 497-15 440 hektár, át
lagban 5139 hektár (n = 726), a 
kanokéi 1292-3698 hektár, átlag

ban 2395 hektár (n ■ 266) között 
változott.

Január-április között már le
csökken a mozgásterület, a kocák 
vackolási területe 394-5830 hek
tár. átlagban 3139 hektár (n = 
269), a kanokéi 197-896 hektár, 
átlagban 546 hektár (n = 54) kö
zött változott.

A vaddisznók egymást követő 
vackainak távolsága: 

Május-augusztus között a ko
cák vackolási helyei közötti távol
ság 391-1184 méter, átlagban 718 
méter (n »  499), a kanokéi 883- 
1840 méter, átlagban 1216 méter 
(258) között változott.

Szeptember-december között a 
kocák vackolási távolsága 819-

2364 méter, átlagban 1369 méter 
(n = 648). a kanokéi 1089-1464 
méter, átlagban 1325 méter (n = 
220) között változott.

Január-április között a kocák 
vackolási távolsága 604-661 mé
ter, átlagban 640 méter (n = 
225), a kanokéi 449-2156 méter, 
átlagban 1302 méter (n = 39) kö
zött változott.

Gyakorlatilag mindig más helyen 
pihen a vad, mint ez a fenti szá
mokból kitűnik.

A zárójelben lévő számok (n = 
...) a megfigyelések számát jelöli, a 
vadászatoktól eredő zavarások ha
tására 500 méterrel növekszik 
meg a vackok távolsága átlagosan.

F lu ck  D éne s



Az 1995, évi dámbika- és
A májusi őzbakvadászat és a 
szarvasbőgés tapasztalatai alapján 
jó  agancsfelrakás volt várható a 
dámbikáknál is. A  barcogás a ko
rábbi évekhez hasonlóan október 
elején indult. A folyamatosan be
érkező trófeák igazolták a remé
nyeket. Főleg a korábbi években 
is jó  minőségű állományokkal 
rendelkező területeken ejtettek el 
kiemelkedő trófeákat. Az évek 
óta kimagaslóan jó minőségű gut- 
hi állomány ismét kitett magáért, 
rendkívül erős, jó  lapátok kerül
tek terítékre. A gyulaji, lábodi és 
sarkadremetei területeken, a szo
kásos jó  átlagminőségűek mellett 
estek kapitális trófeák is.

A bírálatra bemutatott trófeák 
számában csak 2-3 százalékos 
csökkenés volt tapasztalható, az 
előző évhez viszony ítva, azonban 
a bérvadásztatással terítékre ho
zott bikák aránya 71 százalékról 
86 százalékra emelkedett. A 6 
százalékos érmes arány emelke
dés, a jó  felrakási évet bizonyítot
ta, azonban az érmes trófeák már 
93 százalékát, a korábbi év 86 
százalékával szemben, bérvadász
tatással értékesítették. Emellett a 
hibás lelövések aránya 5,6 száza
lékról 4 százalékra csökkent, 
ezen belül azonban 10 százalékkal 
emelkedett a bérvadászat aránya.

A bírálatra bemutatott muflon- 
kostrófeák esetében is csak né
hány százalékos csökkenés ta
pasztalható. A többi vadfajhoz 
hasonlóan a bérvadásztatással el
ejtett kosok aránya növekedett.

Az 1995. év kiváló dámbika- és muflonkostrófeái

I V

\ i

B.)

Elejtés helye
D á m b ik a

Tömeg IP pontszám Kor Minősítés
A.) Délalföldi Erdő Rt. 4,35 kg 212,53 IP 11 év érett
B.) Nyírerdő Rt. - Guth 4,53 kg 200,99 IP 11 év érett

M u f lo n k o s
A.) Pilisi Parkerdő Rt. -
Gyarmatpuszta 97,50 cm 221,14 IP 7 év érett
B.) Pilisi Parkerdő Rt. -
Gyarmatpuszta 96,50 cm 224,00 IP 6 év kész

már elérte a 86 százalékot. Az ér
mes trófeák aránya 19 százalékról 
23,4 százalékra emelkedett, míg a 
hibás lelövések aránya 12,9 száza
lékról 7,7 százalékra csökkent. 
Az Országos Trófeabíráló Bizott
ság tapasztalatai alapján a jó kilö
vések arányának növekedése in
kább köszönhető a trófeabíráló 
bizottságok kevésbé szigorú ítéle
tének, mint a jobb állománygaz
dálkodásnak. A korábbi évek ta
pasztalatai alapján megállapítha
tó, hogy kiemelkedő minőségű, 
az európai élvonal szintjét meg
ütő muílonkosállomány csak a 
Pilisi Parkerdőgazdaság gyarmat
pusztai területén található, az or
szág többi területén a gyenge át
lagminőség mellett csak elvétve 
fordul elő kapitális trófea.

Bognár Gábor 
OTB-elnök 

A nyugdíjba vonult Szidnál László 
utódja lett az onzágos Trófeabíráló B i
zottság élen Bognár Gábor, kinexrzését 
tavaly október l-jén vehette át. A 38 éves 
agrármérnök és wdgazdálkodási üzem
mérnök már az egyetem elkezdése előtt - 
műszaki ügyintézőként - a trófeabírálat
hoz került. 1976-ban \rrték fe l a szalk- 
szentmártoni Petőfi Htdászjársaság tag
jának. ahol jelenleg is vadászik. A Gö
döllői Agrártudományi Egyetem elvégzé
se után kezdte el kidolgozni a trófeabírá
lat számítógépes rendszerét, valamennyi 
lebírált agancs, csiga, agyar valamennyi 
adatának regisztrálását, összehasonlít
hatóságát. Kezdetben a rendszer Com
modore személyi számítógépen műkö
dött. azjóta országos rendszerré fejlődött, 
ami nemcsak a trófeabírálat és a nyilván- 
tarlások miau jelentős, adataiból ugyan
is a szakemberek a xadgazdálkodás ala
kulását jelz/K lényeges tendenciákat mér
hetnek le.

F E L H Í V Á SA Magyar Kézilőfegyvervizs- 
gáló Hivatal felhívja a sörétes 
fegyverrel rendelkező vadá
szok figyelmét arra, hogy né
hány hazai fegyver- és lőszer
kereskedő külföldről beszer
zett, növelt gáznyomású töl
tényeket is árusít. Ezek a töl
tények többnyire Magnum, 
vagy Semi/Minimagnum mé
retekben készülnek (pl. 
12/76, 20/76, 12/70), de a 
Magnum jelölés csak a na
gyobb hosszúságra utal. A  
növelt gáznyom ású töltények 
méretre azonosak a normál 
nyomást adó töltényekkel, te
hát azokat megfelelő töltény- 
űrrel rendelkező fegyverekbe 
be lehet tölteni, illetve azok
ból ki is lehet lőni. A z  ily m ó
don történő lövések azonban 
túlzottan igénybe veszik a

csövet, am i fokozottan veszé
lyes! A  növelt gáznyomású  
töltényeket rendeltetésszerű
en csak olyan fegyverből sza
bad kilőni, amelyiket gyártá
sakor a fokozott gáznyomás 
elviselésére méreteztek. A fo
kozott nyomásra méretezett 
fegyvereket a gyártó és a mi
nősítő szerv megkülönbözte
tő jelzéssel látja el, amely 
megtalálható a fegyveren, de 
fel van tüntetve a fegyver
könyvben, a használati utasí
tásban is. Balesetek elkerülé
se érdekében a növelt nyomá
sú töltényeken és azok dobo
zán is megtalálhatók azok a 
feliratok, melyek felhívják a

felhasználó figyelmét arra, 
hogy a töltényt csak fokozott 
nyomás elviselésére gyártott 
fegyverből szabad kilőni. Eze
ken a töltényeken rendszerint 
nem saját gáznyomásának ér
tékét tüntetik fel, hanem azt 
az értéket, amellyel a fokozott 
nyomásra gyártott fegyvert új 
állapotában kipróbálták. En
nek nemzetközileg elfogadott 
értéke jelenleg 1200 bar. 
Összehasonlításul, a 12/70 
kaliberű normál töltények át
lagos gáznyomása 650 bar, 
az ehhez gyártott fegyvert 
850 bar nyomású tölténnyel 
próbálták ki. A növelt nyomá
sú töltények átlagos gáznyo

mása elérheti a 900 bárt is. 
Ezért csak 1200 bar nyomású 
tölténnyel vizsgált fegyverből 
biztonságos kilőni.

A Magyar Kézilőfegyver- 
vizsgáló Hivatal az időszakos 
ellenőrzések során - ameny- 
nyiben lőpróba is szükséges - 
csak a fegyverre új állapotá
ban előirt nyomású vizsgáló
tölténnyel végez ellenőrzést, 
nagyobb nyomásra való átmi
nősítésre nincs lehetőség! Te
hát növelt nyomású tölténye
ket csak az használjon, aki 
meggyőződött arról, hogy fo
kozott nyomást elviselő - en
nek megkülönböztető jelével 
ellátott - fegyverrel rendel
kezik!

Kemény Kocsárd  
igazgató
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Dr. Zoltán Jánosnak, a világhírű plasztikai 
sebésznek és jeles vadászírónak otthona 
akár múzeumnak is nevezhető. A  több mint 
hat évtizedes és vadászemlékekben gazdag 
életmű azonban korántsem csak a szemé
lyes vadászcmlékekrc, a trófeákra szorít
kozik. Ugyanilyen megszállott szenvedély
be ! gyűjt minden vadászattal kapcsola
tos kultúrtörténeti emléket is. Vadász- 
könyvtára 1300 kötetes, kiterjed a néniét 
és angol nyelvterületre is. Vadászati té
májú festmények, litográfiák mellett egye
dülálló bélyeg- és képcslapgyűjtcményét 
már számos kiállításon láthatták az érdek
lődők.

- Szeretem a szépet - vallja önmagá
ról és ez az igény sarkallt a gyűjtésre is 
egykoron.

Szakterületének képzeletbeli asztalára 18 
szakkönyvet tett le. bennünket, vadászokat 
pedig hét kötettel örvendeztetett meg. 
Egyik orvosi szak könyvét éppen a közel

múltban adták ki újra. több mint két évti
zed után, változatlanul.

A  plasztikai sebészet esetében ez egészen 
különleges, hiszen az orvostudomány ezen 
területe az. elmúlt évtizedekben módfelett 
látványos utat tett meg. Második kiadás fo
gyott c l a Studinka Lászlóról írt könyvéből 
is.

- Visszavonultan élek - mondja - és ma 
már megtehetem, hogy csak szenvedélyem
nek hódolok. Egykori munkahelyemen 
utódomra hagytam a gazdag könyvtáramat, 
a 23 ezres különlenyomat gyűjteménnyel 
együtt. Manapság ugyan már csak havonta 
egyszer jutok le a kisszékely i vadászterület
re. egy-egy erdei barangolásra, lesre. A 
zsákmány sem érdekel már, trófeás vadra 
már nem emelek puskát. Mindössze hár
man maradtunk az alapító tagok közül, de 
akad olyan vadásztársunk, akinek a fia, sőt 
már az unokája is velünk vadászik. Nyelv- 
ismeretemmel segítek a külföldiek vadász

tatásában, és általában ebben is akadnak si
kereim. Jelenleg is dolgozom egy könyvön, 
témája az Egyetértés és Zalka vadásztársa
ságok története, amelyeknek egykor tagja 
voltam ...

- K ik  a kedvenc vadász/rói?
- Elsőként dr. Studinka Lászlót említem, 

akinek színes személyisége és lenyűgöző 
szaktudása anny ira megfogott, hogy szinte 
mániámmá vált c gazdag életmű megörökí
tése. Szeretem Fekete István és Bársony Ist
ván líráját, Széchenyi Zsigmond sajátos stí
lusát. A  kortárs írók közül Bulin  Istvánt. 
Fuchs Antalt, dr. Saád Ferencet és Páll 
Endrét olvasom szívesen, akiknek munkái 
a közelmúlt könyvélményei is számomra, 
hiszen az olvasás életem fő része volt min
dig is. Kevesen tudják rólam, hogy egyko
ron festőművésznek készültem, újságírói, 
grafikusi „bűneim ”  is voltak. Be is irat
koztam a képzőművészeti főiskolára, ahol 
aztán egy fél év alatt rájöttem, hogy ebből

nem fogok megélni, és végül orvos lettem. 
Természetesen nem volt hasztalan ez a ka
land. mert később minden szakkónyvemet 
magam illusztráltam, és bizonyára ez irá
nyította a figyelmemet a vadászati kultúra 
képzőművészeti alkotásaira is. Búvárkodá
sommal talán időtálló értékekkel sikerült 
gazdagítanom a vadászati kultúra körét, és 
a kiállításoknak még az avatatlanok köré
ben aratott sikere is arról győzött meg, 
hogy érdemes ápolni és építeni ezt a kin
csesházat. Az esemény rangjának megfele
lő tisztelettel és izgalommal készülök a 
nagy megmérettetésre, a Naturexpóra. ahol 
a bélyegkiállítási részleg szervezésére kér
tek föl. Igyekszem a legjobb tudásom sze
rint eleget tenni a csak látszatra könnyű fel
adatnak. A  kulcsszó mindezek ellenére 
igencsak egyszerű: amibe belefog az em
ber. azt tiszta szívvel szeretni kell. Ennyi az 
egész.

Zs.

KÖNYVKRITIKA

Páll Endre: ÚJRA MEGTELT A  TARISZNYA
Számomra mindig élmény, ha va
dászati gyakorlatban jártas író 
szépirodalmi jellegű könyv megírá
sára is vállalkozik (vagyis műveli a 
vadászirodalmat). Páll Endrénél 
pedig ez a jártasság egyértelmű, hi
szen immár 72 „fű"-m últtal egy
folytában járja az erdőt-mezőt pus
kával, gukkerral, tollal.

A  könyv két részre oszlik. Első 
részben (86 oldal) kanadai meghí
vása során szerzett tapasztalatait 
adja közre, kevés vadászattal (25 
oldal), ami jó , s csak gratulálni le
het a nehéz terepen meglőtt baribál 
sikeréhez. Viszont a nem vadászati 
jellegű kanadai élményeit olvasván, 
már támadt egy-két kételyem. Pél
dául három helyen is ismétli (12., 
22., 446. oldal): Kanada faunája és 
flórája fajtaszegény. Szerény állat
földrajzi ismereteim szerint Kanada 
és Észak-Amerika nearktikus, Eu
rázsia pedig a palaearktikus fauna
tartományba tartozik. Ezek alapfau
nája hasonló. Vagyis Eurázsia fau
nája is ezek szerint fajtaszegény?

Tény, hogy Kanadában 1964-ben 
520 madárfajt (köztük 48 lúdalka- 
tút) tartottak számon, Magyarorszá
gon 341 fajt (Canadian W ildlife Ser
vice és Keve). lan McFaggart és 
munkatársa British Columbia tarto
mányban 126 emlős fojt bizonyított, 
melyek az alfajokkal együtt 280-at 
tesznek ki (The Mammals of the 
British Colum bia). A  fauna fajta
szegénysége így legfeljebb Kanada 
egyes tájaira lehet jellem ző, de 
nem az egész Kanadára.

Nagyon tetszettek a kanadai er
dőművelés szabályai, a fakiterme
lők jó  kapcsolata a vadászokkal, 
horgászokkal, turistákkal, de nem 
tudom magamévá tenni és „hiteles 
történetként”  elfogadni az 56-os 
soproni erdészeti egyetemisták, az 
egyetem kitelepülésének Füri által 
május 25-én elmondott változatát. 
Túlságosan egyoldalú így a motivá
ció, mint ahogy az eredmény is, 
bár csak csodálni lehet, hogy Ka
nada nekik köszönheti az addig hi
ányzó crdőleltár elkészítését.

A  könyv második része hazai té
ma. 16 elbeszélés. Elolvasva a c í
meket, több ismerősnek tűnt, rövid 
búvárkodást követően rájuk is 
akadtam a Magyar Vfcdászlapban, a 
Nimródban és az Újabb ötven va
dász emlékeiből című könyvben. 
Természetesen ez mit sem von le 
értékeikből, bár véleményem sze
rint a történetek végén zárójelbe 
tett évszám mellé nem ártott volna 
az első közlés megjelenésének he
lyét is közölni.

Egyik jobb a másiknál, mind ki
tűnő írás, ismételten olvasva is vé
gig élvezetesek. Nem igazán va
dásznovellák, hiszen nemcsak egy- 
cgy megtörtént esemény íródott 
meg bennük, hanem aköré fonja a 
szerző a másokkal is előfordult ha
sonló történeteket, adomákat. Ez 
csak fokozza az esemény hitelessé
gét. színesebbé teszi szavahihető
ségét.

A könyv olvasása közben sike
rült elfelejtenem a mostani idők ro
hanó áradatát, sok-sok bizonyta

lanságát, a magyar vad és vadászat 
késhegy élére állított jövőjét. Páll 
Endrének szerencsére terített asz
talt juttatott az „isteni gondvise
lés”  a vadászati élvezetek dolgá
ban. Azonban a 38/1995-ös FM- 
rendelet ismeretében meg merné-e 
ismételni a Diana ajándékában leírt 
ügetve lassító bak elejtését? Hiszen 
elvágódása után hangzott e l: „N o  
de most nézzük meg. hogy tulaj
donképpen mit lőttünk, mert ren
desen cl sem tudtam bírálni” .

Bizonyára a nyomda hibájából 
vagy a korrektor figyelmetlensége 
miatt több szedési hiba is becsú
szott, így adódtak olyan szavak, 
mint: „puskát újra ö ltve ", „takar- 
mó” , szlaoka” , „jávod” , „á lla 
tott” , „környezett” , „gerincvonal”  
és mások. A  képek sem élvezhetőek 
egyformán, bár ezek most a nyom
da „csúcsteljesítményét" jelentet
ték. Szomorúan konstatáltam, egy
szeri olvasása után könyvem szél
esében van. Nem baj, veszek mási
kat. talán még hozzájutok.

Dr. Czvalinga István
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Ha vadászna... 
...de nincs hol és nincs mire... 

Ha vadásztatna...
...de nincs kivel...

Redfox Első Magyar Vadászati Licenc Iroda 
és Adatbázis Bt.

2370 DABAS, JÓ ZSEF ATTILA UTCA 38.
TELEFON: 06-20-433-160. TELEFAX: 06 29 360 866.

BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSAK, FIGYELEM!
A VADÁSZATI KULTURÁLIS EGYESÜLET A

C O f c l ^ O R D C  TRA V EL
*OÁSZAJSZERVEZfl IRODA SEGÍTSÉGÉVEI FOGLALKOZIK HAZAI WOÁSZOK RÉSZERE VAOÁSZAJQK

SZERVEZÉSÉVEL
A VADÁSZATOKON VALŰ RÉSZVÉTEI FELTÉTELE A KULTURÁLIS EGYESÜLETI TAGSÁG. AMELYHEZ 

A SZÜKSÉGES NYOMTATVÁNYOKAT KÉRÉSRE &KÚL0JÚK.
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A HAZAI SOLYMÁSZAT JELENE
Ma a hazai vadásztársadalomnak 
csak egy maroknyi része solymá- 
szik. Az alig száz tagot számláló 
solymászokat az M M E Solymász 
Szakosztálya tömöríti egységbe. Ez 
a szakosztály egyébként az egyet
len legális hazai solymászszerve- 
zet, bár solymászni ma már állam- 
polgári jogon is lehet. Ehhez szük
séges a solymászattal kiegészített 
állami vadászvizsga letétele, mely 
a vadászjegy kiváltásának is az 
alapja, a másik feltétel a ragadozó- 
madártartási-engedély megléte, 
amelyet az OKTH ad ki.

Hogy ma mégis ilyen kis létszá
mú solymász működik, ennek több 
oka van. (Megjegyezni kívánom, 
hogy csak a kívülállónak tűnik lét
számunk alacsonynak, főleg ha a 
puskások, %agy az íjászok népes tá
borához hasonlítják. A jelenlegi 
létszámunk duplája a 10 évvel ko
rábbinak, jelenleg is 70-80-an vár
ják a felvételt.)

Az első ok, hogy a solymászat 
rengeteg időt igénylő terepsport.

A solymásztól rendszerességet, 
szakértelmet, sok lemondást és 
persze a madarak és a természet 
iránti szeretetet igényel.

A vadászmadámak megfelelő 
tartási helyet kell biztosítani - vo- 
lier, kerti ülőke stb. takarmány
állatok tartásáról és ezek tenyészté
séről is gondoskodni kell. Napi 
teendőink a vadászmadarak és a ta
karmányállatok körül az etetés, az 
itatás, a higiéniás takarítások, vala
mint a tenyésztési feltételek bizto
sítása. Ezek a munkák szükségesek 
vadászmadarunk kedvező tartási 
feltételeihez, és ekkor még nem 
beszéltünk a gyakorlati solymá
szat ról.

A vadászmadarakat a vedlési 
perióduson kívül minden nap röpí
teni kell, adott lehetőség mellett 
vadászni kell velük. Csak az a ma
dár fog eséllyel a vadászaton részt 
venni, amelynek röpítőizomzata és 
kondíciója megfelelő az adott vad 
zsákmányul ejtéséhez, de ehhez 
szükséges a mindennapos trenírozó 
röptetés, vadászat, melyre a soly- 
másznak lehetőség szerint, a leg
több idejét rá kell szánnia. A napi 
munkák a madarak és járulékaik 
körül, plusz a napi röpítések sok 
szabadidőt kívánnak, ez az egyik 
kizáró, riasztó körülmény, sok hir
telen fellángoló, mélységeit át nem 
látó, azonosulni és benne gyönyör
ködni nem tudó jelentkezőnél.

Igen, gyönyörködtet minket 
solymászokat és felejteti a belefek
tetett munkát, pénzt és időt, ami
kor madaraink nyilalló röptének, 
erős vágásainak, fordulatos légi 
akrobatikájának lehetünk testköze
li megfigyelői, a naponta változó, 
mindig újat mutató természet szí
nes díszletei között. Visszatartott

lélegzettel leskelődünk tavaszon
ként vadásztársunk volierébe, meg
lesve a párválasztástól a fiókancve- 
lésig lejátszódó csodálatos termé
szeti jelenségeket.

A létszámkorlátozás másik oka. 
hogy a ragadozó madarak védett 
állatok, különböző korlátozások, 
rendelkezések, (tiltások) mellen 
tarthatóak, tenyészthetőek. Érde
kes, hogy a természetvédők a raga- 
dozómadár-védelcm kapcsán, min
ket fekete bárányként tüntetnek fel, 
tévesen! Nekünk nem az a célunk, 
hogy egyes ragadozómadár-fajok 
eltűnjenek a planétáról, hanem 
pont az ellenkezője, különben mi
vel solymásznánk „jövőre” ? A 
solymászok már korábban felis
merték, hogy a ragadozómadár-ál- 
lomány veszélyben van. így ők ol
dották meg először e madarak zárt
téri tenyésztését, majd a szaporulat 
visszahelyezését a természetbe. 
Nem tőlünk kell a ragadozó mada
rakat félteni!

(Évente az OKTH-tól szakosztá
lyunk mintegy 20-25 héja befogását 
igényli, ez elenyésző mennyiség pl. 
a fácántclepeken évente befogott, 
lelőtt stb. héják száma mellett.)

Nem a solymászatra használt 
madarak miatt kezdődött a mada
rak létszámának csökkenése világ
szerte a 70-es években, melyeket 
hiteles adatokkal nemzetközileg is 
publikáltak. Első helyen az élőhely 
beszűkülése mellett, a foszfor-ész
ter tartalmú növényvédő szerek 
(DDT) károsítását emelték ki, 
majd a magasfeszültség által oko
zott áramütéses elhullás vezette és 
vezeti ma is a sort. A solymászatot 
a külföldi publikációk nem tekintik

Külföldi bérvadászok solymásztak Bi- 
harugrán, a múlt év november 14-én. 
Ernst Lúttger vadász- és vándorsó- 
lyom-hibridje - amelynek értéke 
30 000 DM - elkóborolt, és mivel mini- 
rádióadót hordott, rögvest a keresésé
re is indultak. Tekintve: hogy közel a ha
tár, másnap még Romániában is keres
ték a drága madarat, eredménytelenül. 
16 én egyszer csak megszólalt a jelfo
gó a szomszédos Hajdú-Bihar megyei 
területen, és rövidesen meg is találták 
a madarat - állítólag még melegen - 
egy árokban, söréttel lőve. Nem mesz- 
sze éppen a borekböszórményi vadá
szok vadásztak fácánra és nyúlra. Már 
éppen a vadászháznál készítették a te
rítéket. amtkor begördült a fölháboro
dott solymászok autóia. és keresetlen 
szavakkal a vadászokat vádolták a só
lyom letevésével. Az ügyben azóta is 
folyik a vizsgálat mind a vadászati fel
ügyelői. mind a rendőrségi oldalról.

Miután nem az első ilyen eset jutott 
tudomásunkra, az alábbi. 1995-ös nem 
hivatalos statisztikát tesszük közzé: 
Pomáz - légpuska, hója 
Szigetszentmiklós - légpuska, héja 
Dabas - légpuska, vándorsólyom 
Délegyháza - engedély nélkül tartott

csökkentő tényezőnek, sőt az el
vesztett vadászmadarak még állo
mányjavító tényezők is lehetnek. Jó 
példa erre a héja populációjának 
alakulása Angliában, ahol a század 
elején vadgazdálkodási okokra hi
vatkozva kipusztították őket. Ma 
erős héjaállomány van Angliában, 
melynek őseit a solymászok el
vesztett madarai alkották (ezeket 
külföldről szerezték be, borsos 
áron).

Ki kell hangsúlyoznom, hogy az 
illegális ragadozó madár és tojá
saik kereskedelme nem solymásza- 
ti tevékenység, hanem feketekeres
kedelem! Mert ugye más a morfi
um a kórházakban és más a vám- 
vizsgálatnál egy autó ajtajában!

Egyébként világviszonylatban a 
ragadozó madár állományának nö
vekedése a 80-as évek közepétől 
egyre erősödő tendenciát mutat, 
köszönhető ez annak, hogy több 
növényvédő szert betiltottak, az 
élőhely javítása, védelme nagyobb 
szerepet kapott, visszatelepítésre, 
államilag dotált ragadozómadár-te- 
nyésztclepeket hoztak létre stb., ez 
mind a nemzetközi természetvéde
lem hatékonyságát fémjelzi.

Természetesen a mi fő célunk is 
az, hogy csak tenyésztett ragadozó 
madarakkal solymásszunk, ennek 
érdekében több tagunk már sikeres 
tenyésztési eredményeket mutatott 
fel. Szakosztályunkban évente több 
tenyésztett vörösvércse, karvaly, 
héja és sólyomfióka látja meg a 
napvilágot. A tavalyi tenyésztési év 
kiemelkedően jól sikerült titkárhe
lyettesünknek Tóth Jánosnak, aki 
14 sólyomfiókát és 4 héjafiókát 
produkált tenyésztelepén, és a ma

sörétes puska, vadász vándorsólyom
hibrid
Gyulafirátót - számszeríj - vadász ván- 
dorsólyomhtbód 

A madarak mindegyike engedélye
zett, kisportolt vadászmadár volt, 
amely gazdájának pótolhatatlan vesz
teséget okozott A  magunk részéröl 
egyetlen „norm ális" vadászról nem 
tudjuk föltételezni ezt a barbarizmust, 
annál is inkább, mert az elmúlt években 
éppen az Országos Vadásznapokon a 
hagyományos vadászati módok bemu
tatói színesítették azt a kulturális palet
tát, amelyet egyetemes magyar vadá
szati kultúrának nevezünk. Szivet, lel
ket gyönyörködtető a szárnyas vadász- 
mesterek és gazdáik látványos együtt
működése. nem is szólva arról, hogy az 
egyre nagyobb számban ide érkező kül
földi solymászok véleménye sem lehet 
közömbös. Aki pedig mindezeket nem 
látja be. annak nincs helye közöttünk, 
sőt a rendelet értelmében bármely nem 
vadászható vadfaj - különösen védett 
állat - elesése a kártérítési kötelezett
ségen kívül azonnali vadászjegy bevo
nással jár.

-H-

darak az igényeknek megfelelően 
szakosztályi tagokhoz kerültek. A 
héjatenyésztésünk is stabilizáló
dott, évente 8-10 fióka cseperedik 
fel. A jövő hazai solymászatának 
fontos alapkövei ezek az első te
nyészetek és szaporulataik.

Solymászati hagyományaink, 
kultúránk szempontjából is fontos 
szerep jut a külföldi solymászszer- 
vczctckkel való jó kapcsolatunknak. 
A nemzetközi solymászklubokat 
magába foglaló szervezetnek, az 
lAF-nek is a tagjai vagyunk. Lehe
tőségeink szerint minden nemzet
közi konferencián, találkozón részt 
veszünk, képviseljük hazánkat.

Minden második évben Nemzet
közi Solymász Találkozót rende
zünk itthon, ahol tagjaink viszont
láthatják külföldi barátaikat, új 
kapcsolatok születhetnek, fontos 
információhoz juthatunk és adha
tunk, és nem utolsó sorban gyö
nyörködhetünk egymás madarai
nak munkájában. Ezek a vadásza
tok egy kicsit vetélkedési színterei 
is a solymászoknak, melynek ered
ményeit a búcsúestén természete
sen mindig díjazzuk.

Az első találkozó színhelye Szar
vason, a következő négy Hódmező
vásárhelyen volt. 1995. november 
1-5. között a találkozónk gyulai 
központtal, a környező vadásztár
saságok területén zajlott. Vendége
ink Franciaországból, Angliából, 
Dániából, Németországból, Auszt
riából, Szlovákiából és Kis-Jugo- 
szláviából érkeztek. A találkozón 6 
szirtisas, 3 Harris Havvk, 29 só
lyom (vándor, északi és hybrid), 31 
héja, 1 egerészölyv és 1 vörösvér
cse vett részt.

A kedvezőtlen időjárási viszo
nyok - eső, erős szél, majd hófú
vás sem riasztotta vissza soly- 
mászainkat, bár a háromnapos terí
tékünk szerény volt. A szállingózó 
hóesésben a melegen világító mág
lyák között 1 őz, 1 róka, 31 mezei 
nyúl. 52 fácán feküdt a végső tisz
teletüket leróvó, fedetlen fővel, ök
lükön madaraikat tartó solymászok 
előtt.

Figyelemre méltó, hogy több 
nyitott gondolkodású vadásztársa
ság látta meg bennünk a partnert, 
és hívott soraiba. A mai orv vadá
szoktól terhes időkben főnyere
mény egy vagy több solymász a vt. 
területén, akik a napi röpítéseikkel 
végzett területbejárásaik alkalmá
val a terület ellenőrzésének haté
konyságát megsokszorozzák. Eze
ket a kezdeményezéseket úgy ér
zem, minden vadászati fórumon 
érdemes támogatni, mert egy csó
nakban evezünk. A célunk azonos
- holnap is szeretnénk vadászni.

Bérces János

A solymokat lelövik, ugye?
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NAGY MAGYAR VADASZOK
....Most meg, hogy puskámat talán végkép szögre akasztom, nem
előre nézek, hanem hátrafelé. Vadász-múltam emlékeit álmodozom 

vissza. A mostani szép őszi napokon, egy magasabb dűlóúton 
hallgatom vadász-társaim puskakattanását. Mellettem búslakodik 

kutyám is. Még nem régen én is velők jártam a határt, a változatos 
mezőséget, meg a szedett szőlők barázdáit... És hol elmosolyodom, 

hol sírni szeretnék. Legtöbbet mégis erdei bokrászásom emlékein 
merengek. Mikor egy-egy jő kutyám a halott szalonkát kezembe adta.

Ilyenkor az öröm láza egy pillanatra elnyomta bennem 
a természetszerető embert, de a másikban már, ahogy a szép madár 
nagy okos fekete szemének homályosodását láttam, könny lopódzott 

szemembe... Aztán folytatódott az érzelemkeverékes mulatság.
Sokszor nyolc-tíz szalonka lógott csatlósom aggatóján Néha 

négylovas hintón tértem haza, néha meg osak úgy - az apostolok 
lován... De akkor még mindenkép jó volt... Azután másnap, amit most 

nem tehetek: törlesztgettem adósságomat . ''

BORSODI LÁSZLÓ
(1860- 1946)

1860-ban született Szilvásváradon, 
Borsod vármegyében. Az elemit 
Sajóvárkonyban, a gimnáziumot 
Egerben, a cisztercitáknál végezte. 
A középiskola elvégzése után egy 
Sajóvárkonyhoz közeli községben. 
Disznósdon. mint jegyző és segéd
tanító működött, s közben magán
úton tanítói oklevelet szerzett. Tar- 
nalcleszen. Felnémeten, Kisfüze
sen, Ivádon és Egerben eltöltött 43 
évi szolgálat után 1920-ban nyugdí
jazták. Ezt követően Gyöngyösre 
költözött és élete hátralévő részé
ben ott élt.

Borsodi is - mint annyian mások
- már gyermekkorában megismer
kedett a vadászat nemes sportjával. 
Édesapja, aki Sajóvárkonyban mé
szárosként kereste a család kenye
rét, ha ideje engedte, el-eljároga- 
tott vadászni. Mivel azonban szor
galmas „kaparkodó”  ember volt, 
az „ózdigyári'* és sajóvárkonyi 
mészárszékek gondja miatt ritkán 
foghatott puskát a kezébe. Ezért az 
ifjú Borsodit élete első vadászatára 
nem az édesapja, hanem Tóber 
Sándor várkonyi erdész vitte magá
val. Ennek az 1875 szeptemberi va
dászatnak az eredménye egy szép

süldő volt. aminek „tetejében”  
rögtön vadásszá is avatták. „E l 
lehet képzelni örömömet, büszke
ségemet...'’ - írta később a számá
ra oly emlékezetes eseményről 
Borsodi. Amikor pedig egy hét
tel később rókavadásszá avatták, 
„vadászhíre”  futótűzként terjedt 
cl Várkonyban. Nála így kezdő
dött...

Felnőtt fejjel különböző baráti 
meghívások alkalmával, illetve bé
relt vadászterületen vadászott: az 
ostorosi és tardosi határban, Gyön-. 
gyöstaijánban és Gyöngyöshalászi- 
ban. 1919-ben, a tardosi területen 
lőtte első bikáját, majd ugyanitt - 
az évek során - számos őzet és vad
disznót zsákmányolt.

Borsodi László mégsem vált 
szenvedélyes nagyvadvadásszá, ó  
sokkal inkább az apróvad vadásza
tát kedvelte, űzte élete végéig. Ked
venc vadja a szalonka és a nyúl 
volt.

Már huszonhárom éves korában 
maga tanította vizslával járta a terü
letet. Egész életében kutyát nevelő, 
vizslás vadász maradt. Sok, vizsla- 
idomítással kapcsolatos szakköny
vet elolvasott, saját tudását mégis

meglehetősen „fogyatékosnak” 
tartotta. „A  vizsla hasznavehetősé- 
gét csupán a keresés és az apportí- 
rozás készségében láttam.”  - írta 
egy helyütt. Azért mindig tartott 
egy-egy jó vizslát, hogy kedvenc 
vadászati módját, a bokrászást gya
korolni tudja.

Borsodi László íróként is jeles
kedett. Oszlopos tagja volt a Kit
tenberger által szerkesztett „N im 
ród Vadászújság” -nak. Számos el
beszélése, novellája cs szakcikke 
jelent meg a lapban, amelynek 
egyik legnépszerűbb írója volt.

írói munkássága az 1880-as évek 
elején, Egerben kezdődött, ahol az 
„Eger és Vidéke”  című ellenzéki 
lap munkatársaként - többek kö
zött - dolgozott. Akkoriban még 
Frint Lászlónak hívták. Egyik al
kalommal - egy mérges osztrákéi- 
lenes - írását a szerkesztő elolvas
ta. majd így szólt: „Laci fiam, 
ilyen tüzes magyar vers alá nem il
lik a te német neved. Válassz he
lyette valami magyarosat.” ...

Bizonyára kevesen tudják róla, 
hogy O volt „Palócországnak” , 
egy mára a múltba süllyedt csoda

szép világnak egyik legszakavatot
tabb tollnoka. Színes és élvezetes 
anekdotákat és történeteket írt éle
tükről, szokásaikról ízes palóc 
nyelven.

1929-ben jelent meg „Ószi nap
sütésben”  című könyve. Anekdo
táknak, vadászattörténctcknek 
gyűjteménye ez a kötet, amelyről 
annak idején Zsindely Ferenc írt 
szeretetteljes hangvételű méltatást 
a Nimródban: „Talán az a legna
gyobb szépsége ennek a könyvnek, 
hogy olyan őszintén, olyan kereset
lenül egyszerű és igaz. Mosolyog 
az ember, miközben olvassa s a 
szíve összcfacsarodik belé. Mind
untalan büszke rá, hogy magyar. 
Aranyos, jó könyv. Áldja meg érte 
az Isten Borsodi Lászlót mind a két 
kezével.”

Ez a mára méltatlanul elfeledett 
, jótollú”  vadászati szakíró 83 éves 
korában - egy súlyos baleset követ
keztében - akasztotta szögre puská
ját, s hátralévő életében már csak 
vadászmúltja emlékeit álmodta 
vissza.

Borsodi László 1946 márciusá
ban hunyt el.

Magyarország 1914-ben
A közelmúltban jelent meg a Reme
tei Kőváry János által szerkesztett 
1914-es Vfodásznaptár hasonmás ki
adása. Ebben találtuk az alábbi, 
módfelett időtálló részletet.

.A  nemes szarvas vadászata, illet- 
ve ennek tropheái irán ti vágyakozás 
hazánkban manapság már nemcsak 
vadászati szempontból, hanem elég 
sajnos igen sok helyen üzleti szem
pontból is - igen figyelembe veendő 
körülmény. Evenként számtalan kül
fö ld i wdász keresi fe l erdőinket e ne
mes vad tropheái miatt. Igaz. hogy e 
réven sok márka, frank és líra  gurul 
be az ország határain, csakhogy saj

nos nem jó  helyre, hanem többnyire 
spekuláns kis és nagy bérlők telhetet
len zsebeibe, kik az így befolyt pénz
ből soha egy fillé rt sem áldoznak a 
vad ok- és célszerű tenyésztésére, ha
nem csak lövetik nyakra-főre termé
szetesen a legszebb agancsosokat, 
anélkül, hogy csak előre, legalább 
két évre is gondolnának.

Az idegen vendég vágyakozása a 
szép trophea iránt csak természetes 
és érthető. elvégre ezért fizet drága 
pénzt, nem a nyársasért.

A bérlő pedig, aki haszonlesésre 
alapított bérletéből így igazán csinos 
haszonhoz ju t. a tenyésztéssel mit

sem törődik, mert vadjai is többnyire 
vagy a szomszéd uradalom állom á
nyából vagy pedig az esetleg előzőleg 
„kistájgerolt ”  bérlő megmaradt á l
lományából telik aildig. ameddig a 
terület esetleges szerencsés fekvése 
megengedi.

A fővadunk állománya jelenleg 
szaporodást mutat, de egyúttal kor- 
csosodást is. A szaporodás sohasem 
baj; azt mindig lehet a lelövéssel ok- 
és célszerűen szabályozni. A degene- 
rálódásnak azonban a ma dívó iwdá- 
szat az egyedüli oka. Igen sok, vagyis 
nutjdnem minden területen mindig a 
legerősebb bikák lö\<etnek, s így a k i

tűnő tenyészanvag természetesen suc- 
cesiw  mindig csak fogy. Ez oktalan 
vadászat következtében az ajxuillatok 
vezérszerepét átveszik a gyengébb, 
még nem eléggé érett korú. testben 
fejletlen fia ta l bikák, s ezek nemzedé
ke is természetszerűen mindig csak 
gyengébb leend, és korcsosabb iva
dékokkal gazdagítják az állományt. 
Ennek megértéséhez nem kell valam i 
nagy zoológusnak lenni, minden jó 
zanul gondolkodó vadász megérthe
ti, aki mégis így cselekszik, szándé
kosan lesz rosszat, úgy maga, mint 
mdállománya rovására. ”
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HAJTÁSBAN
közelről leadott kegyelemlövés 
gellert kapott a koponyán, és a 
gyöngygolyó a fejem fölött fü
tyült el. Meg is róttam érte a ba
rátomat, aki elnézést kért, majd 
hozzátette, gratulálok a higgadt
ságodhoz, jobb volt. hogy nem 
lőttél, mert az egyik utólag beál
lított elálló épp a te lövésed irá
nyába esett... Bevallom, kivert a 
hideg verejték!

Befejezésül az egyik, oldalán 
pisztolyt viselő vendég belelőtt 
egy vízmosásba egy ünőt, ame
lyet természetesen a hajtóknak, 
nekünk kellett kiráncigálni. A 
nagy huzakodás közben az egyik 
hajtó, akit valamelyik pesti va
dász hozott, rettenetes bozótvá
gó késével először széthasította 
az egyik ujját, majd a combjába 
is belevágott. Hogy a vérzést el
állítsuk, egy kutyapórázzal kel
lett a vénáját elkötni.

A visszaúton az öreg Cseri 
hogy-hogy nem, már nem fért fel 
a terepjáróra, amire elsősorban a 
„fáradt" elállók kapaszkodtak 
fel, és a sokat ütött öregek le
mondásával csóválta fejét, ami
kor helyette is dühöngtem. Ki
mondottan rossz volt a hangu
lat, amit - mintha érezték volna 

a kutyák verekedése is teté
zett. A vadőröknek parancsszóra 
kellett menniük kukoricát lapá
tolni, a kedves vendég pedig, 
akinek megköszöntem, hogy 
kedvesem mellette izgulhatta 
végig a vadászatot, fennhangon 
mesélte mindenkinek, hogy „a 
nő" miatt szalasztotta el a bará
tom által meglőtt malacot.

A nem túl nagy teríték a va
dászháznál volt. ahová még ke
zet mosni is alig engedték be a 
hajtókat, és ahonnan kisereglet- 
tek a pesti vadászati iroda „kis
asszonyai", hogy a terítéken 
fekvő disznóinkkal fényképez- 
tessék magukat.

Még szerencse, hogy a kedve
sem hozzám bújt, és együtt va
coghattunk az esti hidegben. 
Nem akartam, hogy észrevegye 
rosszkedvem, de mikor a „m ie
ink" visszatértek a kukoricalapá
tolásból, s közölték, hogy főva
dász barátunkat „megfúrta" az 
általa támogatott pökhendi Gé
za, mégis meglátta szememben 
a szomorúságom. - Ebben az er
dőben nem vadászunk többé - 
mondtam, és mindketten tud
tuk, hogy a madarak hiába zen
gik alkonyi dalukban a közeledő 
tavasz dicsőségét, bennem jég
gé fagyott ennek a téli disznó
hajtásnak az emléke.

dr. Faragó István

Bevallom, izgultam, mikor kedve
semet először vittem el vadá
szatra. Kiterveltem persze jól, 
mert mindig ez az évadzáró a 
legszebb, mikor már végére jár a 
tél az erdőn, s csak egymás közt 
vagyunk. Ilyenkor összesereglik 
mindenki, aki idáig mások pus
kája elé terelgette a vadat, 
összejövünk mind, közös emlé
kek hordozói, és a hajtások kö
zött van idő meghallgatni az 
öreg Cseri meséit, sütkérezni a 
barátság áldott fényében. Nincs 
kiabálás, idegeskedés, hisz ma
gunknak vadászunk, és már 
nagyon összeszokott a csapat.

Sajnos, most furcsán kezdő
dött a nap, vendéglátónk, a főva
dász elment kukoricát vételezni, 
és sok volt az ismeretlen arc: ez 
a vadászati irodától, az Pestről... 
Még kézfogás is alig-alig, elmor- 
gott bemutatkozások... De fény
lett a téli erdő, és megszoktuk 
már, hogy a hajtásban megyünk. 
Kedvesemet rábíztam az egyik 
félig ismerős elállóra, örült a tár
saságának, majd nekiindultunk.

Már az első hajtásban szépen 
szólt a puska, és egy nagy, szür
ke disznó terítékre is került. Az 
elejtő a barátom volt, aki azon
ban feltűnően kedvetlenül fo
gadta a gratulációkat. Kiderült, 
hogy kocát lőtt, ami előfordul, 
de ilyenkor már nem dicsőség. 
Pedig magában jött... - mormog
ta maga elé, és ahogy ismerem, 
ezerszer lejátszotta magában a 
történteket, hogy kiderítse, hol 
követett el hibát.

Furcsa volt az is, hogy Géza, a 
fővadász által ideprotezsált va- 
dászkísérő irányította a hajtáso
kat. Többször vadásztunk már 
együtt, és sosem tetszett, hogy 
olyan magasan hordja az orrát, 
de barátaimnak gyerekkori pajtá
sa és születőben levő kis vadász- 
társaságunk egyik tagja. Mégis 
furcsa hidegség költözött a szí
vembe, mikor az egyik hajtás fel
állításánál foghegyről odaszólt:
- Menj te is, Tódor, vagy hogy is 
hívnak... Nem esett jól a meg
szólítás, a nagyképűség, amely a 
hajtónak szólt. Belegondoltam, 
szóljak, ne szóljak a friss jogi dip
lomámról... végül megállapod
tam magammal, hallgatok, hi
szen vendég, ráadásul hajtó va
gyok. Igaz, engem más névre ke
reszteltek, mely ha nem is oly 
különleges, de legalább becsü
letes...

Ebben a hajtásban történt az 
is, amitől néhány másodpercre 
még a lélegzetem is elakadt.

Egy szálas után sűrű fenyőfia
talos következett, amelybe mint 
hajtó egy vadcsapáson indultam 
el, és hirtelen előttem megmoz

dult valami nagy test, épp hogy 
csak kifordulni tudtam, így is fel
lökött. Riadt szarvasbika volt, 
ami elsodort, sőt, jött utána egy 
másik is, szerencsémre a máso
dikkal már nem kerültem testi 
közelségbe. A találkozót ép bőr
rel megúsztam, ijedtséggel ve
gyes megilletődéssel bámultam 
utánuk. Ebben az emlékezetes 
hajtásban esett még egy nagy, 
magányos disznó, amelybe bele
lőtt Csaba barátom is. Persze ez 
is koca lett.

Utoljára hagytuk a legígérete
sebb részt, bár meglehetősen 
kevesen voltunk hajtók hozzá, 
így esett, hogy az egyik oldala
mon úgy jó 80 méterre állt fel 
egy ismeretlen hajtó, aki semmi
féle kiabálásomra nem volt haj
landó válaszolni. Dühös voltam, 
hogy épp nálam szakad szét a

sor, és átüvöltöttem a másik 
irányban lemaradt barátomhoz 
is. Természetesen pont akkor 
ment rá a disznó, el is hibázta 
duplára, és amikor visszakiabált, 
a vezetéknevemen szólított, 
ahogy még sosem. A következő 
nyiladéknál, igazodáskor bocsá
natot kértem tőle, aki már rég 
túltette magát a dolgon - nem 
úgy. mint én.

Alig indultunk tovább, amikor 
az egyik kutya csengő ugatással 
űzött előttem keresztbe egy ma
lacot. Talán rálőhettem volna, de 
a sörétesemnek messze volt, a 
rudas sűrű előttem, az eb is kö
zel volt hozzá. Barátom felé for
dultam, aki úgy lőtte lapockán a 
disznót, ahogy az a nagykönyv
ben írva vagyon. A malac el
esett, mintha terítékre fektették 
volna, csak a fejét emelgette. A

£
§</>
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É V F O R D U L Ó N A P T Á R
A Vadászlap 1996 januári némában körólt 
„Felhívás' önmagában is egy jeles évforduló: 
beléptünk a páratlan sikerű és a magyar vad 
gazdálkodásban mérföldkövet jelentő l  Vadá 
szati Világkiállítás negyedszázados évfordulójá
nak évébe! Bár korábban; 1968 tói töretlenül 
az erre való készülődés és szervezés jellemezte 
a kort. de BZVben szinte minden erőfeszítés 
erre koncentrálódott, bizonyított sikerrel!

Emlékezzünk az 1971-belí szervezettségünkre, 
tenniakarásunkra. ósszelogásunkra. optimiz
musunkra, és azokra, akik akkor a magyar va 
dászati kultúra, a vadgazdálkodás, vadászat és 
rokon területek agilis vezetői és közkatonák 
voltak.

Rovatunkat a havi események lehetséges és 
egyben lehetetlen követésével próbájuk össze
állítani - fűképpen, ha ehhez a tisztelt Olvasó
tól is segítséget kapunk.

legyen ez az első kivétel, mivel az ötlet meg 
fogalmazása december közepén történt, így a 
januári számunkban a „beharangozás'-ra össz
pontosítottunk, így most két hónap eseménye
it tekintsük át:

Helyezzünk egy-egy képzeletbeli cser- 
fatöretet épolt és elhanyagolt sírokra:

1897. január 17-én tette le a tollat Vajda 
János Budapesten, akit költőként, erdei em 
bérként sorainkba tartozónak vallunk.
1902. január 26-án Mika Károly hunyt el 
Sopronban, akit elsősorban a német Diesel: 
.Az apróvad vadászata' c. nagy könyvének for
dítójaként. s mi több; magyar viszonyokra tör
tént átültetőjeként tisztelünk.
1906. február 24-én Zichy Mihály Szentpé
terváron halt meg. ezzel a cári udvar jeles ál 
landó vadász festőiét és mi első vadász művé
szeink egy*ét vesztettük el.
1922. február 21 én Chemel István, a nagy 
ornitológus búcsúzott el a madaraktól és tő
lünk. Sokirányú munkásságára az 1899 ben, 
maid Ireprmt kiadásbanl 686-ben megjelent 
„Magyarország madarai' c könyve emlékeztet 
bennünket.
1945. február 22én Vónóczky Schenk 
Jakab, a Madártani Intézet igazgatófa hunyt 
el
1958. január 4-én Kittenberger Kálmán tét 
te le örökre az oroszlánharapta Mausert. Csak 
gyűjtőként és legnagyobb afrikánus vadász 
ként emüteni méltatlan; mint a magyar vadá 
szati sajtó (Nimród, 1920-19481 utolérhetetlen 
mestere min; elméleti és gyakorlati zoológus, 
felfedező és ember is a legnagyobbak közé 
emeli.
1961. január 7-én, Sopronban köszönt el er
dőtől és vadtól dr. Roth Gyula professzor, aki e 
kettőt egynek tudta látni!
1964. február 5 én. Budapesten halt meg 
Csathó Kálmán, aki a vadászat valós helyét 
íróként is megtalálta, és .Tavasztól tavaszig* c. 
könyvében a sportvadász, az erdőbe menekülő 
városi ember hitvallását rögzítette
1976. január 1-jén Zsámbor Ernő erdőmér- 
nők. az OEF főmérnöke fejezte be pályafutá-

ROVATVEZETŐ:

sál. A .felszálló ág* jeles, a nyilvánosság előtt 
nem szívesen szereplő - és méltatlanul elfelej
tett - szakembere volt.
1977. január 1-jén, Szekszárdon ftriby Ist
ván erdőmérnök távozott közülünk. Neve, alak 
ja legenda a szakmában, és szinte egy .A Ge
menc* cd! Munkássága a gyakorfaua össz
pontosul, kevés publikációja azonban a mes
terség csúcsát jelenti!
1980. február 24-én, OunaMitiben mind
nyájunk megdöbbenésére fejezte be a vadásza
tot és pályafutását dr. Nagy Gyula Csaba erdő- 
és mezőgazdasági mérnök, egyetemi adjunk 
tus. a szakember, az irodalmár, a bohém jó ba
rát. Tudjuk, hogy mit tett a tudományos kuta
tásban és a szakoktatásban, és csak sejhetjúk. 
hogy még mit tehetett volna.
1982. január 28 án id. Jtlly Bertalan, a ma
gyar vadászvizslázás nagy öregje köszönt el po- 
interjeitől. a vadászattól. Milyen jó. hogy csalá
don belül munkássága folytatódott...
1987. február 14-én fél évszázados szakírói, 
szervezői, vezetői munka szakadt meg dr. Bér- 
tóti István távozásával. A vadászati államigaz
gatásban (FM, OEF). majd a MAVOSZ-ban ve
zéralakja volt a háború utáni szakmai fejlesztés 
és az új vadászgeneráció nevelésének. Könyve
in generációk nőttek fel.
1989. február 28-én Konrad lorenz. a mo
dern etológia, az embertermészet kapcsolatá
nak harcosa távozott. Munkássága nekünk, 
vadászoknak is iránymutató 
1993. február 20 én hunyt el Öhm László 
Jeles, szerény vadászt, s mi több; vadásztanárt 
hiányolnak a vasi, sőt magyar vadászok és a 
szakoktatás.
1994 februárjában dr. Koüer Mihály, a MA 
VOSZ nyugalmazott főtitkára hunyt el. E tiszt
ségében egy sajátos kor karakteres vadászati 
vezetőjeként a vadásztársaságok belső rendjé
nek megalapozásával, a MAVOSZ szervezeti 
rendjének és külső tekintélyének megteremté
sével történelmi mércével mérhetőt akotott. 
A teljességre törekvés nélküli megem
lékezéshez nemcsak búcsúzás, de kö
szöntés is tartozik:
1829. február 29 én született Alfréd Brehm 
zoológus. A vadról, mint állatról elődeink tőle 
tudták meg a legfontosabbakat: „Az állatok vi
lága' c művét kultúrhistorius forrásként ma 
is öröm forgatni.
1855. február 24-én, Brassóban született 
Mika Károly, akről már megemlékeztünk. 
1891. február 4-én Kolozsváron született dr. 
Éh* Gyula, akit elsősorban muzeológusként,
zoológusként ismerünk.
Tudását igyekezett közkinccsé tenni, pl.: A ma
gyar vadász. 1950. évfolyamaiban az új vadá
szok tele tanulhatták elsősorban emlős vadfa 
jaink természetrajzát.
1896. január 16 én, Budapesten született 
dr. lumniczer Sándor többszörös sportlövő 
olimpiai bajnok.
1898. január 22-én, Nagyváradon született 
gróf Széchenyi Zsigmond vadász, író, utazó, a 
legnagyobbak egyike kinek könyveit rém is-

DR. BŐD LAJOS

merni annyi, mint tagadni a vadászati kultúra 
létét!
1900. január 25-én, Góllében született Fe 
kete István, aki a vadászok, sőt a nem vadá
szok gondolatvilágába ültette be a vadat, er 
dót, nádast, falut. Irodalmi tevékenysége a 
Kittenberger féle Nimródban indult, maid milli
ókhoz jutott el...
1907. február 8 án született dr. Bay Béla. 
akit (most vadászként) e lap hasábjain is tisz 
telette! köszöntünk. 1946 óta kezeli 
a tuskósi vadászterületet. 50 éve vezetője a 
vadásztársaságnak! Neve nemcsak élsportoló 
vívóként, de vadászgenerációk nevelésével és 
világrekord gímszarvas .nevelője' ként is is 
mert. Isten éltesse körünkben.
1918. január 16 án, Kompolton született dr. 
Studinka László vadász, hivatásos vadász, vad 
gazda. ítól ornitológus, tudományos kutató, a 
vadászati világkiállítás egyik oszlopa, akit csak 
mostanában kezdünk méltó helyére tenni. 
Neve hivatásos vadászként fogalom és példa 
kép a szakmában.
1934. február 18-án, Budapesten született 
dr. Fodor Tamás. Ornitológusként kezdte a fő
városi állatkertben, majd vadbiológus kutató, a 
Nimród újságírója, a szakismeret leilesztőie és 
népszerűsítője
Nagyok mentek és nagyok jöttek. A sze
mélyekre történő emlékezés mellett je
lentős (vagy érdekes) események is kö
tődnek január-február hónaphoz.
Szervezeti életünk érdekessége az 1965. feb
ruár 5-én, Budapesten megrendezett szocia- 
ksta országok vadászszövetségi elnökeinek 
konzultatív tanácskozása.
1970. január 1-jén megszűnt a vadászterú 
letek apró és nagyvadas besorolásának jogi 
megkülönböztetése ami kibővítette a vadásza 
ti lehetőséget, de a vadkárfelelősséget is. Az 
intézkedés megfelel a vad élőhelyében bekö
vetkezett ökológiai változásoknak, a vadállo
mány szerkezete átalakulásának.
1971. január 1jével megszűnt a MAVOSZ- 
tagság kevert jellege. Eddig a vadász és vadőr 
mint természetes és a vadásztársaság, mint jo 
qi személy egyaránt tagja volt a MAVOSZ nak. 
Ettől kezdve a Magyar Vadászok Országos Szö
vetsége (nevének meghagyásával) a magyar 
vadásztársaságok - kényszertagságon alapuló
- szövetsége lett.
1971. február 1-jén alakult meg (át) a Ma 
gyár Kézilőfegyver-vizsgáló Hivatal. Megje
gyezzük. hogy a fegyvervizsgálat nem ekkor, 
hanem évtizedekkel korábban kezdődött. IA je
lenlegi fegyveráHományunk műszaki állapota 
és a .megfelezett' nyomáspróba bizonyítvány 
ellentmondása eleven gondunk.)
1971 februárjában Fehér Lajos, az MSZMP 
KB tagja, a kormány elnökhelyettese Nimród 
Plakettet adott át az Abádszalóki Vadásztársa
ságnak országos és nemzetközileg is jegyzett 
vadgazdálkodási tevékenységük elismerése 
ként.
1976. január 144n a MAVOSZ látta ven

dégül a CIC NagyvadgazdálVodási Bizottságát. 
E tény jelzi a korabeli MAVOSZ nemzetközi te
kintélyéi és egész vadgazdálkodásunk elisme
rését.
1995. február 24-én tartotta a Bérkilövő és 
Független Vadászok Országos Szövetsége I. 
Kongresszusát latán, amit az új társadalmi 
szervezet ón- és útkeresése jellemzett. 
Feljegyzésre érdemes dátumok a sza
koktatás köréből:
1960. január 4., a Balatonfenyvesen létesí
tett hivatásosvadász képző iskola .születés
napja'. Az elméleti és gyakorlati oktatás egy 
szervezetben és „üzemben' történő helyes 
megvalósítását a korabeli hivatásosvadász gár
da színvonala igazolta. E sorokon keresztül is 
kószóntjuk Eórdógh Tibor urat. az iskola volt 
vezetőjét!
1969. január 1-jén megalakult a Vadgazdál
kodási Tanszék a Soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetemen, dr. Bencze Lajos professzor lakkor 
docens) vezetésével. A tanszék azóta is a ma
gyar vadászati szakoktatás és kutatás egyik 
fellegvára.
Itt emíijűk meg. hogy 1929. január 15 én 
a koronauradalom bensőséges és az országos 
vezetők személyes megjelenésével fémjelzett 
ünnepségen köszöntötte Storcz Mátyás ma
gyar királyi udvari vadásztisztei. Miért ment ki 
a divatból „a szakmai munka' ilyen dismeré 
se? Addig kellene megbecsülni az érdemese
ket. amíg közöttünk vannak.
Február 7-én az id. Fusch Antal emlékver
seny 10 éves évfordulóién a hahatatlan emlé 
kú vérebvezeiő és hivatásos vadász tiszteleté
re a Bafctonfelvidéki EFAG Huszárokelőpusz 
tán rendezett vérebversenyt! Folytassuk e ha
gyományt!!!
Végül a vadászati kultúra köréből emlé
kezzünk meg 1976. január 1-jére: azóta 
„színes' lap a Nimród; a technikai lehetőség 
kapui nyitott a tartalmi fejlődésre amely aztán 
Európa hasonló lapjainak élvonalába emelte 
Etfel összefügg a Nimród Fotóklub megalaku
lása 1980. február 23-án Nagygyörgy Sán
dor elnökletével és művészeti vezetésével.
1992. január 1-jén megjelent ez 8 lap mely 
a Vadászati Kulturális Egyesület hátterével, 
szellemiségével a most olvasható gondolatok
nak „fő profiléban ad helyt.
Emlékezzünk meg az 1992. február 17-én, a 
HM Művelődési Házban megnyílt tárlatról: a 
művész fiinti Lászlót aki egyként tudóit vadá
szati felügyelő lenni (Fejér megyébenl és a va
dászat képzőművészet természetes kapcsolatát 
nemcsak vallotta, hanem magas színien gya
korolta is.
Megemlékezésünk a január-februári je
les napokról az adatgyűjtés rendszerte
lenségét és gyermekbetegségét tükrözi. 
Reméljük, hogy a szorgalmas - és a 
tisztelt Olvasó segítségére is számító - 
adatgyűjtés kiegyensúlyozottabb vi
sszaemlékezést alapoz meg, és az idő is 
csiszolni fogja mondanivalónkat.
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KAKUKKTOJÁS
Szerkesztőségünk és a Duna TV Hubertus vadászati magazin közös vetélkedője

A JA N U Á R I HELYES M EG FEJTÉSEK :
1/B A házi görény a kakukktojás, mivel egyedül ez a vadfaj az ősho

nos hazánkban.
2/B A kajtár(ok) kifejezés a vadrécék költési időszakában a külön 

csoportosuló gácsérokat jelenti.
3/B A hattyúnyak (Weber-féle berlini tőr) egy ma már nem használ

ható, élve fogó csapda.

A HELYES M EG FEJT ÉST  BEKÜ LD Ő K  KÖZÜL A  NYERTESEK:
- A Papp-Gumi Pápa cég egy garnitúra terepgumiját - Szecsődi 

György (Komárom) szerelheti fel autójára.
- A Concorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a jövő évi, 

salzburgi vadászati kiállításra szervezett társasutazásán Hidasi Ló
ránt (Lajoskomárom) vehet részt.

- A NIKE-Fiocchi Lőszergyártó Kft. 200 darabos sörétes lőszercso
magját ifj. Háfra László (Táborfalva) viheti haza, amennyiben ren
delkezik fegyvertartási engedéllyel.

- A Mezőgazda Kiadó könyvcsomagját (Vadászati enciklopédia, A 
magyar vadászat története, Erdőgazdák könyve, Macska- és kutyabe
tegségek...) Tusán Orsolya (Gödöllő) mondhatja magáénak.

- A Terraprint Kiadó könyvcsomagját (Páll Endre, Szabolcs József, 
Bencze Lajos legújabb köteteit és az Újabb ötven vadász emlékeiből 
c. gyűjteményt) Fejes László (Fehérgyarmat) nyerte.

- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomagjának nyertese 
Hederics Márton (Nagykanizsa).

- Mata Pál gravírozott ólomkristály korsójából Bárdos Tibor (Ózd) 
ihat.

- Ádám Jenő eddig megjelent könyveit Húsz Endre (Szombat
hely) olvashatja.

- A Skicc Reklámstúdió Kft. nyereményét (Rakk Tamás könyvét) 
Némethy András (Esztergom) rakhatja a könyvespolcára.

- A Magyar VADÁSZLAP egyéves előfizetését Jankó Ferenc 
(Orosháza) takaríthatja meg.

Gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények - értesítés alapján - 
vehetők át szerkesztőségünkben.

FEBRUÁRI KÉRD ÉSEINK
E havi kérdéseinket dr. Csányi Sándor, a GATE Vadbiológiai és Vad
gazdálkodási Tanszékének vezetője teszi fel.

1. Melyik a kakukktojás az alábbiak közül?
A) Barkácsolás
B) Pedzés
C) Kakatolás
D) Riglizés
2. M i a rókamái?
A) A róka folyós ürüléke szüret idején
B) A róka bundájának majdnem fehér hasalji része
C) Rókacsali

3. M i a mázfa?
A) A macskabagoly ürülékkel borított pihenőfája
B) A vaddisznódagonya körüli dörgölődző fa
C) Bőrkikészítésnél használt eszköz.

A helyes válaszokat a Duna TV Hubertus vadászati magazinjának 
március 7-ei adásában (ismétlés 9-én reggel), valamint következő 
számunkban közöljük.

A megfejtéseket - február 15-éig - nyílt levelezőlapon kérjük be
küldeni a 1245 Budapest Pf. 1209 levelezési címre. A levelezőlapra 
három - az önök által kiválasztott - betűt kell írni.

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
A  köze lm ú ltban  e lnökké  vá la sz 
tott S u c h m a n  T am ás privatizáci
ó s  m in iszte rtő l so k a n  azt várják: 
hozzájáru l a  vadászat, a  vad ga z 
d á lkod á s, a va d á sz tá rsa sá go k  ér
dekeit szo lg á ló  vadásza ti törvény 
m ie lőbb i m egszü le té séhez. M á 
s o k  ú g y  vélik: a  m in iszte r e ln ö k 
sé ge  b iztosíték  arra, h o g y  a vad á 
sza t továbbra  is  a  k ivá ltsá go k o sé  
legyen. Erről, va lam in t a vadá llo 
m ány  c sö kke n é sé rő l,  a  v a d á sz 
tá rsa d a lo m  fe lh ígu lá sá ró l,  a  vad 
o rzó k  p u szt ítá sa iró l b e szám o ló  
írá so k  is  m egje lentek az e lm últ 
hetekben.

„Az Országos Magyar Vadászati Véd
egylet, amely 40 ezres taglétszámával 
az ország legnagyobb, vadászokat (va
dásztársaságokat - a szerk.) tömörítő 
szervezete, a múlt év végón Suchm an  
Tam ás privatizációs minisztert válasz
totta elnökévé Az eseményt minden 
érintett példátlannak minősítette, mi
vel a szervezet fennállása óta első íz
ben fordult elő többes jelölés, és mert 
az eredeti állásponttal ellentétben 
mégis vérbeli politikust ültettek az el
nöki székbe - olvasható a Népszava 
Suchm an  Tamás, a fővadász című 
cikkében. Az MDF-es színész-politi- 
kus, egykori országgyűlési képviselő. 
Bánffy György leköszönő elnökként

így értékelte a Népszavának a meleg- 
váltást: "Tagadhatatlan, hogy a vadá
szat mindig politikai kérdés volt. Sze
rény személyem 8zt az elnőktípust tes
tesítette meg őt éven ét, aki sok időt 
és energiát áldozott a védegylethez 
tartozó vadászok bajainak megoldásá
ra, akik egyébként legfőbb feladatul 
azt szabták rám: a politikai indulatok 
fölött korrigáljam a vadászati törvény- 
előkészítést. Suchman úr nyilván más
fajta módszereket gyakorol majd el
nökségében. Gondolom, kevesebb 
időt szentel a vadászokra. De politikai 
súlya talán elegendő lesz arra. hogy a 
vadászok érdekeit szem előtt tartó tör
vény szülessen az idén.« Bánffy 
egyébként önvédelmi lépésnek nevez
te azt. hogy a kormányzó párt egyik 
vezető politikusát választották meg el
nöknek. Aggálya mindössze az. hogy a 
máig létező politikai indulatok erőseb
bek lesznek, mint a szakmai szempon
tok, és az erdőprivatizécióhoz hason
lóan bekövetkezik az a nem kívánt fej
lemény. hogy az új tulajdonosok ke
gyetlenül kiirtják a vadállományt."

A nógrádi vadállomány csökkenésé
ről. a vadásztársadalom felhígulásáról 
ad hírt Garázda vadásztársak  cím
mel a M a i Nap. „M ára erősen csök
ken a hajdani gazdag nógrádi vadállo
mány. Romlik a minősége is. Régeb

ben hosszú várakozás és szigorú vizs
ga után válhatott valaki vadásszá. Ma 
azok vannak előnyben, akik hozzájut
hatnak a meglehetősen drága felszere
léshez. Innen egyenes út vezet a va
dászmezőkre. a vizsga csupán forma
ság... Ez vezetett a nógrádi vadásztár
sadalom jelentős felhígulásához. Sok 
»sporttárs« nem a vadak védelmétől 
és a szabályok betartásától vezérelve 
űzi kedvenc időtöltését. A helyszínen 
talált állatmaradványok, vérfoltok 
mind arra vallanak, hogy az ismeretlen 
társak egyszerűen semmibe sem ve
szik a vadászetikát. A bátrabb garáz
dák otthon halmozzák fel a finomsá
gokat, olykor még ajándékoznak is be
lőle. Csupán a lőtt vad bejelentését fe
lejtik e l..."

„Egykor nemzeti kincsünknek tekin
tett hazai vadállományunk a hanyatlás 
korszakát éli annak ellenére, hogy a 
vadásztársaságok java része nehéz 
anyagi helyzete ellenére mindent meg
tesz azért, hogy pótolja, javítsa az állo
mányt. Sok csapás éri őket. Ilyen a va
dászati jog, a biztosítótársaságok ma
gas dija, a vadkárok, az energiaárak 
emelkedése, a takarmány és a szaporí
tóanyagok csillagászati árai. Nem be
szélve a lőszerről, fegyverről, ruházat
ról. Ha ez mind nem elég. ehhez jön 
még a határon túlról behurcolt pestis- 
járvány, amely megtizedelte a vadakat.

A Bükk ben nem egy helyen emiatt tö
megével kellett elégetni a kimúlt vad 
disznókat. S ha ez még mindig nem 
lenne elég, besegítenek a vadorzók, 
akik most reneszánszukat élik." - írja 
a Zsaru  M agaz in  Vadulunk címmel.

M á r  Pest határában a vadorzók 
címmel a M agya r H írlap  tudósít az 
orvvadászok pusztításairól. „A  vadál
lomány kipusztulásával fenyeget a fő
város pesti oldalán és az agglomeráció 
településein a rohamosan terjedő orv
vadászat. A legtöbb vadásztársaság 
két éve már 30-50 százalékkal kényte
len csökkenteni az éves kilövési tervet. 
Az orvvadászok a profit reményében 
hurokkal, számszeríjjal, lőfegyverrel 
pusztítják a növendék állatot. Húsát 
aztán a MAVAD-ár feléért veszik át a 
jól menő vendéglők. A vadállományt 
ért kár 1990 óta elérheti a 600-800 
millió forintot. Szakértők hangoztat
ják. hogy a köz- és jogbiztonság általá 
nos romlásán túl elsősorban az átala
kult tulajdonviszonyok, a vadászati jog 
kiszélesítése (bérkilövő társaságok 
alakulása) és a lőfegyverek elterjedése 
tehető felelőssé a helyzetért. Az álla
tok mellett egyre inkább veszélyeztet
ve vannak a vadállomány főállású vé
delmezői is ."

összeállította: K. E.
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AMERIKAI ES ÜEL-KOREAI GYÁRTÁSÚ PMC VADASZLOSZEREK, 
PISZTOLY- ÉS REVOLVERLŐSZEREK FORGALMAZÁSA

A  Hungaro-Arm s Kft. a világszerte ism ert és kedvelt 
NIKKO STIRLING távcsövek kizárólagos magyarországi képviselője. 

Kereső- és céltávcsővek, távcsőszerelékek széles választékban, 
kedvező áron kaphatók nagykereskedéseinkben:

9022 Győr. Apáca u. W. Telefon: 96/313 040. 1045 Budapest. Chinoin u. 20. Telefon: 20/348 826
valamint kiskereskedelmi boltjainkban — Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok

9022 Győr, Apáca u. 14. Telefon: 96/328-876. 9700 Szombathely, Géfin Gy. u. 20. Telefon: 60/375-487.

Rettnec JagdQi/Reisen
// M

ELOSZOR UTAZIK AFRIKABA?
KAPITÁLIS VARACSKOS KAN 

DÉL-AFRIKÁBAN!
A FŐVÁROSTÓL ÉSZAKKELETRE. 80 KM TÁVOLSÁGBAN 
JELLEGZETES NAMÍBIAI FARM. CSALÁDIAS LÉGKÖR.

A LEGKEDVEZŐBB ÁRAK!
KUDU. ORYX, SPRlNGBOCK. HARTEBEEST. VARACSKOS KAN

ÉS EGYÉB VADFAJOK.
1 VADÁSZ 1 VADÁSZKiSÉRÓVEL DM 250-/NAP, VADÁSZ
2 VADÁSZ 1 VADÁSZKiSÉRÓVEL DM 200.-/NAP. VADÁSZ

NAMÍBIA-OKUJE FARM!!!
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,-

TOVÁBBt KILÓVÉSI LEHETŐSÉGEK: KUDU. IMPALA, GNÚ. 
ORYX, ELAND. HARTEBEEST

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

1214 BUDAPEST. II. RÁKÓCZI FERENC ÚT 195-19?. 
TELEFON: 420-5281. 420-5282. 420-5283. FAX: 420-4466

SZŐRMÉS VAD- ES BARANYBOROK
kikészítését és festését, igény esetén montírozást vállalunk. 

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

NYITRAI SZÓRM EKIKÉSZiTÓ ÉS KERESKEDELM I KFT.
Telefon üzenetrögzítővel: 175-9519.

Műhelytelefon: 282-4602 7-15 óráig.

Afrikai vadászatok szervezése kedvező feltételekkel.

NAM ÍB IA  -  ZIMBABW E
8846 Balatonfenyves, Kossuth u. 11-12. 

Telefon és fax: 85/363 054

Sörétes, goiyős maroklőfegyverek. célKSvő pisztolyok fcuiöntcgos kaliberben is 
légfegyverek, gáz- riasztőp'sztolyok nagy választékban.

Engedély nélkuU hatástalanított fegyverek, Flobert pisztolyok 
Vadászati és turisztikai kiegészítő felszerelések.

,civdeti U§A M1LITARY- ós egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek 
M inden héten kedvezményekkel, 

m eglepet ósekkel várjuk vásárlóinkat.
A OíSZKON TÁRNÁI IS OLCSÓBBAK VAGYUNK!

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ MIRAGE SORET6S LÓSZERLK 
(12. 16. 20 kaUbO'bcn) 24,- Ft*<Jt>

ÍK

%
1077 BUD APEST. W E SS E L É N Y I U 74. TELEFO N : 322-4002 

N YITVA TARTÁS: H étfő csütörtök: 8.30-17 00. péntek: 8 30-14.30



HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ, M EGRENDELHETŐ!

A  vadászvizsga hivatalos tananyaga a

VADÁSZISKOLA
(Á r  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 í
C ím ü nk  1051 BtKtep**!. H éóoc utc* 34 T tM on 111 9608 U l  Jfa i: 131-4790

EZ A SZAKUZLET
V A D Á SZ -  É S  M A R O K L Ő F E G Y V E R E K

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

Hirtenberger lószerek. Fegyverjavitás.
- O LC S Ó  B IZ O M Á N Y O S  F E G Y V E R E K  -

-  V A D Á S Z R U H Á K  N A G Y  V Á L A S Z T É K B A N  - 
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 

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

LOTTVAD FELVÁSÁRLÁS
VADHŰTŐHÁZ KFT.

8900 ZALAEGERSZEG, TESKÁNDI U. 36. 
TELEFON ÉS FAX: 92/311-333

• •

LEGYEN A PARTNERUNK!

KÖNYV
ÁDÁM JENÓ KÖNYVEI 

..KANYARGÓS A VADÁSZÖSVÉNY'' 450.- FT. 
„ÉN AVÉTT VADÁSZKALAPOM" 450,- FT. 

„KÖDÖS TÁJAK. KÖDÖS VADÁSZATOK'' 550,- FT. 
„VERSEIMBŐL" 150.- FT.

+ POSTAKÖLTSÉG.

MEGRENDELHETŐK ÉS MEGVÁSÁROLHATÓK 
A „ZERGE-VADÁSZ BT.” 

IRODÁJÁBAN: 1078 BUDAPEST. NEFELEJCS U. 41. 
TELEFON: 342-0579.

Fuchs Antal

Mindörökké
Vadászat, mint hivatás és elhivatottság

című könyv megrendelhető 850 Ft + postaköltség 

S o lt i Könyvkiadó és T erjesz tő  2101 G ö d ö llő  pf: 418

A

T E R R A P R IN T  K IA D Ó  V A D Á SZ A T I K Ö N Y V  A JÁ N LA T A  
M E G R E N D ELH ET Ő K : 1025 Bud ap est, C im balom  u. 6/B. 

M EG V Á SÁ R O LH A T Ó K : 1142 Bud ap est, Tengerszem  u. 40/A.
Tel.: 251 9 2 92

KAPHATÓ KIADVÁNYOK
Je l Cím Ár
Zh Zórög a haraszt (Rózsahegyi Kálmán) 220,-
Aé Apám és én száz éven át vadásztunk (Szabolcs József) 650.-
Kt Kódős tájak, kódos vadászatok (Ádám Jenő ) 550,-
Vé Vadászélmények és kopjafák (dr. Saád Ferenc, első 

kiadás) 650.-
C s A „Csodaszarvas" (gróf Széchonyi Ferdinánd. 

1. magyar kiadás) 750.-
Ut Újra megtelt a tarisznya (Páll Endre) 650,-
S p Szól a puska (Bársony István, előszó: Bányai József) 180.-
U o Újabb ötven vadász emlékeiből (szefk.: Tálosi István) 850.-
N v Vadászatról nem csak vadászoknak (dr. Bencze Lajos) 900;-
H u Hamu alatt (Beregszászi G yö rg y)^ ,. 750,-
K I 8 db-os color vadász üdvözlőlap (30 Ft,'db) 180,-/garn.
Ln Lapnaptár (vadász-horgász, holdnaptár) A/7. 4 oldalas 18.-
M k Magaslesen (rtam (Tóth Ferenc) 650,-

MINDENT egy helyen, a STEFAN KFT-nél
SZEK SZÁ R D O N  - 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos u. 32.

Telefon: (74 ) 319-609 
Vadászbolt: vadászfegyverek, önvédelm i fegyverek, lőszerek, fegyverek

bizom ányi árusítása.
Trófeabírálat - fegyverjavitás, belóvés - vizsgáztatás - távcsőszerelés -

> fedett lőpálya - terep lőtér.
N yitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szom baton 9-12 óráig.

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

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

AZ OLASZ RC ÉS NORMA LŐSZEREK 
KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁSA

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

Jó  vérvonalú CSEH (nem szlovák!)

NAPOSFÁCÁN
május 14 tői június 15-ig 130 Ft + áfa 
június 16-tól július 10-ig 120 Ft + áfa 

július 11-től 90 Ft + áfa + 4 %  térítésmentesen. 
Megrendelés, felvilágosítás: ARBOR COOP KFT., ifjú Árkosi Zsolt 
Balatonfenyves, Vlzház u. 3. Tel.: 85/362 066, fax: 85/361-261
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Puska töltény
Fácánvadászatra gyülekeztünk 
nemrégiben, már ha gyülekezés
nek lehet nevezni azt, hogy három
négy ember összejön egy-egy alka
lommal. Bizony, mióta kevés a ma
dár, csak a kutyák kedvéért jár ki 
néhány megszállott, bár sokszor a 
kutyák is eltűnődnek rajta szerin
tem, hogy vajon miért is járjuk az 
üres határt.

Az egyik cimbora mosolyog
va mustrálja tele töltényövemet: hát 
ennyi fácán azért biztos nem lesz!

És akkor? Járjak csak fél töltény
övvel? És ha az egyik patak tele 
lesz kacsával? Vagy kóborló kutyák 
keverednek elénk? Nincs bosszan
tóbb dolog, mint amikor az ember
nek elfogy a lőszere.

Az ártatlan megjegyzés felidéz 
bennem néhány saját és mások ál
tal megírt tapasztalatot.

Egyszer egy német törzsvendé
get vadásztattam bakra. Délután 
valami ok miatt a szokásosnál ké
sőbb indultunk. A vendég egy ba
kot láblövésscl sebzett, majd a si
ma tarlón menekülő bakot a negye
dik golyóval, egy szerencsés nyak
lövéssel helyben marasztotta, már 
kétszáz méteren felül. Ahogy zsi- 
gereltem, közölte velem, hogy: na 
még egy bakot lőhetünk. Mert? 
Már csak egy töltényem maradt.

Micsoda, csak ötöt hoztál? Igen. 
de nem baj, egy töltény elég egy 
bakra.

A köztünk lévő régi jó viszony 
feljogosított egy kis vitára.

Nem, úgy látom, négy töltény 
elég egy bakra. Hány éve is vagy te 
vadász?

Nevetett.
De cigaretta az van nálad elég. 

ugye?
Hát igen. tapogatta meg a zsebé

ben lévő bontatlan dobozt.

Azóta minden indulás előtt meg
kérdezem a vendéget, még akkor 
is. ha bikára megyünk, hogy áll lő
szerrel, és tíz alatt nem indulunk 
el. A legtöbb tiltakozik. Á, öt da
rab elég, nem kacsázni megyünk. 
Hát nem is. Ilyenkor mindig elme
sélem a mesterlövész históriáját. A 
mesterlövész többed magával és fe
leségestül egy 375-ös H&H Mag- 
nummal érkezett, valamint több 
emberre elegendő önbizalommal. 
Elmondta, hogy ő kispuskával 
NSZK-bajnok, szóval ez a kaliber 
és ő, szegény bikának nincs sok 
esélye.

A vendéget, súlyának megfelelő
en a vadászmester vadász tatta, aki 
szintén mesterlövész volt... A ven
dég amúgy elsőbikás volt, de nem 
adta alább tíz kilónál.

A kiválasztott bika ütötte a mér
téket, jó terpcsztés. kormos nyakú, 
vastag hangú, öreg tizenhatos, 
megjelenése hozni tudta egy negy
venkét fokos vadászláz kialakulá
sának paramétereit. Vadászaink 
még sötétben felültek a bőgőhely 
melletti szalmakazalra. A bőgő- 
hely egy kukoricással határolt ré
patábla volt. A vendég csak két töl
tényt rakott a tárba, mondván, 
hogy ez bőven elég, a másik mes
terlövész egyetértőén bólintott. A 
tölténytartó mellettük feküdt a szal
mán, a felesleges patronokat rejte
getve. Ott is maradt, miközben ők 
lecsúsztak a lesről, hogy a hajnal 
első sugarainál, a kukoricaszélbcn 
rácscrkcljenck a közelíteni nem 
akaró rudlira.

Az akció mesterien sikerült, úgy 
százötven méterről készülődtek a 
lövéshez - a bika mély hördülések- 
kcl terelgette a teheneket - és 
ahogy a vadászmester később el-

nélkül
mesélte, a vállára támasztott pus
kacső igen számottevően kilengett 
a szélrózsa minden irányába. A 
ménkű nagy durranásra a megzava
rodott szarvasok befutottak egy kis 
mélyedésbe, és a bika most mint
egy száz méterről kínálgatta az ol
dalát. Nem tudta, kivel áll szem
ben...

A második lövés sem tett benne 
több kárt, mint az előző, és a szar
vasok lassan kocogva beváltottak a 
kukoricába. Barátaink üres puská
val élvezték a látványt. Lányos za
varukban még a tölténytartót is a 
kazalon hagyták. Később kerestük, 
de szőrén-szálán eltűnt. Láttam 
már sok elszontyolodott vadászt, 
de ilyent, mint a mi mesterlövé
szünk, azóta sem. Még valahogy a 
hangját is elvesztette. Azt hiszem, 
rájöhetett, mi a különbség a céltáb
la és a bőgő magyar szarvasbika 
között. Remélem, azóta nem két 
tölténnyel jár vadászni...

Széchenyi Zsigmond sem tudta 
volna az ugodi disznóhajtás, tizen
hat disznó, egy róka rekordteríté
két produkálni, ha nincs nála har
minc lőszer, és még ez is kevésnek 
bizonyult. Lehet, hogy ilyen lehe
tőség egyszer sem adódik életünk 
folyamán, de ha mégis adódna, hát 
azt a kudarcot sosem felejtenénk 
el. Egy elszalasztott kivételes él
mény mindig fájóbb, ha saját hü
lyeségünknek köszönhetjük.

Ha vadászni indulunk tehát, ne 
hallgassunk mindenféle mesterlö
vész-filozófiára. Vigyünk elegendő 
lőszert magunkkal, még akkor is, 
ha mások ezt megmosolyogják. 
Mert a vadászaton minden előfor
dulhat. Sőt, mindennek az ellenke-

(VAD)CSAPÁSON
Az utóbbi idókban egyre többet tehet hal
lani és olvasni a vadásztársaságok 6s a 
helyt rendőrség kiváló együttműködésé
ről. Ez történt Somogy megyében is. ahol 
több vadásztársaság tart a rendőrséggel 
közösen éjjeli teaileteUenőrzéseket.

Az alábbi történet is Somogy megyében 
egy esti területi ellenőrzés során játszó
dott. a mólt év végén

Egy dűlőúton alakították ki az egérfo
gót. amelybe nem sok idő elteltével begór • 
dóit egy magyar és egy osztrák rendszá 
mű autó. A magyar „vezető" nem tudta 
sem magát, sem ped<g az autóját igazolni. 
Arra a kérdésre, hogy mi járatban vannak, 
mindkét náció részéről az volt a válasz, 
hogy a közeli szőlőhegyről érkeztek. A kö
vetkező kérdésre, miszennt van-e valaki
nél vadászfegyver, mindkét részről egybe
hangzó „nem" volt a válasz. Az autók át
vizsgálása során azonban más lett a le
ányzó fekvése. Láb mellöl három golyós 
fegyver került elő Ebből kettő üresen, egy 
pedig cső alá töltve és fesztelenitva Ettől 
kezdve már a KMB-*rodán folytatódott a 
„beszélgetés". Az osztrák vendégvadá
szok érvényes fegyverbehozatali enge
déllyel és meghívólevéllel rendelkeztek. 
Vadászati engedélyüket és a vadászati 
szerződésüket azonban nem tudták bemu
tatni. mondván, hogy ezeket a szintén 
osztrák vadászati iroda képviselője hozza 
majd magával, akinek csak a nevét tudták, 
a címét és telefonszámát nem.

Az is színesíti a dolgokat, hogy a meghí
vólevél egy jó nevű magyar vadászatszer
vező iroda fejlécével volt ellátva, de a pe
csét idegen, jószennt olvashatatlan volt. 
Időközben kiderült, hogy az iroda az iratot 
egy előző évi őzbakvadászatra adta ki, egy 
osztrák vadászatszervező nevébe, de nem 
lett felhasználva, mén a hivatalos vadá
szatért fizetni is kell. így pedig a dátumot 
átjavítva, bármikor be lehet hozni a gyíkle- 
sőt a határon.

A hívatlan vendégek a kihallgatás során 
elmondták, hogy nincs mit titkolni szándé
kukat illetően, ugyanis az új vadászati tör
vény életbe lépésekor meg akarják venm a 
területet, és ezúttal éppen területbejárást 
tartottak. Talán a próbavadászatra is sort 
kerítettek volna, ha n ncs az ellenőrzés. 
Nem hiszem, hogy az előzőekhez valami
lyen kommentárt kellene fűzni, de a törté
netnek ezzel nem volt vége

A szabadcsapat magyar kirongőzija 
ugyanis megsértődött, különösen azért, 
mert a hőn szeretett, vádoló szerszáma 
egy időre lakat alá került.

Ezért a bosszúállás új módszerét eszelte 
ki. Időt. üzemanyagot nem sajnálva, a te
rület műútról elérhető részein cirkálva, 
gépkocsival reflektorozta vég»g a terüle
tet, hogy a térsaság bérvadásztatását 
akadályozza.

Valószínűleg nem olvasta a 8/1993. FM- 
rendelet 6. sz. melléklet 1/b pontjának 34. 
bekezdését, amelyben mindez tilos.

Sajnos a rosszak nem nyerték el bünte
tésüket. mert csupán egy sima szabály- 
sértés történt, a fegyverek tokból való ki
vétele miatt.

Azért egy kicsit belegondolva az új vad
gazdálkodási bírságokba, a tevékenységü
kért trófeablráiati szempontból megérde
melnének mondjuk minusz 2 pontot.

Az osztrákok elhajóztak, lehet, hogy a 
jövő héten újra jönnek más területet meg
nézni. Az esetük sem egyedi, de ez állam- 
polgárságtól független, mert ezek bizo
nyára itt is ott is áthágják a szabályokat. 
(Kérdés: miért nem büntetik az osztráko
kat a közlekedési szabálysértéshez hason
lóan? Ausztriában ugyanis cseppet sem 
elnézök a mi szabálysértőinkkel. A szerk. 
fnegj.l

A vadásztársaság köszöni a helyi rend
őrség dolgozóinak a segítséget, amellyel 
ezúttal a természet értékeit, a vadállo
mányt szolgálták és védték.

Kelemen

zője is...
Várszegi József

F.I.E.R., az új vaddisznós töltény
A M UNICAR francia lőszergyár 
az ism ert elvektől teljesen eltérő 
lövedéket dobott piacra. Sörétes 
fegyverrel rendelkező vaddisznó
hajtások szerelmeseinek ajánlja 
elsősorban.

A F.I.E.R. lövedék sokkal pon
tosabb, mint az eddig ism ert, sö
rétes fegyverbe tervezett lövedé
kek. A  lövedék négy részből áll. 
A  műanyag köpenyben helyezke
dik el a kemény sárgaréz mag és 
az azt körülvevő lágy ólomkabát. 
A  műanyag köpeny szerepe a 
csőben a fojtás és a lőporgázok 
töm ítésén kívül a lövedék védel
me. Amikor a csövet elhagyja a 
lövedék, a műanyag egy ideig a 
fémrészekkel együtt repül, és 
csak kisebb akadályokkal való 
ütközés során válik le a fémmag

ról, ezzel a lövedék eltérítését 
akadályozza.

A sárgaréz mag a becsa
pódáskor viszonylag kis alakvál
tozással hatol mélyen a vaddisz
nó testébe, az ólomkabát pedig

ezt a hatást még fokozza, a va
dat nem roncsolja.

A lövedék sebessége a csőtor
kolattól 2,5 méterre 430 méter 
másodpercenként, ami kb. 10 
százalékkal nagyobb, mint a ha
gyományos sörét töltet sebes
sége.

A lövedék keresztmetszetére 
eső energiája viszont két és fél
szerese a hasonló célra szerkesz
tett lövedékeknek.

A lövedék e2er méter távolság
ra képes elrepülni, így használat 
során a golyós lövések biztonsá
gi előírásait kell betartani, és 
egyelőre csak a 12/70 kaliberű 
fegyverekhez gyártják. A  lőpor
gázok által kifejtett nyomás nem 
terheli túl a fegyverek csövét.

F lu c k  D é n e s
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KOCA NÉLKÜLI „TERÍTÉK''

... sem ér a disznóhajtás teríték nélkül. A nagy hó miatt eredmény
telen hajtás után helycserés támadással az erdészek feküdtek a 
terítékre. Első sorban a „nagy kanok” ...

FOTÓ POISTER

V a d á sz b á lt  rendez a  V a d á sz„Élhettek volna" címmel nyílt kiállítás 
a szigorúan védett állatok elkobzott 
trófeáiból január 20-án Keszthelyen, a 
Helikon Kastélymúzeumban. A tárlatot 
dr. laja Ferenc környezetvédelmi és te
rületfejlesztési miniszter és Arnold Mi
hály. a Vám- és Pénzügyőrség Orszá
gos Parancsnokságának vezetője, altá
bornagy nyitotta meg. Dr. Tardy Já 
nos, a természetvédelmi hivatal elnöke 
és dr. Czoma László múzeumigazgató 
köszöntőié után a népes közönség 
megtekinthette a Washingtoni Egyez
mény tiltása ellenére elejtett és keres
kedelmi forgalomba került farkas- és 
medvebőröket, koponyákat, tengeri 
teknősöket, kígyóbőröket, a veszé
lyeztetett fajok mintegy ezer lefoglalt 
tárgyi emlékét. A kipusztulás szélén 
álló fajok védelme mindon jó érzésű 
embert - vadászt és természetvédőt - 
a védelem hatékonyságénak növelésé
re sarkallja, így éppen a figyelemfölkel- 
tés volt a tanulságos tárlat megrende
zésének oka. A kiállítás júniusig tekint
hető meg.

(Folytatás a 3. oldalról)

Az idei tói Békésbe nem csak árvizet, ha
nem hóvihart is hozott. Az elmúlt évek
ben valahogy megt/oktuk, hogy nincs 
igazi telünk, leszámítva egy-két zord na
pot. Dián János, a kondorost Dolgozók 
Vadásztársaság vadászmestere - főállás
ban a Békés Megyei Vfadászszöuetség 
szarvasi bemutató vadgazdaságának ve
zetője - így emlékszik vissza a téli sze
zonkezdetre:

- Az első hófúvás november 6-án tört 
ránk. végigsöpört a határon. Az orkán- 
szerű szél miatt a fácánok nem tudtak fel
gallyazni a fákra, ezért a földön próbál
tak elbújni, menedéket keresni. A csa
tornapartok. nádas, bokros területek je
lentettek valami védelmet, de egyúttal 
megfogták a havat is. Sajnos nagyon sok 
madarat temetett be a hó nálunk, de a 
nagyszénást vadásztársaságnak is voltak 
veszteségei.

Decemberben a megyében 18-19 havas 
nap volt, nem csoda tehát, hogy a va
dásztársaságok a szokásosnál is többet

K ö n y v k lu b  m á rc iu s  2 -án , s z o m b a 
ton . A  bá lra  k o r lá to zo tt s z á m b a n  
lehet Jelentkezni a  Z e rge  B t. c im án ,  
1 0 7 8  B u d a p e st,  N e fe le jts  u. 41.

„A  tátrai zerge" címmel kiállítás nyílt a 
Magyar Mezőgazdasági Múzeumban, 
amelyet a szlovákiai hontszentantah 
Vadászati Múzeummal közösen ren
deztek. A látványos, tematikus kiállí
tás március 3-áig tekinthető meg a 
Vajdahunyad várban, naponta 10-töl 
16 óráig. (Hétfőként a látogatás szü
netel.)

•
A  V a d á sz a t i K u ltu rá lis  E gy e sü le t  é s  
a  Tolna m e gy e i V a d á sz  sz ö v e tsé g  
ren dezé sé ben  feb ru á r 9 -án  18 ó ra -

etettek a határban. A kondorosiakkal 
december 30-án találkoztunk a vadász
háznál. a két MTZ traktor és az UAZ du
gig megpakolva lucernával, szemes ta
karmánnyal. A kis csapat: Dián János. 
Zöldi Béla fövadász. Szentesi Béla és 
Horcsák György hivatásos vadászok, 
Maczik Mihály, a társaság elnöke. Majo
ros Pál és Szmka György sportvadászok 
megbeszélik a menetrendet, aztán irány a 
határ.

Csorvás felé indulunk, a földút felvág
va. mintha egy hegység makettasztalán 
közlekednénk. Pattognak a gépek, fo
hászkodunk. hogy ki ne törjön valame
lyik kerék, de a vadászok védőszentjei 
velünk vannak, sorra bukkannak elő az 
őz- és fácánetctők. Az Erzsébet tér, az Il
ka tér. az Istvűny tanya, majd a Nagyma
jor következik. A kisebb-nagyobb erdő- 
foltok, vadbúvók vonzzák a nyulat. fá
cánt, őzeket, a mai etetés a vadásztársa
ság szívében volt. Mintegy 50 etetővel 
végzünk, de kerül széna az utak szélén 
fagyoskodó kökénybokrokra is. hiszen in 
a nyulak könnyen elérhetik a táplálékot.

fő  tém ája  a  vad á sza t i ku ltú ra , a  v a 
d á sz a t  etikája. A  Tolna m e gye i v a 
d á sz tá r s a s á g o k  környezet- é s  ter
m é sze tvé de lm i fe le lő se in  k ív ü l a  
ren dezők  sz íve se n  lá tn ak  m in d e n  
érd ek lődőt.

Február 15-éig adhatók be a jelentke
zések a NATUREXPO 96 keretében 
sorra kerülő „Biológiai erőforrások 
fenntartó hasznosítása" elnevezésű 
tudományos konferenciára, amelyet 
augusztus 26-29-e között a Magyar 
Tudományos Akadémián rendeznek 
meg négy témacsoportban. A máso
dik témacsoport a vadvédelemmel és 
vadgazdálkodással kapcsolatos tudo
mányos eredményeket kívánja bemu
tatni az állományfelméréstől és az álla
tok élőhelyét óvó programoktól a 
nagyszabású regionális vadgazdálko
dási elképzelések kifejlesztéséig.

J a n u á r  2 1 -2 8 -a  közö tt rendezték  
m e g  K esz th e lyen  a  P a n n o n  A grá r-  
tu d o m á n y i E gy e te m e n  é s  a  H e lik on  
S z á lló  ko n fe re n c ia te rm é b e n  a  X I I I .  
V a d á sz a t i Téli Egye te m et. A  h aza i 
é s  k ü lfö ld i résztvevők  tá jé k oz ta tá st  
k a p ta k  a  vadvéde lem rő l, v a d g a z 
d á lk o d á sró l,  v a d á sz a tró l s z ó ló  tö r
vényjavasla tró l, a  te rm észe tvéde 
lem rő l, a  N A T U R E X P O  9 6  N e m z e t
köz i K iá llítá sró l,  a  va d á sz lő sze r-  
gy á rtá sró l,  az  e rd ők  vad e lta rtó  ké
p e ssé g é n e k  új m e gköze lité sé rő l, az  
erdei vad k á ro k  id ő sz e rű  ké rd é se i
rő l, a  v a d rá g á s  k ia la k u lá sá n a k  o k a 
iról, a  m a g y a r  vad ke re ske d e le m  
helyzetéről, a  sportlövésze trő l, a  
tró fe a b írá la to k  gyak o ria tá ró l. A  Té
li E gy e te m  „ h a l lg a tó i"  e llá to g a tta k  
G yu la jra , a h o l a  d á m g a z d á lk o d á s -  
sa l,  B a la to n fü z fő n  a  lő sz e rg y á r tá s 
s a l ism e rke d he tte k  m e g , é s  m e g te 
k in te tték  dr. N é g y  Endre  b a la to n -  
e d e r ic s l a fr ik a i m a g á n g y ű jte m é 
nyét, v a la m in t  a  F e ste t ic s  K a s té ly 
b a n  a z  a fr ik a v a d á sz  W in d isc h -  
G rötz  h e rce g  K e sz th e lyn e k  a d o m á 
nyozott tró feagyű jtem ényét.

Délután 3 óra is elmúlt, amikor vissza
érünk a vadászházba. Jólesik az átfázott 
testeknek a néhány pohár lélekmclcgítő, 
majd az újévre koccint pezsgővel a kis 
társaság.

Dián Jánossal január 19-én beszélget
tünk a bemutató vadgazdaság irodájában, 
miközben hátunkat nekitámasztottuk a jó 
meleg cserépkályhának. A határból elil
lant a hó. a kéthétnyi felmelegedés után 
csak a hideg jött vissza. A vadetetcst a 
kondorosnak sem fejezték be. folyamato
san gondoskodnak az utánpótlásról. 
Mindez természetes, egymás között szól 
sem vesztegetnek rá, annál inkább be
szédtéma a november U-én és 12-én 
megtartón vadászatuk. A társaság tagjai 
és a meghívott vendégek, ha valamelyik 
tag a szokásos évi nagyvadászatra vendé
get hív, akkor csak hajtóként vehet részt 
az ünnepen - 1400 db fácánt. 102 db nyu
lat és 308 db vadkacsát lőttek, több mint 
1800 vad feküdt a gyönyörű terítéken, az 
57 puskás levetett kalappal tisztelgcn a 
zsákmánynak.

Ixnász Sándor

Meleg 
csákányváltás
Lapunk tavaly decemberi számában 
írtunk a Magyar Bérkilövő és Függet
len Vadásztársaságok Országos Szö
vetsége és a Komárom-Esztergom 
megyei Bérkilövő Vadászok Szövet
sége. és a Gerecse Bérkilövő Vadász- 
társaság fácántenyésztési „kísérlete
irő l". valamint mindhárom szervezet 
közös elnökének ABC-ben történt 
tettenéréséről Annak ellenére, hogy 
a cikket még a megjelenés előtt az 
érintettnek megküldtük, a funkció
halmozó közös elnöktől csak a meg
jelenés után kaptunk egy értesítést, 
amely szerint a felsorolt szervezetek 
soronkivüli ülésen határozatban fog
lalnak ..állást". és ezt szerkesztősé
günknek megküldik. Időközben ter
mészetesen szerkesztőségünk len  a 
„bűn-bak". Kovács úr azzal vádol 
bennünket, hogy az egészet azért 
„találtuk k i", mert el akarjuk terelni a 
figyelmet a Csákányospusztai lőtér 
eladásáról.

A  Csákányospusztai lőtérről, 
amelynek eladásával a bérkilövők 
operáltak, az alábbiakat sikerült meg
tudnunk: 1990-ben, az OM VV meg
alakulásával az országos küldöttgyű
lés döntése alapján a szövetségi va
gyont nevesítették. Ezzel a döntéssel 
a megyei kezelésű létesítmények - 
amelyeket a szövetségek tagsága ho
zott létre (lőterek, székházak stb ). az 
országos szövetség tulajdonából a 
megyei szövetségekéivé váltak. A lő
tér kérdésével több megyei küldött- 
gyűlés is foglalkozott, és az a döntés 
született, el kell adni. mert olyan ma
gasak a fenntartás költségei, hogy 
azokat az egyre romié gazdasági v i
szonyok között a megyei szövetség 
tagsága vállalni nem tudta.

Megkezdődött a vevőkeresés, de 
nem volt nagy tolongás. A  több mint 
háromévi „keresgélés", a különböző 
ajánlatok megvizsgálása után a mült 
évben megvásárolta a T+D Kft., 6 
millió forintért. Ennél magasabb aján
lat a szövetség tájékoztatása szerint 
nem volt. Ténykérdés, hogy elmaradt 
az átírás, így az eladó az O M W  volt, 
a befolyt összeget a Komárom-Esz- 
tergom megyei szövetségnek a neve
sítésnek megfelelően átutalták.

Azt, hogy ez sok vagy kevés - nem 
lévén szakemberek - nem tudjuk 
megítélni. Az azonban bizonyos, 
hogy piacgazdasági körülmények kö
zött annyiért lehet valamit eladni, 
amennyiért valaki hajlandó megven
ni. Ha viszont a fenntartási költsége
ket az eladó nem tudja vállalni, csak 
azt teheti, hogy igyekszik mielőbb 
megszabadulni a terhektől. Lehet bí
rálni, latolgatni, a pálya széléről beki
abálni. fontoskodva szimatolgatni, 
hiszen a kibicnek semmi sem drága. 
Dönteni és beleszólni azonban csak 
azok jogosultak, akik a jogszerű tulaj
donosok. hiszen a döntés felelőssége 
is kizárólag az övék.

Az O M VV árpádhalmi vadgazdasá
ga - lapzártánkig - a több mint fél
millió forint értékben átadott ötezer 
naposfácánért nem kapott még egy 
vasat sem. A számlához mellékelt 
nyári átvételi elismervényen egyéb
ként a bérnevelésrc vállalkozó ácsi 
vadásztársaság képviselőjének neve 
szerepel.

Közben a Komárom-Esztergom 
Megyei Vadászs/övetség küldöttgyű
lése határozatában úgy döntött, hogy 
mivel a cél nem valósult meg. nem 
adományoz a Gerecse BkVt-nek 
3000 fácánt, ötezret meg pláne nem.

H

k o r  a  G e m e n c  H o te lb e n  kerü l so r  
arra  a  d isp u tá ra , am e ly  e lőkész íté 
se  az I. O r s z á g o s  V a d á sz a t i K u ltu 
rá lis  K o n fe re n c iá n a k , é s  am e lyn e k

Vad-időben
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A CAMPIONE modellekre 5 év garanciát nyújtunk.
Kaphatók a szaküzleteinkben: Budapest VI., Andrássy út 12. Tel.: 132-3180, 111-5413

Szeged, Stefánia u. 9. Tel.: 62/312-782 Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: 37/311-898
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: 72/313-904 Miskolc, Király u. 2. Tel.: 46/340-040
Zalaegerszeg, Tompa u. 1. Tel.: 92/313-523 Tatabánya, Sztráda üzletsor. Tel.: 34/312-476

valamint viszonteladóinknak a nagykereskedelmi raktárunkban:
1214 Budapest II. Rákóczi Ferenc út 195-197. Tel./fax: 420-4937, 420-4938

I f c c r t i t c r  c s  f j n j i t o
NIM RÓD KFT.

Megérkeztek a CAMPIONE sörétes vadászfegyverek!
79 900,- Ft 
86 900,- Ft 

103 900,- Ft 
112 200,- Ft

Kétbillentyűs ejektor nélkül:
Egybillentyűs ejektor nélkül (szelektív elsütő billentyű) 
Egybillentyűs ejektoros
Egybillentyűs-ejektoros 5 db cserélhető szűkítéssel 
Csőhossz: 70 cm, a zártest és a cső hidegen kovácsolt acélból készült.

M EGJELEN IK  HAVO NKÉNT 
A  HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN

ffo7*»iasztó  C ta k ö  Sán d o r Fele*-3» »zer*a*ftö H om oftA iy Z tom b or I*rv*/d«/arfc*tZt6 
Kun G ábor • fotöc-oort* R oU tar QabcW üa • Szarkat/tó tép  lu k é c tn é  K o c a *  M r
ri«nna • A  w«'ki>«zt6aég fevtlazét* cérna. 1246 B u d ap a tt R f. 1209 K*a<Ha a Vadászat Kultúrát* 
Egy#»utat faialóa K .X J6  *  V X E  uv igazgató)# A  é t a  Cfett: 1054 8 ud »p «rt
V .H o n v é d u  8 IV  am . 3. W o n é * ía * :1 3 1  4368 A M ag y* V A D A S2 lA PaW .z a tt*tó  a 
d< pOftlM iiaKdnyon" • kve4e/*n cérnán vagy é lu U lé iM l i<  A G R 0 8 A N K  Rt.-nél
vazatatt 213-98629-19677079 70020012 u A m ú  atém lára .
Tatjaazti a M lR K f R R t., • ! N H  R t. é t  t i  a lttm tth r ta rjaartók .
C lö fittté t i d l) agyévra : 1440 Ft.

IS S N  1215 6169

Ath#A##um Nyomda Rt 
96 0074 
f M + 6 t  verőt*:
Vfcda Jó z aa f
vazéngazgató


