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FRONTATVONULAS
Május a virágnyílás, az örók megújulás, a 
fülemüleszótól hangos hajnalok hava. 
Egyben az örök optimizmusé is. mert 
nincs az a rosszkedv, búbánat, amely egy 
csapásra meg ne szűnne, ha csak az ab
lakon nézünk is ki. Számomra különösen 
kedves, már csak azért is. mert éppen ot- 
ven éve, hogy a gólya idepottyantott. 
Egyben szerencse is, főként, ha arra gon
dolok, hogy mennyi, de mennyi vadász- 
és munkatársam, barátom, „tanítómes
terem" nem tud már velem örülni, és az 

orok vadászmezőkön űzi a csodaszarvast. Ott, ahová egyszer 
mindannyian eljutunk.

Ha csak úgy „körbetávcsövezünk", jól láthatjuk, hogy hatalmas 
tábort vert a sandaság, az össznépi hitetlenkedés, amelynek jel
lemzője a mások véleményének semmibevétele. Végképp megbo
londult az iránytű, mert már csak nyugatra mutat, holott ezenkívül 
éppen három égtáj volna, ha már valakinek nem megfelelő a Kár
pát-medence igaz, kissé szélsőséges, de mégis csak saját „éghaj
lata” . Senki nem hisz itt már senkinek, egyetlen szavát sem. A 
„szakember" (ha egyáltalán az) elfogult, csőlátása van - mondják. 
Olyannyira, hogy hovatovább le kell tagadni, mert bizonyos „kivá
lasztásoknál" nem átallják ellene érvként fölhasználni. Igaz - tart
ják - hogy az illető az életben nem látott közelről vakvarjút, de leg
alább nem befolyásolja a károgás. És hogy azután a zászlókat len
getők döntései szinte törvényszerűen hamvaikba halnak?

Sebaj - mondják mint az egyszeri bohóc - van másik! És 
mindig van.

A közelmúlt egyik legnagyobb baklövése volt például az orszá
gos „grandli húzás" Minden józan „szájszagértő" előre meg
mondta, mi lesz a vége. Oda se neki. Hatvan százalékkal az előző 
évinél többünk hagyta ott tavaly a fogát, mert csak a húzás maradt 
ingyenes. Most fordítják vissza a babaruhát, mert ha így maradt 
volna, lassan a fél ország kaffogna, mint a róka a tacskó előtt. Egy
szerűen fölfoghatatJan, miért éppen azoknak kell nálunk szakmai 
kérdésekben dönteni, akik utálják, netán kiütéseket kapnak tőle, 
vagy tele vannak előítéletekkel, régi sérelmekkel. Igaz, meg lehet 
bízni az édesipar reformjával például a cukorbetegeket is. Jó  pén
zért elvállalják, de senki ne várja, hogy ehető legyen. Valahogy így 
van ez a vadászattal is. Röpködnek az érvek, évtizedek porából elő
vakart, avult adatok, események. Mintha közelmúlt nem volna, 
csak régmúlt. Aki még nem hallotta, annak talán új lehet, még ak
kor is. ha ma már egy hang sem igaz az egészből.

Ilyen ország nincs még egy. Évente sok tízmilliót költenek okta
tásra, kutatásra, mégis, ha akad valami eredménye, azt ingyen 
csak külföldön hiszik el. Sem a döntnokoket, sem a vitázókat a 
vizsgálatok, a diszciplínák nem győzik meg. Nemrégiben az egyik 
legrangosabb bizottság üléséről tudósító, mértékadó szaklapban 
jelent meg, hogy a mai vadászok jelentős része vagy nyugdíjas, 
vagy vak. vagy sánta.. Ez egy döntő érv volt. Aki pedig mondta. 
Schmotzer András, az Országos Erdészeti Egyesület elnöke. Egy
szerű volna pedig az igazságról meggyőződni, mert a hazug em
bert hamarabb utói lehet érni, mint a sánta... vadászt. És el sem tu
dom képzelni, miért baj, ha valaki itt megéri a nyugdíjkorhatárt? Ha 
azonban sokáig idegesítjük egymást, erre egyre kevesebb az esély. 
Vajon mire megyünk ezzel és egyáltalán kinek jó ez? Rés nullius? 
Vegyük már észre, hogy mióta ez a kupleráj van, azóta régen az 
már a vad. Viszi, lopja, aki éri, de még folule a „takarót" is lerán
gatják. Csupán egyet, egyetlenegyet mutasson bárki, akit mind
ezekért úgy megbüntettek, hogy másnak ne lett volna az egész 
egy kedvcsináló előadás. Mert fia az ejnye-bejnye ítéleteknek híre 
megy, jobb reklám ez, mint a 
szárnyas betété! Azt értük el a 
nagy fenekedés közben, hogy a 
fürdővízzel tovaszáll a gyerek .. C7PrtPQ7tÁ
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HÁLÓZATOT KELL ÉPÍTENI
A HARMÓNIA AND MATERIAL KFT. DEBRECENBEN SZÉKEL, VADÁSZATI RÉSZLEGÉNEK VEZETŐJE

- A HÁROM TULAJDONOS EGYIKE - MISKOVICS GYÖRGY. AZ 1960-BAN SZÜLETETT FIATALEMBER 
MEGLEHETŐSEN NAGY UTAT TETT MEG A HARMÓNIÁIG... ÉS A HARMÓNIA SZÍNEIBEN

VADÁSZLAP: - Milyen ><gzeltség 
késztette önt arra, hogy fegy verek
kel, vadászfelszerelésekkel keres
kedjen?
MISKOVICS GYÖRGY: - Nem a vég
zettségeim határozták meg. hogy ke
reskedjek. Egerben érettségiztem az 
erdészeti szakközépiskolában. Azon
kívül. hogy szeretem az erdőt és a va
dat. más nem motivált az iskola kivá
lasztásánál. Mivel gyengén ment a 
fizika, nem jelentkeztem Sopronba, 
az erdészeti egyetemre, viszont fel
vettek a Kertészeti Egyetemre, ahol 
1984-ben élelmiszer-ipari mérnöki 
diplomát szereztem. Az első munka
helyem is ennek megfelelő volt. bo
rász voltam Gyöngyösön, a pincegaz
daságnál. Közben levelezőn elvégez
tem a Pénzügyi és Számviteli Főisko
lát, állást is változtattam, a hűtőipar
ban gyorsfagyasztással foglalkoz
tam... és megnősültem. Debrecenbe 
költöztem. Ez a költözködés indított cl 
vagy térített vissza a tanult szakmám
hoz, a Felsőtiszai Erdőgazdaságnál 
lettem közgazdasági ágazatvezető, s 
mint erdésznek, nyílt lehetőségem ar
ra, hogy vadász legyek és fegyvert vá
sároljak.
VADÁSZLAP: - Vásároljon, hogy 
eladja?
MISKOVICS GYÖRGY: - 1989-ben 
szó nem lehetett még másról, csakis a 
vásárlásról. Hosszas utánjárás ered
ményeképpen tudtam megvenni az el
ső sörétes puskám... és ez adta az öt
letet. ha ilyen nehéz fegyvert venni, 
ebben lehet valami „biznisz". Bár 
még az erdőgazdaságnál dolgoztam. 
1990. december 27-én, mint önálló 
magánvállalkozás, megkaptuk a fegy
verkereskedői engedélyt. Az elsőt, 
amit magánvállalkozásnak kiadtak. 
Az engedély birtokában Hajdúhatház- 
tégláson megnyitottuk az első - és 
mind a mai napig a legsikeresebb - 
Harmónia boltot. Fegyvert, lőszert és 
vadászfelszerelést kezdtünk árulni... 
fantasztikus sikerrel. Vfolt olyan nap. 
hogy 8-10 puskát is eladtunk, Sopron
tól Pécsig zarándokoltak hozzánk a 
vadászok. A cseh, bmói sörétes és go
lyós puskákra specializálódtunk, az 
üzlet abban volt, hogy aránylag ol
csón. viszont sokat adtunk el belőlük. 
VADÁSZLAP: - Önök importálták
a fegyvereket?
MISKOVICS GYÖRGY: - Nem. mi 
csak a belföldi forgalmazók voltunk.
VADÁSZLAP: - Mikor léplek to
vább?
MISKOVICS GYÖRGY: - Már 
------------------- £--------

1991-ben, tulajdonképpen akkor dol
goztuk ki a Harmónia ma is érvényes 
stratégiáját, amelynek lényege a háló
zat kiépítése és a kizárólagos képvise
letek megszerzése. Négy év alatt saját 
boltot nyitottunk ebben a sorrendben: 
Kisvárdán. Tatán. Békéscsabán. Deb
recenben. Miskolcon. Nyíregyházán. 
Pécsett. Budapesten. Taksonyban. 
Keszthelyen. Egerben. Szegeden. Du
naújvárosban és Zalaegerszegen. 
VADÁSZLAP: - Stratégiát említett. 
Ha jól tudom, az első boltjaik saját 
tulajdonú kiskereskedelmi egységek 
voltak. Ez ma is így van? 
MISKOVICS GYÖRGY: - Nem. Már 
a 3-4. bolt megnyitása után nyilvánva
lóvá vált, hogy a kiskereskedelem 
mellett nagykereskedni is kell. és a 
boltok is jobban működnek, ha nem 
alkalmazottak, hanem tulajdonosok 
dolgoznak benne. Ezért valamennyi 
boltunk ma már önálló kft, amelyben 
a Harmónia tulajdonrésze 50 száza
lék. Nem több és nem kevesebb. 
VADÁSZLAP: - Azért az önállóság 
mellett a boltoknak igazodniuk kell 
az ön akaratához, vagy nem így van?
MISKOVICS GYÖRGY: - Az ár-, a 
termék- és a reklámstratégiát közösen 
döntjük el. tagadhatatlanul van bele
szólásom. de minden másban a tulaj
donosok dönthetnek. Ami még közös, 
az a könyvelésünk. Általában negyed
évenként hívjuk össze a tulajdonosok 
értekezletét, ahol az aktuális témákat 
vitatjuk meg és évente egyszer, min
dig valamelyik boltunk szervezésében 
tartjuk meg a Harmónia Találkozót, 
amely a munka mellett egy kis ünnep
ség is, ahol az alkalmazottak, a csa
ládtagok is részt vesznek és vendége
ket is hívunk. Tavaly például dr. La
kos László FM-miniszter és Csintalan 
Sándor, az MSZP Elnökségének tagja 
volt a vendégünk.

VADÁSZLAP: - Térjünk vissza a 
stratégiára. Hogyan szerzi meg egy 
multinacionális cég kizárólagos 
képviseletét egy hajdúhatháztéglási 
bolt tulajdonosa?
MISKOVICS GYÖRGY: - 1991-ben 
kint voltunk a Nürnbergi IWA-n, ez 
Európa legnagyobb fegyverkiállítása 
és -vására. Odamentünk a Mauser cég 
standjához és felajánlottuk nekik, 
hogy Magyarországon szívesen képvi
selnénk őket. Nem nevettek ki, de 
mondták, hogy ők már kapcsolatban 
állnak egy nagy múltú importcéggel. 
Benyúltam a táskámba és eléjük rak
tam egy kimutatást, amelyből az de
rült ki, hogy a nagy múltú cég által 
behozott 207 Mauser fegyverből 200 
darabot mi értékesítettünk.

Megkértek, hogy másnap keressük 
fel őket. akkor már ott volt a marke
tingigazgató is és megkaptuk a cég 
képviseletét. A Mauser bizalma na
gyon sokat segített a későbbi tárgyalá
sokon. a finn SAKO-Tikka, a német 
Zeiss, az RWS töltényekről világhírű 
Dinamit Nobel, a billenőcsövű fegy
verekről nevezetes Krieghoff. a brazil 
Taurus vagy az amerikai Smith and 
Wasson képviseletének elnyerésénél. 
Ez utóbbinak például az az érdekessé
ge. hogy a kelet-európai cégek közül 
elsőként a Harmónia kapta meg az 
Egyesült Államoktól a hivatalos 
„fegyverszállító” engedélyt, ráadásul 
rekordidő, alig 9 hónap alatt... má
soknak évekig kell az engedélyre vár
niuk.
VADÁSZLAP: - Az Iv»a után már 
nem volt érdekes a keleti piac?
MISKOVICS GYÖRGY: - Már hogy
ne lett volna érdekes, soha nem ha
nyagoltuk el a cseh kapcsolatainkat.
1992-től folyamatosan importáljuk a 
brnói gyártól a sörétes és vegyes csö- 
vű fegyvereket és a Scllicr and Bcllot

vadászlőszereket. A Ccska Zbrojovka 
gyárnak például mi vagyunk a 4. szá
mú partnere, ami azt jelenti, hogy a 
gyár által készített termékekből - a 
ZKK golyós puskákból, a Slavia lég
puskákból. a CZ 75 pisztolyokból - 
mi annyit vásárolunk, hogy az összes 
partnerük közül a 4. helyre soroltak 
bennünket.
VADÁSZLAP: - 1989-ben nem hi
szem, hogy ön többet tudott a fegy
verekről, mint a magvar átlagva
dász. Most hogy áll a kérdéssel?
MISKOVICS GYÖRGY: - Az első 
puskám egy 12-cs Merkel volt és egy 
nagyon drágán megvett 243-as SAKO 
golyós puska. Mindkettő ma is meg
van. bár azóta néhány darabbal és ka
liberrel gyarapodott a saját arzená
lom. Nos, nem vagyok fegyverszakér
tő. de autodidakta módon végigolvas
tam a fellelhető irodalmat, átnéztem a 
prospektusokat... sok mindent tudok 
a fegyverektől, ballisztikáról. de még 
sok mindent kell megtanulnom. 
VADÁSZLAP: - Vadászfegyverei 
vannak, vadászik Ls velük? 
MISKOVICS GYÖRGY: - 1994-től 
vagyok az apróvadas Téglás Város Va
dásztársaság tagja, de a vadászati le
hetőségem ennél jóval több, sok meg
hívást kapok a vadászoktól... a világ 
már csak ilyen maradt... bár ehhez 
azt is hozzá kell tenni, hogy a meghí
vások többnyire nem csak a szemé
lyemnek szólnak. A kedvencem az őz. 
talán az itteni régió miatt is, de szíve
sen fácánozom. Eddig életemben 12 
vaddisznót lőttem, ebből kettő volt 
kan. Tavaly lőttem meg életem első 
szarvasbikáját, nehogy azt gondolja, 
hogy valami kapitális, mindössze 3.80 
kg a súlya, de nekem felejthetetlen él
ményt jelent.
VADÁSZLAP: - Sikeres embernek 
tartja magát?
MISKOVICS GYÖRGY. - Sikeres
nek. de elégedetlennek. Ahhoz, hogy 
tényleg sikeresnek mondhassam ma
gam. még meg kell valósítani a Har
mónia teljes stratégiáját, amiből eddig 
csak az első három pont valósult meg. 
Meglett az első bolt, kiépült a bolthá
lózat. megalakítottuk a vadásztársasá
gunkat. Az idei év feladata, hogy a 
belföldi, majd a külföldi vadásztatást 
megszervezzük és utána teljes erővel 
foglalkozzunk a lőtt vad átvételével és 
feldolgozásával. Ha ezt megvalósít
juk. szerintem a vadászatból nem le
het többet kihozni.

- ess -
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Új elnök 
a Magyar Véreb 

Egylet élén
Vadás/.kúrtösök üdvözlő szólamai
val kezdődött a Magyar Véreb Egy 
let országos főversenye a MAVAD- 
LÁBOD Rt. nnyatamási Széchenyi- 
kastélyának parkjában, március 
30-án.

Az ünnepélyes megnyitó után in
dult a főverseny, illetőleg a fővizsga 
négy kutyával, de megkezdődön a 
fiatal vérebek elővizsgája és te- 
nyészszemléje is. Megnyugtató volt 
látni, hogy milyen lelkes ifjú veze
tők jelentkeztek a vizsgára és igen jó 
eredménnyel tették le azt.

A főversenyt a Valkói Basa nevű 
hannoveri véreb nyerte. Zilay János 
vezetésével. A második, a Lengyel 
Sándor vezette Kálistói Betyár, a 
harmadik Ozvári Zoltán Nyomkere
ső Alfa Betti nevű hannoveri vér
ebek lettek.

A fiatal kutyák elővizsgáján a leg
jobb eredményt Nyúl András, a 
vizslaversenyeken is kiválóan sze
replő fiatal vezető tíz hónapos han
noveri vérebe érte cl.

A verseny első napján este meg
tartották a Véreb Egylet tisztújító 
közgyűlését is. ahol a titkos szavazás 
eredményeként új elnök került az él
re: Feiszt Ottó erdőmérnök, a Zala- 
erdó Rt. vezérigazgatója. Titkári és 
tenyésztésvezető] tisztségében Si
mon Pál. illetve Böhm István ma
radt.

A verseny másnapjának délután
ján a nyertes vezetők nagyvad vadá
szatot kaptak díjként.

Dr. Győrffy 1 -ajos

Világjárók figyelmébe
Alig akad vadász, aki vadászkalando
kat. útleírásokat olvasgatva nem gon
dolt volna arra. milyen jó is volna 
egyszer elérni a vágyak netovábbját és 
eljutni egy-egy ..nagy vadász" sikere
inek színhelyére. Nem is elérhetetlen 
álom ez. ma már. hiszen egyre többen 
mutogatják a fényképeket, a vadászat 
tárgyi emlékeit, trófeákat, bőröket. A 
hirdetéseket olvasgatva igazán bősé
ges a kínálat, a többit már a pénztárca 
határozza meg. Ám olyanok is akad
nak - nem is kevesen - akik hazai va
dászati lehetőségek híján, előbb lőnek 
impalát, elefántot, mint őzbakot vagy 
szarvasbikát. Csakhogy jószerint sen
ki nem szól előre, mi is a teendő a tró
feák behozatala körül, és akkor jön a 
hideg zuhany, amikor esetleg minden 
jóhiszeműség ellenére a határon elko
bozzák a hőn áhított tárgyi emlékeket, 
a költséges utazás maradandó bizonyí
tékait. Ugyanis, a Washingtoni egyez
mény. a C ITES. amely a vadon élő ál
lat és növényfajok nemzetközi keres
kedelmét szabályozza, tételes listákon 
sorolja föl. mi kerülhet kereskedelmi 
forgalomba (ugyanis a hazai termé
szetvédelmi álláspont szerint a fizető 
vadászati is ilyen) és mi nem. Ha a 
zsákmány között listás fajok szerepel
nek - vagy azok bármilyen része, tró
fea. bőr - a határon (repülőtéren) le
foglalják. majd rendőrségi feljelentés 
készül. Ezt követően természetvédel
mi szabálysértés (súlyosabb esetben 
bűntett), alapján akár elmarasztaló bí
rósági ítélet is születhet. Miután az 
ilyen jellegű szabálysértés vagy vétség 
tételesen szerepel az érvényes FM- 
rendeletben. visszavonják a vadászjc-

FELVÉTELÜNK

gyet. sőt újra kell vizsgázni a kaland
vágyóknak. Pedig „bűne" mindössze 
az volt. hogy adón esetben jelentke
zett egy hirdetésre, amelyben például 
romániai medvevadászatot hirdettek. 
Kiment, meglőtte, hazavitte. és ami 
azután kezdődik, az nem csak rossz 
álom.

- Hogyan kerülhetők el az ilyen 
kellemetlenségek? - kérdeztük dr. Ro- 
dics Katalint, a KTM Természetvédel
mi Hivatalának illetékesét.

- A Washingtoni Egyezménynek 
három függeléke van, amelyben fölso
rolják a védendő fajokat, veszélyez- 
tettségüknek megfelelően. Az I. szá
mú függelékbe tartoznak azok a fajok, 
amelyek közvetlenül a kipusztulás 
szélén állnak. Bármely országból való 
ki- és bevitelükhöz CITES export- 
és importengedély együttes megléte 
szükséges. Fontos tudnivaló, hogy a 
vadászoknak már az elejtés előtt ren
delkezni kell a C ITES engedélyével, 
amelyet annak a tagországnak a ter
mészetvédelmi hatósága állít ki. ame
lyik területéről az állat kikerül. II. ka
tegóriás például a kárpáti medve, a 
farkas és hiúz. és miután tavaly óta 
Románia a C ITES tagja, előzetes en
gedéllyel a bőrök behozhatók Ma
gyarországra.

A III. listán szerepelnek azok a fa
jok. amelyeket valamely ország véd, 
de a védelemhez nemzetközi segítsé
get kér.

Az afrikai elefánt például I. kategó
riás. így Magyarországra nem hozható 
be trófeaként sem az agyar. Az Euró
pai Közösség tagországaiban eltérő a 
szabályozás. Németországban például

a vadászoknak megengedik az elefánt- 
agyarnak trófeaként történő behozata
lát. Nálunk ez tilos. Az afrikai orszá
gok döntő többsége tagja az egyez
ménynek. Nem tagok például a FÁK 
országai (Oroszország kivételével), 
Mongólia. Ha származási hely nem 
tagország, tőlünk akkor is befogadási 
engedélyt kell kérni. A törvény.’a ren
deletek ismeretének hiánya senkit 
nem mentesít. Azonban az ilyen uta
zásokat szervező cégektől joggal el
várható volna mindezek ismerete, és a 
fizető vendég részletes tájékoztatása.

Ehelyütt, terjedelmi okok miatt 
nincs mód a részletes fölsorolásra. így 
csak azt tudom javasolni mindenki
nek. hogy kiutazás előtt hivatalunk
nál érdeklődjenek, hová utaznak, mit 
szándékoznak behozni, mert később 
igen sok gondjuk-bajuk lehet, főként, 
ha mindezekről a szervező irodák 
ügyfeleiket ..elfelejtik" tájékoztatni. 
Felelősségre ugyanis a trófeát, bőrt. 
élő állatot beszállítót vonják, a bünte
tés másra át nem hárítható.

- Mi történik az elkobzott trófeák
kal. bőrökkel?

- A kobzás után állami tulajdonba 
kerülnek, átadjuk a Természettudo
mányi Múzeumnak, de nem válhat a 
tulajdonukká. Oktatási, ismeretter
jesztési célokra fölhasználhatók. Most 
tervezünk például egy állandó kiállí
tást a Ferihegyi repülőtéren éppen 
azért, hogy tudja meg a közönség, mi
lyen fajokat nem szabad az országba 
behozni. Adott esetben természetesen 
a megsemmisítés is szóba jöhet.

- H -v -w

BÁR MOST VAN AZ IDÉNYE - ILLUSZTRÁCIÓ. NEM A HATÁRÁTKELŐHELYEN KÉSZÜLT

VÁLASZ
dr. Végh Endre 
(Tiszafóldvár) 

„Indu l a  vadászház”  
cím ű könyvem k ritiká já ra
Megtisztelve érzem magam azáltal, 
hogy ön a Magyar Vadászlap áprilisi szá
mában. 130 sorban foglalkozott a köny
vemmel.

Kritikusi sorai lényegesen hitelesebbek 
lennének akkor, ha az általam hétszer 
betárt Kanadában. USA bán. Dél Ameri 
Icában, Ón valaha «s. vadás/élményeket 
gyűjtve, megfordult volna 

Ha az olvasói levelek sokaságát vagy 
az avatott tollú publicisták kritikáit olva
som, az Önével ellentétes véleményekkel 
találkozom ók szerény próbálkozásomat 
„könnyed, kellemes stílusú ismeretter 
lesztő könyvnek* minősítik.

Dr. Motorcza Gyula
I Budapesti'
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N EV EZZÜ K  N EVÉN  A ...
...a? Országos Magyar Vadászka
marát. azt ,.a hivatásos és sportva
dászok önkormányzattal rendelke
ző, közfeladatokat és általános 
szakmai érdekképviseleti feladato
kat is ellátó köztestületét", amely
nek fontosságát, életre hívását ko
rábban lapunk hasábjain több alka
lommal is sürgettük. Hivatalosan - 
szinte már természetes - nem kap
tunk tájékoztatást a kulisszák mö
gött zajló eseményekről, de sikerült 
hozzájutnunk egy írásos törvényja
vaslathoz. amely - ha minden igaz
- a parlamentben már tárgyalás 
alatt álló. a vadászatról és vadvéde
lemről szóló törvény kiegészítése 
ként kerülne elfogadásra.

A ..vadászkamara" még nem lé
tezik. de hívei és ellenségei már lé
teznek. állítólag magas szinten is 
vitatkoznak az arra hivatottak, hogy 
kcll-e avagy sem a vadászoknak 
önálló területi és országos szerve
zet . amelyet a vadászok tartanának 
el. és amely mintegy garanciája 
lenne az új törvény, a szabályok 
végrehajtásának.

A kamara feladata nem elsősor
ban a hivatásos és sportvadászok 
érdekeinek védelme, ez részben a 
jelenlegi szervezetekben - a megyei 
vadászszövetségeknél és az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegyletnél
- megoldott, ami ennél fontosabb
nak látszik, hogy megalkothatja a 
vadászat rendjének etikai szabályait 
és őrködhet felette, kézbeveheti az 
oktatás és továbbképzés ügyeit.... 
vagyis a vadászat emberi oldalával

foglalkozhat, amelyhez egy nagyon 
hatásos „fegyvert”  enged át számá
ra a hatalom, a vadászjegyek, vadá
szati engedélyek és a hivatásos va
dász szolgálati igazolványának kiál
lítását. (Nem szerepel a javaslat
ban, de feltételezhető, hogy a „kiál
lítás" egyben „bevételt" is jelent, 
ugyanis a kamarának tagdíjakból és 
„egyéb" bevételekből kell majd el
tartania magát.)

Nagyon finoman fogalma/ a tör
vényjavaslat a tagsági viszony kelet
kezéséről. felfüggesztéséről és meg
szűnéséről. Azt mondja: a kamara 
tagja az a személy, aki rendelkezik 
érvényes vadászjeggyel. A vadászje
gyet kérelmezni kell, s egyidejűleg 
nyilatkozni kell arról, hogy a kama
rai tagdíjat megfizeti és az alapsza
bályt magára nézve kötelezően elis
meri. Tetszik látni a különbsége
ket? Nem a vadásztársaság, hanem 
az egyén lesz a kamara tagja, senki 
számára nem kötelező a tagság... 
csak éppen nem kap vadászjegyet, 
aki nem a kamara tagja.

Van ennek a kötelezettségnek 
jócskán veszélye, érzik is a kamara 
ellenzői, hiszen a részvénytársasá
goknál szolgálók vadászjegyét is a 
vadászkamara állítaná ki. ahol felte
hetően etikai vétségnek minősülne 
sok olyan „üzemi" tevékenység, 
ami helyenként bocsánatos bűn. sót 
„eredményes megoldás" a vadászat 
gyakorlásánál. Aztán nyilatkozgatni 
is másképpen kellene néhány fari
zeus vadásznak. A vadászkamara 
életre hívása ugyanis visszahozná a

vadászat gyakorlatába a fegyelmet, 
a fegyelmezést. A „MAVOSZ-idők- 
ben" ezt a fegyelmi szabályzat hatá
rozta meg, a kamaránál a fegyelmi 
szó „etikaira" módosul, de ugyan
úgy van az etikai eljárásoknak több 
fokozata és menetrendje.

Feltehetik a kérdést: kell ez ne
künk? Sajnos igen! Aki nem elva
kultan a saját hússzerző érdekeit 
nézi. aki nem lődühönc. aki a vad
állomány sorsát fontosnak tartja, 
aki egyszerűen csak vadász (csupa 
kis betűvel), az pontosan tudja, 
hogy az elmúlt években a magyar 
vadászat eredményei fokozatosan 
romlanak, hírneve fakul és gyakor
lóinak erkölcse, tisztessége... hogy
is fogalmazzunk......kissé fesletté"
vált, vagyis éppen itt lenne az ideje
- elsősorban a vad érdekében - a 
rendcsinálásnak, a koncepciózus, 
tettrekész és mindenképpen tisztes
séges vadászok hatalomátvételének.

A vadászok számára a kamarai 
tagság tehát kötelező lesz. ami azt 
jelenti, hogy fizetni kell majd egy, a 
kamarai önkormányzat közgyűlése 
által megállapított tagsági díjat, 
amiért viszont a kamarának kézzel 
fogható szolgáltatást kell nyújtania, 
hiszen a kamara feladatai között 
szereplő „képviseletért", és „az ál
talános szakmai éttlekvédelemért" 
ma is fizetnek a vadásztársaságok.

Kissé érthetetlen, hogy a törvény- 
javaslat miért foglalkozik részletesen 
a kamarai alapszabályba tartozó 
kérdésekkel, az etikai eljárás szabá
lyaival - viszont annál érdekeseb

bek az átmeneti és záró rendelke
zések, amelyek a kamara megala
kulását szabályozzák. Emlékezzünk 
csak a vadászatról és vadvédelemről 
szóló törvény életbe lépését 1997 
márciusára tervezik a jogalkotók... 
kellő időt biztosítván arra. hogy a 
ma még létező vadállományt addig
ra az elkeseredett, puskaletételre 
jutó „vadászok" az első bérleti pe
riódusra teljesen tönkrevágják.

A törvény életbelépésével egy 
időben kezdené el működését a va
dászkamara. azaz már a nyáron el 
kellene kezdeni és 180 nap alatt 
meg kellene szervezni a területi ka
marákat, újabb 50 nap múlva az or
szágos szervezetnek is fel kellene 
állnia. A törvény elfogadását felté
telezvén. az életbelépését követő 15 
napon belül a vadászok érdekképvi
seleti szervezeteinek írásban kell 
nyilatkozniuk, hogy részt kívánnak 
venni a kamara megalakulását elő
készítő bizottságokban. 15 nap múl
va megalakulhat az országos előké
szítő bizottság, amelyben minden 
érdekképviseleti szervezet legalább 
egy taggal képviseltetheti magát, és 
a szavazatok a vadászjeggyel ren
delkező tagok arányában oszlanak 
majd meg. Szóval, ki van találva...

...lehet, hogy a megyei vadász- 
szövetségek alakulnak át megyei va- 
dászkamarákká. és a nagy múltú, az 
érdekképviseletre és védelemre spe
cializálódott Országos Magyar Vadá
szati Védegylet bejáratánál is csak 
kicserélik a táblát? Reméljük nem!

Csekő Sándor

FM HIRDETMÉNY
A vadászati engedély rendelkező vadász 
által elejten trófeás vad trófeáját legké 
sőbb az elejtéstől számítolt 30 napon belül 

a vadászatra jogosult köteles az elejtés 
helye szerint illetékes megyei trófeabíráló 
bizottságnál vagy az alábbi trófeabíráló bt 
zottságoknál bírálatra bemutatni.

1. Fővárosi és Pest Megyei 
Trófeabíráló Bizottság

1125 Budapest.
Szilágyi Erzsébet fasor 8.
Nyitva tanás: H-cs: 7.30-16 
P: 7.30-13 30
Szombat és vasárnap: zárva 
Május és szeptember hónapokban 
Szombat: 7.30-12.30

2.Győr Moson Sopron Megyei 
Trófeabíráló Bizottság 
győri részlege

Győr, 9027 Ktskúthget 
Nyitva tartás: H-cs: 7.30 16.
P: 7.30 W
Szombat és vasárnap zárva 
Május és szeptember hónapokban: 
Szombat: 8-12

3. Zala Megyei
Trófeabíráló Bizottság 
keszthelyi részlege

8360 Keszthely. Balatonpart 5 
Helikon Szálló 
Nyitva tartás: H-p: 8-16 
Szombat és vasárnap: zárva

Május 1- május 31. 
és szeptember l.-dec. 31:
Szombat: 8-12
Szeptember 1-30.: Vasárnap: 8-12

4. Fajér Megyei 
Trófeabíráló Bizottság

8000 Székesfehérvár. Tolnai u. VA 
Nyitva tartás: H-cs: 7.30-16 P: 7.30-13.30 
Szombat ós vasárnap: zárva 
Május és szeptember hónapokban: 
Szombat: 7.30 t2 30

5. Vas Megyei 
Trófeabíráló Bizottság

9700 Szombathely. Thököly út 33 
Nyitva tartás H-cs: 7.30-B. P: 7.30-13 30

Szombat és vasárnap: zárva 
Május és szeptember hónapokban: 
Szombat és vasárnap: 7.30-12.30

Fentiek alapján más megyéből származó, 
külföldi által elejtett trófeás vad tró
feáját a fel nem sorolt megyei trófeabíráló 
bizottságok nem bírálhatnak.

Az Országos Trófeabíráló Bizottság a vad 
gazdálkodásról és vadászatról szóló, több
ször módosított 8/1993. (I. 30.1 FM rende 
let 17. szakasz 15) bekezdésében foglaltak 
alapján trófeabírálatot nem végezhet Az 
Országos Trófeabíráló Bizottság látja el a 
megyei trófeabíráló bizottságok szakmai 
irányítását és felülbírálhatja azok trófeabí 
rálati elfárását.
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HÍREK
AKTUALITÁSOK

Az ország  
legnagyobb  

vadász- 
tá rsaság án ak  

é le téb ő l
Országos kü ld ö tté rtekez le t volt 96 . 03 . 23 .-án

A küldöttek elfogadták a Társaság 1995. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót és jóváhagyták az 1996. év vadászati, pénzügyi, 
gazdálkodási tervét. Mindkét esetben a szavazás ellenszavazat és tartózkodás nélküli volt, ami minősíti az IB. tevékenységét. 
Minősített az EB. és az FB. is és örömmel, sőt nem kis elégedettséggel hallgattuk a Bizottságok elnökeinek beszámolóját akik 
szinte minden ponton jó eredményekről tudósítottak, tisztségviselők tevékenységéről és fegyelmi helyzetről egyaránt.

DrB.Szabó Em daW EB. elnöke átvetteTÜÜBERTUS KERESZT
L, II. és III. fokozatát, melyre tagságunk terjesztette fel mint a Társaság legrégebbi 
isztségviselójét, alapító tagját, hosszú éveken keresztül végzett áldozatos 

nkájáért. Gratulálunk és további sok sikert kívánunk részére munkájában 
s magán- végül, de nem utolsó sorban vadász- életében egyaránt!

Tisztségviselők választása vált szükségessé... 
az Országos Intéző Bizottságba választottak: 

Tenrészetvódelrm. propaganda ós oktatási fetetös: Kovásznai Sándor v  405-4216 
Kelet Magyarország IB t^ a : Fekete Ferenc ZbftÓnw 0662-432-396,06-20426666 

az Ellenőrző Bizottságba választottak:
Naár István, Dr. Járdán  Kálm án, Kovács László, Pin tér Péter 
a Fegyelmi Bizottságba: Suhalda István személyében került ú] tag

Megyei részközgyüleseken történt.

ui\

? Í^ :m :T h T ó lM mm e g w ~ ..............
jÚj megyei összekötő: Szeifert Géza v 06-74-492-519 
Horváth István -régi összekötőnk- munkáját ezúton Is tisztelettel 
Megköszönjük, sajnálatos betegsége miatt kényszerültünk új tisztség- 
íviselő megválasztására. Mielőbbi teljes felgyógyulást kívánunk ! 
.Vezetőségi tagok: Dolovai Béla, Valter István, Aipli Zsigmond

*

: 1996. márc. 03. Bács-Kiskun megye, helyszín Tompa volt: 
Vadásztársaságunk tagja Slmlty Zoltán a résztvevőket ízletes ebéddel: 
jszarvasporkölt voJt[ vendégelte meg. Köszönjük !
If i..................................................................................Minden megválasztott tisztségviselőnek gratulálunk, munkájukhoz jó erót. egészseget kívánunk, továbbá azt. hogy feleljenek 
meg az elvárásoknak amire megválasztásukkal bizalmat kaptak tagságunktól, a küldöttektől és erről ne feledkezzenek meg

A VT. In té z ő  B iz o tts á g a

[ 1 §96. márc. f 253? megye:'
Oj megyei összekötő: Papp Győző »  06-60-399-245

*
í 1996. márc. 24. Győr Moson-Sopron megye:
A megye fizető taglétszámának -örvendetes- növekedése miatt 
küldött választása vált lehetővé Tóth József személyében.

*
.Megyei részközgyűlés volt még:
j 1996. febr. 02. -án Fejér megyében és
[1996. febr. 23.:án Szabolcs - Sza tmár- Bereg megyében

TUDÓSÍTÁS
:Á  VÁDCööP-náí már ha^ömányszenjen idén ís terveztünk’ szalonka; 
vadászatot több helyszínen, így: Ócsán (Sport Egyetértés VT. területén): 
naponta 2 x 8 fő, Mogyoródon (Rákospalotai Növényolaj VT. területén): 
paponta 2 x 10 fő, Keszegen (Naszályi Jószerencsét VT. területén) na-; 
ponta 2 x 6 fő, összesen tehát 48 fő vehetett részt naponta a reggeli ós I 
esti húzásokon.

VADÁSZATI LEHETŐSÉG !
H a ^ö ’m ^  vádrécé tőrzsáííőmSny

vadászatát megszervezzük.
Az idei időpontok: május 10., 11., 17. és 18. 

Jelentkezés: VADC00P BVT. központi iroda tr 185-5543

T A G JA IN K N A K  Ö N K Ö L T S É G E S  v a d á s z v iz s g a  t a n fo ly a m o t  s z e r v e z ü n k  
[e lm é le t ,  g y a k o r la t ,  v iz s g a  i s !]  Je le n tk e z é s : V A D C O O P  B V T . k ö z p o n ti iro d a  ír  1 8 5 -5 5 4 3

v ,
ja *

Felhívás J
Jelen oldal írója, szerkesztője azzal a kéréssel fordul a VT. tagságá
hoz, tisztségviselőihez, hogy segítsék munkáját híranyagokkal, tudó
sításokkal, javaslatokkal, hogy egyre színvonalasabb oldalt állíthassunk 
össze, megtisztelve ezzel olvasóinkat. A közérdeklődésre érdemes infor
mációkat, tudósításokat, híreket ezen az oldalon láthatják, olvashatják a 
lap olvasói ezentúl reméljük egyre színvonalasabb formában.

Tisztelettel: Kovásznai Sándor

A VADCO O P IN TÉ ZŐ  B IZ O T T S Á G Á N A K  F E LH ÍV Á S A  !
Ezúton tudatjuk tagságunkkkal, hogy ezentúl minden információt, 
ami tevékenységünkkel, életünkkel kapcsolatos, ezen az oldalon, 
fogunk közreadni. A megállapodás amit sikerült kötni Csekő 
Sándor főszerkesztő úrral, feljogosít minket arra, hogy ezt a 
formát választva juttassunk el tagságunkhoz -és leendő tag
jainknak kedvet csinálva a belépéshez!- minden információt, 
valamint nyugodt lelkiismerettel ajánljuk, hogy legyen előfizetve
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SZAKMAI NAP KAPOSVÁROTT
Az ország minden részéről érkeztek a 
szakemberek a kaposvári Pannon Ag
rártudományi Egyetem előadótermé
be. április 10-én.

A rangos intézmény adott otthont az 
Országos Vadvédelmi és Vadgazdálko
dási Társaság - a felsőfokú végzettsé
gű szakemberek szakmai egyesülete - 
találkozójának. Dr. Stefler József dé
kán köszöntötte a népes hallgatóságot 
és bemutatta a fogadó intézményt, is
mertetve annak munkáját, kutatásait. 
Ezek után került sor a társaság köz
gyűlésére. Nagy István elnök ismer
tette az előzó közgyűlés óta eltelt idő
szak munkásságát, tevékenységüket, 
amellyel elsősorban és kiemelten a 
készülő törvényt igyekeztek szakmai
lag megalapozott véleményekkel segí
teni. Az elnök sikerekről és kudarcok
ról egyaránt beszámolt, de összessé
gében úgy ítélte meg, hogy minden
képpen javult az úgynevezett „fogadó
készség". annak ellenére, hogy a 
javaslatok sora közül csak néhányat 
lehet viszontlátni. Ismertette továbbá 
az időszerű feladatokat és a tervezett 
munkát.

Ezután került sor a fölkért előadók 
tájékoztatóira. Elsőként dr. Sztojkov 
Vladov. az Országos Állat-egészség
ügyi Intézet Vadegészségügyi osztá
lyának vezetője tartott ismertetőt. Az 

^eredeti terv szerint ennek témája a ha
zai vaddisznóállomány állat-egészség

a szarvasfélék táplálkozásában. Utób
bi a magzati korban töltődik föl. ezért 
a vemhesség ideje alatt fokozott az 
igény. Szólt a szarvasfarmok hazai és 
új-zélandi tapasztalatairól, amely úgy 
tűnik, a jövőben egyre nagyobb teret 
kap. elsősorban a vállalkozói szfé
rában.

Ebéd utáni program volt az egyetem 
gálosfai szarvasfarmjának megtekinté
se. ahol mintegy 800 szarvas él speci
ális. Angliából importált kerítés mö
gött. Nagy János, telepvezető részlete
sen ismertette a látottak alapján a te
nyésztési. tartási, takarmányozási sa
játosságokat, a tenyésztéstcchnológi- 
át. A ..termelés" többirányú, a bikák 
háncsos agancsát pantokrinnyerés cél
jából értékesítik, tenyészállatot adnak 
cl. és mert jelenleg az állomány fölfej- 
lesztésc a cél. a húshasznosítás egye
lőre háttérbe szorul, holott a kereslet 
jelentős volna. Természetes, hogy a 
szakemberek szinte egymás szavába 
vágva tették fel kérdéseiket, hiszen a 
zárttéri tartás során lehetőség adódik 
egy sor olyan megfigyelésre, tapaszta
latra is. amely másként nemigen sze
rezhető be. Kétségtelen tény. hogy a 
sokéves munka, a külföldi tapasztala
tok során számos új ismeretanyag hal
mozódott föl. amelynek megismeré
sére jobb módszer, mint a személyes 
tapasztalatcsere, nemigen adódhat.

-H-

ügyi helyzetének ismertetése lett vol
na. de helyette az angliai, a médiák
ban beharangozott ..kerge marha" 
kórt, a BSC betegséget ismertette, 
amely szerencsére még nálunk nem 
fordult elő. Dr. Bőd Lajos, a ..Somo
gyi szarvas" című könyv szerzője és a 
megye fővadásza festett korántsem ró
zsás képet a gímszarvasállomány mi
nőségének alakulásáról, különös te
kintettel a dél-dunántúli tájegységre. 
A sokéves adatgyűjtések alapján szá
mított tendenciák egyértelműsítik, 
hogy a sokat hangoztatott minőség
megőrzés melletti létszámcsökkentés
ből csak az utóbbi valósult meg. és 
ennek a hatása egyelőre beláthatatlan.

A szakmának - véleménye szerint - az 
eddigieknél is erőteljesebben kell hal
latni a hangját, mert igen sokan ezek 
veszélyét egyelőre mélységesen alábe
csülik.

Dr. Sugár László kandidátus, a PA- 
TE tudományos főmunkatársa az 
egyetemen folyó szarvaskutatásról 
adott átfogó képet, amely 1981-ben 
kezdődött. Beszámolt a tájegységen 
belül és kívül folyó agancsfaj súly
vizsgálatokról. a kondícióra vonatko
zó kutatásról, amelynek egyik legjobb 
mutatója az ún. vesezsírindex (vesetö- 
meg és a zsír százaléka). Részletesen 
kifejtette a különböző nyomelemek - 
elsősorban a mangán és réz - szerepét

KA K U KKTOJÁS
Szerkesztőségünk és a Duna TV Hubertus vadászati magazin közös vetélkedője

AZ Á PR IL IS I M EG FE JT ÉSEK :
1/8 A garatfog a kakukktojás, mivel az nem emlősállat, hanem néhány halfaj 

foga.
2/B A kérődző állatok gyomrában kialakuló szőrcsomót nevezik bezoárgolyónak. 

amely az elnyelt szőrből, növényi részekből és a bendöben recésgyomorban kicsa
pódó sókból, nyálkából keletkezik.

3/C A Naturexpo '96 Nemzetközi Kiállítás bemutatásra kerülő fő témakörei: kör
nyezetvédelem, természetvédelem, vadászat, horgászat.

A HELYES M EG FE JT ÉST  BEKÜLDŐK KÖZÜL A NYERTESEK:
- A Naturexpo ‘96 kiállításra szóló két belépőt Sávoly Zoltánná (Körmend) 

nyerte.
- A Concorde Travel Utazási és Vadászatszervező Iroda a |Ovő évi, salzburgi va

dászati kiállításra szervezett társasutazásán Kovács László (Egerl vehet részt.
- A NIKEFiocchi Lőszergyártó Kft. söréteslőszer-csomagját Mikó Zoltán Csa

ba (Tiszagyulaháza) viheti haza, amennyiben rendelkezik fegyvertartási enge
déllyel.

- A Mezőgazda Kiadó könyvcsomagját Pál Árpád (Gyergyószentmiklós) mond
hatja magáénak.

- A Terraprint Kiadó könyvcsomagját Zsanda Zsolt (Dombrád) nyerte.
- A Hubertus Vadkereskedelmi Kft. vadhúscsomagjának nyertese Rutás Krisz

tián (Borsod bóta).
- Mata Pál gravírozott ólomkristály korsójából Námath János (Balatonalmádi) 

ihat.
- Ádám Jenő eddig megjelent könyveit Stramszki László (Miskolc) olvashatja.
- A Skicc Reklámstúdió Kft. nyereményét (Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsá

ró felett c. könyvét) Tsrodán Zdenkó (Vókány) rakhatja a könyvespolcára.
- A Magyar VADÁSZLAP egyéves előfizetését Szabadi Pátar (Káptalantóti) ta

karíthatja meg.
Gratulálunk a nyerteseknek, a nyeremények - értesítés alapján - vehetők át 

szerkesztőségünkben.

M Á JU SI KÉRDÉSEINK
E havi kérdéseinket dr. Kölüs Gábor, a Keszthelyi Pannon Agrártudományi 

Egyetem tanára és Poór Zoltán, a Naturexpo '96 Rt. kommunikációs igazgatója te
szi fel.

1. Mit nevezünk zsinórázásnak?
A) A szalma- vagy szénakazlakat védő. oszlopokra erősített, vadriasztó szerek

kel kezelt zsinórt
B) Valamilyen állatnyomot
C) Szénabálázásnál használt kötözési módszert
D) Vadászatkor a hajtők sorba állítását
2. A cukorcirok, mint vadtakarmány okozhat-e emésztési zavarokat?
A) Csak nagyvadnál
B) Csak apróvadnál
C) Veszélytelen minden vadfajnál

3. Mi a Naturexpo '96-hoz kapcsolódó tudományos konferencia elme?
A) Vadászat a harmadik évezredben
B) Biológiai erőforrások fenntartható hasznosítása
C) Természetvédelem 2000 után
A helyes válaszokat a Ouna TV Hubertus vadászati magazinjának június 6-ai 

adásában (ismétlés 8-án reggel), valamint következő számunkban közöljük.
A megfejtéseket - május 20-áig nyílt levelezőlapon kérjük beküldeni a 1245 

Budapest, Pf. 1209 levelezési címre
A levelezőlapra három - az önök által kiválasztott - betűt kell írni.
A helyes megfejtést beküldők között a fent felsorolt nyereményeket sorsoljuk

ki.
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A NATUREXPO háza tájáról
Az 1971-cs Vadászati Világkiállítás ne
gyedszázados évfordulóján rendezett NA
TU REX PO ’96 kiállítás, az ökológiai 
szemléletű vadgazdálkodás és etikus va
dászat jövőjét sokszínű programmal mu
tatja be a nagy nemzetközi seregszemlén, 
augusztusban.

A 6500 négyzetméteres újjáépített ,.B ” 
pavilonban a C .I.C . és a F.A.C.E. részvé
telével látható a „Vadászat a világon” cí
mű anyag. A gyűjtemény bemutatja a va
dászat nemzetközi hátterét, helyét, szere
pét, kultúráját, történelm ét, hagyománya
it. etikáját, természeti és gazdasági felté
teleit, a tudományos alapokat, eszközeit 
és ipari hátterét. Szolgálja az ökológiai 
szemlélet terjesztését, a természettudo
mányos nevelést, a vadászat-vadgazdái ko
dás arculatform álását, az ellentmondások 
föloldását és mindezek társadalmi elism e
rését.

Mindezeken belül, csaknem 1500 négy
zetm éterre tervezik a magyar vadgazdál
kodás, vadászat, horgászat, erdészet be
mutatóját. A rendkívül széles körű forga
tókönyv szerzői:
I. V adállom ány és környezet a világon:
dr. Faragó Sándor (szerkesztő-író), dr. 
Kovács Mátyás, dr. Bakonyi Gábor.
II. V adászat a világon: dr. Sinkovits 
M iklós (szerkesztő-író), dr. Benczc La
jos. dr. Bőd Lajos. dr. Kőhalmy Tamás, 
dr. Nagy Em il, dr. Rácz Antal.
Ö nálló  írók : dr. Csányi Sándor. Halász 
Gábor, dr. Somogyvári Vilmos, dr. Sugár 
László, Szid na i László.
III . H orgászat a  világon: Fűrész 
György, dr. Orbán Ferenc, dr. Tahy Béla, 
Tölgy István.
IV. N em zetközi p ro g ram o k , rendezvé
nyek: Balogh János. Csonka Tibor. Féner 
Tamás, Gyenge Lászkó, dr. Horn Péter, 
Kiss Imre, Kotlár Károly, Kovács István, 
dr. Kölüs Gábor. Muray Róbert, dr. Oro- 
szi Sándor, dr. Pál János, Rácz Fodor G á
bor, Rácz Gábor, dr. Sáringer Gyula, 
Szabó Zoltán, Újváriné, Steiber M argit, 
Vajai László, dr. Várnagy László, dr. 
W inkler András, dr. Zoltán János.
V. Ip a ri és kereskedelm i á ru b em u ta tó  
és vásár, környezetgazdálkodás: dr. Ba
lázs István, dr. Csőre Pál, dr. Erent G á
bor, dr. Heltay István, dr. Klosz László- 
né, dr. Sinkovitsné, Hlubik Ilona, dr. 
Solymos Rezső.
Szervezési szempontból fontos „állo
m ás” , hogy m árcius 21-én megalakult a 
NATUREXPO *96 Vadgazdálkodási 
Szakbizottsága, amelynek feladata, hogy

a forgatókönyv alapján összeállítsa a kiál
lítás szövegkönyvét.
Bizottság elnöke: Vajai László főosztály- 
vezető. alelnökc: Pechtol János, a OMVV 
főtitkára.

1. A vadászat tö rténe te  M agyarorszá
gon a honfoglalástól n ap ja ink ig : Szak
értő: dr. Oroszi Sándor. Bányai József.
2. A m ag y ar vadgazdálkodás te rm é

szetfeletti feltételei, a  m ezőgazdaság 
m int élőhely: Szakértő: Rakk Tam ás, 
Nagy Jenő.

3. M agyarország  vadon élő á lla tv ilá 
ga , vadászható  populációk , fe n n ta r th a 
tó  vadászat, vízi élőhelyek: Szakértő: dr. 
Faragó Sándor.

4. A m agyar vadgazdálkodás illeszke
dése a  Nem zetközi Szervezetek, Egyez
m ények norm áihoz: Szakértő: Rácz Fo
dor Gábor.

5. A vadgazdálkodás tervezése, in teg
rá lá sa  a  fő term elési ág ak b an . Táji vad- 
gazdálkodás: Szakértő: dr. Csányi Sán
dor, Fciszt Ottó, Ivusza Tamás.

6. A vadászat tá rsad a lm i szerepe, j e 
lentősége: Szakértő: Pechtol János, dr. 
Csorna Antal, dr. Bőd Lajos.

7. A vadászat jog i keretei, a  jog g y a
korlás feltételei, szervezett irány ítás: 
Szakértő: Pintér István.

8. A vad telepítése, tenyésztése, védel
m e, gondozása, a  tenyésztés e tik á ja , á l
latvédelem . Vadászati m ódok , eszkö
zök, berendezések: Szakértő: dr. Fábián 
Gyula.

9. V adkár, vadban  okozott k á ro k , 
kárfelelősség. Szakértő: Pintér István.
10. O k ta tás , ku ta tás, fejlesztés: Szakér
tő: dr. Nagy Em il. dr. Váradi Katalin.
11. T rófeák  (tö rténelm i, je len k o ri, a b 
no rm ális), b írá la t, zsűrizés, d íjazás 
s th .: Szakértő: Bognár Gábor, Szidnai 
László.
12. Vadászati tu rizm u s, vadkereskede
lem : Szakértő: dr. Tóth Géza. dr. Palko- 
vics György.
13. V adászkutya, m agyar ku ty afa jták :
Szakértő: Éppel János.
14. F ilm , fotó, képzőm űvészetek: Szak
értő: Rácz Gábor.
15. E rdészeti bem utató , az  e rd ő  m int 
élőhely. Szakértő: dr. Balázs István.
16. H alászati, horgászati bem utató :
Szakértő: Pintér Károly.
17. Falusi tu rizm u s: Szakértő: dr. Vára
di Katalin.
A bejelentkezett országok közül trófeákat 
állítanak ki: Cseh Köztársaság. Szlovák 
Köztársaság. Litvánia, Szlovénia, M on
gólia, Horvátország, Bulgária, Románia. 
Zimbabwe és Zambia.

CLUB \
VASVÁRI 8ZAL0NKÁZÓK
A Vadászlap hasábjain nálam avatottab- 
bak már sokszor és sokszínűén megírták a 
varázslatos tavaszköszöntó madarunk, a 
szalonka vadászatának minden csínját* 
bínját. gyönyörűségét.

Szeretném e nemes madár kapcsán be
mutatni azt a kis közösséget, amelynek jó 
szerencsém révén, néhány éve tagja lehe
tek Főleg azért, mert manapság az erősen 
megcsappant vadászati lehetőségek ide
ién. jő lenne, ha őszintén tudnánk örülni a 
kevésbé nagy „horderejű" vadászsikerek- 
nek is.

A Vasvári Petőfi Vadásztársaság néhány 
ízig-vérig vadászember tagja, 1992 márci
usában hozta létre azt a szalonkaklubot, 
amelynek 33 tagja kozott néhány zalai va
dász is található A*tagok egyharmada 
nem is rendelkezik vadászjeggyel, egysze
rűen csak természetkedvelő, pártoló tag. 
Minden szalonkaidény évadnyitó összejö
vetellel kezdődik, amelyek programjában 
egv kiadós agancskereső séta, koronglö
vészet és egy kis eszem-iszom is szerepel.

Alapszabályunk módfelett „szigorú” 
normákat, megállapításokat tartalmaz, né
hány adalék belőle:

„  Tavaszi fergeteg és asszony nem aka
dály.

- A második madarat csak akkor lehel 
elejteni, ha az elsőt már meglőtted.

Szóró üzemeltetése és nappali csapá
zás tilos!"

Minden tagnak egy jelképes összegű 
tagdíjat kell fizetni, amely részben fedezi 
az évadnyitó és -záró összejövetel költsé
geit A klub tagja egy mutatós tagsági iga
zolványt »s kap, ha a felvételi tesztot hibát
lanul kitölti.

Az idényben tagjaink több-kevesebb si
kerrel, de rendszeresen kijárnak húzásra. 
„Vérre menő" vetélkedés folyik a jó helye
zésekért. Rásó Miklós és Tóth Paszkál va
dásztársaimat külön is ki kell emelnem, 
mert ők nem mulasztanak el egy reggeli és 
esti húzást sem, s mivel lótudományuk ki
váló. ez eredményességükön is meglát
szik.

A húzás végeztével a Pálma presszóban 
illik az elejtett madarakat bemutatni, és itt 
tűzik az ecsettollat is a kalapjuk mellé az 
irigyeltek Minden résztvevőnek naplóban 
kell rögzíteni aznapi megfigyeléseit, ez 
idővel hasznos információkhoz is juttat 
bennünket, ós nem utolsósorban szívesen 
olvassuk az elmúlt időkről szóló tréfás be
jegyzéseket

Úgy gondolom, hogy ez a vidám kis tár
saság akaratlanul is ráérzett arra. hogy 
meg kell becsülnie minden apró örömet, 
hisz a vadászatban a korlátlan lehetőségek 
ideje lejárt Ünnep kell hogy legyen min
den egyes perc, amit a természetben tölt
hetünk. és kell hogy ebben a rohanó vilá
gunkban időt. energiát szenteljünk egy
másra és az általunk szeretve tisztelt vadá-
szalra Farkas Károly

Zalaegerszeg •
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A HÉVÍZI CSUDADOKTOROK
Mindössze néhány hónapot kell 
visszapörgetnünk az idő kerekén, 
és máris ott vagyunk a nagybetűs, 
csizmaszárat elérő, havas, téli vi
lágban. Mocsári Attilának, a hé
vízi Gyöngyösmenti Vadásztársa
ság vadászmesterének Vajda Ár
pád vadász szólt, hogy Alsópáhok 
határában alkonyat előtt, január 
24-^n öt lövést hallott. B eim  
senki nem  volt, és a szóban forgó 
területrészre a hét fiatal bikából 
álló rudli szinte menetrendszerű
en járt a kukoricára. Másnap a 
mester ki is küldte Kálózi László 
hivatásos vadászt, hogy nézzen 
utána a dolgoknak, mi is történt 
valójában. Kálózi a falut elhagy
va, egy ismeretlen Lada Nivát lá
tott meg. Nyitva volt, benne a 
puska, a csomagtartó és a vadtar
tó rács véres volt. Rögvest vissza
ment és telefonon kérte a vadász- 
mestert, hogy hívjon rendőri se
gítséget, amely igen rövid idő 
alatt megérkezett.

A rendőrökkel együtt mentek a 
titokzatos Nivához. A kocsiban 
egy 7 mm-es Remington puskát, 
és dr. Selmeczi József nevére kiál
lított igazolványt találtak. A va
dászmester egy rendőrrel végig
ment a kocsi nyomán, és megta
lálták a helyet, ahol előző este a 
szarvast berakták a Nivába. Mi
után Mocsári nem messze lakott, 
fölhívta dr. Kardos Zoltán elnö
köt, aki jogi képviselőként meg
hatalmazta a vadászmestert, hogy 
mindenben képviselje a vadász- 
társaságot. Mikor visszaértek a 
helyszínre, messziről egyszer 
csak vadászt láttak közeledni az 
autóhoz. Meglepetésükre dr. Hu- 
nyady Károly, a társaság tagja, a 
keszthelyi egyetem herbológiai 
tanszékének mb. vezetője volt, 
aki azt mondta, este ide akarnak 
jönni vadászni, a helyet nézték 
meg, majd arról beszélt, hogy el
tévedtek. A rendőrök azonban a 
beszélgetést leállították. A hóban 
látott vémyomokon ezután a va
dászmester a vadőrrel megindult 
a társak keresésére. Az erdő szé
lén meg is találták a szarvasok 
nyomait, amelyet bő vér kísért. 
Ezen mentek a nyomok is tovább, 
de hamarosan az egyik kivált, s 
mint kiderült, ez a csapás Hunya- 
dyé volt. A vadászmester egyedül 
ment tovább a nyomokon. A hó
ban jól látható volt, hogy a sebzett

bika két helyen vérzett, a nyaki és 
lágyrészen. Az első sebágytól 
nem messze megpillantotta a két 
„nyomozót", akik azt mondták, 
hogy elvétedtek. Átestek a megle
hetősen zavart bemutatkozáson: 
dr. Selmeczi József növényvédel
mi szakember és dr. Kádár Aurél 
FM-tanácsos. Elmondták, hogy 
egy szarvasbikát már elvittek Hu- 
nyady keszthelyi lakására, amely
nek agancssúlyát 6-7 kilóra be
csülték... (a sebzett szarvast csak 
később, a hóolvadás után sikerült 
megtalálni, de az agancsát addig
ra valaki ellopta).

A szó szerint bravúros nyomo
zást Nyolcas Béla és Tatár Attila 
rendőr századosok végezték.

-  A körülmények és a tényállás 
tisztázása befejeződött, az ügyet 
vádemeléssel átadtuk. A házkuta
tás során egy bikát egészben, 
egyet részben találtunk meg Hu- 
nyady lakásán. Dr. Selmeczi Jó
zsef zalaegerszegi lakásán a mély
hűtőben már kilós csomagokban 
volt a két hátsó comb, meg is cím
kézve: „szarvas 1996"-os felirat
tal. Azonban végül is csak egy 
agancsot találtunk, a másik nem 
lett meg a mai napig sem.

A hivatalosan fölkért szakértő a 
második, 2,5 kilós agancsú fiatal 
bika vadgazdálkodási értékét a 
vonatkozó rendelet szerint 300 
ezer forintban állapította meg. 
Mivel a másik agancs nem került 
elő. csak az előzőhöz hasonló, 
legkisebb értéken lehetett számí
tani. A sebzésért a szakértő sze
rint az összeg felét, 150 ezer fo
rintot lehetett megállapítani. így a 
vád: nagy értékre elkövetett lo
pás. A vallomás szerint az egyik 
bikát Selmeczi, a másikat Kádár 
lőtte, később azt mondták, hogy 
nem bikát, hanem ünőt sebeztek. 
Ezzel egyelőre ellentmond a va
dászmester és a vadőr vallomása, 
akik megtudták különböztetni a 
nyomokat. Természetesen lefog
laltuk a szükséges bizonyítékokat, 
a véres üléshuzatot, egyebeket. A 
mi munkánk ezzel befejeződött, a 
többi a bíróság dolga...

Német Sándor, a társaság fe
gyelmi bizottságának elnöke ki
javít:

-  Dr. Hunyady Károly a társa
ság volt tagja, mert szabályos fe
gyelmi tárgyalás során -  amelyre 
az idézés ellenére sem jelent meg

-  kizártuk. Fellebbezési jogáról 
önként lemondott. Tettük ezt a 
hatósági eljárástól függetlenül, és 
szigorúan csak a házi és az alap
szabálynak megfelelően, mert az 
ítélkezés nem a mi dolgunk. Hu
nyady ugyanis annyi és olyan sok 
pontban sértette meg a közösség 
szabályzatait, hogy a legsúlyo
sabb büntetést kellett alkalmaz
nunk. Ezzel a társaság tagjai is 
egyetértettek. Március 19-én a ki
zárás jogerőre emelkedett. Az 
okozott kár megtérítése pedig pol
gári peres ügy.

Dr. Kardos Zoltán, a keszthe
lyi egyetem társadalomtudományi 
tanszékének vezetője, a társaság 
elnöke, ha nem is örömmel, de 
végül is válaszolt lapunknak.

-  Egyszerűen nem tudok sem
miféle magyarázatot találni a tör
téntekre, és nálunk hasonló eset 
még soha nem fordult elő. Kollé
gámról van szó, így kétszeresen 
fájdalmas az egész, gondolom, 
megérti.

-  Lőhetett volna Hunyady bikát 
és hívhatott volna vendéget?

-  Természetesen, hiszen idény
ben voltunk. Más kérdés, hogy 
milyet. A vendéghívás trófeás 
vadra nálunk IB-engedélyhez kö
tött. de ennek sem lett volna aka
dálya, mert egy bikát a saját kon
tójára bárki meglövethet a barát
jával, ha a terv engedi.

-  Mindenesetre meglehetősen 
kellemetlen helyzetbe hozták, 
mert a bíróságon önnek egyértel
műen a társaság érdekeit kell kép
viselnie, az okozott kár megtéríté
sének követelésével együtt...

-  Sajnos, így van. Ezért csupán 
egyet tehetek, elfogultságot je 
lenthetek be, gondolom, ez embe
ri okokból érthető, és így a he
lyettesem jogosult képviselni a 
tárgyaláson a társaság érdekeit.

Mocsári Attila -  érthetően -  a 
vadgazda fölháborodásával ítéli 
meg a helyzetet:

-  Az új rendelet szerint Zalá
ban az a 2,5 kilós agancssúly, a 
terület kiemelt jellege miatt, nem 
jelent mínuszpontot. No de, kér
dem én, hol vagyunk mi a „ki
emelt" területtől? Ebben az állo
mányban -  és ha valaki, én aztán 
ismerem -  ez a bika vastagon mí- 
nuszos lett volna. Most egyáltalán 
ne higgye azt, hogy valamiféle 
harag vagy bosszú beszél belő

lem, hiszen már elegendő idő el
telt a harag elpárolgásához. 
Egyébként sem vagyok haragtartó 
ember, de azért ebben az esetben 
nem akárkikről van szó, és én azt 
hiszem, nem tévedek, ha azt mon
dom, hogy éppenhogy többet vár
nánk el tőlük, mint másoktól. 
Akadnak olyanok is, akik bár 
egyetértettek mindennel, de még
is azt mondták, hogy azért nem 
kellett volna, meg ilyeneket. Hát, 
őszintén szólva ez fáj, mert nem 
magamért csinálom, nem ez a 
hobbim. Viszont, aki nem tartja 
be a vadászat elemi normáit, an
nak nincs helye köztünk. Tudja, 
hány évig hajtottam, melóztam, 
mire ide tagként fölvettek, és csak 
sok-sok év után lőhettem trófeás 
vadat, és választottak meg vadász
mesternek? Tudja mit, nem is 
mondom meg, mert azt hiszi, saj- 
náltatom magam vagy hencegek. 
Én ezt a munkát komolyan ve
szem, és ezt a komolyságot várom 
el másoktól is. De legjobban az 
bosszant, hogy tudom előre, hogy 
még mi minden fog változni. Már 
most ünőről mesélnek, holott bi
kanyomon mentem, nem vagyok 
hülye. Jól ismertem ezt a rudlit, 
mind fiatal bika volt, egy sem lő
hető. El tudna ezek között képzel
ni egy ünőt? A sebzett bika testét 
egyébként megtaláltuk az olvadás 
után. És ami még röhej, ahol tör
tént, az nincs a lakásomtól egy ki
lométerre...

Dr. Sclmeczit kerestük, de kül
földön tartózkodott. Megkérdez
tük viszont a zalaegerszegi va
dásztársaságának elnökét, Pál Ti
bort:

-  Lőhetett volna „hazai pá
lyán" Selmeczi bikát?

-  Hat kilóig, a házi szabályzat 
szerint, minden további nélkül. 
Hallottam az esetről, de hivatalo
san senki nem keresett meg. 
Egyébként Selmeczi csak másfél 
éve tag nálunk, előtte bérkilövő 
volt.

Telefonon kerestük dr. Hunya
dy Károly és dr. Kádár Aurél ura
kat Keszthelyen, illetve Budapes
ten. Mindketten elzárkóztak mind
enféle beszélgetéstől. Végtére, mit 
is lehet ezek után mondani? Minő
síteni ugyanis, egyszerűen nem le
het. (A bíróság jogerős ítéletére 
még visszatérünk.)

H. Zs.
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HOGY
Kondor Endrét (58) a vadászok 
többsége ismeri, hiszen ő volt a 
régi MAVOSZ utolsó előtti fő
titkára néhány évig. Jelenleg az 
Ipolyerdő Rt. vezérigazgatója 
és elnöke az Országos Erdészeti 
Egyesület Vadgazdálkodási 
Szakosztályának.

-  Két éve szerveztük újjá a 
szakosztályt, egyszerűen azért, 
mert nem működött, holott ér
deklődés volt rá. A titkári teen
dőkkel Csontos Istvánt, a Kisal
földi Erdő Rt. igazgatóhelyet
tesét bízta meg a tagság. A 
szakosztályunkba minden helyi 
csoport 1-2 tagot küld. Évente 
két alkalommal jövünk össze, 
általában egy nagy vadas és egy 
apróvadas programot tartunk, 
felkért vitaindító előadóval. 
Nemrégiben jártunk tanulmány
úton Ausztriában, ahol a győri 
Siegert vadászbolt tulajdonosá
nak segítségével megismerked
hettünk a világhírű Steyr- 
Mannlichcr fcgyvergyárral, a 
fclachi-fcgyvcrművesekkel, a 
Swarovsky cég csodálatos opti
káival és a Siegert sportlövő 
kombináttal. A négynapos, 
önköltséges autóbusz-kirándu
lás mindenképpen sikeres volt, 
ahonnan a résztvevők élmé
nyekkel. szakmai ismeretekkel 
gazdagodva térhettek haza. A 
szakosztálynak jelenleg 40 tagja 
van, a tagság föltétele természe
tesen az OEE-tagság. Szakmai 
tömörülés ez tehát, olyan szak
emberekből, akik a szakterüle
ten dolgoznak, és szervezett 
formában az Ő tapasztalatcseré
jüket, továbbképzésüket szeret
nénk szolgálni. Azt hiszem, 
nem kell mondani, hogy milyen 
fontos -  különösen manapság 
hogy az ország különböző 
részein tevékenykedő kollégák 
egyszcr-cgyszcr összejöjjenek 
és megvitassák a tapasztalatai
kat. Természetesen nem könnyű 
a helyzetünk, hiszen igen jelen
tősek az utazási költségek, az 
ellátásról már nem is szólva, 
mert támogatást nem kapunk, 
így viszont lehetőség nyílik ar
ra, hogy a helyi csoportok kép
viselői részletesen tájékoztassák 
az elhangzottakról társaikat.

-  Mi igaz abból, hogy Ön -  
ahogy mondják -  megutálta a 
vadászokat, és szándékában áll 
az erdőgazdaság által bérbe
adott vadászterületek haszon-

VAN?
bérleti szerződéseinek felmon
dása?

-  Egy szóval is válaszolha
tok: semmi. Bár vadásztársasá
gi tisztségemről -  amelyre a 
tagság bizalmából kerültem, hi
vatali összeférhetetlenség miatt 
lemondtam, jelenleg is aktív 
tagja vagyok társaságomnak. 
Sajnos a szabadidőm rendkívül 
kevés, főként ami az aktív 
kikapcsolódást illeti. Egy bc- 
csődölt. hatalmas veszteségeket 
produkáló erdőgazdálkodást 
kellett megreformálni, tavaly 
már csaknem ötvcnmilliós adó
zott nyereséget tudunk az asz
talra letenni. Mindenütt elmon
dom, ehelyütt is; tudomásul 
kell venni, hogy a megváltozott 
tulajdon- és piaci viszonyok kö
zött nem mehet úgy tovább 
minden, mint eddig. Az volna a 
jó. ha mindannyian szembenéz
nénk ezekkel, és nem abban ke
resnénk a hibát, aki ezt meg
mondja. Magamat is beleértem 
mindezekbe, mert néhány év 
múlva, ha nyugdíjba megyek, 
nem tudom megmondani, hogy 
jut-c majd a vadászat költséges 
hobbijára? Ha nem, hát nem 
megyek a Dunának. Teljesen 
értelmetlen vitákat folytatunk, 
győzködjük egymást, pedig már 
régen a . jövőn kellene gon
dolkodni. Az úgynevezett 
,.KRESZ” -t kellene közösen 
kitalálni, ahogyan ez a közleke
désben is van, mert egyebekben 
úgyis a tulajdonos, a kezelő fog 
mindenről dönteni. Ami pedig a 
fölmondást illeti: egyszerűen 
butaságnak tartom azt ma még 
meg is említeni addig, amíg az 
új törvény meg nem születik. 
Utána pedig pontos és részletes 
gazdasági számítások alapján 
kell majd dönteni, mert egysze
rűen ezt követeli az élet.

Úgy gondolom, alaposan túl 
van lihegve az egész, mert a 
piacgazdaság racionális és kö
nyörtelen törvényei az élet min
den területén meghatározzák 
mindannyiunk helyét, feladatait. 
Ha akarjuk, ha nem, így lesz, 
mert itt a kérdések már nem ér
zelmi alapon dőlnek cl. Tisztá
ban vagyok persze azzal is, hogy 
az átmenet, amely ki tudja med
dig tart, jelentős áldozatokkal 
jár. Ez benne van -  a pakliban. 
Előbb-utóbb azonban minden a 
valós helyére kerül. H.

TANULNI, TANULNI 
ÉS TUDNI ■

Nem volt könnyű eldönteni, szívéhez vagy a fejéhez kapjon-e 
az a vadászatszervező, aki nemrégiben levelet kapott a vám
hivataltól a nyugati végekről. A levélben ugyanis az állt feke
tén, fehéren, hogy a múlt év során a beérkező külföldi vendé
gektől a szentgotthárdi vámhivatalnál, az irodák által meghí
vott vendégektől „csupán" 1000 forint fegyverbehozatali il
letéket sarcoltak. Miután azonban 1995. április 1-jétől az 
5/1995 (III. 22.) BM számú rendelet szerint az illeték 2000 
forintra emelkedett, visszamenőleg a mellékelt kimutatás 
szerint az irodák utólag fizessék be a személyenkénti plusz 
ezrest, mert a meghívóleveleken a külföldi vadászok pontos 
lakcíme nem szerepel.

Szerencsére, mondhatnánk, mert ha egy külföldinek egy 
egész esztendő múlva (a levél dátuma 1996. március 12.) 
megírják, hogy küldjön a tavalyi vadászata miatt idén még 
egy ezrest (mert a vámhivatal rosszul számolt), ennél csak 
az volna jobb kis magyar vendégriasztó, ha esetleg belépés
kor könnygázspray-vel szembefújnák. Olyan ez. mintha a fo
gadós húsvét után homlokára csapna, és az elszállt nyári 
vendégeinek kiszámlázná az ő privát hülyesége és a napi 
árak közötti különbözetet. Ha ugyanis én tévedek, és nem 
írok föl valam it a vámáru-nyilatkozatra, beszélhetek bármit, 
úgy megbüntetnek, mint a pinty. Fizetni azonban mindig an
nak kell, aki hibázik. Egyszerűen azért, mert nem a kompót 
szokta befőzni a nagymamát.

Egyébként - irodánként változóan - a szóban forgó elné
zés (amit nem is kértek) irodánként akár százezer forint is le
het, amelyet most már az adózott nyereségből kell kiperkál- 
ni. Egyelőre, hála az istennek, nincs érvényben olyan tör
vény, hogy a határátlépés előtt mindenkinek kötelező volna 
megkérdezni, melyik illeték változott, és biztosan nem lefelé. 
A pénztártól való távozás után pedig reklamációnak nincs 
helye, mert ott valaki azért kapja a fizetését, hogy tudja, mi 
mennyi. Ha ez nem így volna, akkor beülhetne az üvegkalit
kába egy bernáthegyi kutya is. Annak legalább van a nyaká
ban egy hordócska, a feledésre.

A másik eset sem akármilyen. A vadász, barátjától aján
dékcsomagban kapott egy összecsukható Gerber vadász
kést, 35 dollár értékben. Önfeledt öröme azonban csak ép
pen a vámhivatalig tartott. Ott ugyanis közölték vele, hogy 
soha nem kaphatja meg, mert a pengéje 8,5 centiméter, és 
így egy ilyen-olyan számú rendelet szerint nem vámkezelhe
tő. ugyanúgy mint a dobókés, a rugós bicska, a gumibot 
vagy a bilincs. Mondta ugyan, hogy ez a felsoroltakra nem 
hasonlít, és mint boldogtalan leendő tulajdonos mindenféle 
fegyver tartására hivatalosan is alkalmasnak találtatott. Csa
ládi helyzete rendezett, magaviselete példás, és egyébként 
is a vasbolttól a vadászboltig szinte dúskálhatna a semmivel 
sem veszélytelenebb kenyérvágó és disznóölő késekben. 
Mindezek borsóként peregtek le a vámhivatal faláról.

Csak hetekkel később, hosszas és nem kevésbé szívós 
utánjárás után kapta meg a márkás bicsakot, részletesen bi
zonygatva, hogy az ominózus rendelet nem igazán erre vo
natkozik. Ha valaki agyilag képes megtanulni éles bicskával 
balesetmentesen bánni, joggal elvárható volna hasonló lega
lábbis a saját rendeletüket ismerni azoktól, akik naponta 
használják, sőt éppen a rendeletek betartásával kötelesek 
végezni napi munkájukat. A rendeletek ugyanis nem önma- 
guktól változnak. (Talán egyedül az árak nőnek öntörvényű
én, mint a búza a májusi esőben.) Naponta halljuk, hogy a 
vámosoknak (is) kevés a fizetésük. A rendeletek elolvasása, 
értelmezése azonban nem kerül nekik a pénzükbe. Inkább a 
miénkbe, és ez egyáltalán nem tetszhet senkinek.

-  hy-hy -
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A vadászok és a törvényhozás
nyílik a rájuk vonatkozó döntések befo
lyásolására is. Éppen ezért például 
Olaszországban, Franciaországban és 
Spanyolországban jelentős a gazdasági 
és politikai szerepük, és ennek megfele
lően adott esetben a törvényhozás dön
tései is.

Az európai államokban igen széles ha 
tárok között változik a vadászok létszá
ma és a felnőtt férfilakosságon belüli 
arányuk. Ha a 18 év fe le tti férfiak szá
mát elosztjuk a vadászok létszámával, 
megkapjuk, hogy minden hanyadik fé rfi 
vadászik. Ezt mutatja az alábbi táblázat 
jobb oldali oszlopa.
Ez egyben arra is utal, hogy hány em 
bér ismeri közelebbről a vadászok 
sportját, munkáját, gondjait, az élő v i
lággal való kapcsolatát. A táblázatból 
kitűnik, hogy Finnországban minden ha
todik, Norvégiában minden nyolcadik 
fé rfi vadászik. Így az északi országok
ban a vadászat igen ismert. Ezzel szem
ben Hollandiában 166., Belgiumban 131. 
és Magyarországon minden 100-ik fé rfi
ember vadászik. Ezekben az országok
ban a vadászat tényleges helyzete szé
les körben ismeretlen, tág tere van a 
közvélemény félretájékoztatásának. Ezt 
szemléltetik a hazai sajtóban megjele
nő, tartalmában, hitelességében erősen 
vitatható cikkek. A vadászok politikai 
befolyása a létszámuktól, gazdasági 
erejüktől függ, tehát ahol sok a vadász, 
és netán gazdaságilag kulcsterületeken 
dolgoznak, o tt a választásokon számol
ni kell szavazataikkal, és lehetőségük

A trófeákat kincsként féltők számára mutatjuk be a trófeabíráló bizottságoknál az 
ismételt bemutatás lehetőségét kizáró, új jelölési módszert, amely az agancs esz 
tétikai m e g je le n é s é t jottányit sem csökkenti f o t o  n a g y  l á s z l ó

Ezer Minden há
fő nyadik fé rfi 

vadászik
Anglia 650 35
Ausztria 105 27
Belgium 28 131
Dánia 170 11
Görögország 350 11
Finnország 285 6
Franciaország 1625 13
Hollandia 33 166
Írország 117 11
Luxemburg 3 59
Magyarország 45 100
Németország 306 94
Norvégia 200 8
Olaszország 1450 15
Portugália 250 15
Spanyolország 1050 14
Svájc 41 75
Svédország 450 10

Fluck Dénes

VADASZATI KULTURÁLIS KLUB
május havi rendezvényét a Magyar Mezőgazdasági Múzeumban f. hó 
utolsó keddjén, m ájus 28-án, 17 ó rakor tartja. A klub vendége BEN- 
KÖ GYULA színművész, aki több évtizedes vadászélményeiről, életéről

.SZÍNPADON ÉS ERDŐBEN EGY ÉLETEN ÁT..."

címmel tart élménybeszámolót, és válaszol a klubdélutánon részt vevők 
kérdéseire

Egyben tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy a klub rendezvényei a nyári 
hónapokban, júniusban és júliusban szünetelnek. A szünet utáni első 
klubdélután a NATUREXPO idején. 1996. augusztus 27-én, 17 órakor, 
kedden lesz, meghívott vendég: Muray Róbert festőművész.

KEDVEZMENYES VADASZAT KANADABAN
Időpont: 1996. szeptember 12-30. 1996. szeptember 21.-október 10.

(tofc 2dbiMtta. 2db fattrNdnt 4 Mdhteiara. 6 *Jacj*#í. 6 M » % S S í ? d b » .  
b *  ér. 400 U S A * *  Ifefcr* w ttó w  taáM i D0 fe itrtó  «

A 'v d im  külön ta r r t *  cf*okm  i  In c  fr rwgta* fo g l*  a «fes m ig ta *  
■Mrrtfi.Tr ft H w  S t t r  M i  06603699?

LŐTT VA0AT VÁSÁROLOK A LEGMAGASABB NAPI ÁRON! T0BB 0ARABÉRT 
HÁZHOZ MEGYEK. ÖNNEK CSAK EGY TELEFONJÁBA KERÜL. HIGGYE EL, 
NAGY SZÁM FZ A TELEFONSZÁM! HÚTÖK0NTÉNER ÉJJEL, NAPPAL.

Import-Export Kereskedelmi Kft.
1181 Budapest, Baross u. 62.
Telefon/fax: 00-361290 7299. Autótelefon: 0036-30484-316.

magyar, ném et, olasz és részben angol nyelven 
Tartalom: -  FM. OMW. VKE. társadalmi szervek, egyesületek, 
oktatási, kutatási intézmények, rendezvények: Naturexpo. Országos 

Vadásznapok bemutatása •  Vadgazdálkodók: Erdőgazdaságok. 
Mezőgazdasági RT. ok, vadásztársaságok bemutatása •  

Vadászidények. vadászati jogszabályok, fegyvertartási engedélyre és 
behozatalra vonatkozó szabályok, vadászjegy, vadászati engedély, 

trófeabírálat, kiviteli szabályok, vadászkutya-szakosztályok •  turizmus, 
szálláslehetőségek, vadászboltok, biztosítók, gépkocsivásárlás, 

-kölcsönzés és -szervizelés 
vissza nem térő  történelm i időszak 

A MAGYAR VADÁSZAT ÁTALAKULÁSÁNAK
ÉVÉBEN  

Elengedhetetlen az 1996-os állapotok  
rögzítése 

térképen és könyvben egyaránt!
Szerkesztőbizottság: Dr. Tóth Sándor -  tiszteletbeli elnök. 
Bartucz Ferenc -  elnök. Nagy István. Keresztes György.

Dr. Csányi Sándor kiadó.
Információ: TOPOPRESS TÉRKÉPKIADÓ EGYÉNI CÉG 

TelVFax: 180 7661 
adatok zárása: 1996. 05. 30.

A MAGYAR VADÁSZATI IMAGE EGYSÉGES BEMUTATÁSA!
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JO, HA TUDJUK
HA VALAMI VESZÉLY FENYEGET. VITATHATATLANUL JOBB, HA ISMER
JÜK. TUDUNK RÓLA. A SZÜKSÉGES TEENDŐKKEL EGYÜTT. EZ ÍGY ÖN
MAGÁBAN AKÁR KÖZHELYNEK IS NEVEZHETŐ VOLNA. HA NÁLUNK 
NEM MINDEZEK FORDÍTOTTJA TÖRTÉNNE. LAPUNK ÖTÖDIK ÉVFOLYA
MÁBAN ÉVENTE LEGALÁBB KÉT ALKALOMMAL PRÓBÁLTUNK HAZAI 
SZAKSZERZÓT FÖLKÉRNI A SERTÉSPESTISSEL KAPCSOLATOS TUDNI
VALÓK MEGÍRÁSÁRA, DE A MEREV ELZÁRKÓZÁSON KÍVÜL JÓCSKÁN 
KAPTUNK SZEMREHÁNYÁSOKAT. CSUPÁN MINDEZEK MEGEMLÍTÉSÉ
ÉRT IS MIUTÁN MANAPSÁG JÓSZERINT MINDENT KINTRŐL KELL 
MEGTUDNI. A KEZÜNKBE AKADT AZ EURÓPAI UNIÓ PHARE-PROGRAM 
KERETÉN BELÜL KÉSZÜLT ISMERETTERJESZTŐ FÜZET (HOLLAND. NÉ
MET ÉS MAGYAR SZAKÉRTŐK KÖZÖS MÜVEKÉNT), AMELY A GAZDÁ
KON KÍVÜL ÉPPEN A VADÁSZOKAT SZÓLÍTOTTA MEG. MERT A VÉDEKE
ZÉS AZ ÁLLATORVOS. A GAZDA ÉS A VADÁSZ EGYÜTTMÚKÖDÉSE NÉL

KÜL SZERINTÜK SEM LEHET EREDMÉNYES.

Mit kell m indannviunknak 
tudni?
A sertéspestis az egyik legve
szélyesebb vírusos sertésbeteg
ség, amelyre a vaddisznó épp
oly fogékony, mint ólbéli roko
na. Tudni kell, hogy hatósági 
bejelentési kötelezettség terheli 
az észlelőt, ha a betegség gya
núja fölvetődik. A tünetek az ál
latok egészségi állapotától, ko
rától, valamint a fertőző vírus- 
törzs virulenciájától függően 
meglehetősen változóak. A ma
gas virulcnciájú vírustörzsek 
heveny megbetegedést okoznak, 
amely lázzal, étvágytalansággal 
jár. A betegség végső stádiumá
ban a hátsó lábak legyengülnek, 
az állat bizonytalan, ingó járá
súvá válik. Az orr. a fülek lilára 
színeződnek. A legtöbb egy-két 
hét után elpusztul, néhány 
ugyan túléli, a malacok, süldők 
fejlődésükben visszamaradnak, 
csököné válnak.

Az alacsony virulcnciájú ví
rustörzsek által fertőződötteknél 
a láz, étvágytalanság, bágyadt- 
ság csak néhány napig tart, 
majd az állat klinikailag gyó
gyul, és így az állományban az 
cíhullási arány is alacsonyabb.

A megbetegedett vaddisznók 
általában a rejtekhelyeiken ma
radnak. ahol később elhullanak. 
Az alacsonyabb virulcnciájú 
törzzsel fertőzöttek viszont el
hagyják a kondát, a biztonságos 
búvóhelyet és gyakran napköz
ben is kóborolnak, ügyet sem 
vetve kutyára, emberre. Járásuk 
azonban jellegzetesen bizonyta
lan, imbolygó, gyakran képtele
nek lábra állni, kutya módra 
ülnek.

A vírus elsősorban élő álla
tokban képes fennmaradni, de 
ellenálló. Szalonnában, kol
bászban 3, sózott füstölt sonká
ban 6 hónapig is életben marad, 
sőt fagyasztott húsnál esetleg 
évekig is fertőzőképes marad- . 
hat. Éppen ezért -  különösen a 
disznós kertekben -  kerülendő 
bármiféle konyhai hulladék, 
húskészítmény etetése, akár 
időszakosan is.

Hogyan terjed?
Fertőzött sertés vásárlásával, ví
rusgazda anyakocával, külterjes 
tartásnál vaddisznóval való „ta
lálkozás” esetén, kellően nem 
hőkezelt konyhai hulladékok
kal, emberi átvitellel (vadá

szok, herélők, inszeminátorok, 
állatorvosok. gazdák, látoga
tók), vérszívó rovarok útján, 
kutyák, macskák, madarak is 
bevihetik az egészséges állo
mányba.

A Pharc-program keretén be
lül egyébként pontos akció és 
készenléti terv készült, hasonló
an például a száj- és körömfá
jáshoz.

A megelőzés érdekében a 
gazdáknak és a vadászoknak az 
alábbiakat ajánlják:

A saját és más gazdálkodók 
állatállom ányának biztonsá
gáért a gazdának a következő 
„tízparancsolatot” kell betar
tania:

1. Soha ne vásároljon isme
retlen eredetű sertéseket, pl. ál
latpiacokon vagy házaló, közve
títő kereskedőktől.

2. Olyan kevés forrásból sze
rezzen be sertéseket, amilyen 
kevésből csak lehet (ne több, 
mint háromból), és közvetlenül 
szállítsa haza, majd legalább 
30-40 napig a saját sertéseitől 
elkülönítve tartsa őket.

3. Ne etessen hulladékot vagy 
konyhai maradékot -  még a sa
ját háztartásából származót se - 
felforralás nélkül.

4 . Előzze meg állatainak köz
vetett vagy közvetlen érintkezé
sét vaddisznóval.

5. Cseréljen ruhát és lábbelit 
más se rétsál lományok megláto
gatásakor.

6. Korlátozza az istállóba va
ló bejárást azokra, akiknek fel
tétlenül be kell oda menniük.

7. A látogatóktól követelje 
meg, hogy viseljék a tulajdonos 
által biztosított ruhát és láb
belit.

8. Használja a megfelelő kon
centrációjú fertőtlenítő fürdőt 
(láb- és kézfertőtlenítőt), és he
tente legalább háromszor töltse 
utána a fertőtlenítő folyadékot.

9. Amennyire lehetséges, 
használja saját eszközeit.

10. Ne fogadjon el más far
mokon már használt eszközöket 
előzetes sterilizálás nélkül, és 
ne engedje olyan injekciós fo
lyadékot tartalmazó üvegek al
kalmazását, amelyet már meg
bontottak, máshol már használ
tak belőlük.

Az élővilág megvédése és az 
állatok egészségének megfi
gyelése érdekében a vadászok
nak az alábbi szabályokat kell 
követniük:

1. Tartson nyilvántartást a

vaddisznócsaládok méretéről és 
területi megoszlásáról, mozga
tásáról.

2. Vegyen vérmintát ellen
anyag-vizsgálat céljából a lelőtt 
felnőtt vaddisznóknak az állat
egészségügyi hatóság által meg
határozott százalékából, és eze
ket a leggyorsabb úton juttassa 
cl a hatósági állatorvoshoz, aki 
az üvegcséket és a csomagoló
anyagot biztosítja.

3. A vaddisznóállományok
ban tapasztalt bármilyen meg
betegedést. vagy elhullást jelen
teni köteles az állat-egészség
ügyi szolgálatnak.

4 . Minden lelőtt beteg, vagy 
clhullottan talált vaddisznóból 
gyűjtsön vért, mandulát és lép- 
darabot. hogy lehetővé tegye az 
állategészségügyi hatóságok
nak a sertéspestis esetleges je
lenlétének kivizsgálását.

5. Fertőzött vaddisznóállo
mány esetén egész évben kell a 
vaddisznókra vadászni, tekintet 
nélkül korra és súlyra, egyedül 
a ^jíoptató kocákat kímélve. 
Minden lehetséges eszközzel -  
pl. etetéssel történő helyhez kö
tés és vadászat -  meg kell előzni 
a vaddisznók kijutását a fertő
zött területekről (hajtásokat 
nem szabad szervezni).

6. Sertéspestissel fertőzött te
rületen minden lőtt vagy elhull
va talált vaddisznót be kell szál
lítani egy bcgyűjtőtelepre, ahol 
minden állatot felboneolnak. 
majd a hatósági állatorvos min
tákat vesz, a belső szerveket 
össze kell gyűjteni és égetéssel 
vagy mélyre történő elfoldelés- 
scl ártalmatlanná kell tenni. x 
Ezután a bcgyűjtőtelepet alapo
san meg kell tisztítani és fertőt
leníteni kell.

7. A hullákat, a bőrt és trófe
ákat mindaddig vissza kell tar
tani, amíg a laboratóriumi vizs
gálatok negatív eredménnyel 
nem zárultak.

8. Alaposan mosakodjon 
meg. cserélje le vadászruháját 
és lábbelijét a scrtésistállóba 
való belépés előtt.

9. Tisztítson meg és fertőtle
nítsen minden olyan eszközt, 
amelyet a vaddisznó kizsigere
léséhez vagy boncolásához 
használt.

10. Soha ne etessen vaddisz
nótól származó, nem hőkczelt 
hulladékot vagy táplálékmara
dékot háziscrtésscl és fordítva.
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K  Ö  N  Y  V  K  R  I T  I K  A
BEREGSZÁSZI GYÖRGY: H A M U  ALATT

(TERRAPRINT KIADÓ. 1995, 218 oldal, 750 Ft)
A múlt év végén jelent meg a közis
mert szerző vadász „trilógiájának” 
harmadik kötete. (Előzőek: „Vadász- 
tű/néP - Patay László társszerzővel. 
Gondolat. 1973. „Zsarátnok” . Nim
ród Alapítvány. 1993). A két előző kö
tetéről szaksajtónkban hiába kerestem 
méltatást, pedig megérdemelték vol
na. Jelen kötet is a szerző azon meg
győződéséből született, amely szerint 
„az emlékezés teszi teljessé a vadá
szatot". Emlékezéseinek ezúttal törté
nelmi hátteret is ad. hozzányúlva a 
hosszú ideig tabunak számító témákhoz 
(Kádár János. Fehér Lajos. Cseterki 
Lajos, szovjet tisztek vadászatai). Ami 
ezekről a médiákban az utóbbi évek
ben napvilágot látott, céltudatosan ne
gatív irányba lett terelve, és sokan 
nem is hitték cl. Beregszászi György 
nemcsak egy a magyar vadászok kö
zül, mert míg dolgozott, egyben a ha
zai vadászat és vadgazdálkodás egyik 
szervezője, irányítója volt. így írásai 
hiteles emlékeken alapulnak, doku
mentumokkal alátámasztottak.

A könyv első fejezete vadászatokon, 
horgászatokon elkövetett tiltott csele
kedeteit köti csokorba, bár nem tjjúxi- 
cgyik írás vág ebbe a témakörbe^a- 
radicsommadár (a gyurgyalag ilyen 
népies elnevezését sem Hermán Ottó.

sem Kiss Jenő nem említi), kék csőrű 
réce le lövése, orvhorgászatok, csu
kákba duplázás, sörétezés. „FM ” ir- 
tóhadjárat őzek ellen, tarkítja ezen ol
dalakat. Bár vadászat közben bizonyá
ra mások is elkövettek hasonló sza
bálytalanságokat. de azok közléséhez 
ma nagy bátorság szükségeltetik, s a 
szerző bátor, mert igazat ír. s az idő 
múlása ezeket a kihágásokat sorjában 
számára megszépíti, felejthetetlenné 
teszi.

A II. fejezet foglalkozik a protokol
lal. Ezeken a vadászatokon kétségkí
vül ..a vendég szava szent" törvénye 
uralkodott. Vérző Cseterki, térdre ro
gyó, vadorzó szovjet kapitány éppen 
úgy megtalálható a fejezetben, mint 
„Kismari". Micu titkárnője és Nak- 
su. Ceausescu fővadásza. Az olvasó 
számára nem adathatott meg a szerep
lők ismerete, pedig bizonyára érdeke
sek lettek volna a neveik, ki is volt K. 
Karcsi igazi nevén (92. oldal), s miért 
is kapta a szerző a ..Tökös" becenevét 
(93. oldal), hár ezt végül is a IV. feje
zetből talán sikerült kikövetkeztetnem, 
amikor az Air India járatán vadul ..ku
takodott" egy színes bőrű hölgy iránt, 
aki végül apácának bizonyult.

Talán a „Tanítványaim" című III. 
fejezet fogott meg leginkább. Többek

közt csodálatosan emlékezik meg 
Wrabel Sándorról és Balogh Péterről, 
akik maradandót alkottak a vadászati 
művészetben. Sajnos. Vrabolt itthon 
ma is a hallgatás fala veszi körül.

A IV. fejezet az utazások leírása, 
amelyek hol vadászathoz, hol ál
latkertekhez. hol diáklevelezésekből 
született látogatásokhoz kötődnek.

A könyv befejező fejezete (V.) lírai 
búcsúzkodás, visszaidézése a megtett 
vadászösvényeknek, költői barátkozás 
az örök vadászmezőkkel.

A kötet stílusa „beregszászias". 
Hol igazán lírai, szépirodalmi, hol ke
resetlen. sőt trágár szavakkal tarkított. 
Az írásjelek önkényes használata 
gyakran a mondatok új ráolvasására 
kényszerített. Ezt hangulati realiz
musnak vélem, hiszen mindig azt írta 
le. ahogyan az éppen akkor elhang
zott. ahogyan azt pont akkor érezte.

Tanácsos lett volna megjelentetés 
előtt a könyvet ..valakinek" átnéznie, 
mert akkor elkerülhetővé vált volna a 
sok helyesírási hiba, s néhány szak
mai elírás (avagy tévedés?). Hogy 
csak néhányat említek, a 7x52-es 
kaliber előttem ismeretlen (39. és 201. 
oldal). A 7 x64-es kaliber 9 grammos 
lövedékére jellemzőek a leírt tulaj
donságok. A „bock-bücks”  (31. ol

dal) helyesen: bockbüchs. Az argali 
trófeájánál nem a csigák érik el a 30 
kg-ot, hanem a trófea összsúlya (165. 
oldal). Lakatos Károly nem 1910-ben 
írta a ..Vadászbabona”  című könyvét, 
hanem akkor jelent meg a „Vadász- 
hit”  (helyesen!) második kiadása, az 
első 1897-ben (69. oldal). Az „avia 
arctica” helyesen Gavia arctica. s a 
magyar neve sarki búvár (149. oldal). 
A „gallag" angolul igazából galah 
(Cacatua roscicapilla), vagyis rózsás 
kakadu, mely faj a Washingoni Egyez
mény II. kategóriájú listáján szerepel 
(184. oldal). Az emu latin neve ma 
Dromaius novaehollandiae. Ez a faj 
nem a föld második legnagyobb ma
dara. hiszen súlya csak 30-40 kg. míg 
a kazuár 80 kilós is lehet (189. oldal). 
Sok angol szó téves helyesírással je
lent meg. A könyv képanyaga kevés, 
nem egy közülük fclismcrhctetlen. A 
terítékre került cmukakas fényképe 
engem első látásra az Archaeopteryx- 
re emlékeztetett.

Beregszászi György könyvének 42. 
oldalán a magyar vadászat jelenét 
Augiász istállójához, hasonlítja. Csat
lakozván a szerzőhöz, szívből kívánok 
egy újabb Herkulest, aki ezen istállót, 
akár nagy erőfeszítéssel is. de kitisz
títja. Dr. Czvalinga István

VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Egyesek a „v ilá g  ú jrafe losztá
s á t "  várják a vadászati törvény 
e lfogadásátó l, m ások az e llen té 
tes érdekek m iatti aggályaikat 
hangoztatják. A  koncepcióhoz 
benyújtott több száz indítvány is 
jelzi: többeket érzékenyen érintő 
jogszabályt v itat a törvényhozó 
testület.

„A z  árak emelkedésével a vadászat 
mindinkább ismét a gazdagok szó
rakozásává válik. Legalább 200 
ezer forintba kerül a felszerelés - 
fegyver, ruházat, távcső drágul a 
vadásztársasági tagság is. A kiadá
sokat növeli a vadászjegy borsos 
ára, az elejtett vad trófeája után fi
zetett bírálati díj, az utazási költsé
gek" - olvasható a M agyar H írlap 
A vadászat ism ét a gazdagok 
szórakozása című háttércikkében. 
„A  tulajdonviszonyokban bekövet
kezett változások, a termőföld és 
az erdők nagy részének magánkéz
be kerülése megkérdőjelezte a va
dászat és a vadgazgálkodás évtize
deken keresztül folytatott gyakorla
tát. Indokolttá vált a 34 éve szüle
tett vadászati törvény megújítása. 
A szabályozás ügyében azonban a 
mintegy 60 ezres hazai vadásztár
sadalom erősen megosztott. A kö
zel 40 ezer vadásztársasági tagot 
tömörítő Országos Magyar Vadá

szati Védegylet szerint - mivel a 
vad a nemzet egészének az értéke
- az államnak meg kell őriznie a va
dászati és a vad tulajdonjogát, ne
hogy mindenki prédájává váljon a 
hazai vadállomány. A Bérkilövők és 
Független Vadászok Országos Szö
vetsége viszont azért lobbyzik, 
hogy a vadászati jog és a vad tulaj
donjoga a föld birtokosát illesse 
meg. A parlament előtt lévő 
törvénytervezet kompromisszumos 
megoldást javasol: a vadászati jo
got a vadászterület földtulajdonjo
gához köti."

A  vadászati jog a földbirtokhoz 
kötődik címmel számol be a lobbyk 
harcáról a Világgazdaság. Többek 
között leszögezi: „Kompromisszum
nak tűnik, hogy a vadászati érdek- 
képviseleti szervezetek egyetértet
tek a földtulajdonhoz kötött vadá
szati joggal és azzal, hogy az erdő
területek magas vadeltartó képes
ségük miatt hangsúlyozottan szá
mítsanak a vadgazdálkodási hasz
nosítás odaítélésénél. Időközben a 
nemzeti kincsünkért, a világhírű va
dállományunkért aggódó vadászok
kal is ^elszaladt a ló«, hiszen a vad
gazdálkodásban a szakszerűséggel 
szemben tért nyert a profitorientált 
szemlélet. A gazdasági kényszer, 
avagy a bizonytalan jövő miatt a

jussát időben kikanyarító terület- 
gazdák miatt, hazánk egyes terüle
tein vészesen leromlott a vadállo
mány. A jó évtizede tartó bizonyta
lanságot, úgy tűnik, mára minde
gyik fél megelégelte."

Ugyancsak a „zöldújság" adta hírül 
azt a feltételezést, hogy a törvény 
várhatóan 1997. márciusi elfoga
dását követően a világ újrafelosztá
sa indulhat el a vadászati szektor
ban. K icseré lőd ik  a vadásztársa
dalom  címmel arról ír: „A z  elvileg 
már megszületett hatpárti konszen
zus eredményeként, a törvényja
vaslatban már az szerepel, hogy a 
vadászati jog a földtulajdonhoz fog 
kötődni. Ez pedig annyit jelent, hogy 
az új tulajdonosok szándékától füg
gően meg fog kezdődni a vadászte
rületek újrafelosztása. Az ettől ódz
kodó vadásztársadalom kompro
misszumkészsége ezzel az egyez
séggel vélhetően kimerült, mivel a 
másik fontos kérdésben tudniillik, 
hogy mekkora legyen a minimális 
vadászterület nagysága - máig 
nem sikerült megegyezniük. A 
szakmai érveknek megfelelően mi
nimum háromezer hektáros vadász- 
területek kialakítását írja elő a tör
vényjavaslat. Az ellenvélemények a 
maximális földbirtoknagyságban 
határoznák meg a vadászterület

legkisebb határát, a tulajdonosi ér
dekek prioritását hangsúlyozva. 
Egy biztos, a földtulajdonosok nagy 
részének mindenképpen társuláso
kat kell majd létrehozniuk."

„Vadgazdálkodásra szúkség van, 
hiszen a vadállomány létszámát 
szabályozni kell" - szögezte le a 
M agyar Nem zet ó vn i kell a  vad
állom ányt című cikkében. „A  cél 
tehát az állományszabályozás ós a 
területek egységének a megőrzése. 
Ugyanakkor cél az is - s e téren 
több nemzetközi egyezményre, a 
ramsaari, a berni egyezményre és a 
riói konvencióra hivatkozhatunk 
hogy a vadgazdálkodás-vadászat 
csak ós kizárólag olyan fajokra irá
nyuljon, amelyek létszáma máskép
pen nem szabályozható Az összes 
többi, eddig csak kedvtelésből 
(le)vadászott fajt védeni kell. Fel
merül a kérdés, védi-e és miképpen 
a földművelésügyi tárca a vadat, az 
élővilágot, ha más esetekben is a 
szalonkáéhoz hasonló módon jár 
el? A  törvénytervezet egy valamit 
világit meg tisztán: a vadászati ha
tóság még a gondolatától is irtózik 
annak, hogy a természetvédelmi ér
dekekkel megjelenjenek a vadgaz
dálkodás mechanizmuséban."

összeállította: K. E.
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N A G Y  M A G Y A R  V A D Á SZ O K
„A  trófea szó a görög Tropaion, illetve az ebből származó latin tropheum szóból ered. A legyőzött ellenség fegyvereiből 

összeállított diadaljelvényt nevezték így a régi görögök és rómaiak. Ma a vadászok az elejtett vad olyan jellegzetes részét 
nevezik trófeának, amely megőrzésre alkalmas, nem romlik vagy megfelelő kikészítéssel konzerválható, időt állóvá tehető. 

A szó mai értelmében oly sokrétű fogalmat takar, hogy azt egyetlen találó magyar szóval kifejezni nem lehet. 
Jónéhány magyarosítási kísérlet mondott már csődöt, nem sikerült jó magyar szót találni a trófea helyett.

De így van ez nyilván más nyelvekben is, mert a vadászok
- tartozzanak bármely nemzethez - mindenütt trófeának mondják a trófeát."

ORBÁN LÁSZLÓ
( 1 8 9 9 - 1 9 8 1 )

Orbán László oki. erdőmérnök. 
Orbán János főszámtanácsos és 
Rynkiewicz Nóra gyermekeként 
1899. február 5-ón Budapesten 
született. Elemi és középiskoláit 
Budapesten végezte. Az érettségi 
után beiratkozott a Selmecbányái 
Bányászati és Erdészeti Faiskolá
ra, mint erdőmérnöki hallgató. 
1918 májusában bevonult katoná
nak, s mint tüzér tizedes szerelt le 
ugyanezen év novemberében. Az 
Erdőmérnöki Főiskolát 1922-ben 
végezte cl Sopronban. A füzér- 
radványi Károlyi-féle erdőgazda
ságban eltöltött gyakorlati év után

1923-ban erdőmémöki oklevelet 
nyert. 1924. március 19-én állam- 
erdészeti szolgálatba lépett, ahol 
megszakítás nélkül teljesített szol
gálatot - a gödöllői erdőrendező- 
ségnél, a visegrádi, galgamácsai, 
máriabcsnyői. leányfalui és gö
döllői erdőhivataloknál - egészen 
1939-ig. 1939-től 1945-ig a Föld
művelésügyi Minisztérium erdé
szeti főosztályán folytatta munká
ját. Később, amikor a minisztéri
umot nyugatra költöztették. ő a 
lakóhelyén maradt, s ott érte a há
ború vég£. Az igazolási eljárás 
során 1945 nyarán egyhangúlag 
igazolták, így továbbra is megma
radhatott régi állásában. Innen rö
videsen a vadászati osztályra, 
majd 1948-ban az állami erdőgaz
dasági üzemekhez (M A LLER D ) 
helyezték át. Az erdészet átszer
vezése során az erdőgazdasági 
vállalatok és egyesüléseknél, 
majd ismét a központban teljesí
tett szolgálatot. 1951 nyarán mint 
létszámfölöttit elbocsátották, il
letve nyugdíjazták. Már az év de
cemberétől a Magyar Mezőgazda- 
sági Múzeum dolgozójaként al
kalmazták. Különböző ideiglenes 
alkalmaztatások után 1954 január
jától mint erdészeti szakértőt, 
1955-től önálló tudományos kuta
tót, 1957 júniusától pedig mint tu

dományos osztályvezetőt foglal
koztatták.

Orbán László azok közé az er- 
dész-vadászok közé tartozott, 
akiknek neve kevésbé volt közis
mert, s ma sem az. de akit korá
nak legjelesebb vadászai a barát
ságukkal tüntettek ki. mert kivá
lóan képzett, tapasztalt szakember 
volt. Múzeumi működése során 7 
állandó és 6 időszaki kiállítás 
szakmai rendezésének munkáit 
végezte, illetve kivitelezését irá
nyította. Muzeális gyűjtőmunká
jának eredményeképpen az erdé
szeti és vadászati gyűjteménytá
rak 1910 darab tárggyal gyarapod
tak, amelyekből 1139 darab saját, 
egyéni gyűjtése volt.

A tudományos ismeretterjesztő 
munkából is kivette a részét. Már 
a két háború közötti időszakban is 
publikált, több kisebb cikke és tu
dósítása jelent meg a „Nimród 
Vadászlap"-bán, irodalmi mun
kássága azonban múzeumi szol
gálati ideje alatt teljesedett ki iga
zán. Ekkor jelent meg a Mező- 
gazdasági Múzeum füzetei soro
zatban a „Vadászati Kiállítás" cí
mű munkája, a „Mezőgazdasági 
Múzeum aranyérmes trófeái" cí
mű, fotókkal illusztrált katalógus, 
a múzeum épületének történetét 
és műtörténeti vonatkozásait is

mertető kiadvány cs a Magyar 
Mezőgazdasági Múzeum köz
leményei című kiadványban „Az 
első nemzetközi vadászati kiál
lítás. Bécs 1910" című tanulmá
nya.

Orbán Lászlót, a Budapesten 
1971-ben megrendezett Vadászati 
Világkiállítást előkészítő szakbi
zottságok egyikének - a 
katalógus- és cmlékalbum-szcr- 
kesztő bizottságnak - elnökévé 
delegálták, s így tevékenyen részt 
vett a kiállítás előkészítő munká
jában. Ó állította össze a kiállítás
ra kerülő múzeumi anyagok listá
ját is.

A Magyar Mezőgazdasági Mú
zeumnál fennálló munkaviszonyát
1972. szeptember 20-i hatállyal - 
miután öregségi nyugdíjra jogo
sultságot szerzett - közös meg
egyezéssel megszüntették. Sok 
évtizedes - a magyar erdőgaz
daság. vadgazdálkodás és vadá
szati muzeológia területén kifej
tett - áldozatkész munka után 
végre a megérdemelt pihenés kö
vetkezett.

Orbán László a magyar erdé
szeti és vadászati muzeológia je 
les képviselője 1981-ben lakóhe
lyén, Rákosszcntmihályon halt 
meg.

Bányai József

AKCIÓ! AKCIÓ! AKCIÓ!
Egyszeri és soha meg nem ismételhető kedvezménnyel kapható, illetve rendelhető meg szerkesztőségünk címén a Szidnai-Bognár-Huszár szerzőhár
mas Magyarország aranyérmes trófeái című könyva A tekintélyes kötet magyar és német nyelven, színes képanyaggal állít emléket egy talán soha 
vissza nem térő korszaknak, amely a magyar vadnak méltán vívta ki a világ elismerését. A könyv kiválóan alkalmas a hozzánk érkező külföldiek meg
ajándékozására, hiszen a képeket kiegészítő trófeabírálati adathalmaz vadásznak, szakembernek olyan információs bázis, amely miatt nem hiányozhat

egyetlen igényes nagyvadvadász könyvespolcáról sem.

A kc iós  ára : 1500 fo r in t

és utánvéttel megrendelhető a szerkesztőség címén: 1245 Budapest, Pf. 1209. Telefon és fax: 131-4368 (munkaidőben vagy üzenetrögzítőn)
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Képeslapok mesélnek régi vadászokról
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A  filatélia egyik nem
régiben elism ertté 
vált ága a képesla
pok gyűjtése. Va- 

k dász lévén, ma- 
^  gam vadászatot 

ábrázoló régi képeslapokat 
gyűjtök, már vagy 20 éve.

A gyűjtők egyik összejöve
telén valaki vételre ajánlott 
egy vadászati témájú képes
lapgyűjtem ényt azzal, hogy 
csak egyben adja el. Amikor 
átnéztem, m eglepődve állapí
tottam  meg, hogy a 97 lap kö
zött mindössze 12 olyan van, 
am ely eléggé nagy gyűjtem é
nyemben már szerepel. Öröm
mel vettem  meg tehát az 
egész anyagot.

Otthon várt az igazi m egle
petés. Kiderült, hogy vala
mennyi képeslapnak azonos a 
cím zettje: Feszty Béla földbir
tokos, m iniszteri osztálytaná
csos, Ógyalla, Komárom vár
megye. A második m eglepe
tés az volt, hogy 11 lap kivéte
lével valam ennyit ugyanazzal 
a kézírással küldte egy, sajnos 
olvashatatlan aláírású valaki. 
A lapokat 1907-től 1911-ig 
keltezték. A másoktól szárm a
zó 11 lap küldője között két is
merős név szerepelt: Szurm ay 
és Bársony István (1. kép).

Az azonos kézírású lapok 
legtöbbjét Budapestről keltez
te írója, néhányat Bécsből és 
Karlsbadból. A  szöveg vadá

szatok eredményeiről, tapasz
talatairól szólt, jövőbeli vadá
szatokat tervezett, javaslatot 
tett lebonyolításukra. Volt 
olyan, hogy korát meghaladó 
ötletet vetett fel: meg kell til
tani fácánozásokon az őzek 
lövését! Több lapon a cím zet
től nyulat, fácánt, foglyot 
kért, sőt olyasm it is lehet o l
vasni, hogy a legutóbbi cso 
magból hiányzott egy nyúl és 
két fogoly.

Szó esett m ásutt rendezett 
vadászatokról is, például ar
ról, hogy a lapot küldő elment 
Gödöllőre vadászni, „d e  csak 
azért, nehogy kimaradjak a 
listáró l". Ez azt jelenti, hogy a 
gödöllői királyi vadászatok

protokoll-listáján szerepelt a 
neve! Túrán lőtt egy „ko los
szális" vadkant. M egcsillan a 
humor is írásaiban, például 
amikor azt közli, hogy valahol 
(Keszegfalván?) túzokra vadá
szott „gukkeros puskával". 
Kiderül, hogy tagja volt a Va 
dászati Védegyletnek és ezért 
a tevékenységéért 100 korona 
jutalm at és bronzérmet ka
pott.

A lapokat olvasva elfog a 
régmúlt idők vadászatainak 
hangulata iránti nosztalgia és 
némi szégyenérzés, am iért 
csak a barátnak szóló m agán
ügyekbe betekintést nyerek, 
sőt most közhírré is teszem.

Megtudjuk például, hogy

társadalm i pozíciója olyan 
magas volt, hogy m eghívást 
kapott Csernoch püspök te
mesvári beiktatására és egyik 
vasárnapja „fog la lt volt Bleri- 
ot m iatt" - akinek produkció
ját nyilván nem a tömegből 
nézte. Kiderül, hogy a nevelte
tésével együtt járó nyelvtudá
sa nem csak a szokásos né
met és francia volt, de angolul 
is beszélt, mert angol küldött
séggel kellett tárgyalnia. 
Gyakran utazott hivatalos 
ügyben Bécsbe, de 1910-ben 
csak azért ment fel, hogy 
m egtekintse a Vadászati V i
lágkiállítást. Bécsben m inden
kor a Kaiserin Elisabeth Hotel
ben szállt meg, és bosszúsá
gára egyszer a hálóingét is 
ottfelejtette.

Kiderül, hogy m agas term e
tű lehetett, mert egyik lapon 
megemlíti, hogy m eghívóját 
kérte, inasával készíttesse elő 
a ház leghosszabb ágyát, 
mert a legtöbb fekvőhely túl 
rövid neki. Nyilván diétázott, 
mert „hideg, forralatlan te je t" 
kért és azt, hogy „Vendel ké
szítse elő a gyógyfüvet". 
Megtudjuk azt is, hogy sokáig 
küzdött vesepanaszokkal, 
vérzett is a veséje, s ezért vé 
gül műtétnek veti alá magát, 
amit a híres bécsi Zuckerkandl 
professzor végez el.

A szövegben rengeteg is-

Kinek van igaza?
A III. Országos Disputaversenyt, amely
nek témája a vadászat sportja volt. Pé
csett az Apáczai Csere János Oktatási 
Központban rendezték, március 29. és 
ápriks 2Ve között.

A disputavetélkedő Amerikából indult, 
vitakultúrát fejlesztői kommunikációs já 
ték, amelyben két 3-fős csapat vetélke 
dik egymással. Meghatározott idő alan 
kell meggyőzni a bírákat arról, hogy - je
len esetben állításként -  a vadászat 
sport. A tagadó csapat pedig ennek el
lenkezőjéről kell érveljen. arról, hogy a 
vadászat nem sport.

A vita során sok sok érv hangzik el a

tételeim mellett és ellen. A vita végén az 
a csapat győz. amelyik minél több meg 
győző érvet tud felsorakoztatni, és az el
lenfél érveit sikerül ügyesen megcá
folnia.

Mivel a Vadászlapban érveim nem kell. 
lássuk inkább a „tagadók* állításán, 
amely szerint nem sport. Attól, hogy ha 
sonlóságot mutat egyes sportágakkal, 
attól még nem sport; attól, hogy belőle 
sportágak fejlődtek ki. attól sem sport; 
tradíció csupán, lehet hobbi, szórakozás; 
áttekinthetetlen ugyanis a tér, ahol ez 
folyik, működik és létezik orwadászat is. 
amit a legnagyobb jóindulattal sem ne

vezhetünk sportnak; balesetveszélyes, s 
nem egyenlő eséllyel induló felek pár
harca ez. s nem is önként vállalt tévé 
kenység; nem a vad úzése a jellemző, igy 
a testgyakorlás is eltűnik, jogilag sem 
tekinthető sportnak, hiszen nem rendez 
nek világversenyeket, illetve bainokságo 
kát; inkább az üzleti jellege domináns; 
amikor a vadászok már csak a biológiai 
egyensúly fenntartására kellenek, akkor 
már vadgazdálkodásról beszélünk.

A verseny után az I. és II. korcsoport 
első három helyezettjeként egy hosszú

hétvégét tölthettünk Ktsújbányán Páldy 
Gézának, a megyei vadászszóvetség 
elnökének jóvoltából. Itt a vadászat 
gyakorlati részével is megismerkedtünk: 
láttunk magaslest, ahonnan esténként 
figyeltünk, valamint őz- és szarvasete 
tőt. Kirándultunk is sokat, felmásztunk 
a Zengőre. elsétáltunk a környező fal 
vakba is a Mecsek szépségeivel is
merkedvén. Igazán jól éreztük magun 
kát, s nagyon köszönjük a lehetőséget, 
hogy itt tölthettük ezt a pár felhőtlen 
napot

A budapesti Fazekas M ihá ly Gimnázium, a szarvasi Á ltalános Iskola 
és a budapesti Bárczy Á ltalános Iskola tanárai és tanulói
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merőst em lít, a legtöbbet 
kereszt- vagy becenéven. A 
teljes családnevek között sok 
a vadászati, kulturális és poli
tikai életből közismert, mint 
például Pékár Gyula, „Sziny- 
nyey Pali fia, Fé lix ", Bársony 
István, Fehérváry Géza, He- 
vessy Lajos és Szilassy.

A lapok kalligrafikus kézírá
sának apró betűi aránylag jól 
olvashatók, viszont az aláírást 
képtelen voltam  megfejteni, 
még lupéval sem. Először Czi- 
rákynak véltem  a nevet. Meg 
is kértem Merán Ferenc bará
tomat, érdeklődje meg, lehet
séges-e, hogy ez a küldő neve, 
de a Bécsben élő Cziráky ro
konok kétségbe vonták ennek 
lehetőségét.

Végül dr. Studinka Elemér 
segített a megoldáshoz. Em 
lékezett, hogy fiatalkori barát
juk és vadásztársuk, sőt távoli 
rokonuknak. Halász M ihály 
feleségének az édesanyja 
Feszty lány volt. Ezen az úton 
sikerült megtudni Feszty Béla 
menyének, özvegy Feszty Ist- 
vánnénak a cím ét. Azonmód 
írtam is a szlovákiai, jelen
leg Hurbanovónak nevezett 
Ógyallára. A levélben bemu
tatkoztam , érdeklődtem  apó
sáról, annak baráti köréről, va
dászatairól és egyúttal kér
tem, ism ertesse velem  a ké
peslapok írójának a nevét...

Szinte postafordultával ér
kezett a kedves hangú, részle
tes inform ációkat tartalmazó 
válasz. Ebből megtudtam, 
hogy a híres festő, Feszty Á r
pád öccse volt Feszty Béla, 
Istvánnak az apja. aki a múlt 
század kilencvenes éveiben 
alapította meg az ógyallai va
dásztársaságot, am elynek 33 
tagja körülbelül huszonötezer 
holdon vadászott. Megküldte 
a társaság vezetőségének és 
tagságának a névsorát is, egy 
1916-ban kinyom tatott lapon. 
M egírta, hogy férje, Feszty 
István nagy gyűjtő volt, ő 
őrizte meg többek között 
édesapja levelezését, benne a 
képeslapokat, am elyeket vé 
gül egy esztergomi ismerősük 
vett meg, aki azután nekem 
adta őket tovább.

Fesztyné levele egy kedves 
és végtelenül fontos ajándé

kot is tartalm azott: elküldte 
Bársony István egyik novellá
jának m ásolatát, am ely 
1914-ben jelent meg a M a
gyar Hírlapban, „A z  ógyallai- 
ak " címmel. Ezt annak idején
- pontosabban 1914. július 
28-án - maga Bársony István 
küldte meg Feszty Bélának 
azzal, hogy „...m inthogy 
Ógyallán talán nem láthatod a 
M agyar Hírlapot, elküldöm 
Neked a Rólatok szóló tárcá
mat. Szeretettel Bársony Ist
ván, P is ta ".

Bársony István tárcája így 
kezdődik: „V an  nekem Ó- 
gyallán egy szeretett kedves 
vadászkompániám, am elynek 
egyik-másik tagja régóta szí
vemhez nőtt jóbarátom ." A 
tárca vadászattörténeti értékű 
írás. am elynek sorai között ér
demes tallózni.

„A z  Ógyallaiaknak vagy 
húszezer, de talán harm inc
ezer holdra is terjedő vadász- 
területük van ezen a vidéken. 
Benne Kingyessel, szegény 
néhai Feszty Árpádnak talán 
legkedvesebb pátriájával, ahol 
valaha Dankó Pistával, Gárdo
nyi Gézával, Pósa Lajossal no- 
mádkodtunk az isteni felsé
ges magányban... Feszty Á r
pádot em legetem , de Feszty 
Bélára kell gondolnom. Mert 
az ógyallaiak közül csak egye
dül ő az igazi, ő  a néhai 
Feszty Árpádnak, a »fejede- 
lem«-nek édes öccse. Úri há
za méltó a többi gyallai »ud- 
varhoz«, ami mond valam it, 
mert nincs még egy község az 
országban, ahol annyi igazi 
kúria volna, amennyi Ógyallán 
van. S  ez a gyüm ölcs term é
séről országos hírű békés po- 
mológus az ógyallai vérengző 
Nimród Társaság lelke, össze- 
tartója, főintézője és minden- 
egyébje."

Bársony István kedvesen 
jellem zi tárcájában a társaság 
néhány tagját:

„A  kocsikázás tart, amed
dig tart. Pékár Gyula alatt 
eközben kétszer törik le a ten
gely a döcögőknél. ő  a társa 
ság nagy Kristófja, gorilla 
m ellkassal, ballerina vádlival, 
húszévesre bodorított bajúsz- 
szal, mennykő nagy vadász
okuláréval és gyerm ekszívvel.

Egy várágyú, am elyből dugót 
lőnek. Minden tréfás köteke 
dést áldott türelemm el visel. 
De Fleki, Szinnyey Fleki, a mi 
társaságunk »gascogneija« 
mégis kifogott egyszer rajta. 
Ez a Fleki a legnagyobb nim- 
ród imposztor, ahogy a köny
vekben áll (m ondanák Pes
ten). Nincsen vadászfinesz, 
amit ne tudna. Mi több, amit 
ne gyakorolna is. Egyszer va
lam elyik tem ető árkába hasalt 
bele, hogy ne lássák meg a 
feléje törő nyulak. Pékár ész
revette, utánozni akarta, de ő 
nem fért bele az árokba, kilát
szott belőle annyi, amennyi az 
egész Szesztay Laci. A nyulak 
megijedtek tőle és Flekire 
mentek. Volt is aztán szelíd 
káromkodás.

Teleky Józsi gróf gavalléro- 
san kedvez a szomszédjának: 
nem lő elibe. Hadd hibázzon 
amaz. Kegyelm es Urunk in
kább nem is lő, sem hogy hi
bázzon."

Fesztyné leveléből végre 
megtudtam a képeslapok író

jának nevét: dr. Szivák Imre, 
országgyűlési képviselő. Kö
zelebbi megism eréséhez fel 
kell ütni a Révai Nagy Lexikon
17. kötetének 657. oldalát, 
ahol az alábbiak olvashatók: 
Szivák Imre, politikus és jogi 
író. Született Kiskunfélegyhá
zán 1849. szeptember 8-án. 
1875-ben választották or
szággyűlési képviselővé. 
1878-ban a boszniai okkupá- 
ció és az Ausztriával való ki
egyezés m iatt kilépett a sza
badelvű pártból. 1905-ben a 
koalíció m egalakulásakor az 
alkotm ánypárthoz csatlako
zott. 1902 óta a budapesti 
ügyvédi kamara elnöke volt. 
Tevékenyen részt vett az ügy
védi rendtartás reformjában. 
Több könyvet írt. Gyógyítha
tatlan betegsége m iatt 1912. 
m árcius 20-án agyonlőtte 
magát a budapest-bécsi sze
m élyvonaton.

A birtokomban lévő, barát
jához írt utolsó képeslapjának 
kelte 1911. decem ber 7.

dr. Zoltán János
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BARKÁCSOLÁS
Május 7. Hajnali 1/2 5-kor szállók ki Sze
geden a hálókocsiból, vadászholmimmal 
átköltözöm egy másik vonatba, aztán 
reggel 7 órakor érkezem Makóra.

A vidék emlékeztet a békési mezőre. 
Óriás zöld szőnyeg, rajta elszórtan - a ke
ret végeláthatatlan arányai folytán szinte 
gyerekjátékszernek látszó - kis házak, 
pajták, kútgémek, kazalok, boglyák, ku- 
koricaszárkúpok és rövid fasorok határol
ta kis tanyák.

Uradalmi területre érve, az ember a 
mezőgazdasági táblákon át kilométerek 
során nagyobb távlatokon lát végig aka
dálytalanul: legfeljebb néhány út menti 
akácfán akad meg a szeme.

A nap olyan melegen tűz, mintha már 
nyár volna; élvezem, hogy süttethetem 
magam vele, hiszen sokáig nélkülöztem.

Sok őzet látunk kint, a szabad mezőn. 
Házigazdám ezt a vadbőséget azzal ma
gyarázza, hogy a szokatlan nagy árvíz az 
őzeket szokott helyükről, a közeli Maros 
ligetes, bokros, erdőszerű árteréről kiszo
rította a védgáton át a mezőre.

Az egyik lucernatáblán negyvennégy 
őzet olvasunk meg. A messzelátóval 
vizsgálhatom a bakokat. Megint bebizo
nyosodik, milyen nehéz feladat az élő őz
bak fején az agancs minőségét 150 lé
pésről vagy még messzebbről megbe
csülni. Pedig hát ennél sokkal közelebbre 
alig várják be a kocsit, noha közeledé
sünkre egyénileg különbözően viselked
nek. Vannak olyan tamáskodók, amelyek 
már 200 lépésről futásnak erednének, és 
ebben csak bizalmasabb társaik nyugodt 
viselkedése akadályozza meg őket. Van
nak olyan ravaszkodók, amelyek lefeküd-
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tenek, csak legelnek, de közben hol né
hányat lépkedve, hol meg-megállva, majd 
megint ballagva, lassacskán mégis távo
lodnak tőlünk. Nagyjában türelmesen tű
rik a kocsi közelségét, de ébren figyelnek 
bennünket és fokozatosan növelik a tá
volságot köztünk.

Ötösével, hetesével, tízesével vagy hú
szasával járnak együtt, és aszerint, hogy 
veszedelmük, az ember a nagy síkságon 
éppen feléjük közeledik vagy sem, egyik 
tábláról a másikra vonulnak vagy sokáig 
egy helyben legelnek és pihennek.

Egy-egy csapatban két-három, sőt 
négy derék bak is van; időnként össze
zördülnek, és egy kis háborúskodás tör ki 
köztük. A vad hajsza azonban hamarosan 
véget ér.

Vagy két óra hosszat minden bakra azt 
mondom, hogy agancsát gyengéllem, és 
már attól tartok, hogy ezzel bosszúságot 
okozok a kocsin mellettem ülő főintéző- 
nek. Egyiket-másikat 150-200 lépésről 
sokáig nézegetjük és noha kísérőm elej
tésre érdemesnek véli, nem tudom maga
mat a lövésre rászánni.

Hat suta mellett egy érdekes agancsú, 
hanyatló idős bakot látunk. Mint selejtes 
bakot meglőném, de célom és feladatom 
a legjava bakokból négyet-ötöt kiválasz
tani.

Dél már elmúlt, amikor végre megint 
hat suta mellett olyan bakra akadunk, 
amelyre azt mondom, hogy bár nem va
lami kiváló, de az eddig látott bakok közül 
a legderekabb. A lucernában fekszik, 
csak füle és messziről fehérlő agancsa 

látszik ki belőle. Letérünk a 
dűlőútról és a lucernába gá
zolva közelebb hajtunk hoz
zá. Felkel és sutáival lassan 
tovább vonul. A kis csapatot 
oly módon követjük, mintha 
mellette akarnánk elhaladni. 
Körülbelül 150 lépésnyire tő
le megállunk, megvárom, 
míg a bak ide-oda lépegetése 
közben keresztbe fordul, és 
oldalba lövöm. Négy lábával 

egyszerre elrugaszkodik a földtől, 
majd rohan... támolyog... elesik 

és a lucernában el
tűnik. Amikor

nek. fejüket lehajtják és ily 
módon tűnnek el a búzában 
vagy a lucernában. Mások 
meg látszólag ránk sem hederí

aztán közelebbről látom, elcsodálkozom 
rajta. Sokkal nagyobb az agancsa, mint 
amilyennek néztem. Töve vastagságát és 
nagy rózsáját a messzelátó nem mutatja. 
Csak az a hibája, hogy nagyon világos, 
mert amíg a Maros mentén a fák és a 
bokrok vízben állnak és a bakok éjjel-nap
pal csak a mezőn vannak, nincsen agan
csukat mihez dörgölni, mivel színesíteni.

Csaknem két esztendő telt el azóta, 
hogy utoljára őzbakot lőttem, ezért ter
mészetesen nagyon örülök ennek a 368. 
bakomnak.

Folytatjuk a barkácsolást. Már vagy 
130 őzet olvastunk meg. A község felé 
hajtatva egy búzatáblán két őz felé köze
ledünk. Suta és bak! Úgy rémlik, a bak 
agancsa csaknem többet érő, mint az 
előbb elejtett baké. Addig kerülgetjük, 
addig forgolódunk a búzában, amíg - a 
messzeségben több helyen dolgozó em
berek és a falu veszélyeztetése nélkül - 
erre is körülbelül 150 lépésről lőhetek. 
Ballagtában gyomron kapja a golyó, fut, 
majd vánszorog, aztán lefekszik, de fejét 
emeli és nézi a kocsit. A kocsis leszáll, a 
bak mögé kerül, hátulról belopja, agan
csát elkapja, közben én is leszállók, oda
megyek és szíven szúrom.

Csalódtam benne, noha ez is derék 
bak, agancsa gyengébb a másiknál.

A két bak közül az elsőt a „Mogyo
rós", a másodikat a „Romok" nevű dűlő
ben lőttem. Ezt csak az adatok hitelessé
ge miatt jegyzem fel, mert ezen a minden 
irányban egyformának tűnő alföldi tájon 
a rajta nem otthonos ember alig észlel 
különbséget a dűlők között; az egyik 
olyan, mint a másik, a nagy síkságnak kis 
darabja.

Sok bak közül az elejtendőt kiválaszta
ni vadászos, nagyon érdekes, de ismét
lem - fene nehéz feladat. A „Gyűrűs" 
nevű dűlőben látott negyvennégyes csa
patban bizony két bak nagyon csábított a 
lövésre, és nem tudom, helyesen csele
kedtem-e, hogy megkíméltem őket. Az 
egyiknek meredek, keskeny állású, de 
igen hosszú az agancsa, a másiké meg 
igen szépen oldalt és hátrahajlóan, lant 
alakúan széles terpesztésű. Mind a kettőt 
sokáig nézegettem, habozva, lőjek-e, és 
csak azért álltam el tőlük, mert vékony
nak, illetve nem elég vastagnak néztem 
szárukat...

IA jeles vadásziró ezt kővetően Csongrád megyében vadá
szott, Csengelén. Az ötnapos vadászat eredménye 9 őzbak. 
1 kóbor eb 1 hibázás. Ezekből az utolsó bak volt Nádler 
Herbert 376. őzagancsa. És mén emellett módfelen precíz 
ember volt, pontosan fóljegyezte az ötnapos vadászat költ

ségeit is: 746 pengő. A napló az Erdészeti 
Közlemények XV. és XXIII. könyvében jelent 

meg, dr. Oroszi Sándor szerkesztésében.I
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2 .

A robbanóanyagok olyan kémi
ai vcgyületek vagy keverékek, 
amelyek külső hatásra rendkí
vül gyors kémiai átalakulásra 
képesek, rendszerint nagymér
tékű gáz fejlődés közben. A le
vegő oxigénje a robbanóanya
gok átalakulásában nem vesz 
részt.

Az ember által legrégebben 
ismert ilyen anyag a fekete lő
por. A fekete lőpor eredete az 
idők homályába vész. Kínában 
használták előbb - ekkor még 
Európában nem fedezték fel -, 
de ott nem használták lövedé
kek mozgatására. A fekete lő
por első európai írásos emlékei 
a IX .. X II., X IV . századból 
származnak. A legpontosabb 
leírása a Codex Germánicusban 
olvasható, ebben a kódexben a 
ma is elfogadható összetételét is 
megadják. Fő alkotórészei: sa
létrom, kén és faszén. A salét
rom tartalmazza az oxigént, a 
kén gyúlékony anyag, a faszén a 
fő energiaforrás. Ha csak fasze
net és ként keverünk össze, égni 
fog. de nem robban, ezt a tulaj
donságot a salétrommal való 
összekeverés adja.

A  középkorban a kutatások a 
legkedvezőbb keverési arány 
megismerésére és a legjobb - 
legtisztább - alapanyagok kivá
lasztására vonatkoztak. A fekete 
lőporkészítés életveszélyes és 
gyakorlatot igénylő munka. Az 
alkotóelemek összekeverése 
után a robbanás bármikor bekö
vetkezhet. A  fekete lőport a lő
pormalmokban készítették. Az 
elnevezés onnan ered, hogy a 
lőpor alkotóit első lépésként

meg kellett őrölni, hogy a fi
nom porok összekeverésével be
állítható legyen a legnagyobb 
gáznyomást biztosító összetétel.

A lőpormalomba érkezett 
alapanyagokból előbb az idegen 
szennyezőket és a fémhulladé
kot távolították el, ezután az al
kotókat, a szenet, a ként, és a 
salétromot külön-külön malom
ban megőrölték. Az őrlést las
san, golyókkal megrakott forgó 
hordóban végezték, a golyók 
súlyos rozsdamentes acélgolyók 
voltak. Egy hordóban lévő go
lyók súlya több száz kilogramm 
is lehetett.

Miután az alkotókat a kívánt 
finomságra megőrölték, követ
kezett a kimérés, majd a legve
szélyesebb munka az összekeve
rés. A  keverést úgynevezett 
Kollcr-járatban végezték. Ez a 
berendezés egy nagy - több mé
ter - átmérőjű öntöttvas lemez
zel bélelt tál, amelyben két vagy 
három vízszintes tengely körül 
forgó kerék forgott. A  tálban a 
lőpor alkotóelemeit víz hozzá
adásával egységes, tömör 
anyaggá gyúrták. A víz csök
kentette a robbanásveszélyt és 
kémiailag segített a salétrom 
átkristályosodásában, javította a 
későbbi felhasználhatóságot.

A megfelelően összekevert 
lőpormasszából a fegyverbe 
szükséges méretű szemcséket 
sajtolással és darabolással ké
szítették el, végezetül a felesle
ges víztartamot kiszárították.

A fekete lőpor hadászati je 

lentősége a X X . század első év
tizedeiben fokozatosan csök
kent, bár az első világháború
ban még használták. Szerepe 
ma már igen korlátozott.

Az Egyesült Államokban ma 
is gyártják hobby- és sportcé
lokra.

Az utóbbi években ismét d i
vatba jöttek a régi elöltöltős 
fegyverek, a múlt századi pus
kák, pisztolyok. Ilyen fegyvere
ket korhű kivitelben gyártanak 
több fegyvergyárban Olaszor
szágban és Spanyolországban. 
Az új fegyverekbe csak fekete 
lőport lehet tölteni, ezért rájuk 
gravírozzák az „O n ly  Black 
Powdcr" - kizárólag fekete lő
porral - feliratot, mert a cső 
nem bírja ki a nitrocellulóz 
alapú füst nélküli lőpor sokkal 
magasabb nyomását, és azt szét
veti.

Azok, akiknek eredeti, majd 
százéves vagy öregebb fegyvere 
van, nem javaslom - még fekete 
lőporral sem hogy lőjenek 
vele! A levegő oxigénje sajnos a 
cső anyagában gyakran olyan 
szabad szemmel nem látható el
változásokat okozhat, hogy a 
cső nem tud ellenállni a lőpor
gázok nyomásának és szétrob
ban, a lövészt és környezetét sú
lyosan veszélyeztetve.

Az új gyártású, minősített, 
bevizsgált fegyverekkel viszont 
Amerikában és Nyugat-Európá- 
ban versenyeket is rendeznek, 
amelyek egyre népszerűbbek, 
és külön hagyományőrző sport
ággá váltak, hasonlóan az íjá 
szathoz. Várhatóan ez az új d i
vat nálunk is megjelenik. n.

Nem mindennapi látvány tárult a 
belépők elé március 26-án reg
gel Somogy megyében Csurgón, 
a Zrínyi Vadásztársaság vadász
házában. Az éjszakai hívatlan lá
togatók nem bajlódtak az ajtó- 
nynógatással, az ablakon törtek 
be. és 5 kapitális szarvasagancsoí 
és két csillárt zsákmányoltak. A 
két legnagyobb agancs 14,4 és 12 
kilós volt, méltán reprezentálva 
a táj kimagasló értékű szarvasál
lományát. A korántsem tudomá
nyos kutakodás oka azonban en
nél sokkal prózaibb volt, mert a 
koponyákat barbár módon össze
törték és az agancsokkal az autó
ig hurcolkodtak. Innen már erő
sen a lóerők közé csapva mene
kültek. olyannira sebesen, hogy 
még a „meszelő”  rendőtjárőr- 
nek sem álltak meg. Szerencsé
jük azonban cserben hagyta 
őket, mert a felázott dűlőutakon. 
de korántsem szégyenükben, el
süllyedtek. Az agancsokat egy 
pár száz méterre lévő árokban 
eldugták. Reggel a hivatásos va
dász az úttól 10 méterre elsü l
lyedt Ladáról ten jelentést. A 
rendőrkutya egy cigánycsalád 
házához vezette a nyomozókat, 
de in nyomot vesztett, mert on
nan a tettesek autóval menekül
tek. Ehelyütt esett egybe a hiva
tásos vadász és a rendőrjárőr je
lentése, amely szerint ugyanar
ról az autóról van szó. A kutyá
nak ezután már csak annyi dolga 
volt, hogy a kocsinál körbeszag- 
lásszon és ..feletteseit”  az eldu
gott zsákmányhoz vezesse. A va
dásztársaság ehelyütt mond kö
szönetét a csurgói rendőrőrs 
munkatársainak a gyors és ered
ményes munkájáért, mert reggel 
hétkor történt a följelentés, de 
már délre az elkövetők és a zsák
mány lakat alá került. Elgondol
kodtató azonban az is ebben az 
ügyben, hogy vajon ki áll „bá
bosként” a háttérben, ki a meg
bízó. a föl vásárló? Rendelet ide. 
rendelet oda. hogyan lehetne gá
tat vetni a feketepiacnak, a hul
lajtott és lopott agancskereske 
delemnek, a trófeák illegális ex
portjának?

ifj. Galamb Gábor
vadászmester

KORONGVADÁSZVERSENY-EREDMÉNYEK 1996
Március 16., Dabas, évadnyitó verseny. Rendező a Dabasi 
SKEET Klub.

Többtusa 50 korongra:
t Dobos Jó/sef Nefag Sete 44
2 Bee*. József Sete 39
3. Nagyvarga Géza Vasvári S E 37
Vadász Skeet 75 korongra:
1 Kán József H. Bolya. S.E. 70
2 Dobos József Nefag Sete 68
3 Nagy Varga Géza 67 
Március 30-31. Vadász lóvész verseny. Balatoniűztö. Rendező;
a NIKE SC Vadász Skeet 75 koronya
1 Dómók László Vasvári Se 7(V24
2 Dobos József Nefag Sete 70/23 
3. Szolga József VADEX 68 
Vadász (Amerikai) trap 75 korongra:
1 Nagy Varga Géza Vasvár. S.E. 65

2 Dobos József Nefag Sete 
3. BerVÓ József Egyetértés Vt. Sete

64
56

Március 23-24., Baratta nagydíj. NEUSIEDL SEE (Auszt
ria), korongvadászat

200 korongra:
1. Róbert Pa™ Ausztria 177
2 Rudolf Thun Ausztria 172
3. AJoc Ruck Ausztria 171

Magyar versenyzők részeredményei:
25. Kontra Imre 146
29 Dómok László 143
32. Kövér Gyula 141 

Veterán kategória:
1. Aiocs Btskup Ausztria 159
4. Feher József Magyarország 140
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V  I  S  S  Z  H A N G
VÁLASZO K  K R A C H U N  SZILÁRD  HÁTRÁNYOS HELYZETBEN  C ÍM Ű  ELŐZŐ HAVI LA PB A N  M E G JE LE N T  ÍR ÁSÁR A
Olvasván levelét, m egszólítva 
érzem magam. Megértem  el
keseredettségét, mert ha va
laki vadász, az vadászni sze
retne, de az Ön helyzetéért 
nem biztos, hogy a területtel 
rendelkező vadászok a hibá
sak, bár ezért őket okolja. K i
ragad egy-egy esetet, m ely
ből általánosít, holott tudja, 
nem minden ember egyform a 
(szerencsére). és ez a vadá
szokra is érvényes.

Manapság, havi pár száz fo 
rintért nem tudom kiknek 
adatik meg a vadászat lehető
sége, mert a tagdíjon kívül ná
lunk jelentős m ennyiségű tár
sadalm i munkát is kell végezni 
ahhoz, hogy a vadász puskát 
vehessen a kezébe. Ön szerint 
mi, területesek kiváltságosak 
vagyunk, igen, mert rendelke
zünk területtel, de ezt a k ivált
ságot túlnyom ó többségünk 
sokévi hajtó és társadalm i 
munkával szerezte meg, vagy
is volt türelm e és energiája ki
várni míg munkája megtermi 
gyüm ölcsét. Tudja, ahhoz 
hogy valaki arathasson, előbb 
vetni szükséges, de még a ve 
tést is sok munka előzi meg. 
Tudom, nagyon sok olyan 
„vad ász " van, volt közöttünk,

aki a pártállam i rendszer ide
jén minden erőfeszítés nélkül 
került területes társaságba, 
de ők voltak kevesebben, és 
mára már vagy beálltak a sor
ba, vagy abbahagyták a vadá
szatot. Az is term észetes, 
hogy a társaságok, illetve 
azok tagjai foggal és köröm
mel ragaszkodnak az Ön sza
vaival élve privilégium aikhoz, 
de mindezeket ők terem tették 
meg maguknak hosszú és ke
mény munkával, am it most 
Ön szeretne m agáénak tudni 
a vadászati törvény saját szá
ja íze szerinti kialakítása ré
vén. Lehet, hogy akadnak kö
zöttünk, akik pár száz ezer fo
rintért hajlandók elcserélni a 
tagságukat, de őket nem te
kintjük a szó nem es értelm é
ben vadászoknak, bár az élet 
számos területén találkozha
tunk hasonló esetekkel, még
sem általánosíthatunk egy- 
egy eset alapján. Sokkal töb
ben vagyunk, akik semmi 
pénzért nem válnának meg a 
vadászattól.

A levél írójával szemben ki
merem jelenteni, hogy a terü
letes vadászoknak nem csak 
jogaik, hanem sokkal több kö- 
teleségük van. Sőt, ha teljesí

tik kötelességüket, csak ak
kor tudják érvényesíteni jogai
kat. A puskán és lőszeren kí
vül ugyanis vadra is szükség 
van, márpedig vad csak ott 
van, ahol óvják, védik, gon
doskodnak róla, ez pedig a va
dásznak kötelessége. Úgy ér
zem, nagyon sok területnél
küli (bérkilövő) vadásznak, így 
köztük Önnek is elsődleges 
célja az volt, hogy m inél előbb 
puskához jusson (ez a lehető
ség gyorsan csak bérkilövő- 
ként volt lehetséges), és úgy 
gondolta, utána már könnyű
szerrel bekerülhet területes 
társaságba. Adott volt a lehe
tőség a bérkilövő vadásztár
saknak is, akik időt és munká
jukat nem sajnálva eljártak 
egy egy területes társaság
hoz, és többnyire sikerült is 
bejutniuk, de akik csak fe l
vételi kérelmüket küldték el 
a társaságokhoz, ne csodál
kozzanak azon, hogy ism e
retlenül a területes vadászok 
elutasításuk m ellett döntöt
tek.

Ahhoz, hogy az em ber az 
asztalról elvehessen, előbb 
oda is kell tenni, és úgy ér
zem, Ön csak elvenni szeret

ne. Ideje volna a sárdobálást 
abbahagyni, és az erre fordí
tott időnket és energiánkat a 
vad, a term észet ápolására, 
gondozására fordítani. H átrá
nyos helyzetének m egváltoz
tatására javaslom , keressen 
egy területes társaságot, ahol 
a végzett munka fejében 
előbb-utóbb vadászathoz, ké
sőbb tagsághoz is juthat. Azt, 
hogy ki a rendes és tisztessé
ges vadász, nem a terület léte 
vagy nem léte dönti el, hanem 
a természethez, a vadhoz és a 
vadászathoz való viszonya ha
tározza meg.

M a úgy látom , minden va
dász részére m egvan annak a 
lehetősége, hogy területtel 
rendelkező vadász lehessen, 
de ehhez bizonyos kényelmi 
szempontokat föl kellene ad
ni, m ert sokkal könnyebb ilyen 
és hasonló levelek m egírásá
val a területes vadászokat os
torozni, m int vállalva a hosz- 
szabb ideig tartó, fáradságos 
munkával a területes tagság
hoz jutást.

Balogh Gyula
Szeghalom  

a Csökm ői Sárréti V t. tagja

...Hiányolom a vadászati tör
vény tervezetéből, hogy a bér- 
kilövőkkel nem foglalkoznak. 
A területes vadászok utolér
hetetlen előnyt élveznek a 
bérkilövőkkel szemben.

Azt javaslom , hogy éppen 
itt az ideje, hogy szüntessük 
meg ezt a nagy szakadékot a 
területes és a bérkilövő vadá
szok között. Kapjanak terüle
tet m egyénként a bérkilövők 
is, ne legyen kizsákm ányolás 
egyik vadász kárára vagy ja 
vára sem! Igaz, magam ellen 
is szólok, de én a bérkilövést 
megszüntetném . M inden tár
saságnak „terü letet biztosít
su nk". Ha ez így lesz, akkor 
megszűnik a rabsickodás, az 
orvvadászat, az egym ásra va
ló m utogatás. És az igazi kis- 
puskás, géppisztolyos orvva
dász hamarabb kézre kerülne, 
mert az országban m inden va
dásznak érdeke lesz az orvva
dászat megfékezése.

A tervezet főleg a tulajdon

joggal és a vadászterület 
nagyságával foglalkozik. A 
vad szőröstől, tollastól az á l
lam tulajdona, így a jó. A vad 
eltartója a mezőgazdaság, te 
hát a föld, m int minden más 
védett állatfajnál. A földtulaj
don főleg magánkézben és 
önálló szövetkezeti tulajdon
ban van. A vadat a földtulaj
donos tartja el a földjén, tehát 
őt illetné a haszonbér.

A  javaslatom  szerint a vad
eltartásra, a m eglévő külterü
letekre hektáronként állapít
sunk meg vadeltartási alapít
ványt, és ezt kapják meg a 
földtulajdonosok, a többi m e
zőgazdasági tám ogatással 
együtt, a gazdajegyzők ügyin
tézésével.

Természetesnek tartom, 
hogy a földtulajdonosok el
sőbbséget élvezzenek a va 
dászterület kialakításánál a 
törvényes keretek között, de 
ha vadásznak, ők ne kapjanak 
vadeltartási tám ogatást.

A terület nagyságával kap
csolatban a m esterséges fá
cán-, kacsa- és fogoly tenyész
téshez még a javasolt 3000 
hektár is kevés, hacsak nem 
négyszögben terül el. M árpe
dig így nem kivitelezhető! Ne
kem az a javaslatom : ahol a le
hetőség engedi, m inél na
gyobb, de áttekinthető terüle
tet alakítsunk ki a vadtenyész
tés és a vadvédelem  szem
pontjából.

Ha ez így vagy hasonlóan 
történik meg, sem az állam, 
sem a vadász, sem a magyar 
vadászhírnév nem fog csor
bulni. Bérkilövőként pedig va
dásszanak nálunk a külföl
diek.

A gépkocsiütközés kivéte
lével apróvad esetében mező- 
gazdasági vagy csem etekerti 
vadkárt nem kellene m egtérí
teni. Azért van a tulajdonos, 
hogy védekezzen ellene. A 
gyüm ölcsösnél a bekötözés, a 
kerítés, a dinnyénél a villany

pásztor vagy petárdával való 
riasztás, esetleg a vadőrnek 
időben szólni kell, a m egfelelő 
védekezési módszer m egvá
lasztásáért.

Mezőgazdasági szakember 
vagyok, 25 hektár területem  
van, ebből 5 hektár öntözéses 
kertészet. Csak a bizonyítás 
kedvéért em lítem  meg, hogy 
a múlt év tavaszán telep ítet
tem  200 őszibarack-csem e
tét, bekötöttem , és semmi ká
rom nem szárm azott. Viszont 
ismerek olyan telepítést a kör
nyéken, ahol a kerítés ellenére 
is 100%-os volt a vadkár, 
mert az őszi koronabekötö- 
zést elm ulasztották.

Természetes, hogy ez alól 
kivétel a nagyvadas területen 
a vaddisznó- és szarvaskárok, 
de védekezni ott is lehetne, 
mert nem m indegy a kár m ér
téke.

Sisák János
Kistelek 

Vadcoop Bérkilövő Vt.
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É V F O R D U L Ó N A P T Á R
ROVATVEZETŐ: DR. BŐD LAJOS

Május 2-án hunyt el (1907) Illés Nán
dor erdőméi nők, főerdőtanácsos. Tanár 
voIt, kutató gyakorlati szakember. vezető 
minisztériumi tisztviselő - erdész és vadász 
együtt. Mi. vadászok elsősorban a .Vadá
szati Ismeretek Kézikönyve* 11895) c  mű 
társszerzőiéként ismerjük. Születésének év
fordulójára is ebben a hónapban gondola
tunk. május 16án 11836).

Május 4 én (1933) hunyt el hg. Feste
tics Tasziló, korának kiemelkedő társa
dalmi, gazdasági vezéralakja, kiváló vadász 
és a Imái értelemben vettl .vadgazdák' pi
onírja. Somogyi apróvadas I!) uradalmai
ban 3000 db feletti napi fácánteritékek ma 
már mesének tűnhetnének, ha nem hiteles 
korabeli adatokból olvasnánk.

Május 5-én (1943) „a* szalonkavadász 
Nozdroviczky Lajos távozott. Nemcsak 
szenvedélyesen lőtte 15000 db feletti a 
szalonkát, hanem páratlan tapasztalatait 
közkinccsé is tette a Nimródban, és az 
1930-ban (vagy 1933-ban) megjelent „Az 
erdei szalonka és vadászata* a könyvében. 
A Felvidék legendás hírű vadásza Orávata- 
másiban töltötte utolsó éveit, sírja Pécsett 
található.

Május 15 .11988 óta hiányzik, mén tény
leg hiányzik) kynológiai rendezvényeinkről 
if j. J illy  Bertalan, a magas tudású sok
oldalú vadászati szakember és bohém cim
bora. Maidnem jogász, majd fakitermelő - 
.segédjáger' és jágerok segítője, vizslás, 
tacskós, vérebes szakember, nemzetközi bí
rói .Vadászkutyák idomítása' c. könyv 
(1957) társszerzője - ritka kuriózumként -  
édesapjával, id. Jilly Bertalannal...

Május 20-án 11937) hunyt el a magyar 
hivatásos vadászok példaképe, a .Vén han
gos* Storcz Mátyás, magyar királyi ud 
van vadásztiszt, a Gödöllői Vadászati Hiva
tal helyettes vezetője A Magyar Véreb 
Egylet egyik megalapítóié (1928), kora va
dászati közéletének ismert, megbecsült és 
többszörösen kitüntetett eredeti személyi
sége *

Május 25-én (1985) hunyt el dr. Fábián
Gyula egyetemi tanár, az általános és al
kalmazott zoológia professzora, az ökológi
ai oktatás magyarországi bevezetője

Május 25. Sólyom. Láng Rudolf halá
lának évfordulója (1963). A vadászati etika 
oszlopa, az egyszerű vadászember gondjai
nak tolmácsolja a háború előtti vadászati 
közéletben, az elfogadott „iránytű*. Emlé
két a nevét viselő egyesület ápolja 
Győrben.

Május 25 én (18321 hunyt el Wilckens 
Henrik Dávid, a magyarországi erdészeti 
felsőoktaiás első tanára, megszervezője 
zseniális polihisztor.

*

Május 3. Madarász Gyula születésnap
ja (1858). A Magyar Nemzeti Múzeum Ma
dártani Osztályát -  annak vezetőjeként -  
nemzetközi élvonalba emelte

Május 8-án 11827) született Vajda Já
nos költő, a mi .Cserszifvási Ákos'-unk. 
Ha nem hiányzik könyvespolcunkról .A  va
dászat mestere' c. .Önképző gyakorlati út
mutatás a vadászat kedvelői számára* mű
ve úgy naponta most is velünk lehet.

Május 13-án (1883) született és 1951. 
május 7-én halt meg Nadler Herbert.
Életműve nem fér e pár sorba, sokoldalú 
munkásságából a trófeabírálat nemzetközi
leg is elismert (és kis változtatással! IP 
rendszerként ma is használt módszeréi al
kotta meg.

Május 2 9 .11879) Vezényi Elemér fes
tőművész születésének napja. A márciusi 
(halálának napjára írtl soraimhoz egy mon
datot ragasztok: ha én kiadó lennék, bizto
san megjelentetnék egy Vezényi-képeslap- 
sorozatot.

Május 31-én 11865-ben) született Chernel 
István ornitológus, aki 45 éven át (12 éves 
korától haláláig, 1922 ig) vezette naplóját. 
Feljegyezték róla. hogy a szalonka ma is 
használt jelzőjét: .az erdő királynője* ő irta 
le először, és ő nevezte el .Szalonkacsil- 
lag* nak az Esthajnalcsillagot.

Május 2 0 .11881) szervezeti életünk mér
földkövet jelentő napja. Gr. Nádasdy Fe
renc elnökletével, 79 fő alap/tó tag szemé
lyes megjelenésével megalakult az Orszá
gos Magyar Vadászati Védegylet, mely 
1920-ig önállóan, majd 1920-24 között a 
Hubertus Egyesülettel fúzióban. 1924-től 
Nemzeti Vadászati Védegyletként a magyar 
vadászat legjelentősebb társadalmi tömö
rülése volt.

Emlékezzünk meg az I. Vadászati 
Világkiállítás e hónaphoz 
kapcsolódó eseményeiről: 

Május 2. (19661: Vallus Pál, a MAVOSZ el
nöke a CIC müncheni közgyűlésen kérte a 
nemzetközi szervezet támogatását az 1971. 
évi I. Vadászati Világkiállításhoz.

Május 11. (370): Budapesten jeles va- 
dászdiplomáoai rendezvényre került sor. A 
CIC a Duna Interkontinentalban tartotta 
XVII. közgyűlését az I Vadászati Világkiállí
tás előkészítésének legyében.

Május 15-én (1971) kezdődött és egy hé
tig tartott a Vadászati Világkiállításra érke 
zett trófeák bírálata a Nemzetközi Trófeabí
ráló bizottság 15 szekciójában. A bizottság 
elnöki tisztét dr. Szederjei Ákos, társelnóki 
tisztét Bakkay László és Francois Edmond 
Blanc látta el. A bemutatott 5784 trófeá
ból 506Vet bíráltak el.

*

Május 26. (19921A CIC XXXIX. közgyűlé
se Marrakechben elfogadta a Vadászat Kó
dexét, amely ránk -  és minden kultúror- 
szág vadászaira -  axióma értékű kötele
zettség! Emeljük ki -  ismétlésként -  négy 
legfontosabb alapefvét:
-  A vadon élő állatoknak, mint alapvető 
természeti forrásnak a tisztelete (álta
lában).
-  Az állat tisztelete Iszukebben).
-  A természet más használóink vagy hasz
nosítóinak tisztelete
- A  természet tisztelete a maga egé
szében!

Május 7-én 1190 nyitott az I. Nemzetkö
zi Vadászati Kiállítás Bécsben, mely a nem
zetközi és kiemelkedő sikerünk okán a ma
gyar vadászattörténet és vadászati kultúra 
megemlékezésre méltó eseménye

Május 10. (1960) Az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság kiállítást szervezett elsősor
ban a vadászat szakszerűségének oktatása 
és szemléltetése céljából .selejt' trófeák
ból. Kísérő rendezvényként vérebbemuta
tóra is sor került.

Május 3. 118911 Budapest székhellyel 
.Vadértékesitö Országos Szövetkezet' ala
kult, amely -  ha nem is közvetlenül -  a 
MAVAD .ősének' tekinthető.

Május 16. (£691 A MAVAD által meghir
detett .érualapnővelő verseny' díjkiosztá
sának napja: I. Abádszalók. II. Kőrösmenti,
III. Besenyszögi vadásztársaságok.

A mezőgazdaság és vadászat 
kapcsolatából:

Május 4. (1969) Az I. Palotási Tanácskozá
son a Termelőszövetkezetek Országos Ta
nácsa és a MAVOSZ érdekegyeztető tár
gyalásán a vad védelmének (apróvadas 
hangsúllyal) és a vadkár elhárításának és 
viselésének módjára született megálla
podás.

Május 11. U966I a Balkányi Állami Gazda
ságban vadriasztó és vadmentó berendezé
sek bemutatóját tartották. A kis- és közép
üzemek előtérbe kerülésével érdemes len
ne az akkor bemutatott gépek jelentőségét 
újra értékelni és hasznosítani!

Május 1. (19691 A MAVOSZ Országos (I) 
Intéző Bizottsága 13 függetlenített vadá

szati főelőadót nevezett ki eddig a megyei 
választmányok szakmai munkájának segí
tésére (közülük már csak -  még -  Porubsz- 
ky János van a helyén).

Május 3. (19621A Vadgazdálkodási és Va
dászati Tanács alakuló ülése az FM-OEF 
Szaktanácsadó -  javaslattevő társadalmi 
szerveként.

Május 14. (1995) Felelevenítésre került a 
„Madarak és fák napja', mint jeles termé
szetvédelmi rendezvény, melyet B06-ban 
gr. Apponyi Albert miniszter rendelt el elő
ször. Csatlakozzunk, ünnepeljünk mi is - 
magyar vadászok!

Május 20. (?) 119661 A MAVOSZ kiadta 
Vadászati Szabályzatát, mely 1973-ig meg
felelően remtezte a vadásztársaságok és 
tagjaik ilyen tevékenységét. Érdemes meg
jegyezni, hogy párhuzamosan külön vadá
szati szabályzat volt érvényben az ún. üze
mi területeken.

Május 3 1 .11925) A Földművelésügyi Mi
nisztérium leiratban kötelezte a vadászati 
tudósítókat a vadásztársulatok és önálló 
vadászterület-tulajdonosok III fokozott el
lenőrzésére

*

A vadgazdálkodás, vadászat 
történetének érdekességeiből: 

Május 1 0 .118731 gr. Forgács Károly ghi- 
mesi birtokán 100 db muflont bocsátott 
szabad területre

Május 11-én 119741 került terítékre a vi
lágranglista (akkoril III. helyezett őzbakja 
Boldogon. Agancstömeg: 800 gr.

Május 2 3 .11968) A börzsönyi muflontele
pítés kezdetének napja.

Május 31. (1965) A Bélmegyeri Nimród 
Vadásztársaság másodszor nyerte el kima 
gasló vadgazdálkodásáért az Országos Er
dészeti Főigazgatóság vándorserlegét.

Május 6 . 119811 Gödöllőn, a Vadbiológiai 
Kutató Állomáson tudományos-gyakorlati 
tanácskozást tartottak .A  fácánállomány 
csökkenésének okairól*.

Május 29. (19201 dr Polgár Kálmán el
nökletével Kaposváron megalakult a Ma- 
gyarwsla Tenyésztők Országos Egyesülete 
nemzeti vadászkutyafajták felkarolása cél
jából. Közleményeit Kittenberger Kálmán 
közölte a Nimródban, mint ezen egyesület 
hivatalos lapjában.

Május 31. (19751 dr. Tóth Sándor a MA
VOSZ kibővített országos küldöttközgyűlé
sén önálló vadászati törvény megalkotását 
tartotta időszerűnek (közel kél szarvasóltő- 
vel ezelőtt) és ez szerepelt is a jogalkotás 
akkori programjában is.
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Orosz Kálmán, Szalóka, Kárpátalja:
....Érzésem szerint csökkent, valahogy meg 
fakult a vadászok tekintélye Egyre keve 
sebb az úgynevezett »igazi vadász*, akinek 
a vadvédelem, a vadgazdálkodás a fonto 
sabbt mint a lőporszag. Tudom, az anyaor 
szágban jobb a vadállomány, fejlettebb a 
vadgazdálkodás, szigorúbb a vadászt egye 
lem, bár ahogy hallom, újabban akad ezen a 
területen is »hanyatlás« arrafelé is. Eljutott 
hozzám az »Ötven vadász emlékeiből* című 
könyv, amelyből sok új ismeretlen ismerősre 
tettem szert, nagy örömömre szolgált. Gon
dolom, lenne nekünk, kárpátaljai vadászok 
nak mit tanulnunk a magyarországi vadász 
társaktól, de ehhez baráti, vadásztársasági 
kapcsolatokra volna szükség. Ugyanilyen 
fontosnak tartom a szakkönyvek, folyóiratok 
megismerését, de ennek sajnos pénzügyi aka 
dályai vannak. Mégis, ha a kapcsolatok ki
épülnének, bizonyára találnánk megoldást..

Szunyogh János. Budapest: ....Az igazi 
vadász szerintem, aki talpig ember, illetve 
aki a vadászetika tudósa. Gyerekfejjel, 
apám mellett, öreg vadászbarátaimmal gyö
nyörködtem az erdőkben és annak lakóiban. 
Vadásszá 1946-ban. Nagyberkiben (So 
mogyország) avattak. Már akkor újságíró 
voltam, de cikkeimért hamarosan perbe fog 
tak. 1949 ben elitéltek, puskámat is elvet 
ték, és csak 1964 ben kaptam vissza, ellen 
állási múltamért. Beválasztottak az etikai 
bizottságba, és igyekeztem a legjobb tudá 
som szerint dolgozni az ügyért. Eredményes, 
becsületes munkát végeztünk, amelynek 
eredményeképpen nem volt szükség fegyel 
mi eljárásokra. Munkámat annak idején pél 
daképek állításával kezdtem, a régi és közel 
múlt kiemelkedő vadászegyéniségeit ismer 
tettem meg vadásztársaimmal. Az igaz va
dászt nem nehéz felismerni, más a kézfogá
sa. másképp emel kalapot, beszéde válasz
tékos. szakszerű. Valahogy más anyagból 
van gyúrva, szinte mindenki érzi, hogy tekin 
télye van, szavainak súlya, becsülete Sok 
sok éven át nem is volt semmi gond. aztán 
beütött a ménkü. A gyanú az előző elnökre 
terelődött. Csúnya ügy volt, megmérgezte a 
levegőt, és sehonnan nem kaptunk megfele 
lő segítséget. Engem nem hívtak többé az 
IB ülésre, maid leváltottak tisztemről. Aztán 
főttek sorra a fegyelmik, a rend fölbomlott. 
A múlt évben ellopták a zalamerenyei va 
dászházból. a feltort szekrényemből a va 
dászlámpámat akkumulátorral együtt. Je 
lentettem az elnöknek, de sehol semmi. 
Nem tett egyetlen lépést az ellenőrző bizott
ság sem. Ide süllyedt a társaságunk, pedig 
egykor még egy figyelmeztetésre sem volt 
szükség. Ha késik a törvény, és marad az ex 
lex állapot, a nagy múltú és hagyományok
ban gazdag magyar vadászat és vadgazdá 
kodás eddig nem látott mélységekbe siklik. 
Úgy gondolom, hogy etikai bizottság nélkül 
nem lehet hatékonyan működő vezetést 
összeállítani, mert ennek kell lennie a jövő 
ben a vadászok szellemi erejének alapja, 
amely garantálja a vadásztisztességet és 
becsületet, az >igaz vadászok* vágyott túl 
súlyát, akik személyes példamutatásukkal 
válnak, válhatnak meggyőző erővé..."

Bag József, Paks: ....Nagy kérdés, hogy 
milyen kapcsolatot teremtünk a jogokon és 
törvényeken keresztül az élővilág, a vadvilág 
és a vadászok között. Maga az emberiség 
ebben az élővilágban hozza létre a maga fej
lődését, úgyhogy kárt okoz, vagy élvezi an
nak hasznát. Meddig élvezhetjük, mennyit 
vehetünk ki belőle? Úgy érzem, a kormány 
és társadalom számára nem lehet kétséges, 
hogy meg kell őrizni, mert ami kipusztult, 
azt már nem lehet helyreállítani. így van 
együtt egy egyensúly, amely érdekében 
mindannyiunknak keli tenni valamit. Ebből 
nem lehet vállalkozást csinálni, mert az ér 
dekek nem azonosak. Az élővilágot nem le 
hét kirabolni, mert később a helyreállitha 
tatlan károk a következmények. Nem volna 
szabad bántani tehát azokat az embereket, 
akik szeretetból teszik dolgaikat, díjazás 
nélkül. Nem szabad összetéveszteni őket 
azokkal a vadászokkal sem. akik hivatásból 
végzik munkájukat. Ezek egyszerű, de nagy
szerű emberek, akik jószerint szívességből 
és szakmaszeretetből teszik, az állam tulaj 
donét védve Intézik a külföldi vadásztatást, 
amely az országnak valutát hoz. A vadász 
társaságok pedig fizetik a bérleti dijakat a 
vadászterület után, a nagy összegű biztosi 
(ásókat, a különböző adókat. Fizetik a vad 
által a növényi kultúrában okozott károkat. 
A vadásztatásból befolyt pénzeszközöket 
pedig visszaforgatják a vadgazdálkodási 
költségek biztosítására. Az állami tulajdonú 
vadállomány védelme érdekében gondoskod 
nak a szelektálás időben történő végrehajtá
sáról, a tiszta állomány megtartásáról. A 
vadállomány egészségi állapotának megőr
zését és védelmét szolgáló munkákat is el 
végzik a vadásztársaságok.

Miért nem jó az államnak, hogy a vadász 
társaságok a válláról leveszik a gondot?

A társadalmat irritáló magatartásformá
kat abban látom, hogy nem minden ember 
juthat arra az anyagi szintre hogy vadász le 
hetne A vadászterületeknek is van egy .va 
dász“ eltartó képessége Ha ennél több ak 
kor az az állomány fejlődésére kihat.

Megdöbbenve elgondolkodom azon, hogy 
én más hobbiját soha nem kritizáltam, kép 
zőművészt, keramikust, a horgászt, a fúró
faragó embert, aki a szabadidő hasznos el
töltését a nevezett formában kívánja meg
valósítani. Nincs bennem irigység. Ma már a 
társadalom minden rétege képviselteti ma 
gát a vadásztársaságokban. Ez nem privilé 
gium. A bérkilövők és a külföldi vadászok 
megvásárolják azt az élvezetet, amelyet a 
vadásztársaságok tagjai munkájukkal válta 
nak meg. Talán így kerek, és talán igy áll 
legközelebb mindannyiunk igazságához. Ab 
szolút értelemben igazságot nem lehet szol 
gáltatni, mert mindenfajta megközelítés el 
térő megítéléseket szolgál. Ez abban rejlik, 
hogy mindenki másban keresi a hibát, de az 
értse meg az ő problémáját, azonban máso 
kát megérteni, problémáira elfogadható 
megoldást találni már nem kötelezői Alapve 
tőén ez nyomja rá bélyegét az emberi kap 
csolatokra. a társadalmi megítélésekre A 
napi megnyilvánulások is tükrözik, hogy 
mennyire nem tiszteljük egymást.”

Mire szabad vadászni itthon 
és a környező országokban?

M A G Y A R O R S Z Á G  
M á ju s b a n : őzbak - vaddisznó koca (50 kg zsigerelt sú ly felett)
- vetési varjú fészektelepeken is
E g é s z  é v b e n : vaddisznó kan, süldő, malac - róka - üregi nyúl - 
nyestkutya pézsmapocok - mosómedve - aranysakéi - nagy 
kárókatona - sárgalábú sirály - szarka - szajkó - dolmányos és 
vetési varjú

A U S Z T R IA  
M á ju s  10 -átő l: siketfajd nyírfajd 
M á ju s  16 -átó l: III. osztályú őzbak - gida nélküli suta

S Z L O V Á K IA  
M á ju s  15-éig : siketfajd - vadpulyka 
M á ju s  16 -átó l: őzbak
E g é s z  é v b e n : nyestkutya - róka - görény - ürge - hörcsög - 
szarka - szajkó - vetési és dolmányos varjú

R O M Á N IA  
M á ju s  15-éig : medve - siketfajd 
M á ju s  15-étő l: őzbak
E g é s z  é v b e n : farkas - róka - vadm acska - nyestkutya - görény
- hermelin - menyét - pézsmapocok - ürge - szarka - szajkó - 
szürke és dolm ányos varjú

S Z L O V É N IA  •
M á ju s  1- jétő l: vaddisznó 
M á ju s  1 0 -étö l: siketfajd - nyírfajd 
M á ju s  16 -átó l: őzbak

M ÁJUS
Tavasz hó, avagy Pünkösd hava

A «  A hét ünmonap
mm bft* lyigt) 

km  fc n
Hu 
h m

AHett
ivigu twa
hm h n

le* ér 
• i*g»
Vrr> *C

2 Csütörtök Zsigmond 4 26 18.57 17.53 355 19,3
3 fentek Tímea, Irma 424 1859 1904 4 29 O  12 48 19,5
4 Szombat Mónika. Flórián 4.22 19.00 20.13 509 19,3
5 Vasárnap Györgyi 4.21 1902 21.19 5.55 19.4

6 Hétfő Ivett, Fnda 419 1903 22.19 6.49 20,0
7 Kedd Gittfe 418 19.04 2311 7.51 20.3
8 Szerda Míiály 4 16 19.06 23 56 8.58 20,0
9 Csütörtök Gergely 4 15 19.07 - 1009 20.0

10 Rémek Ármin, Pálma 414 19.08 0.35 1121 Cl 6.04 20.2
11 Szombat Ferenc 4.12 1910 1.09 12.32 20.1
12 Vasárnap Pongrác 4.11 19.11 1.40 13.43 20,6

13 Hétfő Szervót; Imola 4 10 19.12 2.10 14.52 21.1
14 Kedd Bonifác 4 08 19.13 239 16.00 21.4
1b Szerda 7sóha. Szonja 407 19.15 309 17.07 21.6
16 Csütörtök Mózes. Bolond 406 19.16 3.42 1811 22,0
17 Péntek Paszkál 4.05 19.17 4.17 19.12 •  12.46 22.2
18 Szombat Fnk. Alexandra 4.03 1918 4.57 20.09 22.3
19 Vasárnap Ivó Milán 4.02 1920 5.41 21.01 22,2

20 Hétló Bernát, Fefca 4 01 19.21 629 2147 21,8
21 Kedd Konstantin 4.00 19.22 721 22 27 21,6
22 Szerda Júlia, Rita 3.59 19 23 8.16 23.03 21,6
23 Csütörtök Dezső 358 1924 9.14 23 34 21,7
24 Péntek Fs/ter, Fliza 3,57 19.25 10.13 0.03 22.2
25 Szombat Orbán 356 19.27 11.13 0.30 D 15.13 22.4
26 Vasárnap Pünkösd. Fúlóp 355 19.28 12.15 0.57 22.8

27 Hétfő Pünkösd. Hella 355 19.29 1318 124 22.9
28 Kedd Emil, Csanád 3 54 19.30 14.24 152 23.0
29 Szerda Magdolna 3.53 19.31 15.31 2.24 23,1
30 Csütörtök Janka, Zsanett 3.52 19.32 1641 3.01 23.4
31 Péntek Angéla. F»etronella 3.52 1933 17.52 3.44 23.6

Figyelem! A nyári időszámítás miatt az időpontok egy órával előretolódnak!
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HUBERTUS Vadkereskedelmi Kft.
MEGVÁSÁROLHATÓ. M EGRENDELHETŐ!

A vadászvizsga hivatalos tananyaga a 
VADÁSZISKOLA 
{Ár: 4500 Ft áfával)
A M EZEI NYÚL 

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

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

Cimúnk: 1051 Budapest. Nádor utca 34. Telefon 111-9608. T«4./fai: 131-4790

• •

EZ A SZAKUZLET
V A D Á SZ  É S  M A R O K LŐ FEG Y V ER EK

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

Hirtenberger lőszerek. Fegyverjavitás

- O LC SÓ  B IZ O M Á N Y O S  F EG Y V ER EK  -
- V A D Á SZ R U H Á K  N A G Y  V Á LA SZ T ÉK B A N  -
ARANYFÁCÁN VADÁSZ-HORGÁSZ ÁRUHÁZ 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Telefon: 132-6566

//

LOTTVAD-FELVASARLAS
VA D H Ű TŐ H Á Z KFT.

8900 ZALAEGERSZEG. TESKÁNDI U. 36. TELEFON ÉS FAX. 92/311-333 
Lőtt vadját legmagasabb napi áron vásároljuk!

Május 1-jétől érvényes felvásárlási áraink (bruttó áfás):

öz
I. o. 900.- Ft/kg
II. o. 700.- Ft/kg
III. o. 450.- Ft/kg

KERESÜNK AZ ORSZÁG EGÉSZ TERÜLETÉN FELVÁSÁRLÓKAT

BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSAK, FIGYELEM!
AMtóWIWJinfiÁUSÍCYíSÚlfTA

C O k l ^ O R D C  TRAVEL
W0ÁSZA1SZEWBÓ W W  SEGÍTSÉGÉVEL FOGLALKOZIK HAZA) VADÁSZOK RÉSZÉRE fcüASZAUK S ZER VE ZI 

A VADÁSZAIDON VUÚ RÉSZVÉTE RUÉTHi K m m S  EGYESÜLETI UGSÁG, MBNEZ A SZÜKSÉGES
kérésre axúuxjúr. keressük a kapcsolatot azoucal a wogazoííkooókkal

AJJK HAZAI BÉRKOÁSZTAIÁSSAL FOGLALKOZNAK W Y FOGLALKOZNI SZERETNÉNEK 
FELHNJLK A WDWfflÁlKOOÓK FIGYELMÉT. HOGY AZB960S ÉVRE AZ ÖZBAKHLAJÁNLÁSA1MJ 

KÜLFÖLDEK RÉSZÉRE IS MWÉl ELÚ68 KÜLDJÉK UEG A CONCOROE VAGY AVKE CÍMÉRE

CÍM C0NCORO6 TRAVEL. 062 BP. ANORÁSSY ÚT 56 
TEL: 2 G B - S U 7 . F A X  WW  VKE TEL BU368

a  T c rra P r in t K ja d ó
TERM ÉSZETI- ÉS  VADÁSZATIKÖNYV-AJÁNLATA

MEGRENDELHETŐK: 1025 Budapest. Cimbalom utca 6/B. 
MEGVÁSÁROLHATÓK: 1134 Budapest, Tüzér utca 43. fszt. 1. (telephely)

KAPHATÓ KIADVÁNYOK
M  Cím Ar Fonnt
Zh Zöfóg 6 fiaratxt (Rózsahegyi Kótm Jnf 320.-
Aé Apám ót ón 100 óv*o ét vadótztunk (Szabóiét Józ taf) 650.-
Kt Kódót tJ|*k. kódói vadász*tok (Adám J*nó> 550-
Vé Vadás/élmónyak ót kopjafák (dr. Saád Facanc eltó  kiadót) 550.-
C t A ..Ctodatzarvat*' (gró* Sxóchanyí Fe«dinóod. alsó magyar kiadót) 750.-
U« Úyra m artait a untznya (PóM Endra) 6 5 0 -
Sp S/Ól a putka (Bársony Ittván. eiósxó Bónyai József) 180.
Vő Ujabb ótven vadót* amlókaiböl (tzcrk Tálos. Ittván ) 850.
Nv Vadászatról nam ctak  vaditzoknak (dr. Bancxa Latot) 900. -
Hu Hamu a k it (Barogszászt Gyótgy) 750.-
Ml M agatJ«t«n írtam /Tóth Ferenc) 6 5 0 -
Sk Szőlónegyi kalandár.um (Ctópftó Jóxsaf) 490
Oy Hjó*at fókJjón (Gyimasí Gyótgy) Sztovók-magyar kiadót 850.-
Td Ti/ankót ötvóny (llotvay Faranc) Szlovák kiadát 750.-
Ta Tréfatartt/rvy* (Vadótz-horgósx humor) (Táloti-Motaaiky Ztarai) 150.-

0

A Magyar VADASZLAP szerkesztőségében 
az alábbi könyvek vásárolhatók meg vág} 

utánvéttel megrendelhetők:
A vadászati ism eretek kézikönyve ára: 4000 Ft
Id. és ifj. Fuchs Antal: D icsértessék a Bakony ára: 580 Ft
Kovács György. Heltay István: A  mezei nyúl ára: 290 Ft
Lovász Sándor: A  vadászat lázában. G elvács ára: 340 Ft
Dr. Motorcza Gyula: Indul a  vadászház ára: 1000 Ft 
Nagygyörgy Sándor: Zsákmány-Prey-Beute, fotóalbum  ára: 1500 Ft
Rakk Tamás: Telihold a Kilimandzsáró felett ára: 1200 Ft
W entzely Dénes: Üzen az erdő ára: 295 Ft
W entzely Dénes: Erdózsongás ára: 580 Ft

Cím ünk: 1054 Budapest V. kerület. Honvéd u. 8. IV. am alet 3. 
Levélcím ünk: 1245 Budapest, Pf. 1209

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

Nagyobb m ennyiségnél árkedvezm ényt adunk, plusz háztól elhozzuk. 
Tisztítás, szűcsm unka megrendelhetöl 

N Y ITRA I SZ Ő R M EK IK ÉSZ ÍT Ő  É S  K ER ESK ED ELM I KFT.
Telefon üzenetrögzítővel: 175-9519.

M ühelytelefon: 282-4602 7 15 óráig.

Kereskedelmi és 
Szolgáltató Szövetkezet

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

A Z  O LA SZ  RC  É S  N O R M A  LŐ SZER EK  
K IZ Á R Ó LA G O S  F O R G A LM A Z Á SA

Vásárlóink figyelmébe ajánl/uk nagykereskedelmi részlegünket:
Budapest X.. Szacsvay u. 44. Tel./fax: 260-9262. tel.: 261-2537. 
Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk vadászfegyverek szakszerű javítását, 
belóvését. vizsgáztatását, céltávcső szerelékét, valamint fegyverek hatástala
nítását. Fegyverjavitó műhelyünk cime: 1077 Budapest. Wesselényi u. 74. Te
lefon: 1211 607. Ugyanitt DISZKONT árusítás. Központi telefon: 342-2586.

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

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

fegyverek bizományi árciftása.
Trófeabírálat - fegyverjavítás, beióvés - vizsgáztatás - távcsőszerelés fe

dett lópálya terep lőtér.
Nyitva tartás: hétköznap 8-17 óráig, szombaton 9-12 óráig.
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ELOSZOR UTAZIK AFRIKABA?
KAPITÁLIS VARACSKOS KAN 

DÉL-AFRIKÁBAN!
A FŐVÁROSTÓL ÉSZAKKELETRE. 80 KM TÁVOLSÁGBAN JELLEGZETES 

NAMÍBIAI FARM. CSALÁDIAS LÉGKÖR. A LEGKEDVEZŐBB ÁRAK! 
KUDU ORYX. SPRINGBOCK. HARTEBEEST. VARACSKOS KAN 

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

JOHANNESBURGTÓL ÉSZAKRA.
DÉL-AFRIKA EGYIK LEGSZEBB VADÁSZTERÜLETÉN TRANSVAALBAN 
6 TELJES VADÁSZNAP. SZÁLLÁS. ELLÁTÁS. 3 DB VARACSKOS KAN 

4-6 VADÁSZNAK: DM 3150, /VADÁSZ 
2 VADÁSZNAK: DM 4214.-/VADÁSZ 

1 VADÁSZNAK: DM 5283.- 
TOVÁBBI KILÖVÉSI LEHETŐSÉGEK:

KUDU. IMPALA. GNÚ. ORYX. ELAND. HARTEBEEST

TANZÁNIA
7 NAPOS SZAFARI KELET-AFRIKA KÜLÖNLEGES ANTILOP 
ÉS GAZELLA FAJAIRA. THOMSON ÉS GRANT GAZEll A.

TEHÉNANTILOP. DIK DIK. NAGY IMPALA. ZEBRA 
2 VADÁSZ. 1 VADÁSZKiSÉRÓVEL: 5750.- US DOLLÁR 

1 BIVALY ELEJTÉSE: 600- US DOLLÁR

R E P Ü L Ő J E G Y E K  A  L E G K E D V E Z Ő B B  Á R O N !! !
KETTNER-NIMRÓD-HAJAS KFT VADÁSZATSZERVEZŐ IRODA 

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

REDFOX ELSŐ MAGYAR VADÁSZATI LICENC IRODA ÉS  ADATBÁZIS BT.

VADÁSZTÁRSASÁGI VEZETŐK, FIGYELEM!
CÉGÜNKNÉL MÁJUS 1-JE ÉS JÚNIUS 15-E KÖZÖTT 

KEDVEZMÉNYESEN REGISZTRÁLJUK 
A VADÁSZTÁRSASÁGOKAT, AZOK VADGAZDÁLKODÁSI 
ÉS VADÁSZTATÁSSAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEIT.

Cím: 2370 Dabas, József Attila u. 38.
Telefon: 06 20/433 160, Fax: 06 29/360 866

v  Diana F E G Y V E R Ü Z L E T
Jk t-  T R A D E .--------------

Sörétes, golyós maroklőfegyverek, céllovó pisztolyok különleges 
kaliberben is. Légfegyverok. gáz- ós nasztóp«sztolyok nagy választékban 

Engedély nélküli hatástalanított logyverek. Flobort-pisztolyok.
Vadászati ós turisztikai kiegészítő felszerelések, 

eredeti USA MILITARY- ós egyéb ruházat, távcsövek, lőszerek. 
Minden héten kedvezm ényekkel, 

m eglepetésekkel várjuk vásárlóinkét.
A DISZKÓN TÁRNÁL IS OLCSÓBBAK VAGYUNK I 

CSAK NÁLUNK AZ OLASZ MIRAGE SÖRÉTES LŐSZEREK 
(12. 16. 20 kaliberben) 24 - Ft/db

1077 BUDAPEST W ESSELENYI U 74 TELEFON 322 4002 
NYITVA TARTAS Hétfő csütörtök 8 30 17 00. péntek 8 30 14 30

9022 Győr, Apáca u. 14. 
Tel./Fax: 36-96/313-040

; m

NMO STRILiG TÁVCSÖVEK. PMC LŐSZEREK

Nagykereskedéseink:
9022 Győr, Apáca u. 14. Telefon: 96/313-040.

1045 Budapest, Chinoin u. 20. Tel.: 20/348-826. 
Kiskereskedelmi boltjaink -  Szamuráj Fegyver- és Vadászboltok: 

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



H Í R E K  H Í R E K
A Vadász Könyvklub éves közgyűlését 
május 9 én. 14 órakor tartja a Buda 
pest IX. kér.. Mátyás u. 16. sz. alatt. 
A postai küldemények és ügyinté
zés új címe: 1134 Budapest. Tüzér
u. 43. fszt. U  tel.: 344 2054. fax: 
3442055.

•
A Magyar ^dászati Kollégium soros üléséi 
április 3 án tartotta az OMW székhazában A 
tagszervezetek képviselői áttekintették a veg- 
zett munkát, és megállapítást nyert, hogy a 
hat tagszervezet következetesen kiállt a kői 
csönösen egyeztetett és aláirt állásfoglalásai 
mellett. Ez alól az egyetlen kivétel dr. Kovács 
Árpád, a Magyar Független Vadászok és Bér 
kilövő Vadásztársaságok Szövetségének elnö
ke és képviselője, aki a közösen kidolgozott 
alapszabály szerint szabad akaratából tett 
egyetértő aláírása ellenére homlokegyenest 
más álláspontokat hangoztatott. Ezzel sem
mibe vette a többiek munkáját, és ezért egy 
hangú szavazat alapién a Magyar Vadászati 
Kollégium dr. Kovács Árpád által képviselt 
szervezetei soraiból kizárta. Éppen a fentiek 
miatt vált szükségessé: hogy a kollégium tag 
szervezetei aláírásukkal és pecsétjükkel hite 
lesitve, egységes álláspontjaikat újfent meg
küldjék az arra illetékeseknek. B. Szabó Ernő 
ismertetést adott az Országos Vfedásznapok 
szervezésének állásáról, kérve a tagszerveze 
teket. hogy tegyenek meg mindent a jeles 
napok sikeréért.

A Magyar Korongvadász Szövetség má
jusi versenyei-
11-12 Prága Nagydíj, Prága 
18-19 Vadász lóverseny, Balatonfúzfő, 
vadász skeet és v trap 
25-én Nánási Kupa, Hajdúnánás

Május 14-ig látható 
a „M i világunk" 

című fotókiállítás 
a BKMH aulájában.

A Vadászati Kulturális Egyesület országos dis 
puta .vonatának* állomásai: Szekszárd. 
Szombathely. Zalaegerszeg. Budapest (Pest 
megyei. Kaposvár, Pécs A disputák célya a 
hazai vadászati kultúra helyzetének föltárása, 
és az együttgondolkodás alapján az országos 
konlerencia előkészítése A megjelent vadász 
társasági tagok, tisztségviselők, sport és ht 
vatásos vadászok számtalan ötlettel, javaslat 
tál segítették a szervezők munkáját. Az 
összegyűjtött tapasztalatok aiapján, amikor 
az összes megye vadászaival mindezeket 
megtárgyalták, elkészül majd a konferencia 
részletes forgatókönyve Kaposvárott, dr Bőd 
Laios javaslatára gyűjtés indult a Magyar Va
dász Könyvklub tevékeny részvételével a nagy 
magyar vadászok sírjainak gondozására, a 
síremlékek helyreállítására. A kiosztott szán- 
déknyflatkozatok tanulsága szerint, ott hely 
ben csaknem 300 ezer forint adományt aján
lottak föl Somogyország vadászai és vadász 
társaságai a nemes cél érdekében Nagylel 
kúségük követendő példa, reméljük, országos 
lellege lesz mihamarabb

Együttműködési megállapodást irt alá a 
Környezet és Területfejlesztési Miniszté 
rium a Vám- és Pénzügyőrség Országos 
parancsnokságával a Washingtoni 
egyezményben tiltott fajok fokozott ha 
tárforgalmi és repülőtéri ellenőrzéséről. 
Sajnos egyre nagyobb a veszélye a vé 
dett. kipusztulóban lévő fajok kereske 
delmének. elegendő csak a közelmúltban 
tranzit áruként lefoglalt pacsirtatete 
mekre gondolni. A vámőrök továbbkép 
zés keretében tanulják meg. milyen ál
latfajok egyedeire. trófeájára, bőrére ter
jednek ki a tiltó rendelkezések.

•
Magyar részről Borsits Lászlói a Honvédelmi Mi 
rwztérnim helyettes államtitkára, ameriai rész 
ról James M Wngt vezérőrnagy a hazánkban 
ideiglenesen álomásozó ameriai IFOfl erők lo- 
geztikai parancsnoka március 27 én irta alá azt 
a megálapodást, amely alapján az IFOR erők 
okozta esetleges károk rendezése történ*
A járművek okozta károkat a Magyar Biztosítók 
Szövetségénél, a nem járművek okozta károk 
esetében a helyi ónkormányzati hivataloknál kell 
bejelentést tenni A hivatali kötelezettsége* tel 
lesitése közben (vagy szolgálaton kívüli okozott

károk megtérítését szwitén a polgármesteri hiva
taloknál ke* bejelenteni Vonatkoznak mindezek 
értelemszerűen a természeti énékekben, a vad- 
álomárvban okozott károkra is.

•
A hivatásos vadászok találkozóját ren
dezik meg Keszthelyen, augusztus 21-től 
25-ig a PATE Georgikon Mezőgazdasági 
Tudományi Karán, részvételi dij 20 000 
Ft 1200 DM). Jelentkezni lehet: 8500 
Keszthely, Deák F. u. 16. Sényi Péterné 
ügyintézőnél, június 1 jéig. A rendez 
vény a Naturexpo '96 vidéki rendezvé
nye. amely egyben a természeti erőforrá 
sok hasznosításáról szervezett tudomá
nyos konferencia előzménye.

•
Máius 19 ig tekinthető meg a nagymarosi Kit- 
lenberger Kálmán Vadásznapok keretében ren 
dezett, a Börzsöny vadászati és természeti érté
keit bemutató kóitás a Művelődési Házban. 
Ugyanott a polgármesteri hivatal ad otthont a 
fegyverkiállításnak o. A hónap kiemelkedő kul 
furáhs rendezvényének ünnepélyes megnyitójáról 
és a világhírű tudós, utazó és vadász emlékéről 
következő számunkban részletesen beszámo 
lünk

•
37 szarvasbikát telepített a P ilisi Park
erdő Rt. Telki környékére, vérfrissítés 
céljából egy somogyi szarvasfarmról.

APROHI RI>ETKS
.222 es W inchester Magnum és egy
20/70 es sórétescsővel. Alias vegyescsövű 
fegyver újszerű állapotban eladó Érdeklődni: 
06 62/473-970-es telefonon lehet

FÉGbock 1 éves vadászfegyver cal. 
.222/7 xM-es, duplagolyós, váltócső cal. 
12 es sörétes, 8 x  5&os céltávcső pattintós 
szerelékkel eladó. Érdeklődni: 227-1828.

Eladó 20/76-os IZS vízszintes csőelrendezé- 
sű vadászfegyver, angol aggyal, megkímélt 
állapotban. Érdeklődni Pesti József. 2600 
Vác. Kölesei F. u. 19.. telelőn: délelőtt: 
260-6523, délután 06 27/314-429.

Cseh, Brno Super vegyescsövű 
12/7 x  65-ös vadászfegyver eladó vagy elcse 
rélheiő 243as Winchesterért. Érdeklődni 
Kovács József. 6449 Mélykút, Bartók B. u. 
57.. telefon: 77/460961

Reális áron eladó 1 db SAUER 90-es, 
.30 06 os. 2 .5 x X )x 4 8 as Zeis Oiavárrval 
szerelt, 1 db Anshútz Luxus 222es
2 2 x  9 x  42-es Kahles Hélóval szerelt, új ál 
lapotú golyós vadászfegyverek, valamint 1 db
12 es Búhag vésett, újszerű állapotban. 1 db 
U-os Búhag, kiváló állapotban Érdeklődni le 
hét: 06 20/364 750 állandóan, valamint a 
06-27/311728as telefonon munkaidőben.

Golyós és sörétes vadászlőfegyverek kitű
nő állapotban, extrákkal szerefve eladók. Ér
deklődni 62/406-33Ves telefonon 17 órától.

Vennék ktskaliberű betétcsövei. Ajánlatokat 
{napközbeni a 260 6523 as telefonra kérek

Eladó egy BRUNNER FOX/Cz. 127. lu

xus/0.22 Hornét golyósfegyver, 1995ben 
vásárolt, kiváló állapotban. Érdeklődni: 
06-23/422 P4  es telefonon. 17 órától.

Eladó 1 db Steyr M. golyós vadászfegyver 
cal 9.3 x  62 komplett szerelve 1.5 x  42 Je  
na Zeiss céltávcsővel, valamint 1 db Schmidt 
u Bender 2.5 x  I )  x  56. sínes céltávcső. Ér 
deklódm: 214 0561.

Eladó keveset használt Steyr Mannbcher 
7x64 szerelék és távcső nélkül Jó  álla 
pótban lévő Merkel 47 E gravírozott Bő s  
duplapuska, valamint Steyr Mannlicher
6.5 x  68-as. Steyr szerelék. 4-12 x  56 os 
üesenfekJ céltávcsővel Csere és vadászati 
lehetőség is érdekel Érdeklődni: 66/453 5®. 
este: 66/442 675

Eladó 1 db Browning B lR  8Ves. alsókulcsos 
.308 Wmchesier ú| vadászfegyver, távcsővel. 
1 db 16 os egycsövú és 1 db 12 es IZS Bock 
újszerű állapotban, 1 db 1.5-5 x  20 teupold 
Varia céltávcső, valamint 7 mm es Remwg 
ion Magnum. RWS, Sakó, Norma-lőszerek. 
Érdeklődni: 06-30/457 WOes telefonon 
lehet

Értékesítésre felajánlom Merkel sörétes, 
valamint Zastava 30-06-os golyósfegyvere
ket. Érdeklődni: 4080 Hajdúnánás, Nagy 
Sándor u. 24., telefon: este 52/381-305.

Törzskönyvezett, nagyon szép rövid szőrű 
magyarvizsla kölykök eladók. Telefon: 
189 6061.

Vadászó szülőktől május végi elvitellel fe 
kete színű Labrador retriever kölyökkutyák

elójegyezheiők A szülők képesség és mun- 
kavizsgával rendelkeznek Apa: CAC HFGY - 
CACIB 2 x  HPJ - Fiatal klubgy. Érdeklődni: 
Debrecen. Szitás u. 26.. telefon: 52/43V0B 
Igény szermti kfcépzés. Választási lehetőség 
sima szőrű maayar vizsla és rövid szőrű fiatal 
vizslákból. Érdeklődni: Bajusz István 
62/344-723 üzenet.

Törzskönyvezett, bevadászott szülőktől 
drótszőrű németvizsla kölyökkutyák, valamint 
1 db 3 éves Labrador kan eladó Érdeklődni: 
4080 Hajdúnánás, Nagy Sándor u. 24., tele 
fon: este 52/381305

Bevadászott szülőktől drótszőrű né 
metvizsia kölykök eladók. Érdeklődni 
06-66/442 248 as telefonon lehet.

ír szetter kiskutyák, többszörösen győz 
tes és vadászó szülőktől eladók Érdeklődni 
Hódmezővásárhely. Petőfi u. 25.. telefon 
62/34^37,______________________________

Törzskönyvezett, munkavizsgás szülőktől, 
törzskönyves, drótszőrű németvizsla kölykök 
sporttársi áron eladók Érdeklődni 
75/330 597 es telefonon

Ha jó kutyát akar magának nevelni, akkor 
rendelje meg a Diana Vadász Horgász 
Antikváriumból Diezel: Vadászebek és 
Thurn Rumbach: A véreb könyvet. IA kettő 
együtt 800,- Ft). Más vadászkönyvekből is 
nagy készletünk van leveleim: Makó. Zrínyi
u. 34. 6900, telefon 62/41T561 és 
62/413 680______________________________

Rangé Rover B84 es. 3.5ÓS benzin és

gázüzemű terepjáró gépkocsi megkímélt álla
potban, szervizkönyvvel eladó. Érdeklődni: 
72/331358. 72/32Í471.

Trófeatartó faragás nagy választékban. 
Érdeklődni: 35/362-193 as telefonon lehet.

Börzsönyben. Diósjenőn. hegyek között lé 
vő vadász horgász területen fekvő. 2 szintes.
3 szobás, telefonos, parabolaantennás, ga
rázzsal rendelkező nyaraló 3.5 miliő forintért 
eladói Érdeklődni 202-0860, 06 30/485-075.

Kiskunsági tanyámra keresek ingyenes 
ottlakásért, ónálló nyugdíjjal rendelkező er 
dészt, vadászt, aki megbiható, |ózan életű, a 
természetet, gazdálkodást szereti. Ajánlato
kat a szerkesztőség címére kérem.

Romániában készült, faragott mintás
fegyverszekrények 175 x  45 x  30-as méret
ben. natúrszinben eladók Szobabútornak is 
nagyon szépek, dupla zárral Érdeklődni 
77/483 306 vagy 60/484 992-es telefonon 
lehet

Rövid szőrű magyarvizsla kölykök, aktí
van vadászó. Vadásztai-vervonaki szülőktől 
eladók. Telefon este: 25V9093. Wmdisch- 
mann.

UAZ 469 es. felújított motorral, vad-
szállító ráccsal, egészségügyi okok miatt el
add Érdeklődni: 59/314 W

Extra kivitelű, nagykaliberfl (11,15 mm 
esi goly&fegyver igényesnek vagy gyú|tónek 
eladó Érdeklődni: 22/31V126-0S telefonon 
18-B  óra között
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DOCTER távcső
8 x 2 2  C és 1 0 x 2 5  C
pentaprizmával
A mindenhová elkísérő útitárs 8 vagy 10-szeres 
nagyítással rendelkezik. A könnyű, kicsi távcső 
minden kabátzsebben elfér összehajtogatva csak 
105 x 65 x 45 mm-es, de a létesítménye rendkívül 
jó. Egyszerű az élességbeállítása. +3-tól 3*ig 
állítható a dioptnáia. belsó fókuszállitású. 
a szemüvegesek számára felhajtható gumikagylóval 
rendelkezik Gumiburkolata véd a portól és a víziói
20  É V E S  G A R A N C IÁ V A L .
M ndegyik távcsó olyan kicsi, amelyet mindenhova 
magaval vihet, anélkül, hogy zavarná.
Ideális vadászatra, sporthoz és kiránduláshoz

8 x 2 2  C
Szurkuleti érték: 13,3 
1000 m-en 
a látómező: 120 m 
Sűly: 270 g 
Tokkal együtt 
20099 cikkszám

8 x 2 ?

1 0 x 2 5  C
Szurkuleti érték 15.8 
1000 m-en 
a látómező: 100 m 
Súlya: 305 g 
Tokkal együtt 
Cikkszáma 20100

39 900 Ft

zsebméretű, csúcsminőségű optika. Német gyártmányú. Az üvegek kompakt, ergonómiai felépítése optimális kezelést 
biztosít A számítógépes optikaméretezést speciálisan erre a kis kiszerelésre fejlesztették ki A teljes üvegfelületet 

különös gonddal nemesítették mindezek az eljárások gyönyörű, éles képet eredményeznek, s biztosítják, hogy a fontos 
részletek se veszhessenek el. Az árajánlatunk az előállító által meghatározott ajánlott fogy. ár helyett alacsonyabb árat

tartalmaz.

fottner íjain*
NIM RÓD *  *

I K e r e s k e d e l m i  K f t .

SZAKÜZLETEINK:
Budapest, Andrássy út 12. Tel.: 132-3180, 111-5413; Szeged, Stefánia u. 9. Tel.: (62) 312-782; Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Tel.: (72) 313-904; 

Zalaegerszeg, Tompa u. 1. Tel.: I92) 313-523; Gyöngyös, Rózsa u. 2. Tel.: (37) 311-898; 
Miskolc, Király u. 2. Tel.: (46) 340 040; Tatabánya, Sztráda üzletsor Tel.: (34) 312-476; Baja, Árpád tér 1. Tel.: (79) 324-058.
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1214 Budapest, Rákóczi Ferenc úi 195-197. Tel./fax: 420-4937. 420-4938.


