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AZ UTCÁRA KERÜLTÜNK!
A magyar nyelv csodálatos sokszínű
ségéi jelzi, hogy a  címben leiri mon
dóinak több jelentése is van. Á lta lá 
ban az elkeseredést, a semmivé vá
lást. az ellehetetlenülést fejezzük ki 
ezzel a  tőmondattal. Am esetünkben 
nem erről van szó. sőt éppen ellenke
zőleg. H a  dramaturgiai utasítást ad 
hatnánk a címben szereplő mondat
hoz. zárójelben a ..lelkesen" szó sze
repelne. Igen. van bennünk némi 
öröm. amikor liirü l adjuk, hogy e 
számunktól kezdődően „az utcára 
kerültünk”. . .  azaz a  M agyar VA- 
D A S 7 .IA  P ezentúl kapható lesz az 
újságárusoknál. Azon kívül, hogy' to
vábbra is maximálisan számítunk 
előfizetőinkre, abban reménykedünk, 
hogy mind több vadászhoz, újabb és 
újabb olvasónkhoz ju tn ak  így el a 
lap hasábjain megjelenő informáci
ók. És nem tagadjuk, erősödik ben
nünk az az elképzelés is. talán a  lap 
egyre nagyobb példányszámával, a 
több csatornán történő terjesztésével 
befolyásolni tudjuk a  nem vadász ol
vasóinkon keresztül a  véleményünk 
szerint -  vadászati kérdésekben totá
lisan félrevezetett közvéleményt.

Az első oldalra kívánkozik, hogy a 
hónap elejétől megváltozott lapunk 
levelezési címe. Az új cím:

1245 B udapest Pf. 1209

M á r most jelezzük, hogy a követ
kező -  szeptemberi -  számunk nem a 
hónap első keddjén jelenik meg. En
nek két oka is van. Részben az au
gusztusi ünnepnapok, részben a szep
tember 19-ei Országos Vadásznap 
indokolja a  későbbi megjelenést. Ter
veink szerint 8  oldallal bővítjük a lap 
oldalterjedelmét és azon leszünk, 
hogy valamennyi vadásznapi rendez
vényen a M agyar V A D Á S ZLA P  kap
ható legyen. (M ivel jó  néhány ren
dezvényről még nincs tudomásunk, 
kérjük a szervezőket: jelezzék szer
kesztőségünknek. kivel vagy kikkel 
vegyük fe l a kapcsolatot.)

A nyolcoldalas vadásznapi mellék
letben közölni kívánjuk a rendezvé
nyek helyszínét, programját, érdekes
ségeit. látványosságait, valamint a 
lap 3. oldalán meghirdetett segélyak
ció résztvevőinek listáját. Ahhoz, 
hogy ezt megvalósíthassuk, tisztelet
tel kérjük azokat a  vadásztársaságo
kat. megyei szövetségeket, gazdasá
gokat stb.. ahol szeptember 19-én va
dásznapi rendezvény lesz. hogy au
gusztus 24-éig juttassák el szerkesz
tőségünknek programjukat, elképze
léseiket -  levélben az új levelezési cí
münkre. vagy telefonon a 13-11-631 
és a  11-20-784-es telefonon, amely 
utóbbi egyben a faxszámunk is.

Köszönettel és üdvözlettel 
Csekő Sándor 

főszerkesztő



SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Krucsó László, Szentes: M...társaságun
kon belül megoszlanak a vélemények 
néhány sarkalatos kérdésben, és ezért 
kérem a véleményüket az alábbi három 
kérdésben:

-  Kisgolyós puskával (0.22-es) sport
vadász részt vehet-e kártevő apasztá- 
són?

-  Az új rendelet szerint a kartonos go
lyós nuska használata megszünt-e?

-  Atadhatja-e a golyós fegyverét a va
dász olyan társának, aki golyós fegyver
ből levizsgázott?**

Válaszunk a kérdések sorrendjében:
-  A jelenleg érvényes 3/1990. sz. FM  

rendelet szerint sportvadász kisgolyós 
fegyverrel csak lőtéren gyakorolhat, 
fegyverét vadászat céljára -  így kárte
vők apasztására sem -  használhatja.

-  Az új fegyverrendelet alkotói -  
meglehetősen szerencsétlen módon -  
úgy fogalmaztak, hogy a vadászfegyver 
csak annak adható át. akinek ugyan
olyan fegyverfajtára tartási engedélye 
van. így -  értelemszerűen a vizsga nem 
elegendő. Az úgynevezett ..kartonos". 
átadható fegyver tartása értelmetlen, 
mert akinek van tartási engedélye, az 
úgyis vásárol vagy már vásárolt magá
nak golyós puskát. A legtöbb helyütt el
adják a társasások.

- A  harmadik kérdésére a válasz az 
előzőből következik. Nem adhatja át, 
csak ha tartási engedéllyel rendelkezik 
vadásztársa. Ez esetleg olyan esetekben 
jöhet jól, ha a vadásztársa fegyverét ja
vítják, vagy elállitódik a céltávcső, vagy 
bármi más hibájé adódik, amely a hely
színen nem javítható.

Csizmadia Péter, Budapest: „ ...N agy
létszámú bérkilövő társaság tagja va
gyok és az alábbiakban kérem a taná
csukat. Társaságunk szervezésében, és 
egyénileg, vendégként is járok vadászni, 
bppen ebből adódott a gondom, ugyan
is vadászcimborámat, aki évek óta rend
szeresen meghívott, szerettem volna 
visszahívni a társaságunk által szerve
zett vaddisznóhajtásra, ötletem a társa
ságunkban a legnagyobb megütközést 
keltette és a házi szabályunkra hivatkoz
va elutasították még azt is, hogy a rész
vételét esetleg a barátom tudta nélkül, 
külön kifizetném. Úgy gondolom pedig, 
hogy valamivel viszonoznom kellene azt 
a sok élményt, amelyet közös vadászata
inkon szereztünk. Azt mondták, fizes
sek, vagy vegyek valami értékesebb 
ajándékot, de vissza nem hívhatom. 
Annyit hangoztatják, hogy a bérkilövök 
ugyanolyan vadászok, mint a területe- 
sek, de azért csak mások vagyunk. Úgy 
vendégeskedünk, hogy viszonozni nem 
tudjuk. Barátnak csak nem fizethet az 
ember! M i nem olyan »viszonyban« va

gyunk, nem sérthetem meg. Mit lehetne
tenni?**

A vadásztársaság belső önkormány
zattal rendelkező egyesület, amelynek 
házi szabályát a közgyűlés szavazat- 
többséggel hozza, és az minden tagra 
kötelező. így csak azt tudjuk tanácsolni, 
hogy ha a tagságból többen is így gon
dolják. vagyis van esély a többségi sza
vazati arányra, akkor a legközelebbi 
közgyűlésen tegyen javaslatot a szabály
zat módosítására. Ha az Önhöz hason
lóan gondolkodók kisebbségben van
nak a baráti meghívásokat soha nem vi- 
szonzókkal szemben, akkor sajnos csak 
az marad, hogy egyéni szervezésben, 
amelynek ön állja a számláját, mennek 
egy-egy közös kirándulásra. Ajánlatok -  
főként főszezonokon kívül -  szép szám
mal akadnak már az erdőgazdaságok kí
nálatában is.

s4jtos Béla. Budapest:___Gratulálok.
végre van egy lap. amelyik másképpen 
szól a vadásztársakhoz, mert az ég ró
zsaszínűre meszelését már hallgatjuk 
vagy negyven éve. Senki ne higgye 
ugyanis, nogy lehet úgy takarítani, hogy 
a mocskot a szőnyeg alá söpörjük. Köl
csön kaptam a Vadászlapot, azóta meg
rendeltem és így döntött a közgyűlésen 
az egész társaság. Csak így tovább!** 

Jókívánságait köszönjük, reméljük 
később sem fog csalódni bennünk. 
Egyébként van új söprűnk is, csak egy 
kissé túl nagy a lakás, és sok a fal.

Kőrös János Cserebőkén): N. ..  kerék
párral mentem ki a fácántelepre, ahová 
őrzésre voltam beosztva. Már majdnem 
odaértem, amikor csaholva rám rontott 
egy hatalmas fehér kuvasz és egy dober- 
man keverék. Fellöktek a kerékpárral, 
nekem estek és mindkét lábamat össze
marták. Hátamon volt a sörétes. Nagy 
nehezen betöltöttem és mindkettőt lelőt
tem. úgy, ahogy voltam, fekve, az ebek
től marva. Orvoshoz mentem, tetanuszt 
kaptam és kérdezték kié volt a kutya? 
Most tudtam meg. hogy az illető felje
lentett. pedig a tanyája vagy két kilomé
terre van a teleptől. Várom a bírósági 
idézést és ijesztgetnek, hogy elveszik a 
puskámat. A tulajdonos kikaparta az 
árokból az ebeket, és a tanyájához.vitte, 
mintha ott lőttem volna le őket. Állító
lag tanúi is vannak. Mit tehetek, vagy 
kellett volna tennem?**

Először is mélyebbre ásni a dögöket 
és a friss föld tetejét is álcázni kellett 
volna. Másodszor fogadjon egy jó ügy
védet. Harmadszor pedig jól tette, mert 
járhatott volna rosszabbul is. L. júliusi 
számunk 24. oldalát. Egyébként meg 
fogja nyerni a pert.

A PRÓHIR DJÉTÉS
Vadászcsúzlik eladók! Fémágas. erós dupla 
gumi, formatervezott markolat Felbélyeg 
zott, megcímzett válaszborítékért részletes 
leírást küldök Postai szállítással is9 Érdek 
lódní: Magyarosi Tamás. 1078 Bp . Nefelejcs 
u. 30 Tel.: 121 5788

rés Cserebe 3 napi apróvad vadászatot, é j
jellátó. mfra távcsövet, vagy Commodore 
64 es számítógépet ajánl fel. Érdeklődni: 
56/50 268 tolefonon

Magyar vizslától egységes szép kölykök -  
bármely nemben -  torzskonywel. Parvo o l
tással ellátva, tétováivá, sporttársi áron. va
dásznak mérsékelt áron eladók. Cim: 1022 
Budapest I I . Bogár u 3 Tel.: Bajzák Tibor. 
136 8413.

Főváros környéki vadásztársaság alkalmaz 
na családos, jogosítvánnyal rendelkező h i
vatásos vadászt Jelentkezés Bartha István 
vadászmesternél. Gyomró. Nefelejcs u 16.

Állást keres: Vadász vadtenyésztő szakko 
zéptskolát végzett 20 éves katonaviselt fia 
talember. Minden megoldás érdekel Aján 
latokat .Szeptemberi kezdés' jeligére a k i

Gordon szetter kölykök eladók, vadászati 
tárgyra cserélhetők Vadászoknak kedvez 
meny. Takács Zoltán. 8451 Padragkút. Már
vány u. 3.

adóba kérem.
Újszerű állapotban eladó egy cseh. 12/70.A M A A a A A A A

Szolnok megye* fiatal vadász bógési sze 
zonban szarvasbika elejtést lehetőséget ke

angolágyas dupiapuska és egy 3 -9 x40  
TASKO céltávcsó
Tel.: napközben: 74/11-302, este: 74/17-300.

Mire szabad vadászni?
A U G U S Z T U S B A N

őzbak, 
vaddisznó, 
balkáni gerle, 
örvös galamb, 
szürke-, vörös

es szirtifogoly augusztus 
15-től, 

tőkés-, böjti-, barát- 
és fütyülőréce, szárcsa 
augusztus 15-től, 

üregi nyúl, házigörény, 
pézsmapocok, dúvad.

S Z E P T E M B E R B E N

gímszarvasbika, -tehén, -ünő, -borjú, 
szikaszarvasbika, -tehén, -ünő, 

-borjú,
Dybovtski szarvasbika, -tehén, -ünő, 

-borjú, 
őzbak,
muflonkos, -jerke, -bárány, 
vaddisznó, 
balkáni gerle, 
örvös galamb,
szürke-, vörös-, szirtifogoly, 
tőkés-, böjti-, csörgő-, barát- 
és fütyülőréce, szárcsa, 
üregi nyúl, házigörény, 
pézsmapocok, dúvad.

AUGUSZTUS
N y á ru tó , a v a g y  K is a s s z o n y  hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos 
hőmérséklete 

Celsius fokban

1 Szombat 422 19.18 7.52 20.16 27.7
2 Vasárnap 423 1917 9.13 20 41 27.7
3 Hétfő 425 19.15 1031 21.07 27.5
4 Kodd 426 19.14 11.47 21 35 27.3
5 Szerda > 11.59 427 19.12 1300 22 09 27.3
6 Csütörtök 428 19.11 1408 22.48 27.3
7 Péntek 430 1909 15 09 2335 27.2
8 Szombat 4 31 19 08 16 02 — 26.9
9 Vasárnap 4 32 1906 1646 0 28 26.9

10 Hétfő 434 1904 1722 1 28 27.0
11 Kedd 435 19 03 1752 230 27.0
12 Szerda 436 1901 18 17 334 26.8
13 Csütörtök 0  11.27 438 1859 1838 438 26.3
14 Péntek 439 1858 1858 541 26.2
15 Szombat 4,40 1856 19.17 645 26.8
16 Vasárnap 442 1854 1936 7.48 25.8
17 Hétfő 443 1852 1956 852 25.8
18 Kedd 444 1851 20 19 957 26.0
19 Szerda 4.46 18 49 20 46 11 04 26.3
20 C sütörtö í 4.47 18 47 21 20 12 12 26.3
21 Péntek <1 11.01 448 18 45 22 01 13.19 26.0
22 Szombat 450 1843 22 54 14 23 25.7
23 Vasárnap 451 18 42 23 59 15.19 24.9
24 Hétfő 452 1840 — 1608 25.0
25 Kedd 454 1838 1.13 1648 25.2
26 Szerda 4.55 1836 234 1721 25.1
27 Csütörtök 456 1834 358 17.50 25.2
28 Péntek •  342 458 18 32 522 18.16 25.2
29 Szombat 4 59 1830 6 45 18 41 25.1
30 Vasárnap 500 18 28 806 1907 25.1
31 Hétfő 5 02 18 26 925 1936 24.3

SZEPTEMBER
Ő sze lő , a v a g y  S z e n t M ih á ly  hava

1 Kedd 503 18 24 1042 20 09 24.0
2 Szerda 504 1822 11.54 20 47 240
3 Csütörtök > 23 39 5 06 18 20 1300 21 32 24.5
4 Péntek 507 1818 1357 22 24 24.3
5 Szombat 508 18.16 14.44 23 21 24.1
6 Vasárnap 510 18.14 15 23 23.9
7 Hétfő 511 1812 15 54 023 23.7
8 Kedd 5 12 18.10 1621 1 26 23.6
9 Szerda 514 1808 1644 230 23.7

10 Csütörtök 515 1806 1704 333 23.6
11 Péntek 516 1804 17 24 437 23.1
12 Szombat © 3.17 518 18 02 17 43 5.40 23.0
13 Vasárnap 5.19 1800 18 03 644 22.2
14 Hétfő 520 1758 1825 7 49 22.5
15 Kedd 522 17.56 1851 855 22.5
16 Szerda 523 1754 1922 1003 22.0
17 Csütörtök 524 17 52 2001 11 09 21.4
18 Péntek 526 17.50 20 49 1213 21.5
19 Szombat <1 20 53 527 17 48 21 47 1310 21.4
20 Vasárnap 528 17.46 22 55 14.01 21.3
21 Hétfő 5.30 17 44 — 1442 21.0
22 Kedd 531 17.42 010 1518 20.6
23 Szerda 532 17.40 1 30 15.48 20.5

Újhold • ;  Első negyed -  > Holdtölte -  ©; Utolsó negyed -  <L

A nyári időszámítás ideje alatt a közölt időpontokhoz egy órát hozzá kell adni.
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Felhívás az ország minden vadászához
A televízióból, rádióból, sajtóból naponta értesülünk, m ilyen em
berfeletti megpróbáltatásokat kell ki á lln iuk azoknak, akiket hazá- 
jukbó l elűzött a terror, a gyűlölet, a meg nem értés. M inden értékü
ket hátrahagyva, életüket, testi épségüket, gyermekeiket és utolsó 
reményeiket mentve érkeztek hozzánk a menekülttáborokba. A  sok 
tízezer szerencsétlen sorsú ember segítése, ellátása iszonyú gondo
kat jelent az országnak, amelyeket még az is nehezít, hogy nagy 
számban érkeztek hozzánk a muzulmán vallás követői, akiknek ét
keztetése külön nehézségekkel jár. A  vadfajok közül egyedül a vad
disznó az. amelynek fogyasztását tiltjá k  a szigorú vallási előírások. 
Éppen ezért a Független Vadász Fórum, a Vadászati Kulturá lis 
Egyesület, az Országos Vadásznap szervező bizottsága és a VA- 
DASZLAP szerkesztősége felhívással fordu l minden magyar va
dászhoz, vadásztársasághoz, szövetséghez és mindenkihez, aki se
gíteni tud, hogy az Országos Vadásznapon, szeptember 19-én ven

dégül láthassuk a hozzánk menekülteket, tekintve, hogy ebben a 
hónapban széles az elejthető vadfajok választéka, és elküldhetjük a 
rászorulóknak.

A  szervezéshez messzemenő támogatást ígért a Mavad Rt. orszá
gos hűtőházláncolatával és a Magyar Vöröskereszt, amelynek fe l
adata a segélyakciók operatív szervezése. M inden adományt, lőtt- 
vad-felajánlást szívesen és köszönettel fogadunk.

A gyors és szervezett lebonyolítás érdekében azt kérjük Tisztelt 
Vadásztársainktól, O lvasóinktól, hogy segélyfelajánlásaikat au
gusztus 24-ig telefonon, faxon, vagy levélben küld jék meg szerkesz
tőségünk címére, hogy a legrövidebb időn belül eljuttassuk, ahová 
kell. Az adományozók névsorát szeptemberi számunkban közöljük. 
A k i pénzadománnyal tud hozzájárulni a segélyakcióhoz, feladhat
ja  bármelyik postahivatalban a Magyar Vöröskereszt 203-29725- 
7021 számú számlája javára.

A szerkesztőség

Az elmúlt napokban -  az Országos Vadásznap ürügyén -  néhány hozzáértő vadász segítségével 
kísérletet tettunk a vadászat jelenlegi helyzetének értékelésére, megpróbáltuk összeállítani: 

miért mondjuk, hogy ma Magyarországon szükség van a vadászatra?
Tisztában vagyunk vele, hogy a terjedelem  m iatt a példák példázatok nélküli 
összeállításunk csak vázlatos, ezért mindenkit -  vagy legalább azokat, akik 

a vadászat jelenéért és jövőjéért felelősséget éreznek -  arra kérünk. ..

TEGYEN HOZZÁ EGY GONDOLATOT!
Abból indultunk ki, hogy ma M a 
gyarországon nem létezik természe
tes ökoszisztéma, azaz szinte nincs 
olyan növénytársulás vagy állati 
élet, amelyhez ne nyúlt volna hoz
zá. ne befolyásolta volna az ember, 
a civilizáció. Ha ezt a tételt elfogad
juk. levonható belőle az a következ
tetés. hogy az ember valamilyen 
közreműködése, tevékenysége, be
folyása nélkül csak elméletileg kép
zelhető cl a természet, s ha egyálta
lán létezik: a természet harmonikus 
egyensúlya.

Ismervén a táplálkozási láncola
tot. jó l tudjuk, hogy a piramis csú
csán a fö ragadozó: az ember áll. 
amely évezredek óta azon fárado
zik. hogy kiszorítsa maga mellől a 
táplálékszerzésben konkurens raga
dozókat. Életben maradásához, 
szaporodásához ez alapvető szem
pont.

M i következik ebből?
Hogy az ember mindenféle tisz

tességes törekvése ellenére egye
lőre nélkülözhetetlen szereplője 
marad a vadon élő állatvilágnak. 
Ha ezt elfogadjuk igazságnak, ak
kor a vadászatot is csak ökológiai 
szempontból érdemes vizsgálat tár
gyává tenni!

Természetesen adott kérdésben 
számtalan más szempont (gazdasá
gosság, rekreáció, kultúra stb.) is le
het meghatározó, de ha emberi kör
nyezetünk. a természet és az ember 
kapcsolatát vesszük górcső alá. 
csak a történelmileg napjainkig k i
alakult ökológiai helyzetből indul
hatunk ki.

Véleményünk szerint, ha a mai 
vadászatról, s ezen belül a Kárpát
medence országhatárokkal összc- 
zsugoritott vadászatáról és vadgaz
dálkodásáról beszélünk, külön kell 
választani a nagyvad (szarvas, őz. 
dám. muflon, vaddisznó) és az úgy
nevezett apróvad (fácán, fogoly.

mezei nyúl, récefélék) vadászatát. 
És itt á lljunk meg egy pillanatra, hi
szen két újabb gondolati m érföld
kőhöz érkeztünk azzal, hogy a va
don élő állatvilágból kiemeltük a 
vadászható és a nem vadászható 
állatfajokat. A  kiemelés tagadhatat
lanul a vadászoktól származik, 
mert am ikor döntöttek egy-egy vad
faj vadászhatóságáról, az „ehetősé
gét", a hasznosságát vagy károssá
g á t... leegyszerűsítve az ember ér
dekeit (!) vették figyelembe. A  
hangsúly -  mint majdnem m indig -  
az ember érdekén van. A  vadászha
tó vadfajok nem véletlenül azok 
maradtak, amelyek az ember szá
mára ehetők, nem jelentenek táplá
lékkonkurenciát, illetőleg közvetve- 
közvetlenül nagyon is szemben á ll
nak az ember táplálékszerzésének.

Visszakanyarodva az apró- és 
nagyvad helyzetének megítélésére, 
amellett voksolunk, hogy az á llo
mányok kezelését -  nevezhetjük 
akár vadászatnak is -  szigorúan kü
lön kell választani! A  nagyvad ese
tében bizonyíthatóan a csúcsraga
dozó az ember, s ha egy-egy vadfajt 
nem akarunk végleg eltüntetni a 
Föld színéről, akkor az élőhelytől 
függően, a faj normális fennmara
dásának megfelelően, differenciál
tan a stabil populációk fenntartásá
ra kell törekedni. Nem  állítjuk, 
hogy az állományok szabályozását 
csak a mai vadászok végezhetik el -  
képesek rá bármilyen, jó l kiképzett 
..zsoldosok” . De azt á llítjuk, hogy 
az emberi beavatkozásra, a nagy
vad állományának tudatos szabá
lyozására -  környezeti viszonyaink
ból adódóan -  ma még szükség 
van.

Az apróvadnál más a helyzet. 
Úgy gondoljuk, hogy az elmúlt év
századok, évtizedek alatt lezajlott 
környezeti változások, a vegyszere
zés, a víz-, a mező- és erdőgazdál

kodás technológiájának egyenes 
következménye, hogy néhány vad
faj szinte csak tenyésztésének kö
szönheti jelenlétét hazai faunánk
ban. Az élőhelyek átgondolt védel
mével, az apróvadfajok természetes 
szaporulatának mindennapos gon
dozásával tehetjük továbbra is sok
színűvé természetes környezetün
ket, várhatunk az ember számára 
fontos indukációkat. a környezeti 
ártalm akról je lzéseket... ha abban 
egyetértünk, hogy ..minden vad a 
természet része", s mint ilyenT.nem- 
zeti kincsünk'*. Az apróvad élőhe
lyeinek védelméért viszont áldozni 
kell, s az áldozat alatt anyagi befek
tetést, ráfordítást kell érteni! És ez 
már gazdálkodás, gazdasági kérdés. 
H a az apróvad tenyésztésére -  az 
élővilág sérelme nélkül -  a terület 
alkalmas, ésszerű, hogy a ráfordítá
sok költségeit, a kieső bevételek 
pótlását a haszon -  emlékezzünk 
csak: az ember -  érdekében te
nyésztéssel próbálják a vadászok 
fedezni.

A  vadászat több szempontból is 
tükröz egy-egy fejlődési folyam a
tot. Közismert tény. hogy a vadá
szat táplálékszerzésből vált napja
inkban és hazánkban különleges 
szabadidő-tevékenységgé, a fizikai 
igénybevétel miatt félreértelmezett 
„sporttá". Pedig a vadászat, az iga
zi vadászat nem sport, bár vannak a 
sporthoz hasonló vonásai. Sokkal 
inkább nevezhető szenvedélynek, 
ami nemcsak a génjeinkben hordo
zott ősi ösztön megnyilvánulása, 
hanem erőnk. érzékszerveink, 
ügyességünk kipróbálása, amely 
céltudatos felkészülést, folyamatos 
önképzést je le n t.. .  és a fejlődési 
fokozatok a vadász egyéni kultu
ráltságában. a vadászati kultúrában 
mérhetők le. Talán nem is kellene 
bizonygatnunk, hogy a vadászat 
szenvedélyének hódolók mennyivel

több áldozatra képesek, mint a 
„zsoldosok", akik nem arra hivatot
tak. hogy arra költsenek, amiért f i
zetséget várnak.

A  vadászat a természetben -  az 
erdök-mezők ezer titkú „tem plom á
ban" -  zajlik, az élményszerzés ki
fogyhatatlan forrása, miközben 
visszahat az ember egészségére, ci
vil munkavégzésére, egész életmód
jára, életvitelére. A  vadászat egyfaj
ta világszemlélet, amelyet alapvető
en a természethez közelállás, a ter
mészet tisztelete és szeretete je lle 
mez. Úgy véljük, a természethez kö
zel állók számára a vadászat egyál
talán nem bűn. sőt ..természetes do
log". s minél távolabb kerül a ter
mészettől a városiasodó ember, an
nál kevésbé tudja elfogadni a vadá
szatból adódó „másságot” .

Ha a vadászat történelmi fejlődé
sének fokozatait vizsgáljuk, megál
lapítható, hogy földrajzi helyétől 
függetlenül, m indig az adott kor 
társadalmi-gazdasági-politikai ha
talmi viszonyaitól függőt és a hata
lomhoz közel állók tevékenysége 
volt. E törvényszerűség ismeretében 
tudomásul vesszük, hogy napjaink 
változó világában is tükörképe a 
hatalmi viszonyoknak, s ha némi 
időeltolódással is. de követni fogja 
a hatalmi struktúra átrendeződését. 
Ha ezt a pénz, a piacgazdaság, az 
anyagi érdekek fogják meghatároz
ni -  a vadászatra is ez lesz a je llem 
ző! De abban biztosak vagyunk, 
hogy a könyörtelen profitérdekelt
ség a nyugati példák m intájára -  
a vadon élő állatvilágnak, természe
ti környezetünknek nem válik majd 
hasznára. A m ikor azt m ondjuk: jö 
vőre is szeretnénk vadászni -  nem a 
vadászati lehetőségeinket, sokkal 
inkább a vadon élő állatvilágot, 
élőhelyeit, a természetet féltjük! 
Hát ettől válik a vadászat termé
szetvédelemmé!
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Hl RCSOKOR
Az Országos Vadásznap szervezőbi
zottsága széles körű propagandamun
kát végez a felkészülés időszakában. 
Sajtótájékoztatókat szervez, ellátja hír
anyagokkal a szak- és napilapokat, a 
rádiót, televíziót, segitségot nyújt a 
menekültek támogatására indított se
gélyakcióhoz, ötletekkel, tanácsokkal 
szolgál a rendezőknek. A rendezvé
nyek anyagi támogatásához jelentős 
összegű hozzájárulást -  hétmillió fo
rintot -  kért az FM Vadgazdálkodási 
Alapjától, amelynek elosztását pályá
zati úton kívánja lebonyolítani. Úgy 
véljük, hogy a vadászok anyagi hozzá
járulásából, a vadászjegyek árából 
képződött alapból, vitathatatlanul tá
mogatható az Országos Vadásznap 
rendezvénysorozata, annál is inkább, 
mert itt elsősorban a kívülállók, a ven
dégeink szórakoztatására,, ismeret- 
anyagának bővítésére, kulturális érté
keink bemutatására kell törekednünk.

Az O M W  -  híreink szerint -  a szak
munkástanulók országos tanulmányi 
versenyével járul hozzá a Vadásznap 
sikeréhez, amelyet Árpádhalmán kí
vánnak megrendezni.

A Vadászok és Természetvédők Kö
zép-magyarországi Szövetsége lévén 
a legnagyobb vadászlétszámú Pest 
megye vadászainak szervezete, több 
időpontban és helyszínen is csatlako
zik a rendezvényhez.

Augusztus 21-23-án a nagytétényi 
O M W  lőtéren ^orongvadász (Jagd- 
parcours) Hubertus versenyt rendez. 
200 korongra.

Augusztus 29-30-án a gödöllői Gras- 
salkovich-kastély és a Szent Jakabi 
Vadászház környékén egész napos 
programok várják az érdeklődőket: 
nemzetközi terepijász-bajnokság. 
Szent HuberttTs-mise, solymász- és 
vadászkutya-bemutató, lovasijász-ver- 
seny, haditorna játék, trófeakiállitás. 
megyei természetvédelmi bemutató, 
vadászati, képzőművészeti, természet- 
és vadászfilm bemutatók tarkítják a 
programot.

Szeptember 19-én a nagytétényi lő
téren lesz a megye vadászai számára 

, - egész napos program, amelynek házi-
i  gazdája a Bertóti István Bérkilóvő Va- 
.. dásztársaság. A nap esoményei jó szó

rakozást ígérnek mindenkinek. Va- 
dásztotó, cserebere, terepjáró- és aka
dályverseny, 20 korongos kieséses ko- 
rongvadászverseny -  amelynek díja a 
rendkívül értékes, ezüst B.O.B.W.I. ku
pa -  íjászbemutató és -verseny lesz. 
Ezekre a holyszínen mindenki bene
vezhet, aki rendelkezik a megfelelő en
gedélyekkel.

Ikerváron, a sportcsarnokban és a 
Batthyány-kastély parkja közötti terü
leten rendezik meg a vadásznapot, 
amelyik Szent Hubertus-misével kez
dődik. Az egész napos programon 
íjászbemutató, fúvószenekar és asz- 
szonykórus szórakoztatja a zenekedve
lőket. Látható lesz még az osztrák és 
olasz fegyverkereskedők kiállítása, tró
feabemutató, gyermekvetélkedő, este 
pedi^ tábortűz, amelyen elkészül a 
speciális vadporkölt is.

Háromnapos programot küldött a Tar- 
dos Bérkilövó Vadásztársaság, amely
18-án kezdődik egy trófeakiállitással 
és a tatai Hubertus vadászbolt vásárá
val.

19-én vadászati témájú festmények 
kiállításával és vásárával kezdődik a 
nap 10 órakor, utána a nyergesújfalui 
íjász egyesület tart parádés bemuta
tót. Kettőkor kezdődik a Vadász Fó
rum, amelyre dr. Schamschula György 
államtitkár, az O M W  elnökségi tagja a 
meghívott. 17 órakor kezdődik a Szent 
Hubertus-mise a kápolnában. 18 óra
kor a tardosbányai népi tánc- és ének
kar alapozza meg a hangulatot az esti 
vadvacsorához és vadászbálhoz.

Egész napos programmal ünnepel 3 
táborfalvai Béke Vadásztársaság is a 
helyőrségi klub parkjában. A rendez
vény egész napos, amoly este vadász
bállal végződik. A klub belső termei
ben természetfotó-kiállításban gyö
nyörködhetnek. napközben légpuska
lövész ügyességi verseny, özpörkölt és 
halászléfőzés csiklandozza az ínyeket. 
A vadgazdálkodási bemutató és tró
feakiállitás számot ad az érdeklődők
nek a környék természeti kincseiről, 
állatvilágáról.

További helyszínek, ahonnan még lap
zártáig nem kaptuk meg a részletes 
programot, de jelezték a vadásznapi 
részvételt: Szombathely-Olad (Vas 
megye), Sopron, Csákvár (Fejér me
gye), Rinyatamási (Somogy megye), 
Mátraszentlószló. Mátraszentimre 
(Heves megye), Vadgazdálkodók és 
Vadászok Észak-Magyarországi Szö
vetsége

Jász-Nagykun Szolnok megye vadá
szai három helyszínen ünnepelnek ós 
rendezvényeikben számítanak a legfia
talabb korosztályok lelkes részvételére 
is. Játékos vetélkedőkkel igyekeznek 
elérni, hogy felnőtt ós gyermek együtt 
szórakozhasson a nevezetes napon. (A 
részletes programot lapzártáig nem 
kaptuk meg. következő számunkban 
közöljük).

Miklósovits László grafikusművész ka- 
marakiállitása látható a monori Műve
lődési Házban augusztus 20-tól szep
tember 20 ig. Az Országos Vadásznap 
alkalmával így a környék vadászai „kö
zelebbről" is megismerkedhetnek a 
népszerű művész vadászati témájú al
kotásaival.

Július 27-én ülésezett a Soproni Va
dásznap Szervező Bizottsága a Tanul
mányi Erdőgazdaságnál. A gazdag 
program kialakításában a bizottság 
méltán számíthatott a nagy múltú vá
ros erdészetet-vadászatot kedvelő 
szakembergárdájára. (Részletes prog
ramot a kővetkező számunkban köz
lünk.)

Lapunkban továbbra is helyt adunk a 
rendezvények programjainak, a továb
bi helyszíneken zajló eseményeknek. 
Kérjük olvasóinkat, mindezekről lap
zártáig (augusztus 24-éig) szíveskedje
nek értesíteni szerkesztőségünket, 
hogy egységes programajánlat állhas
son össze, amelyek tapasztalatait ósz- 
szegyújtve a jövőben még eredménye
sebben rendezhessük meg az óv 
egyetlen napját, ami a miénk, ós a si
kere csak rajtunk múlik.

MILYEN LEGYEN 
A VADÁSZNAP?

Sokszínű! A z isten mentse meg a vadásztársadalmat központi d irek
tívák által vezérelt ünneplésektől. A  V A D Á S Z N A P  legyen a vadá
szok ünnepe, jókedvű, hangulatos, a protokolláris formaságokat mi
nimálisra szorító (vagy teljesen cl is hagyó) vidám ünnep. Es persze 
a vadászok hozzátartozóinak, barátainak, ismerőseinek, vendégei
nek ünnepe is. Am olyan szeptemberi „m ajális”, ahol m indenki jó l 
érzi magát, ahol szórakozik, kikapcsolódik, barátkozik, ahonnan 
kedves emlékekkel, jó  érzéssel és azzal az elhatározással megy haza, 
hogy jövőre is részt vesz a vadásznapon, de úgy. hogy a barátait, is
merőseit is magával hozza.

M indenütt más, mindenütt az adottságoknak megfelelő. Más és 
más lehetőségek kínálják magukat a hegyvidéki területeken, mások 
az alfö ld i pusztákon, megint mások a dombvidékeken vagy a Bod
rogköz vízivilágában. Van ahol íjász-, másutt solymász-, vagy lovas
bemutatót lehet szervezni, ismét máshol a terepjárók vagy éppen a 
hegyi kerékpárok (m ountain b ike-ok) tudását lehet bemutatni, ne- 
tántán a vadászkutyák képességeit, vagy esetleg a vadászkürtösöket, 
ahol vannak ilyenek. Ugyanezekből -  persze -  versenyeket is lehet 
rendezni, ha van rá mód.

N e  csak a vadászok ünnepe legyen, hanem az erdészeké, gazdál
kodóké, természetvédőké, természetjáróké, horgászoké is, mindazo- 
ké, akik szeretik és féltik a természetet, felismerve végre, hogy alap
vető érdekeink közösek. Hogy mindannyian azt akarjuk, legyen 
egészséges a természet, benne erdővel, madárral, vaddal, hallal, 
egészséges term őfölddel, betonrengeteg nélküli gyönyörű tájakkal. 
Vegyük észre: több a közös érdekünk, mint ütközőpontunk, s fő
ként, hogy alapvetőbbek, meghatározóbbak közös érdekeink, mint 
valós vagy vélt, de mindenképp rövidtávú ellentéteink.

Ha egy vadásztársaság úgy érzi, hogy van ereje helyileg szervezni 
egy vadásznapot, ne késlekedjék. Ha több vadásztársaság fog össze, 
közösen szervezhetik. Szervezheti egy-egy megye is, ha úgy a célsze
rű. A Vadászati Kulturális Egyesület, m int a Vadásznap kezdemé
nyezője egyet szeretne elkerülni: a központilag d iktált, protokolláris  
programokkal agyonnyomott, „csinált” rendezvényeket. Nem  köz
ponti sémákat, elvárásokat, netán utasításokat kiváo adni a szerve
zéshez, csupán ötleteket, amelyből k i-k i válogathat, megtoldva sok
sok saját ötlettel.

Lehet K IÁ L L ÍT Á S O K A T  rendezni (trófeakiállitások; fotókiá llí
tások; ifjúsági fotókiállítások is! képzőművészeti k iállítások: bele
értve helyi fafaragók, festők, szobrászok, gyermekrajzok stb. k iá llítá
sát, nem ismert vaHú»z művészek felfedezését; vadász gyűjtök k iá llí
tásait stb.)

Lehet B E M U T A T Ó K A T  és V E R S E N Y E K E T  rendezni (íjász-, 
solymász-, vadászkutya-, terepjáró-, vadászfelszerelés-, lovas-, ke 
rékpár- stb.), de lehet mulatságos versenyeket is rendezni: kötélhú
zás, zsákban ugrálás, lufilövés légpuskával, csípőből stb.

Vonjuk be a különböző V Á L L A L K O Z Ó K A T : az étel-italszolgál- 
tatókon kívül jelvény-, zászló-, vadász-, horgászfelszereléseket, fegy
ver-, lőszerárusokat, gépkocsi- és kerékpárcégeket, vadászirodalmat, 
levelezőlapot stb. készítőket és árusítókat.

Lehet természetesen -  időszakosan -  kom olyra is fordítani a szót, 
kerékasztalokat, szakmai megbeszéléseket, vadász-erdész-mezőgaz
dász D IS P U T Á K A T  szervezni, netán eszmét cserélni természetvé
dőkkel, madarászokkal, állatvédőkkel, környezetvédőkkel, de akár a 
vadászat-vadgazdálkodás belső problémái is szóba kerülhetnek.

Be lehet vonni a helyi iskolákat, természetismereti V E T É L K E D Ő 
K E T , N Y O M O L V A S Ó  V E R S E N Y T  stb. szervezve. És természete
sen lehet V A D Á S Z M IS É T  tartani, felléphetnek Z E N E K A R O K ,  
S Z ÍN É S Z E K  a program keretében. Teret lehet nyújtani csereberé
nek, V A D Á S Z  B O L H A P IA C N A K , börzéknek és még ki tudja m i
nek.

Lényeg, hogy a résztvevők jó l érezzék magukat. Ehhez kíván a Va
dászati Kulturális Egyesület nevében sok sikert

D r. G ánti Tibor
a Kulturális Bizottság 

elnöke
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REFORMOK ELŐTT

jl . V r

A  trófeabírálat gyakorlata hosszú 
utat tett meg az 1871-ben Buda
pesten, a Nemzeti Lovarda épületé
ben megrendezett első nyilvános 
agancskiállítástól és az első. 1881- 
ben használt bírálati képletektől a 
hazai trófeabírálat! rendszer mai 
felépítéséig.

Az O T B  a hazai vadfajok b írála
ta mellett rendszeresen részt vesz a 
Nem zetközi Vadászati és Vadvédel
mi Tanács (C IC )  által szervezett 
trófeabemutatók és kiállítások ren
dezésében, valamint a nagyvadbi
zottság munkaértekezletein.

A 80-as évek elejétől a rendkívül 
megnövekedett vadászturizmus mi-- 
att az O TB  önmagában már nehe
zen tudott megbirkózni az idény
szerűen bemutatott trófeák nagy tö
megével. Jogossá vált a vendégek 
igénye, hogy Budapesten kívül más 
helyen is lehessen trófeákat e lb írál
tatni. így alakult meg elsőnek 
Győrben, majd Keszthelyen az O r
szágos Trófeabíráló Bizottság kihe
lyezett részlege. Ez a lépés e lind í
tott egy lavinaszerű folyamatot, 
amely sem szakmailag, sem etikai
lag nem vezetett jó  eredményre.

G om ba módra szaporodtak a 
trófeabíráló bizottságok, amelyek 
teljesen változatos módon „üzemel
nek” . Azokban a megyékben, ahol 
az O T B  kihelyezett részlegei m ű
ködtek, nem volt értelme külön me
gyei trófeabíráló bizottság fenntar
tásának, ezért megyei összevont, 
O TB  kihelyezett részlegek fe lá llítá 
sát határozták el. Ez csak tovább 
bonyolította a már amúgy is átte
kinthetetlen helyzetet. A  szükséges
nek látszó bírálóbizottságok meg
alakítása után az O TB  nem javasol
ta már több bizottság létrehozását. 
A  különböző helyi és személyes ér
dekek azonban erősebbek voltak és 
az O TB  véleménye ellenére, a szak
hatóság sorban adta ki a működési 
engedélyeket.

A bizottságok elhelyezésére és 
üzemeltetésére erdőgazdaságok, kül
kereskedelmi irodák, vadászszövet
ségek, de még egyéb idegenforgal
mi cégek is vállalkoztak. A  bizottsá
gok elnökei és tagjai a legkülönbö
zőbb munkajogi viszonyok között 
tevékenykedtek. Bár mindannyian  
vadászati szakemberek, de a trófea- 
bírálati munkában nem m indig já 
ratosak.

A  trófeabíráló bizottságok m űkö
dését rengeteg kritika éri főleg a 
külkereskedelmi cégek részéről. Vé
leményük szerint a bírálat helyet ad 
az új vadászatszervező irodák gát
lástalan vendégszerzésének. Sajnos, 
ilyen kritikát olyan cégektől is kap
tunk, amely fenntart, illetve tám o
gat trófeabíráló bizottságot.

A vadásztársadalom és a szakem
berek az új vadászati törvényre vár
va rájöttek, hogy a törvény megal- 
kotásáig.'az átmeneti időszakban, a 
vadászat és vadgazdálkodás irányí
tását és ellenőrzését meg kell erősí
teni. Elhatározták, hogy az átme
neti időszakra a korábban m ár em 
lített 30 /1970. számú miniszteri 
rendelet és annak módosításai he
lyett egy új alaprendelctet kell meg
szerkeszteni. A  tervezet lehetőséget 
adott arra, hogy a trófeabírálat jö 
vőbeli elképzelt rendszerének a lap
ja it már itt lefektessék.

Az F M  vadászati és halászati ön
álló osztálya az országos trófeabírá
ló bizottság vezetőivel kidolgozta 
egy új bírálati rendszer alapjait. 
M it is takar az új elképzelés?

A rendelet továbbra is kötelező
en előírja minden nagyvad trófeájá
nak bírálatát, beleértve a vadkan
agyarat is.

A trófeabírálat kettős feladatot 
lát el. Egyrészt szolgáltatásként 
m egállapítja a külkereskedelmi iro 
dák számára a külfö ld i bérvadá
szok által zsákmányolt trófeák érté
kének alapjául szolgáló trófeatöme
get, illetve vadkanagyar esetében a 
hosszúságot. Másrészt m int hatósá
gi szerv a bemutatott trófeákat érté
keli cs minősíti, így értékelve a va
dászatra jogosult szakszerű vadgaz
dálkodási tevékenységét is.

Azért, hogy m unkáját objektiven

A privatizációs folyam atok alól va
lószínűleg a vadászat sem lesz kivé
tel, s elsősorban azokat az állam i 
vállalatokat érintik, amelyek je len 
leg üzemi kezelésben gyakorolják a 
vadászati jogot.

A z Erdőtörvény IX .  fejezetének 
32. § (1 ) bekezdésében foglaltak 
szerint az állam i vadászati jogot 
csak állam i szervek gyakorolhatják. 
Ez azt jelenti, hogy amennyiben a 
vadászati jog  gyakorlására állami 
vállalat lett kijelölve, azt az állam  
alapította és 100%-ban állam i tu la j
donú. Ha az ilyen állam i vállalatok  
gazdasági társasággá alakulnak, 
esetleg felszámolásra kerülnek, 
gondoskodni kell a vadászati jog  
továbbviteléről. Am ennyiben az 
időközbeni változásokkal egy idő
ben új vadászati törvény nem szüle
tik, megfelelő rendező elveket kell 
találni az üzemi területek további 
hasznosítására. A  rendezés elsősor
ban és legsürgetőbben a 27 állam i 
gazdaság üzemi területét érinti, de 
felvetődhet a későbbiekben néhány 
erdőgazdasági üzemi területnél is.

Vajon milyen megoldással vagy 
megoldásokkal lehet számolni? H i
szen az üzemi területek döntő több
sége az értékes vadpopulácipk és a

végezhesse, nem kötődhet sem va
dászatra jogosult szervezethez, sem 
vadászattal foglalkozó külkereske
delmi irodához, ezért a trófeabírá
latot a hatósági szakigazgatási 
munkához kell majd csatlakoztatni.

Az ország minden megyéjében 
működnie kell egy és csak egy -  
megyei trófeabíráló bizottságnak, 
amely mind a külfö ld i, m ind a ha
zai vadászok által zsákmányolt tró 
feákat elbírálja. A  budapesti szék
hellyel működő országos trófeabí
ráló bizottság a birálat mellett irá
nyítja és ellenőrzi az M T B -k  m űkö
dését, a bírálati adatokat évente 
összesíti és értékeli az ország nagy
vadgazdálkodását és javaslatokat 
tesz a szakhatóság részére.

Kinevezett elnöké, titkára és két 
tagja lehet. Az elnöknek és a titkár
nak szakirányú felsőfokú végzett
séggel kell rendelkeznie. A csúcs

kedvező élőhelyi adottságok figye
lembevételével úgy lett kialakítva, 
hogy komplex vadgazdálkodási 
egységet alkosson. A z állam i gazda
sági üzemi területek kiterjedése 
1200 ha-tól 56 000 ha-ig terjed. Az  
üzemi területek döntő többségében 
az elm últ 30 év alatt a vadgazdálko
dási ágazat működését biztosító 
infrastruktúra épült -  vadászházak, 
vadaskert, tenyészkert, vadgazdál
kodási berendezések amelyek vál
lalati vagyonként kezelendők. Egy- 
egy vadászterület valós értékét az 
élőhely, a vadállomány, a létesítmé
nyek és a területet jó l ismerő, felké
szült szakemberek együtt adják.

M indez indoka lehet annak, 
hogy a vadászati jog gyakorlását az 
átmeneti időszakban vagy további 
jogszabály-módosítással a régi ke
zelőnek kell biztosítani, vagy olyan 
új üzemi kezelőt k ije lö ln i, amely 
vállalatot a privatizációs folyamat a 
legkevésbé érint.

Természetesen ismertek a va
dásztársasági igények is és ezen igé
nyeket a döntések meghozatalakor 
nem lehet figyelmen kívül hagyni. 
Azzal azonban, hogy egy-egy va
dásztársaság területhez ju t, nem le
het megoldani a 15 000 hazai berki

idényben a bizottság alkalmazhat 
kisegítő dolgozókat is. de bírálatot 
csak a trófeabíráló bizottság kine
vezett tagja végezhet, aláírási joga  
is csak neki van. Az M T B  kineve
zett tagja csak olyan személy lehet, 
akinek a trófeabirálati szakmai is
mereteiről az O TB  vezetése elméleti 
és gyakorlati vizsga alapján megy- 
győződött.

A trófeabíráló bizottságoknak 
nem lehet tagja olyan személy, aki 
tagja, tulajdonosa vagy ügynöki te
vékenységet ellátó alkalm azottja a 
vadkcrcskcdelemmel foglalkozó cé
geknek.

A  bizottságok hatósági szervként 
való működésének alapfeltétele, 
hogy a trófeabírálat személy- és 
eszközfeltételeit a megyei, illetve az 
országos szakigazgatás keretein be
lül kell megoldani. A  bizottságok 
szakmai irányítása és felügyelete 
így közvetlenül megoldható.

A  PM  állásfoglalása szerint a tró
feabírálatért a külföldi és hazai va
dászok számára is egységes bírálati 
dijat kell téríteni. Érmes trófea ese
tében ez kiegészülhet még az érmes 
felárral, amely magában foglalja az 
oklevél és az érem árát is.

Az elképzelések szerint az új 
rendszernek jövő év márciusáig kel
lene megvalósulnia.

Szidnai László
Bognár Gábor

(A b írálati díjak összegéi még nem 
hagyták jóvá. de egy bizonyos: jó va l 
drágább lesz. mert ugyanannyit fize 
tünk majd. mint a  külföldiek. M a 
gyar vadásznak lenni, maradni, ed
dig sem volt könnyű. Úgy hírlik egy 
őzagancs bírálati dija 600 forin t kö
rül alakul, a  gombnyársastól az a ra 
nyérmesig. A szerk. meg/.)

lövő vadász vadászati igényét. Egy- 
egy nagyobb állam i vadászterület 
további fenntartása a hazai bérva
dászati turizmus lehetőségeinek bő
vítésével szélesebb körben biztosít
hat vadászati lehetőséget. Erre az 
utóbbi 1-2 évben számos példa volt. 
Nem indokolt felszabaduló vadász- 
területeknél olyan vadásztársasá
gok területét bővíteni, amelyek 
egyébként is tudnak vadászati lehe
tőséget biztosítani tagjaiknak.

Bármilyen megoldások szülesse
nek is, azzal mindenképpen szá
molni kell az újonnan területhez ju 
tóknak, hogy részükre a vadászati 
jog gyakorlása hasonlóan minden 
vadászatra jogosultéhoz a vadászati 
törvényig biztosított. Hasonlóan 
számolni kell azzal, hogy a vadász
területen lévő létesítmények értékét 
meg kell téríteni.

Végsősoron ahány üzemi terület, 
annyi megoldási lehetőség kínálko
zik. A  rendezés során azonban azt 
nem szabad szem elől téveszteni, 
hogy legyen bármilyen erős igény a 
vadászat iránt, az értékes vadászte
rületek szétdarabolása, az értékek 
elherdálása, a szakma lebecsülése 
nem lehet célja és eszköze senki
nek. Benéné Ignácz Magdolna
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köthetné...
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bérét. vagy nyugdíját...
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...akkor Ön igénybe venné?

OTP BANK, MINT MINDIG



EBET A KARÓHOZ!
Szokványos ügynek indult, mégis 
dominószerii pánikhangulatot kel
tett a padlófogással végződött Tatai 
Lovas Vadász K ft. és a megyei 
A P E H  között m últ évben kezdődött 
huzavona.

A  kft. az egész országban egysé
gesen kialakított gyakorlat alapján  
számolta el a vadászatokat szabvá
nyos löjcgyzékcin. M aga a vadászat
-  eddig így tudtuk lévén 0 adókul
csos, nem terheli az általános fo r
galmi adó (á fa ) kötelezettség. Sem
mi nem indokolta, hogy a tataiak 
másképp gondolkodjanak, ha ezt a 
m ár régebb óta m űködő kisebb és 
nagyobb cégek is így végezték. A 
fühöz-fához kapkodás csak akkor 
kezdődött, am ikor a múlt év jú liu 
sában az A P E H . a vizsgálata után
2 240 ezer áfahiányt. 830 ezer bírsá
got és 244 ezer forint késedelmi 
pótlékot követelt. 15 napon belül. 
A z áfamulasztások 1989-ig nyúltak 
vissza, igy azután joggal foghatta a 
fejét M a jo r Dezső, a kft. jóhiszemű, 
fiatal ügyvezető igazgatója.

Összedugták hát a fejüket dr. 
Szikszay Lászlóval, a vállalat jogta
nácsosával -  aki később a jogi kép
viseletet mindvégig ellátta -  és 
szakmailag igen jó l feldolgozott fe l
lebbezést nyújtottak be. M it tesz is
ten. éppen karácsonyra kapták meg 
az elutasítást. Ebben a határozatot 
hozó egyebek között -  döntését 
azzal indokolta, hogy az 1989. évi 
X L V . törvény 13. paragrafusa sze
rint szolgáltatásexport csak az adó
alany külföldön teljesített szolgálta
tásnyújtása. Az utóbbi azonban 
csak akkor minősülhetne annak, ha 
a szolgáltatás teljesítésének helye a 
törvény 19. paragrafus szerint kül
föld. Éneikül a Szolgáltatási Tevé
kenységek Jegyzéke (SZTJ 303-34-03) 
alá sorolható és vadászati szolgálta
tásnak minősül, ezért az általános 
forgalm i adó hatálya alá esik. Nem  
tekinthető exportszolgáltatásnak a 
külföldiek bérvadásztatása, mert 
azt a vadászatra jogosult nem köz
vetlenül a külföldieknek, hanem  
más adóalanyoknak, vadászatszer
vező irodáknak végzi. Hivatkoztak  
továbbá arra. hogy a törvény a 
számlázási kötelezettséget a szol
gáltatást nyújtó -  magyarán vadá
szatra jogosult számára írja elő. 
Annak pedig -  írja az A P E H  má
sodfokú hatósága -  nincs jelentősé
ge. hogy a számlát a szervezést vég
ző vállalatok állítják ki. Egyszerűb
ben: mivel a külföldi a vad elejtésé
ért. és nem a lőtt vadért fizet, a va

dászat „szolgáltatás” . A lőtt vad e l
vitele -  amely az olasz vadászok 
körében általános -  továbbra is 
mentes az áfa a ló l, lévén állati ter
mék. A  drákói döntés ellen csak bí
rósághoz lehetett forduln i, ám en
nek halasztó hatálya nincsen.

A tataiak ügye futótűzként t e r 
jedt a szakmában, nem kis riadal
mat okozva, hiszen a folyam at lánc
reakciókat indíthat meg, és éppen 
az árcsökkentések és a piaci körül
mények romlása, a költségek meg
sokszorozódása m iatt társaságok 
sorát juttathatja csődbe, ha ebből 
rendszert csinálnak.

A kft. ezt a békát lenyelni nem  
tudta, a gazdaság külfö ld i társa 
előbb egyik lábáról a másikra állt, 
utána bedobta a törülközőt. K ü lfö l
di ilyet megérteni soha nem tud.

M indezek ellenére -  és érthetően 
ebből talán elvi kérdést csinálva -  
beadták keresetüket a bíróságra. 
Sziszifuszi munkával összeszedték 
az összes, a témára vonatkozó do
kumentációt, állásfoglalásokat, ú j
ságcikkeket, amelyek mindegyike 

bizonyította, hogy jóhiszeműen és a 
legjobb ismereteik alapján jártak  
cl. Nem  volt könnyű dolguk, hiszen 
az állásfoglalások mindegyike a 
rendszerváltás előtti, ahogy később 
több helyütt minősítették, „pártál
lam i” volt. M i más lehetett volna?

Az állásfoglalások -  sajnos -  a 
maiakéhoz kísértetiesen hasonlóan 

meglehetősen dodonaiak voltak, 
m indenki azt olvasott ki belőlük, 
amit csak akart.

Csupán példaként, 1990. decem
ber 10-én a K SH  főosztályvezetője, 
dr. Soós Lőrinc állásfoglalásában 
ez áll „ . . .a  sebzés, mivel az állat 
utána elpusztul, árunak minősül 
(sic!). A  sebzési d íj a sebzett vad 

eredeti értékének meghatározott 
százaléka, ez képezi a tevékenység 
árbevételét, a besorolás M E TJ 92- 
71. -  É lő v a d . . .” (K i tudja meg
mondani, hogy ha a vad egyszer e l
pusztul -  ami egyáltalán nem biztos

akkor miért élő? Vadászvizsgán 
biztos bukás volna egy ilyen vá
lasz.)

Ugyanezen a helyen olvasható
...... a hibázás, am ikor az állatban
semmi kár nem keletkezik, nem m i
nősül árunak, sem szolgáltatásnak, 
hanem kártérítés, a felm erült, de 
nem realizálható költségekért, ezért 
nem soroljuk be a K SH  egyik jegy
zékébe s e m ...” (Egyszóval kár 
nincs, csak térítés. Nekünk akkori
ban ilyen statisztikai hivatalunk

volt, azt kellett szeretni. Véleménye, 
cseréje igazán nem a vadászokon 
múlott, ezért talán nem rajtuk kelle
ne elverni a port.)

A  Pénzügyminisztérium is letette 
a garast. Dr. Madarasi A ttila  á llam 
titkár aláírásával 1988-ban az aláb
bi állásfoglalás ment a vadászatra 
jogosítottak külön kérdésére, mert 
az értelmezési zűrzavar nem volt a 
mainál kisebb.

...... a trófeákért és a terítékért
felszámított dij termékértékesítés 
ellenértékének minősül, és -  tekin
tettel arra. hogy állati termékről 
van szó -  0 százalékos mértékben 
a d ó z ik .. .” (A z állásfoglalás továb
bi része egyértelműen részletezi m i
lyen tevékenység után. mi az áfa
kötelezettség. M iután  abban az idő
ben egyáltalán nem volt divat a v i
tatkozás. megcsinálta a lőjegyzék- 
mintát és a kitöltési útmutatót egy- 
egy cég, a többi pedig egyszerűen 
„lekoppintotta”. A z élet nem állha
tott meg. mindenki tette a dolgát, 
ahogy tudta.)

Megkezdődött a súgás-búgás. 
mindenki tudott valam it, többet 
mint a másik és egyszerűen csak 
próbapernek nevezték a tataiak 
végzetes balesetét. Igyekezett segít
séget nyújtani a M agyar Vadkeres
kedelmi Szövetség, az O M W ,  a 
partnercégek. Dr. Szikszay László 

igencsak briliáns érvrendszerrel 
bombázta a Tatabányai Városi Bí
róságot, ahol is több menetben 
folyt a küzdelem, hiszen az ügy már 
jócskán túlnőtte a megye kereteit és 
itt valóban nem babra ment a játék.

M indezek ellenére -  legalábbis 
első fokon -  elveszítették a pert. a 
bíróság az A P E H -n ek  adott igazat. 
A  második forduló eredményére 
visszatérünk, annak ellenére, hogy 
úgy h írlik , hamarosan „magától" 
megoldódik minden, mert a tör
vényhozás hamarosan dönt a két
kulcsos áfáról. így a „0” adókulcsot 
akár el is felejthetnénk. Természe
tesen annak viszont nem lesz több 
évre visszamenő hatálya, amely vé
gül is csak az adós számára nem 
„talált pénz” . Az azonban meglehe
tősen sajátos felfogás, hogy nem a 
vadgazdálkodás „végterméke" a va
dászat. a vad. O lyan ez, m intha kü
lönválasztanánk a szőlőműveléstől 
a szüretet, szántástól a betakarítást, 
vagy moslékolástól a disznóvágást. 
A „term ék" -  és az egész -  m inden
esetre „állati".

Homonnay Zsombor

Artemisz 
és Artemisia

(Rendhagyó rendeletismertetés)

Artemisz a görög mitológiában a 
vadaszat istennője, igy említése 
egy. a vadászokat órintó rendelet- 
alkotásnál indokolt lehet. Nézzük, 
abban keze nyoma felismerhetóe!

A Magyar Közlöny 1992 évi 67. 
számában jelent meg a népjóléti 
miniszter fegyvertartás egészségi 
feltételeiről szóló rendeletének 
módositása. (14/1992. (VI. 25.) NM. 
r).

Maga az a tény, hogy ogy elhibá
zott jogszabály felülvizsgálata két 
hónap alatt megtörtént, artemiszi 
közreműködést feltételez.

Öröm. hogy a kizáró alkalmatlan- 
sági okok köre számottevően szű
kült. Nem kizárt mérlegelés nélkül 
többé a dadogos, a pósze. a na
gyothalló, a billegő járású, a szédü
lés, a félszemú. a homályosan látó. 
a szinvak. a farkasvak, a csüngő 
szemhéjú. a gyenge markú stb. 
fegyvertartása.

Újdonság, hogy az Országos 
Munka- és Üzemegészségügyi In
tézetben külön e célra szervezett 
bizottság vizsgálatától függően al
kalmas. vagy alkalmatlan fegyver- 
tartásra a tompalátású, a félszemú, 
a kancsal. a szinvak. az egyéb 
szembeteg

Jó. hogy csökkent a sportvadá
szok időszakos orvosi alkalmassági 
vizsgálatainak gyakorisága. 60 év 
alatt 4 évente, 60 70 év között 2 
évente. 70 év felett 1 évente kőtele
ző a vizsgálat.

Természetesen a sportvadászok 
elsőfokú orvosi vizsgálatát már a 
megszűnt körzeti orvos helyett a 
háziorvos látja el.

Artemisia pedig nem más, mint a 
keserű gyógynövény, az üröm. A 
cim -  sajnos -  igy is indokolt, mert 
a rendeletalkotás örömébe jócskán 
vegyült üróm is. Változatlan ma
radt az .EGÉSZSÉGÜGYI VIZSGA 
LATI LAP" a húgy- ós ivarszervek 
vizsgálatával, a hasi szervek tapin
tásával stb. A rendelet mellékleté
ben felsorolt, egészségi alkalmas
ság vizsgálata során szakmai mér
legelést igénylő egészségi okok új 
kategóriájáról maga a jogszabály 
hallgat, s adós marad az eljárás 
szabályaival is.

Hót hónap alatt az elsőfokú pszi
chológiai vizsgálat térítési dija akár 
több, mint ötszörösére is nőhetett. 
Rendkívül zavaró, hogy a népjóléti 
miniszter módosító rendelete, a sa
ját korábbi rendeletét -  az pedig a 
fegyverügyi kormányrondeletet -  
jelöli utalásainál „R"-nek. de azt is 
következetlenül, mivel a módosító 
miniszteri rendelet is hivatkozik 
„R"-ként a kormányrendeletre.

Egyébként is magas az egymás
ra utalgató normák száma. Jellem
ző, hogy a vonatkozó hatályos jog
anyag hat, különböző, 11 év alatt 
alkotott jogszabályban található 
meg, úgy hogy közöttük még Arte
misz sem igazodna el. Alapos a 
gyanúm, hogy azokban maga Aszk- 
lépiosz, a gyógyítás istene sem tud 
tisztán látni.

dr. Kerónyi M ihály

/
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Javaslat a vadászható állatfajok
A  Fidesz Zö ld  Frakciója évek óta 
rendszeresen rendez fórumokat, 
ahol a vadgazdálkodás-vadászat 
legfontosabbnak vélt problémáiról 
igyekszünk a szakemberek vélemé
nyét megismerni.

Frakciónk álláspontja az, hogy a 
jövőben a K T M  O T vH  kell, hogy 
rendelkezzen a vadászható állatfa
jo kat és vadászati idényeiket meg
állapító jogosítvánnyal. A  legalap
vetőbb követelmény az kell legyen, 
hogy az érvényes és Magyarország 
által is aláirt nemzetközi természet
védelmi egyezményeket kötelező 
érvénnyel vegyék figyelembe. A va
dászattal kapcsolatos részletes sza
bályok megállapítása a jövőben is 
az F M  hatáskörébe tartozzék.

Tisztában vagyok azzal, hogy 
„olajat Öntők a tűzre” , hiszen a leír
tak ma még „eretnek" gondolatok
nak számítanak vadászati berkek
ben.

A jövőben alapjaiban a termé
szetvédelmi érdekeknek kell priori
tást kapniuk a vadgazdálkodás so
rán. így természetesen át kell gon
dolni és csökkenteni kell vadászha
tónak nyilvánított á llatfajaink lét
számát is.

A z erdei szalonka vadászható ha
zánkban. Európa déli országait k i
véve -  ahol szinte minden madarat 
elpusztítanak kontinensünk majd 
minden országában védik. Nálunk  
vadászati tradíciókra való hivatko
zással engedélyezik lövését, igaz 
rendeletileg megpróbálják szabá
lyozni az elejtett madarak számát. 
Ha vadásztársadalmunk valóban 
úgy érzi, hogy a jövőben a termé
szetvédelemnek aktív részese kíván 
lenni, úgy szakítva a tradíciókkal 
támogatnia kellene -  a különböző 
nemzetközi természetvédelmi kon
venciók által is védett állatfaj -  vé
detté nyilvánítását és lekerülését a

vadászható állatfajok listájáról. Azt 
nem lehet komoly indoknak venni, 
hogy azért lehessen lőni ezt a ma
darat mert máshol tízezerszámra 
ölik őket, idehaza pedig 2000-2500 
példány a vadászok éves zsákmá
nya. tehát „nem jelentős” .

A  madarak közül vadászható a 
szürkefogoly is, amelynek állom á
nya jelentősen lecsökkent az elmúlt 
évtizedek során. Igaz, ennek elsőd
legesen nem a vadászat az oka. 
mégis meggondolandó, hogy a jö 
vőben lőni lehessen ezt a madarat. 
Létszáma annak ellenére is csök
ken, hogy több vadásztársaság fog
lalkozik a fogoly tenyésztésével és 
kibocsátásával, ugyanakkor meg
jegyzendő. hogy a kibocsátott m a
darak zöme elkallódik’’. Vélemé
nyünk szerint a foglyot védetté kell 
nyilvánítani, és vadászatát meg kell 
tiltani.

Meggondolandó a mesterségesen 
felnevelt fácán, vadkacsa „vadásza
ta" is. A  sokezer számra volierck- 
ben nevelt fácán vagy réce szabad 
területekre való kibocsátása nagy 
veszélyeket rejt magában. A termé
szetvédelem mindig is ..ellenérzés
sel" fogadta ezeket a kibocsátáso
kat. mert az ilyen túldúsitás kis te
rületek ökológiai katasztrófájához 
vezethet. A  zárt térben nevelt vad 
fajára veszélyessé váló, előnytelen, 
fogságban szerzett tulajdonságok 
örökösítésével a vadpopulációk 
magatartását, génállományát teszik 
tönkre. Az ökoszisztémák drága 
árat fizetnek ezekért a kibocsátáso
kért. am iből viszont egy-egy va
dásztársaság vagy vadkereskedelmi 
iroda jelentős anyagi hasznot húz.

A balkáni gerle is éles viták tár
gyát képezte az elm últ években. 
Úgy Ítéljük meg, hogy semmi érv 
nem szól vadászhatóvá nyilvánítása

KOMMENTÁRUNK
Egészen mást lát fontosnak és 
érdekesnek egy bot-, és egy vájt- 
fülű egyugyanazon operaelő
adáson. M inden bizonnyal lehet 
is egymással vitatkozniuk, de d i
vatos szóval -  konszenzus -  alig
ha várható. Valahogy így van ez 
a vadászattal is, akinek nem 
szenvedélye, az nem is értheti. 
G yökerei a múltba vesznek, ez a 
szenvedély egyidős az emberi
séggel. Kiben erősebben, kiben 
gyengébben szunnyad, belső 
„énünk” része, kár volna tagad
ni. Pálcát törni azonban a „más
ság, a másképp gondolkodás” 
m iatt demokráciákban oktalan
ság, hiszen az, éppen annak tisz
teletén alapul. Vannak országok, 
ahol tilos a libatömés, a disznó
vágás, a marhataglózás, vagy a 
szent tehenek földjén, Indiában  
meglehetősen nagy megütközést 
keltene, ha valaki a Budapest- 
bélszínről tartana előadást. Ettől 
kerek és szép a világ és válik hét
köznapi tragédiává a beszürkült 
egyként gondolkodás a maga ti
lalom fáival azok számára, ak ik 
nek eltér a véleményük. így va
gyunk mindjárt az erdei szalon
ka vadászatának tradícióival is. 
Talán soha nem volt akkora 
szükség nemzeti tradícióink  
megőrzésére, mint manapság, 
mert négy évtized tagadása, nép
idegen szokások meghonosítása 
hozzájárult a nem zeti öntudat 
elsorvadásához, amelyekhez ka
paszkodót most a másik pólu
son, napnyugat irányában pró
bálunk keresni. A  magyar m in
dig is lovas, nomád és szenvedé
lyes vadászember volt. A  nem

zetté válási folyam atunkban a 
vadászat meghatározó jelentő
séggel bírt. Évszázadokon át bi
zonyítottuk. hogy ehhez különös 
érzékünk van. a természeti erő
forrásokkal úgy tudunk sáfár
kodni, hogy ezzel kivívtuk a m ű
velt világ és Európa legteljesebb 
elismerését. A  legnehezebb 
időkben is ellent tudunk állni a 
szellemi gyarmatosításnak, a 
„természet legyőzésének” és 
visszafordíthatatlan kizsákmá
nyolásának. Másképp itt nem 
maradt volna semmi sem.

A  szürke fogoly nem a vadá
szat számlájára írható, az ön
mérséklet iskolapéldája, hogy 
sok éve nem vadászható és az 
úgynevezett „elkallódás” az élő- 
helyi viszonyok kedvezőtlen vol
tát bizonyítja. Ha annak idején 
védetté lett volna nyilvánítva, 
ma semmiféle ismeretanyag, ta
pasztalat nem állna rendelkezés
re. A  mezőgazdasági szerkezet 
megváltoztatása pedig egyelőre 
a jövő zenéje, amelynek kristály- 
gömbjében csak a politikusok 
tudnak tisztán látni. A  szakem
berek, ennél objektívebbek. 
Szintén nagy divat manapság a 
katasztrófák rémével fenyegetni, 
de ennek -  legalábbis a fácán 
vonatkozásában -  semmi jele, 
alapja nincsen, arról m ár nem is 
szólva, hogy a szerzett tulajdon
ságok öröklődésének elméletét 
Liszenkó mesterrel együtt régen 
eltemettük. A „haszontól” pedig 
cseppet sem kell fé ln i, mert a jö 
vőben is ez fog mindent mozgat
ni, mert enélkül semmi nem mű
ködik, másképp a gödörből k i

mászni nem lehet. Nem  a balká
ni, hanem a vadgerle volt a viták 
tárgya, és lesz is mindaddig, 
amíg a napraforgó-termesztés 
nyereséges lesz. Nem  lehet 
ugyanis elvárni a termelőtől, 
hogy 10-25 százalékos vesztesé
get könyveljen el égi áldásként. 
Ha pedig gyéríteni, riasztani 
kell, lényegesen olcsóbb, ha 
akad, aki ezért még fizetni is 
akar. Védekezni ugyanis egy bi
zonyos mérték felett akkor is 
kell, ha védett a madár, csak
hogy ebben az esetben ez már 
termelési költséggé válik. A 
nagylilik vonulása elsősorban a 
Tiszántúlon volt jelentős, Tiszán 
inneni területeken a vetési ludak 
száma nagyobb. Egyik évben 
több, máskor kevesebb nagy li
lik jö tt meg a hidegekkel. Szá
mukat a vadászat számottevően 
nálunk sohasem befolyásolta, 
mert am ikor sok volt, többet lőt
tek, am ikor kevesebb, akkor 
nem húzta a tarisznyát. Értékel
hető adatok azonban egyik vé
dendő említett fa jra  nálunk nin
csenek, mert a statisztikai adat
gyűjtések általában „vadlibára, 
vadkacsára” vonatkoztak.

A  farkas, medve, aranysakál
fa jok annak idején azért nem 
váltak védetté, mert mint ma is, 
egyfelől veszettség potenciális 
hordozói, másfelől az esetleges 
gondok miatt megszűnt volna a 
vadászatra jogosított kártérítési 
felelőssége. Vadászatukat a kör
nyező országokban nem tiltják, 
sőt külföldiek számára értékesí
tik . elsősorban a medvét. Egyéb

ként nálunk eddig is eseti enge
déllyel ejthették el.

A m u flo n ... az viszont megér 
egy külön misét. A  faunahamisí
tás vádja olcsó demagógia, a ki
irtás pedig emberhez végképp 
méltatlan cselekedet volna. Fló- 
rahamisítás-e az akác, a doug- 
las-, a feketefenyő, a*, ezüstfűz, 
a bálványfa vagy éppen a kuko
rica. a burgonya termesztése? A  
sort hosszan lehetne folytatni. 
Valaki kitalálta, azóta mást sem 
hallani. Lambrecht Kálmán  
munkáiból tudjuk, hogy a Kár- 
pát-medencében éppúgy, mint 
Eurázsia más területein és ezt 
fosszilis leletek bizonyítják élt 
vadjuh, amelynek éppúgy, mint 
például a gímszarvasnak törté
netesen volt korzikai rokona. A 
X IX .  századi felvidéki telepítés 
a ghyimesi Forgách erdőbirtok
ra a Bécs melletti, lainzi vadas
parkból történt. A  vadjuh fajok 
közül a korzikai a lfa j, a muflon 
volt beszerezhető, vagy ha úgy 
tetszik, nyugaton az volt a divat. 
Másfél évszázados m últ után le
esik a „tantusz"? Hosszú volna 
fölsorolni, hogy hány más állat- 
és növényfajt kívántak azóta 
meghonosítani, sikertelenül. 
Am i pedig eleinknek sikerült, 
azt most likvidáljuk? Ha pedig 
később a határon átkóborolna, 
akkor védetté fogjuk nyilváníta
ni? Vadászember semmiféle 
vadfaj kiirtásában partner nem 
volt. és nem is les z ...

A  vadaskerti tartást és vadá
szati módokat a fókakölyök- és 
delfinmészárláshoz hasonlítani 
már nem hiba. több annál: fatá-
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listájának megváltoztatásához
mellett, hacsak nem a külföldi bér
vadászok által fizetett összegek 
nagysága. Megengedhetetlennek 
tartjuk azonban, hogy állatfajokat 
pusztán olyan szempontok alapján  
ítéljünk meg. hogy vadászatukból 
mennyi hasznot húzhat néhány va
dásztársaság. Ezzel a szemlélettel 
szakítani kell.

V izim adaraink közül jelenleg 
nyolcra állapítottak meg vadászati 
idényt. Az elm últ évek tapasztalatai 
azt látszanak alátámasztani, hogy a 
nagy lilik  és a fütyülő réce létszáma 
jelentősen megcsappant. Vélemé
nyünk. hogy nevezett fajokat termé
szetvédelmi ojtalom alá kell helyez
ni. vadászatukat meg kell tiltani.

A z elmúlt évek során ismét meg
jelent hazánk területén a farkas, a 
medve, a hiúz. Ezeket az á llatfa jo
kat valamennyi nemzetközi termé
szetvédelmi egyezmény védi. ame
lyeket Magyarország is aláirt. En

nek ellenére a  farkas és a medve -  
az 1990 augusztusában kiadott F M  
miniszteri rendelet értelmében ha
tósági engedéllyel -  'az egész or
szágban vadászhatóak. Az úgyneve
zett jövevény vadfajokat (hód. hiúz, 
jávorszarvas, zerge) az 1988-ban k i
adott K V M  7 /1988  (X . I . )  rendele- 
te védetté nyilvánította, de a fa r
kast, a medvét és az aranysakált 
nem.

Azóta bebizonyosodott, hogy á l
landó vaddá vált az országban a 
farkas, a medve pedig mint váltó
vad észlelhető. M inden évben -  ha
tósági engedély ide vagy oda -  jó  
néhány farkast lőnek agyon nim- 
ródjaink, tehetik, hiszen nem kell 
retorziótól tartaniuk. Nagyon fon
tos, hogy az említett K V M -rendele- 
tet módosítsák, védetté kell nyilvá
nítani a farkast és a medvét, ami 
alapvető természetvédelmi érdeke
ket szolgál. (Természetesen figye

lembe kell venni, hogy ezek az 
állatfajok veszélyesek az emberre, 
illetve a haszonállatokra, ezért lelö- 
vésüket eseti engedéllyel lehetővé 
kell tenni bizonyos esetekben.)

A  m uflon jelenléte erdeinkben 
egyáltalán nem kívánatos, betelepí
tése faunahamisítás. Megítélésünk 
szerint azokról a területekről, aho
vá betelepítették, el kell távolítani 
ezt az állatfajt.

Viták tárgyát képezi még az úgy
nevezett vadaskerti „vadászat” is. 
Kerítés közé szorított, menekülés
ben akadályozott állatok „lelövése" 
folyik ezeken a területeken. Ez 
semmivel sem különb, mint a fóka- 
kölykök agyonverése vagy a delfin 
mészárlás. am ikor is százával csal

ják  kelepcébe az állatokat, majd l í -  
ölik őket.

A vad nem csak egy lelőhető élő
lény, lett légyen az bármilyen, ha
nem társunk ezen a bolygón. M in t 
társteremtményt kell a bennünket 
körülvevő élőlényeket tekinteni -  a 
német állatvédelmi törvény már így 
is fogalmaz fel kell végre ismerni, 
hogy valamennyien egy nagy egész 
részei vagyunk. Tetteink, cselekede
teink meghatározzák jövőnket, 
azonban nem csak a mienkét. ha
nem az élővilágét is. Ezt végre a va
dásztársadalomnak is fel kell ismer
nie. és ennek megfelelően folytatni 
tevékenységét.

Gera Pál
Fidesz Zöld  Frakció 

természetvédelmi referens

lis csúsztatás. A kettőnek egy
máshoz semmi köze nincsen, 
még átvitt értelemben sem. Ezen 
az alapon az egész ország vágó- 
állat-állom ányát megvédhet
nénk a böllérektől, mészárosok
tól. a csirkét gazdasszonytól, ha
lat a halásztól. A  dolgok sajátos
sága. hogy a vadat vadászaton 
ejtik el. míg a háziállatokkal 
késsel, taglóval, elektromos 
árammal végzünk, ha annak el
jön az ideje. De csak akkor, és 
nem azért, hogy kiirtsuk őket, 
hanem csak annyit vegyünk el 
belőlük, amennyit szabad, az á l
lomány károsodása nélkül. Ez
zel pedig újra fel is találtuk a 
„meleg vizet", amelynek évszá
zados hagyományai vannak ho
nunkban: az okszerű vadgazdál
kodást. És ebben egy cseppet 
sem zavar, hogy a szakterület 
avatott művelőinek jóhiszemű
ségével. elhivatottságával, szak
maszeretetével és türelmével 
igen sokan a múltban is -  és úgy 
túnik jelenleg is ~. jócskán visz- 
szaéltek. A Fidesz ma egy. a hat 
parlamenti párt közül és a dol
gok sajátosságánál fogva a kö
vetkező választást szeretnék 
megnyerni. Erre ugyanúgy mint 
másoknak, minden esélyük meg
van, de ilyen javaslatokkal a va
dászokat -  és számuk a családta
gokkal. barátokkal, ismerősök
kel együtt nem hagyható figyel
men kívül nem tudják maguk 
mögé állítani, bármennyire is 
szimpatikusak esetleg más irá
nyú elképzeléseik.

H . Zs.

E L Ő Z E T E S
az FM új vadászati rendeletéről

Az m ár bizonyos, hogy a közeljö
vőben vadászati törvény nem lesz. 
viszont a ránk vonatkozó, agyon
m ódosított rendeletet újfent a 
m indennapjainkhoz igazítja az 
FM Kívülálló számára olyan ez. 
m int egy rugótörött ébresztőóra, 
am elyet újra ós újra fö l kell húzni. 
Ezzel is m egy az idő, ketyeg va la 
m ennyire, de m ellette  elaludni 
szinte lehetetlen, legalábbis a d 
dig, am íg a szerkezetét ki nem  
cserélik.

Az FM  sajtóosztályának en g e
délyével kértünk tájékoztatást a 
legfontosabb újdonságokról.

A rendelet -  lévén a vadászvizs
ga anyaga is -  végre egységes  
szerkezetben jelenik meg. Eddig 
ugyanis a régi 30/70-es  féloldalon  
felsorolt m ódosításait követni 
szinte lehetetlen volt, hiszen nem  
mindenki a jogtudom ányok dokto 
ra. A m int a vadászati önálló osz
tály munkatársai elm ondták, több  
sarkalatos kérdésben még folyik  
az egyeztetés, de augusztus vég é 
re az új rendelet m inden bizonnyal 
napvilágot lát.

A teljesség igénye nélkül szó
lunk néhány újdonságról.

A vadászvizsga m egújítása m e l
lett íjász- és solymászvizsga is 
lesz. A  vizsga e lő tt három  hónap  
pal kell jelentkezni a m egyei FM  
hivatalokban és a teljesen önálló  
életet élő fegyverrendelettöl fug  
get lenül, a gyakorlati, lótéri lö vé 
szet továbbra is kötelező érvényű  
lesz. Az új vizsgabizottságban a 
rendőrség m ár nem  kap helyet, és 
a vizsgáztatóknak felsőfokú vad á 
szati végzettséggel kell rendelkez 
niük. Törekednek a követelm ény- 
rendszer egységesítésére ós 
em elni kívánják az állam i vadász- 
vizsga rangját, m ércéjét.

Továbbra is -  a törvény m egje  
lenéséig -  éves tervek alapján fo 
lyik m ajd a vadgazdálkodás, de  a 
tervet jóvá kell hagyatni az FM h i
vatallal. az erdösült területeken az 
erdőfelügyelóséggel, védett te rü 
leteken a term észetvédelm i h a tó 
sággal. M inden ellenkező hiresz 
teléssel szem ben a fogoly nem  
lesz védett m adár, viszont a vi- 
zivad esetében korlátozásokat v e 
zetnek be m ind a vadlúd, mind a 
récék napi ós szem élyenkénti 
elejthető  m ennyiségét illetően  
V éd e tt lesz a nagylilik és a’ fütyü-

lóréce, helyette a kercerécére va 
dászhatunk.

V édett vaddá válik a sokat v ita 
to tt farkas és a m edve, igy a vadá
szatra jogosult m entesül az ese t
leges felelősség és kártérítési kö 
telezettség alól.

Az ózállom ány eifiatalodása m i
att -  legalábbis egy idóre -  lőttek  
a m ájusi ózbakozásnak: érett
agancsú özbak csak az üzekedés  
derekától hozható terítékre.

Az új Munka Törvénykönyve a 
hivatásos vadászokat is igen je 
lentős m értékben érinti, 4000 hek
táronként egy vadőr alkalmazása  
szám onkérendö követelm ény lesz. 
A lödij helyett a jövőben töltény  
jár A tervezet tartalm azza a fo r
m aruhák kihordási idejének csök
kentését is, am ely bizonyára hoz
zájárul m ajd a kulturáltabb m eg je 
lenéshez is.

A részletekre a rendelet m eg je 
lenése után visszatérünk. Lapzár
takor az FM  vadászati és halászati 
önálló osztályának m ég mindig  
nem volt kinevezett, felelős veze
tője. És ez igy m egy m ár lassan 
egy éve. M urphy törvényei to 
vábbra is érvényesek.

- H -
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KERESKEDELMI Kft 

KERESSE AZ 1992/93. ÉVI ÚJ, NAGY KETTNER-KATALÓGUST 
ÉS AZ ABBAN SZEREPLŐ ÁRUKAT A SZAKÜZLETEINKBENI

LÁTOGASSA MEG A

PALLAS ÜZLETHÁZ
VADÁSZ-, HORGÁSZBOLTJÁT!

Golyós és sörétes vadászfegyverek önvédelm i, gáz-, riasztópisz
tolyok, Vadászathoz szükséges felszerelések, Ruházatok, kiegé- 

szitöeszközök nagy választékban nemcsak vadászoknak.

Tekintse meg hétfőtől péntekig, 8 órától 17 óráig, 
szombaton 9 órától 12 óráig.

Címünk: 3300 Eger, Dobó István u. 20.
Telefon: 36/18-614

Központ és nagykereskedelem 
Budapest VI., Szalmás Piroska u. 4. Tel.: 142-8887/FAX 122-9830

Várjuk ö n t az alábbi üzleteinkben:
Budapest, Andrássy út 12. Telefon: 132-3180 

Gyöngyös, Rózsa u. 2. Telefon: 37-11-898 
Mezőkövesd, Dózsa György u. 2. Telefon: 40-12-011 

Miskolc. Ady E. u. 5. Telefon: 46-343-701 
Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 3. Telefon: 72-13-904 

Szeged, Tanácsköztársaság u. 9. Telefon: 62-12-782 
Zalaegerszeg. Tompa u. 1. Telefon: 92-13-523

Vadászok és vadászboltok figyelmébe!
Tagai és Társa Kft. vadászati tárgyak kereskedésének ajánlata: -  loden- es

vászonruházat

pamutingek •  kötöttáru •  bőráru •  Ballistol fegyverolajok es egyeb 
Klever-termékek •  VFG fegyvertisztító felszerelések

Továbbá magyarországi képviselőként külön ajánljuk a solingem 
Puma-cég késeit, és az osztrák Faulhaber-cég csalsipjait'

Aktuális:
Faulhaber récesip 788 Ft
Faulhaber szarvashivó kürt 3726 Ft
Ballistol cseppentós 50 ml 120 Ft
Ballistol spray 50 ml 215 Ft
Ballistol spray 100 ml 319 Ft

Cimünk: Tagai és Társa Kft. 8000 Székesfehérvár. Sió u. 15 
Levélcím: 8003 Székesfehérvár Pf. 32. Tel/Fax: 22/27 453 

N A G Y K E R E S K E D E L M I Á R O N  É R T É K E S ÍT Ü N K ! 
P O S T Á N  U T Á N V É TTE L  IS  S Z Á L L ÍT U N K !

flIFS
A Z  Ö NÖ K  SZOLGÁLATÁBAN!

MAGYARORSZÁGON LEGOLCSÓBBAN NÁLUNK.
A GYÁRTÓNÁL VÁSÁROLHATJA MEG ÖNVÉDELMI 

ÉS VADÁSZLŐSZEREIT.
ö n v é d e lm i lő szere in k :

7,65 Browning. 9 Kurz, 9 x 1 8  Makarov. 9 Parabellum pisztolylószerek.
V ad á s z lő s ze re in k :

7x64(11 g). 30-06(11.7 g. 9.7 g. 9 .2g)
7.62 x 54R (11,7 g. 9.7 g. 9.2 g) változatban.

S ö ré te s  lőszerek:
12/70,16/70 és 20/70 kaliberekben (NIKE FIOCCHI termékek).

Kis mennyiségben a gyárunk bejáratánál lévó mintaboltunkban szolgáljuk ki.
CÍMÜNK: MÁTRAVIDÉKI FÉMMŰVEK. 3332 SÍROK 

Telefon: 36/61-122; MINTABOLT 216-os mellék. Telefax: 36/61 004
NE FELEDJE: LE G O LC SÓ B B A N  N Á L U N K !

SZEKSZARD 710(1
Pf. 274 
Tel.: 74/15-185 

74/19-209
VÁRJUK A VADÁSZTÁRSASÁGOK
F E L A J Á N L Á S A I T !

CAPRtOlO KFT

Európai Iraî ászmagaan 
Kapható az újságárusoknál

4 WD I »®ÍT« I CENTER
M int m ár hírül adtuk: Budapesten, a Liget fasor (G orkij fasor) 
46-48-b an  m egnyitottuk a terep járó  autók szervizét. A  hazánkban  
fo rga lm azott összes típust javítjuk. Ezen kívül vállalkozunk autók 
értékesítésére, közvetítésére, vállaljuk speciális felszerelések, a 
vadászatot, illetőleg a vadszállitást könnyítő kiegészítők készíté

sét. értékesítését.

NINCS AKADÁLY, 
HA NÁLUNK JAVÍTTAT!

ÚJ TEVÉKENYSÉGÜNK:

BOLÍVIAI, KANADAI 
ÉS MONGÓLIÁI 

VADÁSZATOK SZERVEZÉSE!
SZERETETTEL VÁ R JU K  A

4  W D  J i m . I  CENTER -ben

Címünk: 1068 Budapest, Liget fasor 46-48. 
Telefon és fax: 122-8872



NYARIDOBEN, NASZIDOBEN
heti a kezdők kedvét. A  suták in 
kább tartják területüket, ezért ha 
suták jelenlétéről tud a vadász, ott 
próbálja tudományát, mert nagy a 
valószínűsége annak, hogy ott bak 
is lesz.

Jobbnak tartom a hívást magas
lesen ülve. Ott a vadász előnyben 
van a bakkal szemben, magasról 
minden jobban látható, előbb ész
reveszi a megmozduló bakot, a zö
rejre is jobban fel lehet figyelni és 
ha a közeibe érkezett az őz, a lesen 
ülő vadászt sem veszi észre, ha 
csendben marad. E lőfordul, hogy a 
magasles alá is bejön, távcső sem 
kell a bírálathoz. Lesről a hívás 
hangja is távolabbra hallatszik, 
gyakran volt szerencsém igy 300- 
400 méter távolságról is behívni a 
bakot.

Hívtam  már bakokat U A Z  plató
ján  állva is. mégpedig úgy. hogy ta
karás nélkül álltunk. E lőfordult, 
hogy az ü/ekedés hevessége olyan 
volt. hogy a bakok elvakulva ugrot
tak be. a gépkocsival m it sem tö
rődve.

A  szerelemtől megszédült bak a 
földön, bokor vagy fa takarásában 
megbúvó vadászt szinte fellöki, 
vagy 1-2 méterre elébe áll, de az is 
megesett velünk, hogy egy fakiter
melési gödörben ültünk, és a síp 
hangjára rohanó bak átugrott fe
lettünk.

Aki az özhivás szépségeit nem is
meri. nem tudhatja, mennyi é l
ménnyel já r egy-egy vadászat. A  rö 
vid egy hónap alatt a vadászterület 
sok -  eddig ismeretlen bakját -  
megismerheti a vadász akkor is, ha 
csak szemlélője az őzek nászának. 
Élményei és tapasztalatai a hívás 
gyakorlásával gazdagodnak, az őz 
iránti kíváncsisága nő. és ez eseten
ként azt eredményezi, hogy valaki 
kedvenc vadjává váljék. Nem csak 
szeretni, de védeni is jobban tudja, 
ha már megismerte. M indez csak 
akarat kérdése. Farkas Dénes

ÜZEKEDÉS IDEJÉN.
Laptársunk, a Nimród vezető anyaga júliusban egyfajta S O S.-jel
zés. amit stílszerűen, ilyenkor óznasz idején, egyfajta „vészsirám- 
nak* is nevezhetnénk Ha jól értettük, nagy bajok vannak, amelyek 
elől az alapítvány mankóin sántikálva menekülnének -  immár a vál
lalkozói szférában -  a piac farkastorvenyei elől. Hiaba. a létért foly 
tatott küzdelem a szabad természetben is kemény harc. amelyben 
győz a jobbik, az életrevalóbb Ez az élet rendje

A vadászember szeme előtt mindennapos az ilyen dráma, bárho
gyan is sajnáljuk a színészeket Maradva a példánál, a vadászatban 
is a végső vergődést rendszerint még a legszórosebb szivúek sem 
tudják végignézni Az etika szabályai szerint nem megyünk rögtön 
az utolsókat rúgó vadhoz, hanem elfordulunk egészen a töret át
adásáig. eszünkbe sem jut. hogy sokak szerint a kegyelemlövés a 
leghumánusabb

A fuldokló is bízik, még a szalmaszálban is Amennyit a cikkben 
tólunk. vadászoktól kértek, azt a száz forintot, a mellékelt fénymá
solatok tanúsága szerint, befizettük a Nimród segélykérő alapítvá
nyának csekkszámlájára Reméljük, ezzel is jobb, érdekesebb, szín
vonalasabb és szórakoztatóbb lesz a szép emlékű lap. a vadászok 
és a lapgazda önfeledt örömére

A M agyar Vadászlap szerkesztősége
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A vadászterületet nyitott szemmel 
járó  vadász már az üzekedés kezde
te előtt észreveszi annak közeledtét 
különböző jelekből. Eddig ismeret
len bakok jelennek meg a suták kö
zelében. a késő délutáni, hajnali 
órákban gyakran riasztanak, han
goskodnak, úgy tűnik, indokolatla
nul. de ezzel is je lzik  tartózkodási 
helyüket.

E lőfordul, hogy csaknem észre
vétlenül indul az üzekedés. A nagy 
forróság, a napközbeni kánikula el
nyomja a bakok kedvét, a délutáni, 
vagy alkonyati „játék” elmarad, in
kább a hűvösebb éjszakai órákban, 
vagy hajnalban zajlik . Az is meg
esik. hogy egyik napról a másikra, 
mintha csak egy je lre , kezdődik az 
őzek párzása. Nem csak a reggeli. 
vargy alkonyati órákban, napközben 
is lehet látni sutával járó . vagy azt 
kereső bakokat. Főként a gazdag 
őzes területeken van igy, vagy ott, 
ahol a bakok száma megközelíti a 
sutákét.

Az üzekedés hevessége napon
ként is változhat, esetenként napo
kig csend van. aztán hevessége újra 
fellángol. Ez az üzekedési időszak
ban akár többször is előfordulhat, 
így aztán attól függően ítélheti meg 
az üzekedést. aki keveset járja  a ha
tárt. hogy éppen melyik szakaszát 
látja. Ha netán akkor próbálkozik, 
am ikor pihennek az özek és sípjá
nak hangjára nem ugrik bak. azt a 
megállapítást teheti, hogy befejező
dött az üzekedés. Ha netán egy 
nappal megismételné a vadászatot, 
már élménnyel vagy trófeával tér
hetne haza.

Annak ellenére, hogy évenként 
rendszeresen jelennek meg cikkek, 
leírások, sőt könyvet is írtak róla, 
kevés vadász hódol ennek a külön
leges vadászati módnak. Van. aki 
fáradságosnak tartja, másik nem bí
zik sípjában vagy képességében. 
Sokan inkább lesen vagy cserkelé- 
sen. de legtöbben még ma is gépko

csin száguldozva vadásznak az őz
re. Igaz, az utóbbi eredményes le
het, de szépsége, emléke, még azt is 
megkockáztatom, hogy a trófea ér
téke is elmarad attól, amelynek gaz
dáját lesen, cserkelésen vagy sí
punk „segítségével” ejtettük el.

veszi észre. (Igaz, ma már csak jó  
fülű vadászok vannak Surján úr jó 
voltából!)

Ne elégedjünk meg egy-egy stró
fa elfújásával, amely 3-4 ismétlés
ből á ll, mert nem m indig ugrik a 
bak, de megesik, hogy távolról jön.

A lesen ülő vadász javíthatja esé
lyeit, ha néhányszor megfújja síp
ját. mert a közelben lévő vagy hal
lótávolságra lévő bakot becsalhatja.

Cserkelés közben néhány száz 
méterenként érdemes egy-egy stró
fát fú jni, miközben bokor vagy fa 
takarásában húzódva várja a va
dász a bakot. Magaslesről köny- 
nyebben észrevenni, meglátni a kö 
zeledő, vagy más lötávolságról f i
gyelő bakot, m int földön meghú
zódva takarásban lesve várni a sze
rencsére. Ezért óvatosan, zörej nél
kül. gyakran körbe kell nézni, nem 
áll-e a közelben a bakunk, mert az 
öregebbje olyan óvatosan bejöhet, 
hogy azt csak a legjobb fülű vadász

időbe telik, míg a hang közelébe ér. 
ahol óvatosan keresgél, megáll, f i 
gyeli a hang eredetét. Ha nem hall 
újra hivó hangot, akár el is mehet 
úgy, hogy tudomást sem szerzünk 
róla.

Az is előfordul, hogy csak a 
többször ismételt hang ingerli fel 
annyira, hogy érdemesnek tartja a 
suta megkeresését.

Sokszor részletesen leírták már. 
hol érdemes a hívással próbálkoz
ni. Ennek egyetlen szabálya van: 
olt, ahol a közelben özek (akár su
ta, akár bak) tartózkodnak. Ehhez 
természetesen ismerni kell a terüle
tet. mert vaktában nem érdemes 
próbálkozni, a kudarc végleg elve

t i



NAGY MAGYAR VADÁSZOK
„A  tavasz pedig egy szép világos éjszakán 

kilép az erdőből, s az árnyékban csendesen 
m egáll. Menne, am erre hivatala m enni: 
kezében vándorbot, kalapja félrevágva.

De azután e lm osolyodik, huncut kis 
bajuszkáját hetykén m egsim itja , 

s a holdsütés közepére nesztelenül kioson.
O tt két-három  szót, ha susog, de a rétek 
a nagy csendességben m eghallják, m ert 

a rétek a vágyakozástól nem alhatnak, s most 
lélegzeni sem mernek. K icsikét időzik csak

(ZS IN D E LY

a tavasz náluk, s megyen azután 
dolgavégezetten odább. Nagy tö lgyek 

árnyékában v ilágítják az ú tjá t apró 
mécsesükkel az im bolygó Jánosbogárkák. 

Hajnalra pedig csupa fehér álm élkodás a rét, 
csupa kerekre nyílt, üde m arg itv irág, sűrű, 
habos, friss v irágözön . . .  Észre sem veszi 
az erdő, da lo l még, virágzik, szeretkezik, 

pedig a víg tavasz már e lillan t a sűrűségben, 
s helyébe nagy csendesen, nagy kom olyan 

bete lepedett a nyár."

FERENC)

ŐZSZERELEM IDEJÉN
A z öreg róka, aki éltes korának  
megfelelően bölcs és kopott sző
rű volt, unottan üldögélt a tarló  
szélén. Vakarózás közben rosz- 
szalló pillantást vetett a délceg 
őzbakra, aki az előbb agancscsör- 
tét vívott, s most büszkén sétálgat 
a kihívóan fiatal suta körül.

őzség -  gondolta a róka, és 
ásított. É ljünk csak a fö ldön! -  
és elhatározott egy kényelmes 
egerészést ezen a szép nagy tar
lón, m ely számára a terített asz
talt jelentette. Kellemes idő, 
könnyű vacsora! -  nyelt egyet, 
m ert az egérkék idén különösen 
kövérre híztak.

A  képzelgésből egy szenvtelen 
szajkó zökkentette ki:

-  T rá á . . .  a mocskos. . .  a gyil
k o s .. .  i t t . . .  i t t . . . !

M en j a fenébe -  gondolta a 
róka, de inkább ő  surrant be a 
magasra nőtt gazba. -  M ég el
rontja a vadászatot!

Átvágott az árkon, s a szőlőtáb- 
lán keresztül elindult az akácos 
felé. Félúton sem járt, m ikor orrá
ba csapott a rémítő szag: ember! -  
s a sorok között már meg is látta a 
zöld ruhás, lapuló férfit.

A  vadász is pokolba kívánta a 
recsegő szajkót, s megbújt a 
lombos szőlőtőkék között: azt 
hitte, őt szidja az erdő nagyszájú 
hírm ondója. Eszébe ju to tt a ka
lap ja is, melyre elkelne m ár egy 
új m átyásto ll. . .

A  vén róka nem volt ijedős, 
de erre a szagra m indig megre
megett. Csak nyugodtan -  biz
tatta magát, s nesztelenül, lassan 
húzódott vissza. Á m  ekkor 
olyasvalam i történt, am itől meg
lepetésében m ajdnem  leült. 
M egszólalt egy vágyakozva hívó 
őzsuta, és a hang -  ezt az érzé
keny rókafülek pontosan bemér
ték -  onnan jö tt, ahol az ember 
megbújt. A  róka lelapult és várt, 
mert kíváncsisága még félelm é
nél is nagyobb volt.

M ég egy perc sem telt el, és -  
ahogyan a róka is sejtette -  már 
hallatszott is a közeledő zörgés. 
A  bak (ezt verte cl előbb a m á
sik) m inden óvatosságot feledve 
jö tt ki a szőlőtábla és az erdő 
közt elterülő rétre. M egállt, lihe
gett, szim atolt, billegtette a fü
lét: kereste a szép hangú sutát. 
Ú jra  megszólalt a vágyakozó

hang, s a bak m egindult, át a te l
jesen nyílt réten, egyenesen az 
em ber felé.

M ost -  gondolta a róka, és 
m inden idegszála felkészült a 
rettenetes dörrenésre, m ely után 
rohanni, menekülni ke ll; mely 
után a szép bak véresen, össze
törve, üvegesedö szemmel ott 
marad m ajd a réten.

D e  nem történt semmi. A  bak 
talán tíz  lépésre sem volt m ár az 
em bertől -  é s ...  semmi. Végül 
gyanút fogott a szerencsétlen, k i
tért o ldalra, hogy szelet kapjon, 
aztán riadt szökellésekkel mene
kült. Ijedtében még riasztani is 
elfelejtett.

Ilyen  nincs -  gondolta a róka, 
és m ár semmit sem értett. Talán  
az éh ség ... -  és csendben elsur
rant arra, ahonnét jö tt.

A z  em ber is felcihelődött, s 
míg átballagott a réten, talán 
gondolt valam it a szerelemről 
vagy az elm úló nyárról. Rágyúj
tott még, aztán rátért az öreg 
fűzfák alatt kanyargó útra. 
Csend m aradt utána és lassan 
növekvő, párás augusztusi a l
kony.

ZSINDELY ENDRE ES FERENC
Lehet, hogy a vadászat szenvedé
lyét génjeiben hordja az em ber -  
mindenesetre a Zsindely családban 
biztosan dominánsan öröklődött a 
vadászvér...

A  két fivér a m últ század utolsó 
évtizedében csodálkozott rá a világ
ra K isvárdán. Ifjúságuk a vadászat 
bűvöletében telt: a Kom árom  kör
nyéki közös nyári foglyászatok, téli 
körvadászatok s a csallóközi túzok
vadászatok során jegyezték el m a
gukat örökre a nemes szen v e d é l
lyel. (A  család időközben a N y ír 
ségből Kom áron\ megyébe került, s 
a fivérek valódi szülőföldje ez a v i
dék lett.)

A  világégés után az idősebb test
vér, Ferenc, fényes po litika i karri
ert fu tott be (á llam titkár, majd vé
gül a K állay-korm ány minisztere 
lett), a vadászattól azonban nem  
szakadt el. A  30-as években öccsé
vel együtt tagja volt a Nem zeti Va
dászati Védegylet vezetőségének, s

m ár a 20-as évektől -  m int K itten- 
berger felfedezettjei -  m indketten a 
N im ród  munkatársai lettek. (Endre  
Kittenberger távollétében szerkesz
tette is az újságot.)

Zsindely Endre elsősorban szak
író volt. Szarvas- és öztanulm ányai 
alapul szolgáltak a későbbi vadbio
lógiai kutatásoknak is. Jeles trófea
szakértőként a vadászati kiállítások  
bírálóbizottságaiban N ad ler mellett 
az egyik legnagyobb szaktekintély
nek számított.

Zsindely Ferenc líra i hangvételű 
vadásznovelláival hívta fel magára 
a figyelmet. A  30-as években megje
lent könyvei nagy népszerűséget 
hoztak számára. Ezeknek a kötetek
nek különleges varázst adnak Zsin
dely Endre fényképei, melyek az el
beszélésekkel szerves egységet a l
kotnak. Sok - mai szemmel is k itű 
nő -  tá jfotó , m adárfelvétcl, életkép  
s a megszokottól eltérő terítékfotó  
gazdagítja e könyveket. Központi

helyet foglal cl a kötetekben a D u 
na, régi káprázatos vízi és m adárvi
lágával, m inden titká t ismerő halá- 
szaival-pákászaival, ártéri szarva
saival. Zsindely Ferenc így vallott a 
fo lyóról, melynek csodálója és is
merője volt: „Ú tlan  vízivándorok  
biztos, örök menedéke a Duna. 
Évezredek óta megváltozhatatla- 
nul. Partján kophatnak az erdők, 
szigetei fogyhatnak, medrének fo 
lyása másulhat, tükrén gőzös füstö
löghet: ilyes gátakat szabhat úri ké
nyének, kedvének a m indent sza
bályba merevítő emberi önzés. 
Azonban a D una mégis csak Duna  
marad. Á rvák gyám ola, bujdosók 
szállása, üldözöttek re jte k e ..."

F. I.
Zsindely Ferenc művei:
Isten szabad ege a la tt (1933), 
Dunárul fú j a s z é l.. .  (1938), 
Debrecennek van egy vize 
(1944, kiadatlan).
Szarvasok (1946, kiadatlan)

80 éves 
Dr, Bencze Lajos

Életműve alapján 1988-ban az Er
dészeti és Faipari Egyetem disz- 
doktorai közé választotta. E kitün
tető címmel a magyar vadászok- 
vadgazdák közül egyedül és első
ként ót illette a soproni Alma M a
ter.

Egy évvel később. 1989 ben 
aranyoklevél boldog tulajdonosa, 
mivelhogy a brünni mezőgazdasági 
főiskola 1936-os keltezésű végbizo- 
nyitványának megszerzése után 
Sopronban szerzett erdómérnöki 
oklevelet 1939-ben. Időközben is 
jelentek meg szakcikkei. Ekkor 
húszéves az EFE Vadgazdálkodás- 
tani Tanszéke, amelynek az első tiz 
éven át professzora volt. Ez alka
lomból számos külföldi résztvevő
vel tudományos konferenciát szer
veztek az .örökösök", ahol nagy si
kerű előadást tartott, mint alapitó 
tanszékvezető.

Ismét egy év és 1990-ben a meg
újult Országos Magyar Vadászati 
Védegylet Soproni Területi Vadász- 
szövetségének első soros elnöke
ként szervez, irányit. Gazdag élet- 
tapasztalatával hasznos és bölcs 
tanácsok kútfője. A személye iránti
-  határokon túl is megnyilvánuló -  
tisztelet záloga a burgenlandi szö
vetséggel kialakított kitűnő kapcso
latnak, a hazai nagyrabecsülés jele
ként pedig örökös tiszteletbeli e l
nökévé választotta a Soproni Terü
leti Vadászszovetség.

Nem múlt el a tavalyi év sem 
eseménytelenül. Ünnepeltünk dísz
vendég volt a Vadbiológusok Nem
zetközi Uniójának (IUGB) Magyar- 
országon rendezett XX. kongresz- 
szusán. Ugyanitt és ugyanakkor te
vékeny résztvevő is. mert a plená
ris ülés egyik nagysikerű előadását 
hallhatta tőle a tobbszáz fős nem
zetközi szakközönség.

Elérkeztünk napjainkhoz, amikor 
újabb könyvkiadás útjait puhatolja
-  remélhetőleg mindannyiunk örö
mére sikerrel - ,  80 évesen. Renge
teget utazik, ír, szépen gondozott 
görbehalmi hobbitelkén kertészke
dik és ha zsúfolt programja engedi, 
akkor még vadászgat is néha. Most 
éppen az országos, őszi vadásznap 
előkészületei foglalkoztatják, dol
gozik szakadatlanul.

Kedves Lajos bácsi! Ha valamit 
ebben a köszöntésben eltévesztet
tem volna, akkor annak a helyreiga
zítását majd újabb öt év múlva pó
tolom. Addig pedig engedd meg, 
hogy sok más tisztelőddel együtt a 
magam nevében is minden jót. jó 
egészséget, további töretlen alko
tókedvet kívánjak megkülönbözte
tett nagyrabecsüléssel és immáron 
hagyományossá való befejezéssel: 
„Carpe diem!"

Dr. K őhnlm y Tam ás
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KIUGROTTUNK CHAMBORD-BA
Induláskor némi sajnálattal á llap í
tottuk meg, hogy ugyan a hazai e l
ső FeH oV á-t nem tudjuk megnézni, 
de ahogy fogytak a kilom éterek Pá
rizs felé, úgy vártuk egyre inkább a 
találkozást az ismeretlen országgal. 
A  85 erdészből, vadászból és a hoz
zátartozókból á lló  két csoport úti 
célja a X I .  C ham bord-i Vadász- 
Horgász napok keretében megren
dezett k iállítás és vásár megtekinté
se volt, am elynek szakmai prog
ram ját a Natours Travel utazási iro
da szervezte.

A történelm i nevezetességek m el
lett Párizsban meghökkenve álltunk  
a Pom pidou kulturális centrum  
előtt, és ugyancsak picinek éreztük 
m agunkat a Defanse felhőkarcolói 
között. A  program szerint útba ej
tettük a párizsi Vadászati M úzeu
mot is, am ely ott-tartózkodásunk  
előtt egy héttel ünnepelte fennállá
sának 25. évfordulóját. A  múzeum  
gyűjteménye magángyűjteményen  
alapszik és fenntartása állam i tá 
mogatással valósul meg. A  vadász- 
fegyver iránt érdeklődők ugyancsak 
megcsodálhattak néhány ritkasá
got, am ely között is a legkülönb az 
a vadkacsa vadászatára készített, 
háromszögletű ólom lövedék k ilö 
vésére alkalm as vadászfegyver, 
am elyből a világon kettő darab ké
szült. Sajnos ezzel a fegyverrel elért 
terítékről nem tudtak felvilágosítást 
adni. A  vadászattal kapcsolatos

képzőművészeti tárgyak mellett az 
afrikai gyűjtemény adott különle
ges hangulatot a termeknek.

Párizs legdrágább és legexkluzí
vabb vadászboltjában a csoport á l
tal vásárolt kettő darab sapka az 
üzletet nem befolyásolta. Azonban  
olyan új vadászruha, használati esz
közök, kiegészítők stílusával ismer
kedhettünk meg a kétszintes -  saját 
kis lőtérrel is rendelkező üzletben -  
am ellyel ez ideig alig  találkoztunk.

A z  út során a két leghíresebb Lo
ire m elletti kastéllyal ismerkedhet
tünk. Azt nem á llítju k  hogy végig
já rtu k  minden egyes szobáját a 440

szobás, 365 kandallós és 365 kémé- 
nyes cham bord-i kastélynak, de a 
kandallók illa tát valóban érezni le
hetett. Valam i különleges érzés volt 
belépni a M agyar szobába, bár ere
detére és arra. hogy m iért is nevezik 
így, nem tudtunk ez ideig magyará
zatot kapni, de ugyanígy éreztünk 
akkor, am ikor egy gim trófea alatt 
Magyarország fe liratot fedeztünk 
fel.

M ive l a csoport tagjai még a 
megérkezés előtt tájékoztatást kap
tak arró l, hogy a cham bord-i k iá llí
tást nemcsak nézegetni, hanem ab
ban aktívan részt kell venni. Egy

életre szóló élményt jelenteit az, 
hogy az egész nap folyamatosan  
tartó lövészversenyekre be lehetett 
jelentkezni. -  Ha a kutyáinkat is 
m agunkkal vittük volna, akkor bár
melyik versenyszámban indulhat
tunk volna. Ennek hiányában vi
szont alapos ismeretséget kötöttünk  
azokkal a kutyafajtákkal, am elye
ket hazánkban nem használnak va
dászatra, sok vadásznak volt újdon
ság, hogy Franciaországban igen 
nagy hagyományai vannak a hajtó
vadászatoknak. a különböző falka- 
vadászatoknak.

Ha akartunk volna, szinte a világ  
m inden részében vásárolhattunk  
volna vadászutazásokat, kiegészítő 
étkészletet a vadászvacsorához, be
iratkozhattunk volna egy angliai 
kutyaklubba, és hozhattunk volna 
fáramászó magaslest is. Néha olyan  
érzése volt az embernek, hogy ezt a 
vásári a látogatóknak találták ki.

A csoport fáradt tagjait a lehető 
leghidegebb sörrel kínálták a k iá llí
tó Hubertus Bt. munkatársai és út
baigazítást is adtak.

Hazafelé még megnéztük az orle- 
ansi székesegyházat és rövid város
néző sétát tettünk Strassbourgban.

Az m ár biztos, hogy jövőre aki 
C ham bord-ba csak úgy kiugrik  
megnézni a kiállítást, biztos lehet 
benne, hogy az időpont nem ütkö
zik a hazai FeH oVá-val.

B. I. M .

Kacsázási etikett, szokások
Sorozatunk egy-egy vadfaj vadász
idényének kezdetén nem a sok-sok 
éve nádast, vadvizet bújó. taposó 
vadászoknak szól, hanem az új pus
kaforgatóknak. A zoknak, akik  
nemrég vizsgáztak és -  sajnos -  sem 
a tanfolyam okon, sem a vizsgákon 
m indezekről nem sokat hallottak. 
V alam ikor igencsak leteremtették a 
csetlőt-botlót, nem sokat teketóri
ázva, magyarázva, m ert a récehúzá
son m ár nem lehet kiselőadásokat 
tartani. A  legfontosabb aranysza
bály: a récehúzáson nem lehet meg
sértődni, m éltatlankodni, ha egy ta 
pasztaltabb rászól a takarásba nem  
húzódó, fegyverével hadonászó, iz
gága zöldfü lűre. Természetesen 
igaz ennek a ford íto ttja  is, nincsen 
semmiféle előjoga az „öregnek”, az 
ugratásnak, szívatásnak, viccelő
désnek pedig a jóérzés és ízlés szab 
határt.

A vadkacsázás -  húzáson -  je lle -

fénél fogva egyéni vadászati mód. 
e g yeb ek  között ez adja rejtélyét, 

varázsát, az élő természettel való 
eggyé válás egyedülálló élményét. 
Ennek ellenére az esetek többségé
ben tekintettel kell lennünk mások
ra is, hiszen egy-egy varázslatos 
napszállta élményét gyakorta meg 
kell osztanunk m ásokkal is. Bocsá
natos bűn, ha valam ennyire csak 
bosszantja az em bert, ha meghallja  
a tó másik felén a puskaropogást és 
az ő lőállásán hiába mereszti a sze
mét. Régi tapasztalat, hogy -  főként 
a szezon kezdetén -  jó . ha egy he
lyütt több a puska, előbb-utóbb  
m indenkinek egyforma lesz az esé
lye. A  réce m egzavarodik, más 
irányból próbál behúzni a vízre.

Lehetőleg időben el kell foglalni 
a helyet és mivel még fenn a nap, 7 
óra. fél nyolc tájban, van idő kivá
lasztani a megfelelő takarást. Nem  
illik  elkésni, akárcsak a randevúról, 
hiszen a mozgást, járkálást, helyke
resést a kacsa messziről észreveszi. 
Sajnos -  és elnézést kell kérni azok
tó l, akiknek m indez felesleges 
sok kellem etlen tapasztalat m on
datja ú jra  és újra el, hogy illik  kö
szönni, bem utatkozni annak, aki 
m ár a helyét előttünk elfoglalta. És 
m indig az köszön előre, kortól füg
getlenül. aki később érkezett. K ü lö 
nösen fontos ez a vendégvadászok 
részére, legyen bárkinek, bárkije. 
A z álcázás semmiféle mesterséges 
beavatkozást nem igényel, s ő t .. .  
sajnos, láttam  m ár olyat, aki lessát
rat vert fe l, lombsátrat épített, per
sze a récék nagy ívben elkerülték, 
mert idegenkedtek a számukra is
meretlen tereptárgytól. A  természe
tes takarást kell kihasználni úgy, 
hogy azért szerteszét jó l láthassunk.

Nem  illik  az első csapatra, az e l
ső récékre m indjárt rápuskázni. 
M in d ez régi tapasztalaton alapul. 
A később jövök nagyobb b izalom 
m al húznak be megszokott he
lyükre, ha m ár a „szálláscsinálók" 
ott vannak. A  récék túlnyom ó része 
idei fia ta l, am elyek saját tapasztala
tok h íján  az öregeket követik.

Különösen kezdőknél nagy hiba, 
a többiek, a távolabb á llók is nehe
zen bocsátják meg az eszetlenül 
messze lövöldözést. Egyrészt értel
metlen, másrészt igencsak zavaróak  
az úgynevezett „terelő lövések". 
Előbb-utóbb persze m indenki rájön  
arra, meddig mérges a puska, de

van ennek gyakorlati szabálya is. 
A z a jó  távolság a tőkés récénél, ha 
a sárga lába látszik, a 40 méteren 
belül van. Jó fülűek hallhatják a 
szárnysuhogást is az esti csendben, 
és főként később, m ár napszállta 
után.

Szinte megbocsájthatatlan a vad 
tiszteletének hiánya, vagy ahogy 
sok helyütt találóan m ondják, meg- 
gyalázása. A  lőtt récét fejénél fog
va, to lla it lesim itva fűzzük az agga- 
tóra. Nincs siralmasabb látvány, az 
egymás hegyire, hátára dobált ka
csáknál. A  vadat nem kilóra m érik, 
és igencsak visszataszító, ha a tőké
sek m ellett egy-egy böjti récét fity 
málva méreget valaki. H a  így gon
dolja , ne em eljen puskát erre az 
igazi sportos madárra. A  vadásznak 
kötelessége m indent megtenni a le
esett récék megkeresésére. A z  igaz
ság az, hogy ha rajtam  m úlna, vizs
la nélkül nem is engedném a lövöl
dözést. hiszen így a récék több mint 
fele is elveszhet. Egy jó  vizsla két- 
három vadászt is képes kiszolgálni, 
vagy később, sötétedés után a lőtt 
récéket sorra összeszedni.

Bérelt helyek ugyan nincsenek, 
mégis az illem  azt k ívánja, hogy 
tiszteljük vadásztársaink szokásait, 
kedvenc löállását. Kevés csúnyább 
dolog van annál, am ikor a kapzsi 
vadász a legközelebbi alkalom m al 
jóva l előbb megy ki, és más meg
szokott helyére áll. A  vadásztársi 
tisztelet kívánja meg, hogy ha még
is szeretnénk más helyét is k ipró
báln i, kérdezzük meg: találko- 
zunk-e legközelebb, van-e kifogása 
az ellen, hogy távollétében a helyé
re állunk? Igaz ennek a fordítottja

is. ilyen esetben viszont nem illik  
azt m ondani, hogy nem.

Illik  egy-egy szép lövéshez gratu
láln i, messziről in teni, jelezni, mert 
m indannyian tud juk, jólesik az elis
merés, nagyobb az öröm , ha m á
sokkal megoszthatjuk. Faragatlan- 
ság viszont a hencegés, a kivagyi
ság, a másikon való túltevés igyeke
zete. Figyelembe kell venni, hogy 
itt nem hajtott vadról van szó, így a 
vadászszerencsének jelentős szere
pe van, amelyet m inden vadásznak 
tisztelnie kell. Szép hagyomány 
egy-egy szépen csavarodó gácsérfa- 
rokto llat a kalap mellé tűzni, szeré
nyen. nem feltűnő m ódon, de csak 
akkor, ha viselőjét magunk ejtettük 
el. E llenkező esetben joggal m ond
ják  valakire , hogy idegen toliakkal 
ékeskedik.

Végezetül néhány szót a löttvad- 
kezelésről. Augusztusban a szár
nyasvad, különösen a réce ham ar 
befülled, és ha nem is rom lik még 
meg, erős bélszaga lesz. Jó ha egy
más mellé rakva a fűre, van idő ar
ra, hogy kihűljenek, mert később az 
autó csomagtartójában m ár egy
mást melegítik. Ezért jó  az aggató 
is. Fülledt meleg esten, ne sajnáljuk  
a fáradságot a gyors belezésre, 
am ely egy meghajlított drótdarab
bal, vagy egyes bicskákon elhelye
zett önálló  szerszámmal könnyen  
elvégezhető. (A  behajlított mutató  
ujjhoz hasonló drótdarabot beve
zetjük a végbélen és néhányat csa- 
varintva a beleket kihúzzuk). így 
biztos, hogy a kopasztás után sen
kit nem érhet meglepetés.

-  H -

H ’J N ®  »
ía á i l  iM.
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SZAKÜZLETE

Budapest, V. kerület Semmelweis Ignác u. 15.
Nyitva: hétfőtől péntekig 9—17 óráig, szombaton 9—13 óráig. Tel.: 117-6250

ahol új sörétes, golyós vadász-, sport-, önvédelmi lőfegyverek, 
gáz- és riasztópisztolyok—hozzátartozó, különböző kaliberű lőszerek —

kiváló minőségben, kedvező áron kaphatók.

Ezenkívül kaphatók még vadász és horgász felszerelési tárgyak, 
ruhaneműk, cipők, csizmák és egyéb cikkek nagy választékban.

Saját szervizünk rövid határidőn belül vállal garanciális és egyéb javításokat.

Érdemes vadászni áruinkkal és árainkra!
•  •  •  •

BAV. RT. OZENEX KFT. KOZOS 
TÁRSASÁGA VÁRJA KEDVES VÁSÁRLÓIT!
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Miért kevesebb a vadkacsa?
A  több éve tartó vadkacsatenyész- 
tés és -értékesítés bizonytalansági 
tényezői idén tovább növekedtek. 
A  bizonytalansági tényezők több 
gazdaságot olyan gazdasági döntés 
meghozatalára késztették, hogy 
a vadkacsatenyésztést megszüntes
sék, illetve az előállított mennyisé
geket jelentősen csökkentsék.

Csak most látjuk, hogy mindeze
ket rosszul tettük, mert végül a 
valós piaci keresletet nem tudtuk 
kielégíteni, sem récéből, sem fácán
ból.

A z év elején jószerint mindenki 
azt m ondta, hogy a tenyésztett ka
csára csökken a fizetőképes keres
let, am it alátámasztott még az is, 
hogy a kiküldött igényfelmérö la
pokra, hirdetményekre a megrende
lések kis számban és több esetben 
elkésve érkeztek vissza.

Látva a gyenge érdeklődést, úgy 
döntöttünk, hogy a m ár átteleltetett 
tény észanyagot 30 százalékkal csök
kentjük. Bár ne tettük volna! Saj
nos, a mezőgazdaságban, a vadgaz
dálkodásban is a bizonytalansági 
tényezők tovább növekedtek. A  p i
acgazdaság je le i, feltételei e terüle
ten még nagyon távoliak. Hogy 
lesz-e elég vadkacsa a piacon, az 
már indulásnál azon m úlik, hogy

van-e bátor, „vakm erő" gazdaság, 
amely a törzsállományt beállítja. A  
vége pedig még bizonytalanabb, 
hogy lesz-e vevő a récevadászatok
ra. A m i pedig a kezdet és a befeje
zés között van, az a legnagyobb ká
osz, zűrzavar, legyen az a piackuta
tás, megrendelés, ár és fizetés, vagy 
a tenyésztési, vadásztatási techno
lógiák. N ém i előrelépés az elmúlt 
években történt, ebből csak kettőt 
emelek ki. A z Országos M agyar Va
dászati Védegylet apróvadgazdál
kodási fórum án a vadkacsa napi
rendi pont volt, ezen kivül az O r
szágos Apróvadgazdálkodási Fóru
mon 1991-ben G ödöllőn, ahol a 
vadkacsatenyésztés szintén önálló  
témaként szerepelt.

Úgy tűnik, hogy az érdeklődés a 
vadkacsatenyésztés és vadásztatás 
iránt megvolna, de hiányzik az a 
szervezet, amely országosan ezt a 
kérdést átfogóan irányítaná, koor
dinálná a tenyésztést és a piacot, 
megteremtené a vadkacsatenyésztés 
és -hasznosítás gazdaságosságát és 
biztonságát.

Példaként az alábbi táblázatban 
bemutatom a Gyomaendrődi Béke 
Vadásztársaság 1992. évi vadkacsa
tenyésztés adatait, az 1991-es évhez 
viszonyítva.

Törzsállomány (tojó)
Tojástermelés 
Koltotós (tojás)
Kikelt napos 
Naposként értékesítve 
Előneveltként eladós 
Területre kibocsátós 
Következő évi torzsáit.

A  fentiekből k itűnik tehát, hogy 
csak a mi vadásztársaságunk 30 
százalékkal kevesebb vadkacsát á l
lított elő, mint a korábbi évben. 
Becslésem szerint ez a szám orszá
gosan eléri az 50 százalékot is. így 
alakult k i az a helyzet, hogy a késve 
érkezett megrendeléseket nem tud
tuk kielégíteni. Vadásztársaságunk 
körülbelül 20 000 vadkacsát tudott 
volna még eladni. H a  az 1991. évi 
törzsállományt nem csökkentjük, 
az igényeket ki tudtuk volna elégí
teni, tehát a kereslet -  végsősoron -  
az előző évi szinten jelentkezett.

A z idei vadászati felajánlások ér

1991
db

1992
db

Index:
%»

3000 2 200 73
130 000 92 000 70
101 000 84 000 83
74 000 63 000 85
13 660 20 600 150
40 000 28 000 70
12 000 7000 58
3 500 4 000 114,3

tékesítésére úgy tűnik a kereslet 
szerényen növekszik (jugoszláv ese
mények, augusztusi gerlevadászta
tás elmaradása) m ind a külfö ld i, 
mind a hazai bérvadászok által. Va
dásztársaságunknál konkrétan a ke
vesebb kibocsátás ellenére több 
külföldi jelentkezett, tehát valószí
nű, hogy a keresletet nem tudjuk  
kielégíteni. A  csökkentett vadászta
tási árak 1992. évben ismét a koráb
bira emelkedtek. A  jelenlegi bérva- 
dásztatási árak a vadkacsatenyész
tés gazdaságosságát biztosítják, sőt 
lehetőséget adnak arra, hogy az in
gyenes tagsági vadászatra 20 száza

lék tervezhető. A  belföldi értékesí
tési árak mind a napos, m ind az 
előnevelt kacsáknál az 1991-es szin
ten realizálódtak, am i azt je lenti, 
hogy a napos kacsák 47 és 54 forint 
között, a 21 napos előnevelt kacsák 
95 és 105 forint között, a 35 napos 
előnevelt kacsák 125 és 135 forint 
között találtak vevőre. A  korábbi 
évek kedvezőtlen fizetési helyzeté
ből tanulva, idén csak az előre k ifi
zetett kacsákat tudtuk a vevőknek 
átadni. Sajnos, ezt a gyakorlatot a 
továbbiakban is, a vevők likviditási 
gondjai m iatt, fenn kell tartanunk.

A  jövő év feladatai között tájé
koztatni szeretném a Tisztelt O lva
sókat, jövőbeni vásárlókat, hogy 
a vadásztársaságunk tenyészvadka- 
csa állom ányában vérfrissítést haj
tunk végre, ami azt je lenti, hogy há
rom év leforgása alatt szinte telje
sen a szabadban élő állománnyal 
frissítjük fel a zárttéri állom ányun
kat. Pályázatunkat az F M -n ek  is 
benyújtjuk. A z első egyezkedésen 
már túlvagyunk, amelynek a lénye
ge az, hogy a Biharú grai Halgazda
ság területén, ahol jelentős vadon 
élő tőkésréce-állomány költ, egy 
bekerített, zárt területen m ár 1993- 
ban 400 lecsonkolt vadkacsatojót 
helyezünk el. A  termékenyítést a 
szabadból berepülő gácsérokra bíz
zuk. A  következő évben az itt nyert 
tojó állom ányt helyezzük vissza és 
így ismételjük meg annak szaporu
latát három évben. A  vérfrissítés
nek jelentős költségei vannak, bí
zunk abban, hogy ehhez talán tá
mogatást kapunk a vadgazdálkodá
si alapból is. A z eladó és a vevő 
összehozására időben felkészülünk, 
a kereslet-kínálatot reálisan szeret
nénk felm érni. A  jelenlegi vevők 
mellett az egyéni vállalkozókkal 
is kiemelten kívánunk foglalkozni. 
Csak megemlítem, hogy 1991. év
ben vadásztársaságunk 39 vadgaz
dálkodóval állt üzleti kapcsolatban. 
Ez a szám 1992-ben 30-ra csökkent. 
Fel kell készülnünk arra, hogy a 
mezőgazdaság privatizációjával a 
vadgazdálkodás élőhelye beszűkül, 
am i a zárt területen is folytatható  
vadkacsatenyésztést és -vadászta
tást feltételezhetően megnöveli.

Vaszkó Imre
Gyomaendrőd

KI 
KICSODA?

Három  évvel ezelőtt az itthoni 
vadászfegyver-kínálat nemigen 
adott lehetőséget a választásra. 
H a valaki márkásabb vadász
puskáról álm odozott, akkor azt 
csak külföldön, valutáért, nem 
kevés hercehurca árán tudta 
megszerezni. Szerencsére ez az 
évtizedeken át tartó áldatlan ál
lapot 1991-től megszűnt, s ma 
m ár azt sem tudjuk, hányféle tí
pusú fegyver közül választha
tunk. Éppen ezért bemutatjuk 
néhány külfö ld i fegyvergyártó 
és -kereskedő cég magyarországi 
képviselőjét, forgalmazóját.

A z Aranyfácán Vadász-Hor
gász Áruház (K ád ár u.) és a H u
bertus Bt. 1989 óta közösen dol
gozik a hazai fegyverválaszték 
bővítésén. Először a Voere cég
gel kötöttek szerződést, 1990- 
ben vették fel a kereskedelmi 
kapcsolatot a Steyr M annlicher 
gyárral. 1991-től forgalmaznak 
Kepplinger császári és vadász
puskákat; M erkel, Simpson, Ha- 
enel típusú sörétes és golyós b il
lenőcsövű fegyvereket. Az Erma 
W erke G m bH -va l az idén álla
podtak meg a sport-, gáz-, riasz
tó* és vadászfegyvereik magyar
országi forgalmazásáról. Söré
tes, golyós és pisztolylöszerek 
értékesítéséről a Hirtenberger és 
a D inam it Nobel céggel kötöt
tek megállapodást. A  Swarovski 
távcsöveket, és a G lock piszto
lyokat is ők értékesítik.

A  kaposvári Szent Hubertus 
Kft. 1991-től a Beretta, a Fa- 
barm , 1992-től pedig a Benelli 
vadászpuskákat forgalmazza.

A debreceni Harm ónia Kft. 
a magyarországi képviselője 
a M auser-W erke O berndorf 
G m bH -nak , valam int a Sako. a 
T ikka  puskák cs lőszerek, a 
K H C  plasztik- és festéklőszer- 
kilövő légfegyverek, és a Taurus 
pisztolyok, revolverek forgalm a
zója.

1991 óta a Rizzini puskákat a 
Főnix vadászbolt; 1992 júniusá
tól a Kahles céltávcsöveket a 
M avad Rt. Parforce vadászbolt
ja  forgalmazza.

1990-ben alakult meg a Kett- 
n er-N im ró d  K ft., amelynek ma 
hét üzlete m űködik az ország te
rületén.

A z idén jö tt létre a B izom ányi' 
Áruház Vállalat Rt. és az Oze- 
nex K ft. közös vállalkozása a 
B .O .B .W I. K ft., amely a Brow
ning és a Winchester cég m a
gyarországi képviselője.

Polster



CSAK N Á LU N K :
Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegyverek új

szerű állapotban, kedve.ó áron, nagy választékban
•

Gáz- és riasztópisztolyok 

Légfegyverek engedély nélkül
•

F eg yve rjav itó  műhelyünkben vállaljuk a vadászfegyverek szakszerű javítá
sát. belovését, bevizsgáltatását és céltávcsó szerelését.

Fegyvorboltunk és műhelyünk címe:
Budapest V I I . Wesselényi u. 74 Tetefon: 122-4002 

Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni vásáriók figyelmébe ajánljuk 
DISZKONT részlegünket: Budapest X . Szacsvay u 44. Tolofon: 147-2516

M EG ALAKULT A

PANNONVAD 
VADÁSZATSZERVEZŐ KFT.

Várjuk a vadásztársaságok és az állami területek vadászati felajánlásait. 
A magyar vadászok figyelmébe ajánljuk romániai vadászati lehetőségein
ket: Temesvár környékén szervezünk őzbak. dám-. gímszarvas- ós vad
disznóvadászatokat. Különleges lehetőség: dámbikavadászat szeptember 
1-jétól. 2.5 kg-ig 200 DM. elhelyezés vadászházban.

Érdeklődés esetén az árjegyzéket megküldjük.
Címünk 1022 Budapest. Bimbó út 18. Tel/Fax: 135-6260

ILYEN MÉG NEM VOLT!
A  debreceni Trófea K ft. bo ltja iban nem csak vásárolhat golyós és sörétes va
dászfegyvereket, hanem  líz ingelhet is.

A lízing esetünkben az t je len ti, hogy hat hónap a la tt részletenként fize the ti 
k i a k ivá lasz to tt és azonnal á tve h e tő e lv ih e tő  vadászpuska vételárát.

Vásárláskor 5 0  százalék befizetése esetén a törlesztendő rész utón 
4-15 százalék a kam at, 4 0  százalék befizetése esetén 17 százalék,

30  százalék befizetése esetén 19 százalék a kam at összoge 
a törlesztendő rész után.

MINDENT EGY HELYEN A KÉT BOLTUNKBAN
4 0 3 3  Debrecen, Budai Nagy Antal u. 175 . Telefon-telefax: 52/16-916  

4 4 0 0  Nyíregyháza, Széchényi u. 1. Telefon: 42AI1-024

ELINTÉZÜNK ÖNNEK!

KÜLÖN KEDVEZMÉNY • ÁRENGEDMÉNY - A VADCOOP VT. TAGJAINAK!

FIGYELEM, FIGYELEM!
A nagy sikerre tekintettel megismételjük a 6 napos franca útjainkat 
3 nap Pénz* (létogatas az exkluzív párizsi vadászmúzeumba)
1 nap Versailles. Rambouüet. kastély Utazés augusztus 10-15 ig. szeptember 
26 -október 1 »eig
Ugyanez a program a Ramboulleti kastély hefyett a Channlly vadaszkastély szep
tember 5-10-ig lévő utunkon 
Részvételi díj: 15 000 Ft/fö
Jelentkezés NATOURS TRAV6L. 1123 Budapest X I I . Gyűri út 2/B Tol/Fax 175 0019

O R M 1 TRAVEL

¥
a T V  1-en m inden  h é tkö zn ap  reggel 5.47-kor. 
ille tő leg  szom baton  6.17-kor FALU TÉVÉ. 
vasárnap re g g e le n k én t 6.45 kor

8* FALUTÉVÉ MAGAZIN

•  I

VAD- ES VADASZAT BÜKKI VADASZATI KFT.
EGER, SZÁLLODA ÚT 5. TEL/FAX: 36/13-475, 21-033

Irodánk keresi azokat a vadásztató partnereket, elsősorban a nyugati országrészben, 
ahol nagyobb agancssúlyú bikák elejtésére lehetőség kínálkozik.

Ezért még szeptemberre is elfogadunk felajánlásokat külföldi vadászatra
az alábbi árakon:

SZARVASBIKA SZEPTEMBER 1-TŐL 30-IG
3-4 kg-ig 1300 DM  8 - 9  kg-ig 5150+14 D M /dkg
4-5 kg-ig 1650 DM  9-10 kg-ig 6 550 + 29 D M /dkg
5-6 kg-ig 1650+10 D M /dkg 10-10,50 kg-ig 9 450 +51 D M /dkg
6-7 kg-ig 2650+11 D M /dkg 10,51-11 kg-ig 12 000 + 56 D M /dkg
7-8 kg-ig 3750+14 D M /dkg 11-től 14 800 + 64 D M /dkg

SZÍVESEN FOGADNÁNK MÉG FÁCÁN- ÉS NYÚLHAJTÁSRA  
FELAJÁNLÁSOKAT DECEMBER ÉS JANUÁR HÓNAPRA.



SEGÍTŐ JOBBOT A VADŐRÖKNEK!
Azt hiszem nem kell bizonygatnom, 
hogy a vadgazdálkodás kulcskérdé
se a szakember. A legfelsőbb veze
téstől kezdve a beosztottig csakis 
megfelelő alkalm azottakkal lehet 
jó l dolgozni. A  vadgazdálkodás 
egyik legkritikusabb, ugyanakkor 
agyonhallgatott pontja a vadőrök 
helyzete. A hivatásos vadász meg
tisztelő (?) elnevezéstől eltekintve 
minden m aradi a régiben. Tudom á
sul kell venni, hogy a vadőrt és az 
erdészt mióta világ a világ, a társa
dalom  részéről megtisztelő megbe
csülés övezte m ind anyagilag mind  
erkölcsileg. Ennek igen egyszerű 
oka az volt. hogy erkölcsileg abszo
lút tiszta, a természetes életmódra 
alkalmas, szívós, kitartó, értelmes, 
jó  megfigyelő, emberi kapcsolatok
ban jó l eligazodó, mondhatni d ip
lomatikus, a szükséges szakmai is
meretekkel rendelkező, sokszor ide
gen nyelvet beszélő, találékony, 
más szakmákhoz is értő egyén al
kalmas vadőrnek és erdésznek. Jól 
erdősült országokban a vadőr és az 
erdész a társadalmi ranglétrán 
ugyanazt a megtisztelő helyet fog
lalják cl, nem is beszélve arról, 
hogy sokszor képzettségük is azo
nos. Sajnos nálunk a nagy szakosi- 
tási és ideológiai őrületben vadgaz
dálkodási gondolati beltenyésztés 
alakult ki, amelynek természetes 
következménye lett. hogy a jó l me
nő politikai elitet közvetlenül kény
szerűen vagy önként és dalolva k i
szolgáló szakgárda megdicsöült, 
amig a háttérben dolgozó vadőrök 
és erdészek „lyukas csizmában” ti
porták tovább a sarat.

A  szomorú az. hogy tehetetlen 
dühükben más más érdekektől ve
zérelve egymást kezdték el marni. 
A  rendszerváltást követő politikai 
sokféleségben még egyetlen nagy 
szerencse, hogy van egy közös, 
mindenki által elfogadott tény, 
mégpedig a vad szeretete és a közös 
vadászszenvedély. Ez tesz egyenlő
vé származási, vallási, po litika i, tár
sadalmi és minden egyéb különbsé
get. Sajnos, a nagy egyenlőség 
nagyfokú kiegyenlítettséget ered
ményezett a megbecsülésben is. de 
nem a jókhoz igazította a többit, 
hanem fokozta a szegénységet és a 
kiszolgáltatottságot. Pont a vadá
szat az, ahol nem a kormány segítő 
jobbjára kell várni, hanem mi ma
gunk vadgazdálkodói szinten, akár 
vadásztársasági, akár állam i vad
gazdálkodói, akár egyesületi lehe
tőségek között rendezni tudnánk a 
vadőrök helyzetét. Valamennyien  
tudjuk, hogy például egy 9000 Ft- 
os vadőri bruttó alapkereset elég ál
talános a jelenlegi magyar viszo
nyok között. Figyelembe véve. 
hogy családjaikban szerencsére 
elég általános a 2 vagy több gyere- 
káldás és lakóhelyeikből fakadóan  
feleségeik két kezére otthon van 
szükség, nem is beszélve a ritka 
munkavállalási lehetőségeikről, az 
egy főre ju tó  jövedelem messze a 
létm inim um  alatt van. M it tud csi
nálni ilyenkor a kényszerhelyzet
ben élő vadász? -  m inden, családjá
nak szükséges szolgáltatásért szak
mája morzsáival fizet. A z óvónéni- 
töl kezdve a körzeti orvosig m in
denki vadhúst kap ajándékba. A

vadászni szerető szolgáltatók pedig 
vadászati lehetőségekhez jutnak. 
A z erre hajlamos vadőr gépkocsiját 
soron kívül m egjavítják, hozzátar
tozói magas fokú orvosi ellátásban 
részesülnek, kedvezményes takar
mányhoz ju tnak, termékeiket jó l át
veszik és igy tovább. Rá vannak 
szorulva a másodgazdaságra és 
ezért válnak kiszolgáltatottá, köny- 
nyen sebezhetővé. M indez csak ad
dig tart, amíg lehetőség kínálkozik  
a vadöri szolgáltatásra. Abban a 
pillanatban, hogy elveszíti az á llá 
sát, rokkanttá válik , nyugdíjba 
megy vagy egyéb nehéz helyzetbe 
kerül, az addig nyitott ajtók bezá
rulnak előtte és családja előtt. Ezek 
ismeretében nagy kérdés, hogy a 
vadőr miként tudja ellátni hatósági 
kötelességét, a vadállom ány védel
mét és őrzését?

A vadgazdálkodás érdekében 
minden vadásztársaság és állam i 
vadgazdálkodó emelje fel normális 
szintre a vadőrök fizetését és ezzel 
megszűnik kiszolgáltatottsága.

Egyesületi szinten, akár új vad
gazdálkodási kockázati alap, a la
pítvány, meglévő vadgazdálkodási 
alap segítségével segítsük a vadőrö
ket és családjaikat. Szivem szerint 
közős erdész-vadász támogatást tar
tok a legmegoldhatóbbnak, hisz 
ugyanazt a sarat dagasztjuk vala
mennyien. Ne fárasszuk a kor
mányt kéréseinkkel, hisz van baja 
éppen elég, ha ad. azt megköszön
jü k . de ne követelőzzünk. Sok 
ügyes gazdasági és jogi szakember 
van sorainkban, akik tanácsot tud 
nak adni, mely pénzalap form a lét

rehozása lenne a legjobb, amelyből 
tám ogatni lehet az arra rászoruló
kat. Ezt a pénzalapot egyéni és va
dásztársasági adakozásból kell lét
rehoznunk.

Nem  szabad elfelejteni, hogy sok 
esetben a segítség nem pénzkérdés, 
csupán a jóakaraté. Vadász-erdész 
gyerekek tanulm ányainak biztosítá
sa az iskolába hordástól a tanulm á
nyi gyakorlásig nagy és megoldható 
segítség. A  magukra maradt öreg 
vadász-erdész házaspárok háza tá
jának ellátása, étkezésük megoldá
sa. egészségügyi ellátásuk biztosítá
sa valamennyiünk jóakaratán m ú
lik.

Nehezebbb anyagi kérdés erdész- 
vadász öregotthonok létesítése, de 
bízom benne, hogy közös erővel ezt 
is létre tudjuk hozni.

A jövő várhatóan nagy változása 
lesz a vadgazdálkodási vadászati 
magánvállalkozások elterjedése. 
Valós lehetőségét látom annak, 
hogy rátermett vadőreink saját va
dászati irodát nyissanak, néhány 
kevésbé hozzáértő vagy elfoglalt, 
nagy pénzű sportvadász tőkéjére 
alapozva önálló vadgazdálkodó  
egységet hozzanak létre, külföldi 
fehérvadász rendszerhez hasonlóan 
hosszabb-rövidebb időtartamra va
dászatvezetést vállaljanak, jó  hírük
nek megfelelően elfogadják a kül
földi alkalm azói meghívásokat és 
igy tovább. Ezek a lehetőségek 
amúgy is helyére fogják tenni a 
szakember megbecsülését. Addig is 
a magyar természeti értékek védel
me érdekében segítsünk a vadőrök 
megélhetési gondján. Bán István

A Zalai Bérkilövő Társaságok az Országos Magyar Vadászati Védegyletnek, 
ill. a Megyei Szövetségnek az alábbi levelet küldték el júniusban

(A  SZÖ VEG ET R Ö V ID ÍTV E  K Ö ZÖ LJÜ K  ÉS A B É R K II.Ö V Ö K K E L EG YÜTT VÁRJUK A VÁLASZT.)
1 . M aradjon a természetvédelem, 
az erdőgazdálkodás, a vadászat á l
lami fennhatóság alatt.
2. A  vadászterületeken a vadgaz
dálkodással a hozzáértő hivatásos 
szakembereknek kell foglalkozni.

Egy erős vadöri szervezetet kell 
létrehozni minden megyében, 
amellyel megakadályozható lenne a 
m ár-m ár tragikus méretű orvvadá
szat.
3. A  törvényi szabályozás késedel
me miatt jóvátehetetlen kár éri a v i
lághírű magyar vadállományt.
4. A  vadászatra alkalm as területe
ket felül kell vizsgálni és kisebb te
rületi egységeket kell létrehozni a 
nagyobb áttekinthetőség miatt (pé l
dául orvvadászat). Egy főre 100 
hektár vadászterülettel számolva.
5. A  leendő vadászok esetében 
egyéves vadászjelöltség, illetve a 
vadászati alapismereték igényes 
vizsgája után lehessen mindenki 
teljes jogú tag. M inden rátermett je 
lentkezőt, aki a szigorú beszámolta

tást teljesítette, az egyéves je lö lti 
időt letöltötte, válla lja  a tagság 
anyagi terheit, fel kell venni.
6 .  Az új társaságokban megalaku
láskor m inden tagnak egyenlő jo 
gai. kötelességei vannak. A  régi va
dásztársasági tagok tagsági idejük 
arányában legyenek anyagilag ér
dekeltek. A  tagság által választott 
társadalmi vezetőség a szervezési, 
közösségi feladatokat lássa el.
7. A  vadászatot abbahagyni akaró 
vagy kényszerülő öreg nimródokat 
egy méltányos összeggel kárpótolni 
kell, helyükre bérkilövö tagot kell 
felvenni, akik lim itált összegű belé
pési d ijat fizetnek. A z öregek tag- 
dijfizetés nélkül tagjai maradnak a 
megszokott közösségnek.
8. A  területes társaságok bérkilövö  
vadász felvétele esetén részesítsék 
előnyben a használható vagy vizs
gázott vérebbel rendelkező je lent
kezőt.
9. Azok a vadásztársasági tagok, 
akik vadat ejtettek cl. egy országo

san egységes ártáblázat szerint lelö- 
vési dijat fizessenek, amelynek be
vételét m inden egyesület a vadgaz
dálkodásra fordítja.

1 0 -  Érvényesüljön a kompromisz- 
szumkészség az O M V V  vezetői, i l
letve a vadászat sorsát eldöntő  
szaktárcák között, mert mint a fegy
verismereti vizsga bebizonyította, 
józan, mértéktartó javaslatokkal 
elébe kellene menni a rendeletek
nek, törvényhozásnak.

1 1 .  Az O M V V  a Természetvédelmi 
M inisztérium m al és a megyei szö
vetségekkel szorosan együttműköd
ve dolgozzon ki konkrét, a gyakor
lati természetvédelemmel kapcsola
tos javaslatokat, am elyekkel a va
dászok hathatósan segíteni tudják a 
természetvédők munkáját.
1 2 .  Váljon a vadásztársadalom jó 
val nyitottabbá és minden vadász 
becsülje meg annak a lehetőségét 
is, hogy ilyen változatos, szép, vad
ban gazdag vidéken vadászhat. Ter
mészetszerető, etikus magatartást

tanúsítva bennünket is elfogad a 
társadalom.

13. Kérjük a M egyei Szövetség ve
zetőit, hogy ne halogassák tovább a 
Zalai Vadászklub létrehozását, h i
szen lassan „kihalnak a nagy 
öregek", akiktől a fiatalok a va
dászmesterséget elsajátíthatnák, 
akiktő l a mindennemű piszkos 
anyagiaktól mentes vadászromanti
kát megérthetnék.

14. A z O M V V -nck tegyen javasla
tot a M egyei Szövetség az 1996-os 
világkiállítással egy időben történő, 
Zalát reprezentáló, nagyszabású va
dászati kiállítás és vásár megrende
zésére és vegye fel a kapcsolatot az 
Expo zalai koordinációs irodájával.

1 5 .  A Megyei Védegylet Elnöksé
gébe válasszanak olyan terület nél
küli társasági képviselőt, aki megfe
lelő módon tudja ellátni a bérkilö- 
vők érdekeivel kapcsolatos teendő
ket.

Z a la  Megyei Bérkilövő Vadászok
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O TT V A K A R G A T J U K , A H O L  J Ó L E S IK ...

A Védegylet 
elnökségi üléséről...

Az Országos M agyar Vadászati 
Védegylet elnöksége június 22-i ülé
sén az alábbi határozatokat hozta:

-  N IM R Ó D  A lapítványra, egyszeri 
támogatásként 350 000 forintot 
hagyott jóvá a propagandakeret 
terhére.
Ugyancsak a keret terhére egysze
ri 50-50 ezer forintos -  támoga
tásban részesítette a Békési és 
Borsodi Vadászhíradót.

- A  N IM R Ó D  főszerkesztőjének 
előterjesztése alapján 1993. jan u 
ár l-jé tő l hozzájárult a N IM R Ó D  
vadászújság árának emeléséhez, 
azzal, hogy a lap ára lehetőleg ne 
haladja meg a 90 forintot. Egyút
tal kötelezte a főszerkesztőt a lap 
színvonalának megőrzésére.

-  Az országos választmány döntése 
alapján kijelölte azt a szakértői 
bizottságot, amely a védegylet ré
széről az országos választmány és 
elnökség véleményének ismereté

ben közrem űködik a vadászati 
törvénytervezet vitájában, k ia lakí
tásában.

-  A z új M unka Törvénykönyve ren
delkezéseit figyelembe véve e lfo 
gadta az O M V V  szervezeti és m ű
ködési szabályzatának m unka
ügyi kérdésekkel foglalkozó m el
lékletét.

-  M egyei előterjesztések alapján 40 
fő részére járu lt hozzá N IM R Ó D  
vadászérem kitüntetés adom ányo
zásához. D öntött abban is. hogy a 
N IM R Ó D  vadászérem kiosztásá
ra m indig a soron következő or
szágos választmányi ülésen, ünne
pélyes keretek között kerülhet 
sor.
Azok a kitüntetettek, akik a vá
lasztmányi ülésen nem jelennek  
meg, a következő megyei közgyű
lésen vehetik át a megérdemelt k i
tüntetésüket.

Pechtol János
kijelölt szóvivő

[Ezek után nem tudjuk, hogy végül is a haj nagy. vagy a  pénz sok ? Egy jó  fé l  
évvel ezelőtt ugyanis a T. Elnökség úgy döntött, hogy a vadászlapok ( Nimród. 
Vadászlap) anyagi támogatásért benyújtott kérelmeit elutasítja, helyette er
kölcsi támogatást ad. azt viszont számolatlanul. M indenki álljon a  saját lá 
bán. Eddig tartott a ..verseny". Reméljük ez a döntés jobban megalapozott, 
mint a tavalyi, am ikor a  televízió egyes csatornájának, a  ..Barangoló" cimü 
műsornak ju tta ttak  vagy hétszázezer forintot a  propagandakeret terhére. A 
jó l  indult műsor a TV  belső harcaiban hősi halált halt. a  pénz pedig ..elbaran
golt"./

NEM (le)BŐGÉSRE 
KÉSZÜLÜNK!

Augusztusban az ország csak
nem minden nagyvadas terüle
tén fo ly ik  a készülődés a közel-

gő ünnepnapokra, amelyben a 
angolás már Szent István-nap  
táján megkezdődik. M iután  a jó  

hírekben mostanában igazán 
nem dúskálhatunk, sőt olyan 
rémhírek is elterjedtek, hogy a 
kedvezőbb ajánlatok miatt a 
hozzánk érkező külfö ld iek egy 
része elpártolt tőlünk, egyfajta 
lapzártakori mérleg elkészítését 
kértük dr. Kovács M iklóstó l, a 
M agyar Vadkereskedelmi Szö
vetség főtitkárától:

-  Egy hónappal az idény előtt 
talán m ár látható, jogosak vol
tak-e az aggodalmaik?

-  Természetesen bennünk is 
megvoltak ezek a félelmek, de 
az özbakvadászat tapasztalatai 
minden várakozást felülm últak. 
M indezek ellenére korántsem  
szabad lebecsülni a növekvő 
konkurenciát, és éppen ezért je 
lentős javítanivalók vannak, kü
lönösen a szolgáltatások vona
lán. Itt  van a legtöbb tennivaló, 
hiszen ma m ár ezt szóvá is te
szik. Sajnos igen sok esetben 
joggal, mert a színvonal nem üti 
meg az első osztályú, az árakért 
elvárható szintet.

Összességében a felajánlások 
és a visszaigazolások a múlt évi
hez hasonlók lesznek, félniva
lónk nincsen, viszont számotte
vő növekedésről nem tudok be
számolni. M indez azt bizonyítja, 
hogy törzsvendégeink ragasz
kodnak hozzánk, és ez az, amit 
jobb  munkával ki kell használ
nunk. Bár némi engedményeket 
tettünk, úgy tűnik áraink, árki- 
alakítási irányelveink jó k , a k ia
lakult vendégkörünk részére e l
fogadhatóak. A z osztrák, német 
vadászok részéről megnőtt az ér
deklődés a főidényen túli szar- 
vasbika-vadászatokra.

-  M ilyen szabálytalanságok 
fordulnak elő a leggyakrabban?

-  Kétségtelenül lazult a fegye
lem és erre oda kell figyelni, 
mert ez k ia lakult jó  hírnevünket 
rontja. A z üzleti életben a kor
rekt partnerkapcsolat m inden
nek az alapja, bizalm i kérdés. 
Sajnos, a szolgáltatások egy ré
sze. egyes helyeken nem kerül a 
lőjegyzékre. Például alig van hi- 
bázás, am i ugyebár nehezen hi

hető. Van már olyan iroda, fő
ként a kisebbek, am elyek ezt h ir
detik is. A  lőjegyzék „leszűkül” 
az elejthető vadra, pedig ha k i
derül, annak igen súlyos követ
kezményei lehetnek, mert devi- 
zabüncsclckmény. Külön fe lh í
vom a vadásztatók figyelmét ar
ra, hogy a fegyverbehozatal-ki- 
vitel rendje megváltozott. Feltét
lenül figyelmeztessék a vendéget 
arra, hogy kifelé menet adja le a 
fegyverbehozatali igazolást, 
amely olyan, m int a vámelőjegy
zés. H a  ezt elm ulasztják, sok 
kellemetlenségben lehet részük. 
Sajnos, a fegyverek tranzitfor
galmában a rugalmasság lehető
ségei korlátozottak és országon
ként különbözőképpen szabá
lyozottak.

-  Bármennyire is figyelünk, 
vigyázunk, meglehetősen gyako
ri az „elnézés, túllövés” , am ikor 
a szerződöttnél jóval nagyobb 
agancssúlyú bika kerül terítékre 
és a vendég a vártnál jócskán 
borsosabb számlát kap. M i a ta 
nácsa?

-  A  felelős vadgazda -  elnök,
fővadász, vadászmester -  ilyen 
esetben jelezze a szerződést kötő 
vadászati irodának az eset meg
történtét. Legyen mindezeknek 
írásos nyoma az elszámoláskor, 
ezért jegyzőkönyvben érdemes 
rögzíteni a tényeket. H a  a ven
dég a szerződöttnél nagyobb b i
kát is meglőne, szándékát íras
sák alá még az elejtés előtt. D ur
va hibánál, főként a vadásztár
saságok esetében, m ondjuk 30 
százalékosnál nagyobb „elné
zés” esetén, a felelősség kérdését 
is fel kell vetni, hiszen nem m in
d ig jóhiszemű a tévedés, vissza
élésekről is tudunk. Természete
sen a legjobb szándék mellett is 
becsúszhat egy-egy hiba, de eb
ből nem lehet rendszert csinálni, 
mert szakmai hozzáértésünket 
kérdőjelezik meg. A  jó  hírnév 
pedig a kereskedőnek és a va
d á s z ta in a k  is hosszú távú, nem 
könnyen megszerezhető tőkéje. 
Természetes dolog, hogy a ven
dég „igyekszik” jó l já rn i, keve
sebbet fizetni -  o lykor nem egé
szen tiszta ajánlatokat is tenni - ,  
de a tekintélyünk csak növek
szik, ha ezeknek határozottan el
lenállunk. És ebben nincs par
don! - h - y -

A VADÁSZAT 
ÉS TERMÉSZET-

f

A vadászat, vadgazdálkodás tör
ténete több ponton is kapcsoló
dik a mai értelmezés szerinti ter
mészetvédelemhez. A z egyik 
ilyen összefüggés a vadon élő 
állatok élőhelyének védelme. Az  
elm últ századokban több, termé
szetvédelmi szempontból jelen
tős intézkedés született, amely a 
vadfajok élőhelyét is igyekezett 
megóvni. G ondoljunk az erdők 
fenntartását biztosító törvények
re vagy a tavak, vízfolyások 
megóvására.

A  természetvédelem és a va
dászat másik összefüggési lehe
tősége a vadászat korlátozása. 
Ez a korlátozás sokféle lehetett 
(helyre, személyre, időre, vadá
szati módra stb.). de mindenkor 
az állatvilág kímélését is je len 
tette.

A harm adik lehetséges össze
függés a vadfajok mesterséges 
szaporítása, illetve a vad vissza
telepítése vagy honosítása.

N apjainkra  a vadászat -  alá
rendelve a vadvédelem érdekei

nek -  az alkalm azott természet
védelem egyik legfontosabb ága. 
Ennek történeti gyökerei, és a 
közelmúlt ökológiai, vadbiológiai 
kutatási eredményei m ind a va
dászat, mind a természetvéde
lem története szempontjából be
csesek.

A  magyar vadászat és termé
szetvédelem történeti összefüg
géseinek feltárása segítséget k í
ván nyújtani a vadgazdálkodás 
és a vadászati kultúra továbbfej
lesztéséhez. D r. Oroszi Sándor
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N Y Á R I P R O G R A M A J Á N L A T
VIDÉKI ÁLLATKERTEK C lM EI ÉS NYITVATARTÁSI ID EJÜK :
Veszprem: Kittenberger ú l 17.. m inden nap 9 20 oraig (tel : 80-21-088)
Debrecen: Ady Endre u. I.. m inden nap 1/2 9 6-ig (le l.: 52*10065)
Pécs: D óm ór kapu. m inden nap 9 I 2 6 ig (te l.: 72-I2-78X)
Jászberenv: Hűtőgépgvár K u liu rpa rk  (le l.: 57-12-611)
Kecskemet: Végvár u. I. (te l.: 76-11302)
G yőr: K iskú t Szabadidó és Sportközpont (te l 96-11-302)
S/eged: Cserépsor. Vadaspark (tel.: 62-26-569)
M isko lc : G yón  K u. 48 50

BU D APEST:
Vajdahun) adv ár, á llandó vadászati kiállítás 
N y it\a  tartás: 10 5-ig (hétfőn szünnap)

KESZTHELY:
Festetics Kastély Múzeum (H e likon  Kastély Múzeum). K36U Keszthely, Szabad
ság u. I.
Á llandó k iá llítá s : I. W indischgraetz le ren c  József trofcag>üjtcmcn>e 272 db  tró 
fea (tel.: 92-74-194) 2 Helytörténeti kiállítás. 3. K iá llítás a volt föún  életformáról. 
X V I I I - X IX .  századi enteriőr kiállítás. 4. M agyar fegyverkiállítás 
Időszaki k iá llítások: (nyár végéig) Veszprémi egyhá/meg>ei kiállítás M ikus Gyula 
festőművész kiállítása Simon József (Svédországból) kerám iakiallitása A k iá llítá 
sok nyitvatartási ideje: 9 18 óráig (belépőt 17 óra 30 percig lehet venni) belépő
jegy ára: 250 F t / fő  (kü lfö ld ieknek) 100 H / f ő  (magyaroknak)

EGYÉB VIDÉKI VADÁSZATTAL KAPCSOLATOS,
ILLETVE ZOOLÓGIÁI KIÁLLÍTÁSOK:
I. Xantus János Múzeum, Vadászat emlékei c. kiállítás 9022 G )ó r, Széchenyi tér 5. 
Tel.: 96-105X8, nyitva tartás: 10 18 óráig (hétfőn szünnap)
2 Ktppl-Rónai Múzeum, 7400 Kaposvár, l-ö u. 10. Széchenyi Zsigmond Em lékkiá l
lítás. Te l.: 82-12-822, okt. 31-ig van nyitva, 11 17-ig (hétfőn zárva)
3. „Csatabárdtól a géppuskáig" c. kiá llítás (X IX  X X . sz.-i fegyverek) dec. 31-éig 
nyitva
7101 Szekszard. Ben Balogh Ádám Muzeum. Tel.: 74-16-222
4. Gvöngvüs, M a ira  Múzeum (zoológiái k iá llítás) Kossuth u 40. Tel.: 37-11-447
5 Keszthely. Balatoni Muzeum 8361 Keszthely. Muzeum u. 2.
6 Budapest. Term. lú d . Muzeum zoológiái kiallitasa a Magvar Nemzeti Múzeum 
ban
7 Z irc , Bakon>i Term. lúd . Múzeum Zirc. Rákóczi tér I.
8. Veszprém, Bakon) Muzeum 8201 Veszprém. Erzsébet setanv I Tel.: 80 24 411 
(A ho l nem irtunk külön nyitva tartást, o tt: 10-18 óráig, hétfőn zárva.)

H O R G Á SZ-VA D ÁSZ
KIÁLLÍTÁS

GYŐR
szeptember 16-20. 

Aranypart Hotel
HORGÁSZAT, VADÁSZAT 

TERMÉSZETJÁRÁS 
TURISZTIKA

Jelentkezési határidő: 1992. aug. 31. 
Várjuk kiállítóinkat!

GYŐRI VÁSÁR KFT.
R eklám . M a rke tin g  és K iá llitá sszo rvozó  K ft 
H 9021 A rp ad  u 46 Tel (36) 96/17014. (36) 96/24019

HÍREK 
ÉRTESÍTÉS

A Vadcoop Bérkilövö Vt. tagjai számára az alábbi vaddisznó- és tarvadva* 
dászati lehetőségeket biztosítja:
1. Csornád V t., Csornád
1992. május 30-tól 1992. augusztus 20-ig vaddisznó lesvadászata. Jelentke
zés: a vt. központi irodájában, tel.: 161-3482
2. M atyó Vt., Mezőkövesd
1992. május 30-tól 1992. november l-jé ig  vaddisznó és gimtarvad lesvadá
szata. Jelentkezés: Fráter Im re. tel.: 06-36/17-061 kedden és csütörtökön
17 és 18 óra között
3. Vértes V t., Pusztavám
1992. május 30-tól 1993. február 15-ig vaddisznó és tarvad lesvadászata. 
Jelentkezés: Karsai Im re. tel.: 06-22/19-413 kedden és csütörtökön 11-13 
óra között
4. Kossuth V t., Biharugra
Vaddisznó lesvadászata és őztarvad vadászata. Jelentkezés: Szegedi Sán
dor. tel.: 06-66/23-333
5. Borsodi Bányász V t.
1992. július l-jé tö l 1992. október 30-ig vaddisznó és tarvad lesvadászata. 
Jelentkezés: Fráter Im re, tel.: 06-36/17-061 kedden és csütörtökön 17 és
18 óra között
6. Sajószentpéteri üveggyár Vt.
1992. június 18-tól 1992. augusztus l-jé ig  vaddisznó lesvadászata és öztar- 
vad vadászata. Jelentkezés: Fráter Im re. tel.: 06-36/17-061 kedden és csü
törtökön 17 és 18 óra között
A jelentkezési helyen a találkozás időpontját és helyét közölni fogják.

Zólyomi Ferenc 
a Vt. elnökhelyettese

Az első félév bégére a Vadcoop Vt. teljes jogú taglétszáma 4716. A tetemes 
tagdijhátralék miatt a társaság vezetősége II2 X  főt törölt a tagok névsorá
ból. Az új rendeletek „hatására” mintegy 300 vadászuk tette le a fegyvert, 
amely az egyeztetés előtti létszám mintegy 5 százaléka. (Pávó Árpád iroda
vezető szóbeli közlése alapján.)

A  VADCOOP BÉRKILÖVŐ VADÁSZTÁRSASÁG 
MEGYEI ÖSSZEKÖTŐINEK 

NÉV ÉS CÍM JEGYZÉKE
B a ra n y a  m e g y e  Kajos Gyula. 7632 Pécs, Szikora u. 4 
B á c s -K is k u n  m e g y e  Szagri Pálné. 6045 Ladánybene, Fó u. 51., O tt J ó 
zsef. 6300 Kalocsa, Csokonai u. 35
B é k é s  m e g y e  Szegedi Sándor. 5600 Békéscsaba, M átyás király u. 2/1. 
B -A -Z . m e g y e  Fráter Im re. 3414 Bukkzsérc, Szent Im re Erdészhez 
C s o n g rá d  m e g y e  Fackelmann István, 6723 Szeged, Kereszttöltés u. 
23/B
F e jé r  m e g y e  Karsai Im re, 8000 Székesfehérvár, M ikszáth K u. 7. 
G y ő r-S o p ro n  m e g y e  Horváth András. 9022 Győr, Lukács S. u. 18., 
Laczik László, 9024 Győr, Vörös Hadsereg u 3., V irág József. 9073 Böny- 
rétalap, Petőfi S. u. 11.
H a jd ú -B ih a r  m e g y e  Pankotai Tiham ér. 4026 Debrecen, Darabos u. 63. 
H e v e s  m e g y e  Ferencz János, 3322 Hevesaranyos. Szabadság u. 43.,* 
Veres Kálm án, 3390 Füzesabony, Tüzér u. 58
S z a b o lc s -S z a tm á r -B e re g  m . S im kó M ihály, 4400 Nyíregyháza, Tábor
u. 20/A.
J á s z -N a g y k u n -S z o ln o k  m . Kedei A ttila , 5000 Szolnok, Jósika u. 9. 
V a s  m e g y e  Balogh Ferenc, 9724 Lukácsháza, Szom bathelyi u. 67. 
V e s z p ré m  m e g y e  Szijjártó  László. 8200 Veszprém . Csap u 2/1.
Z a la  m e g y e  Pudner László, 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi u. 41.

•
Vadászvizsga előkészítő tanfolyamot rendez a Vadcoop Vt. A részvétel ön
költséges, jelentkezés a társaság központi irodájában (1117 Budapest. Fe
hérvári u. 27 /B . T .: 161-3482)

A Vadcoop vadásztársaság tagjai megalakították a D él-K elet Pest megyei 
vadászklubot, Tápióbicskén. A z első találkozóra és klubnapra augusztus 
25-én, 17 órakor kerül sor, az eszpresszóban.



VADÁSZTERÜLET
TULAJDONOSOK FIGYELEM!

Megkezdtük 
svájci licenc alapján az új

APS VADRIASZTÓ
gyártását 

és forgalmazását. 
Bővebb információért 
forduljon irodánkhoz:

EURO-PACK KFT.
2890 Tata, Agostyáni út 51. 
Telefon: 34/82-255/29 m.

íöuarO
~  _  V A D Á S ZA TI ÉS KERESKEDELMI KFT.SvCttner &  Tjili* h-i’2s Bu d a p e s t . S i.iaay. Erí«.b«.t uw» 8

Telefon 155^282. 155 5246. 201 6614 Fax 155 4037 Telex 22 6500
•  Várjuk a kiváló vadászati és szolgáltatási lehetőségekkel rendelkező te 

rületek felajánlásait.
•  Árjegyzéket személyes kapcsolatfelvételkor adunk.
•  A számlákat a beérkezést követően 10 banki napon belül fizetjük.
•  A jutalék összegében minden partnerünkkel külön állapodunk meg.

C é g ü n k  szám ára a vad ásza tszervezés  n em  pusztán  
ü z le ti vá lla lko zá s !

Magyarországi 
kizárólagos forgalmazó:

M AVAD RT.

PARFORCE
vadászboltja

K A H L E S  C É L T Á V C S Ő  Á R A I:

H é lia :  7 x 56L A B S  1 
n a g y k o r  á r: 41 839 ,- 
k is k e r á r :  44 8 2 8 -

H é lia :  1 ,5-6 x 4 2 /S  
n a g y k o r  á r: 45 050 ,- 
k is k e r  á r: 48 268 ,-

H é lia :  1 ,5-6 x 4 2 /L  
n a g y k o r  á r: 45 522 ,- 
k is k e r á r :  48 773 ,-

H ó lia :  1 ,1-4,5  x 2 0 /S .4  
n a g y k o r  á r :  39 666 ,- 
k is k e r  á r :  42 499 ,-

1027 Budapest, Medve u. 38. 
Telefon: 202-2395

VADÁSZOK, HALÁSZOK, 
KERESKEDŐK FIGYELEM!

Bundeswehr és magyar katonai ruhák, eszközök, 
hálózsákok vadászok, halászok és viszonteladók részére 

nagy választékban eladók raktárainkban.

BOLT BT. RAKTÁRAK:

Szolnok, Vízügy SE Sportte lep Tel.: 56/74-455
M iskolc, Salétrom  u. 30. Tel.: 46/382-826
Debrecen. Faárubolt, Rákóczi u. 12. Tel.: 52/13-541
Szeged, Fó fasor 66. Tel.: 62/55-392
Pécs-Málom, Pintér I. u. 1.
Érd, Tulipán u. 21.

SLÁG ERA JÁ NLATO K:

B u nd esw eh r hálózsák huzatta l 
B u nd esw eh r hálózsák belső  
B u nd esw eh r ing (használt) 
T e re p ta rk a  o vera ll (ú j)
M a g y a r tis z ti szíj (használt) 
N é m e t gyako rló , zö ld  (ú j)

2000 F t/db  
1200 F t/db  

125 F t/db  
1500 F t/d b  

150 F t/d b  
1100 F t/g arn .

■  K ü lfö ld i és b e lfö ld i vadászatszervezés
■  V adász és fegyverism ereti vizsga elő 

készítő  ta n fo ly am o k
■  K ü lkeresked e lm i ügyletek  bonyolítása  

C ím ü n k : 1051 B p ., N á d o r u. 34. 

T e le fo n : 111 -9608 , T e le fa x :  131-4790

ÖNVÉDELMI ÉS FEGYVER SZAKÜZLET
Értesítjük kedves vásárlóinkat és ügyfeleinket, hogy:

ÖNVÉDELMI ESZKÖZÖK ÉS FEGYVEREK, GÁZPISZTOLYOK. GÁZSPRAY-K.
Ú J ÉS HASZNÁLT VADÁSZFEGYVEREK,

OPTIKAI ESZKÖZÖK ÉS SZERELÉKEI, VADÁSZ FELSZERELÉSEK 
új és bizományosi átvételével, forgalmazásával állunk az Önök rendelkezésére 

1056 BUDAPEST V., Szerb u. 17. 
____________________________ TELEFON: 117-6404____________________________

Ö N V É D E L M I  Í S  F E G Y V E R  
S Z A K Ü Z L E T



Ha m ezőgazdasági 
vagy erdei vadkár, 

akkor villanypásztor 
Ha villanypásztor, akkor 

HUBERTUS.

A  honosított francia  
vadkárelháritási technológia  

csaknem  százszázalékos védelm et 
nyújt, mégis olcsó! Ahol m ár 

ismerik, csak ezt a technológiát 
használják. Több m int 50 

referenciaterület!
A francia LACME villanypásztorokat 

M agyarországon a HUBERTUS  
forgalm azza.

Címünk: 1054 Bp.. N ádor u. 34. 
Telefon: 111 9608, 
Telefax: 131 4790.
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Gratulálunk a szervezőknek

az 1  sikeres
megrendezéséhez!

Köszönjük látogató inknak a puskáink, 
p iszto lyaink iránti élénk érdeklődésüket.

KÜLÖNLEGES PIACBEVEZETÉSI 
ÁRAJÁNLATUNK:

10% ÁRENGEDM ÉNY
1992. SZEPTEMBER 30-ig.
KERESSE A SZAKKERESKEDŐKNÉL!

j  Vadasz-Horgász Áruház

A HUNNIA 
A VADÁSZATSZERVEZÉS 

J0KERE!
Mindig előfordulhat, hogy a vendég az utolsó pillanatban lemondja 

a vadászatot... ilyenkor is forduljon hozzánk, segitunk. hogy ne 
maradjon el az árbevétel!

8640 Fonyód, Vitorlás út 34. 
Telefon: 85/60-161, 61-261, 61-264, 61-265 

Telefax: 85/61-262 
Telex: 22-3817

Hegyeshalom  és Bécs között.

M o rfb a n  az első kanyarban
érdemes betérni a G E R H A R D  N A G Y  áruházba
Fegyverek, kerékpárok, m opedek, textíliák, horgászcikkek, kertészeti 
ós barkácsgépek, sportszerek, élelm iszerek nagy választékban •  O l
csó árak -  árengedm ények! •  Nyitva. 7 -12  ós 14-18  óra között 
Csütörtökön és szom baton csak délelőtt, vasárnap zárva.



Die Nr. 1 in Sachen Jagdreisen
Zentra le: H-1014 Budapest, Úri u. 35 Burgviertel,

©  +  FAX: (36-11) 559-796 TELEX: 22-2237 
Filiale Ostungarn: H-5540 Szarvas, Vajda Péter u. 25.

@  +  FAX: (36-67) 13 301
VADDISZNÓ EGVÉNI VAD ÁSZAT

VADKAN Agyarhossz DM DM/1 mm 
-12.00 cm 600

12.01-14 00 cm 750
U.01-16.00 cm 1000
16.01-18.00 cm 1400
18.01-20.00 cm 2260
20.01-22.00 cm 3260
22.01- 4860 
Koca (50 kg felett)
S«jWó (21 és 60 kg kozott)
Malac (20 kg-ig)

VADDISZNÓ  TERELÓVADÁSZAT

f«Felár/f ó/nap DM 200 
V a d k a n  lo lovos

Vadkan sebzése

+ 43 
+ 50 
+ 80 
+119 

400 
100 
100 
250

12.00-18.00 cm
18.01- 
Koca 
Suldó 
Malac

VADDISZNÓ  HAJTÓ VADASZAT
18 fótöl)
Felár/fó/nap DM 300

10 db felett 
DM500

Vadkan leloves 
agyarhossz
12.00-18.00 cm
18.01- 
Koca 
SGtdó 
Malac

20 db felett 
DM 750

VÁRJUK FELAJÁNLÁSAIKAT!
Ne bőgjön, ha nincs vendége -  segít Önnek a HUNGÁRIÁN VIP-SERVICE

uoturist

HÍRADÓ
1024 Budapest. Retek u. 34. 

Tel.: 115-2403. 135-2313. Fax: 135-2356. Tx.: 22-7800

SZARVAS
Bikaagancssuly
2.00 kg-ig
2.00 kg felett
3.00 kg felett
4.00 kg felett
5.00 kg felett
6.00 kg felett 
7.50 kg felett
9.00 kg felett

10.00 kg folett

LEIÖVÉSI OÍJ (DM)
790.- 
950.- 

1280.- 
1690.- 
2290.-
2690. — +  1.20/g 
4 4 9 0 .-+  1.60/g 
6890.- +  2.90/g 
9790. — +  5.50/g

Október 16 atol a bikák lelovési dijai a lentiek 10% kai csökkentett értéke.
Az agancs mérésé 24 órával a krfózés után történik, nagykoponyával 
ÉRMES FELÁR NINCS!
B ikasebzés: a becsült súly alapján számított d ij 50% a.
B ikah ibázás: 280. -+ 2 5 %  áfa
Szarvastehén -. u nolelovesi díj 220. —

hibazas 4 o ! -  +  25%áfa
Szarvasborju lelóvesi d i| 90.—

hibazas 1 6 . - +  25% ófa
sebzés a lelovési d ij 50%-a

A vadasztarsaságnak a fenti markaarak napi valutavételi szorzóval kapott Ft ellenér
tekét írjuk *óva, és ebból 17% közvetítői jutalékot vonunk le. melyben benne fogla lta
tik az ügynöki jutalék is

A H U N T U R IS T  H ÍR A D Ó  a V A D Á SZLA P m inden szám ában ezen  
az oldalon található, hogy a legfontosabb inform ációkat közölhes
sük Önökkel.

STEFAN ES GERD
Kereskedelm i Kft.

VADÁSZBOLT
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. 

Kereskedők Háza I. em elet

vadászfegyverek •  vadászati felszerelések 

önvédelmi fegyverek •  lőszerek 

fegyverek bizományosi árusítása

Nyitva tartás hétköznap: 8-17 óráig 
szombaton: 9-12 óráig

i i f f

VADASZAUTO CSŐRLŐVEL!
Európa-szerte egyre divatosabb, hogy aki teheti, terepjáróval közle
kedik a városban, országúton egyaránt. Nálunk is m ind gyakrabban  
tűnnek fel a terepjárók civil autóként. Am i a vadászautónkat igazán  
vadásziassá te s z i. . .  a m entó ö tle t, azaz a S U P ER W IN C H  csörlő, 
am elynek széles skáláját kínáljuk a m agyar vadászoknak.

Az Országos M agyar Vadászati Védegylet Sportlövő B izottságá
nak és a Vadászok és Term észetvédők Közép-m agyarországi S zö
vetsége sportlövő tagozatának hírei a nagytétényi vadászlótérról: 
A  lőtér sörétes fegyverrel való gyakorlás céljaira a fegyvertartási 
engedéllyel rendelkezők számára m inden hónap utolsó péntekén  
12 órától nyitva áll.

ROTTEDÍJ: 

A LŐTÉR LŐSZERÉVEL 1200 Ft 
HOZOTT LŐSZERREL 600 Ft

Jelentkezés a helyszínen Gál Ferenc lötérparancsnoknál. Csopor
tos jelentkezés esetén (min. 10 fó) e ltérd  időpont is lehetséges. 
Jelentkezés: 131-4790 telefonon.

Kézi kapcso lású , 12 vo lto s . 12 m é te r Távkapcso lású . 12 vo lto s , 12 m é te r
hosszú kö té lle l. 887 k ilo g ra m m  te lje -  hosszú kö té lle l. 1060 k ilo g ra m m  tel*
s itm é n n ye l jes itm en n ye l.
Á ra : á fáva l e g yü tt 70 900 Ft Á ra : á fáva l e g y ü tt 88 600 Ft

A  b e m u ta to tt  c s ö rlö k  m ű szak i a d a ta iró l, szerv izszo lg á la tu n k ró l 
ós a ta r to z é k o k ró l készségeson  ad u n k  fe lv ilá g o s ítá s t  

az é rd o k lő d ő kn o k .

AUTÓKERESKEDELMI* KFT. 
CÁR TRADING CO. LTD.

T e le fo n  129 4288. 149 5360. B u d a p e s t X III.. G ogo l u 13. T e le fax : 149 4735

M Ű K É  fi



Kereskedelmi ártájékoztató
Fegyverlampa Ft Kercsóiampa Ft

M0M SOKKOLÓ EGYÉB

Kcttner Nimród 
Budapest 7300 -

magyar 3600 
akkuval 

töltővel 9100

Magl.te 4600. Accului 5700, 
Kettner 20 W. Ha'ogen 

9900 14 500. nemet 2990 9600

Aranyi ácan 
Budapest woo • -

Arzenál
Budapest 6000 6600 a

.Ágoston* 2000 
magyar 4500

Relle*
Budapest

aUuvai
6600 • •

Parforce
Budapest

H»dveg.‘ 
$000 10000

Secert Hubc'tus 
Gyór - e*x>

.Ágoston” 2200 
magyar 3000 5000 

orosz 2600

DURACEll 1300-2700 
amer.ko. 2100-3750 

(6 fele)

KATÁI
Orosháza

akkuval
7200

magyar 4400
-

PALLAS
Eger _

aUuvai
6900

.Tószegi' 2100 4000 
orosz 2900 95-3900

Hubertus
Szombathely 7200

.Legeod" 
amerikai 2900 4500 Legond 2000-6000

Szent Hubertus 
Kaposvat 3750

.Fcnyvetó' 4S50 
magyar 2000 2700

ÉLETKÉP
RECEPTEK

VADKACSASÜLT 
ZÖLDBORSÓS RIZZSEL

H ozzávalók: 2-3 vadkacsa, 4 
evőkanál olaj, 1 nagy lila  hagy
ma, 1 db c itrom , 3 szem  szegfű 
bors, ő rö lt bors, kevós m a jo 
ránna, só; 2 db alm a, 1 evő ka 
nál móz, 3-4 szem  kapribogyó, 1 
poharas to jfö l, 1 bögre rizs, 1 
csom ag m ire lit zöldborsó  
(vagy 25 dkg friss), ocotes pap
rika  és ece tes  csem egeuborka  
szükség szerint.

A vadkacsát szárazon megtisztít
juk, kissé leperzseljük, megmos
suk. majd a belsejét kiszedjük, új
ból megmossuk és alaposan lecse
pegtetjük. Jénai tálba 4 evőkanál 
olajat teszünk, a karikára vágott lila 
hagymát, 2 evőkanál citromlevet, 
3-4 evőkanál vizet. 3 szem szegfű- 
borsot (az egyiket összetörve!), és 
egy citromhéjkarikát.

A kacsákat kivül kevés őrölt 
borssal, belül majoránnával jól be
dörzsöljük, majd megsózzuk. Ha 
van rajta zsírréteg, azt bevagdos
suk. Belsejébe tesszük a két felsze
letelt almát, és a jénai tálba helyez
zük Előmelegített sütőbe tesszük, 
és szép pirosra sütjük. Ha puha, 
feldarabolva tálra rakjuk és meleg 
helyen tartjuk, amíg a mártást elké
szítjük.

A pecsenyelébe 2 evőkanál lisz
tet teszünk, megpirítjuk. 1 evőkanál 
mézzel, majoránnával, aprított kap- 
ribogyóval fűszerezzük. Utána tej
fölt adunk hozzá, azzal is összefor
raljuk és külön tálkában asztalra 
adjuk.

Zöldborsós rizzsel tálaljuk. Sava
nyúságnak ecetes paprikát vagy 
uborkát adunk hozzá.

TEJFÖLÖS VADKACSA
H ozzávalók: 3 vadkacsa, 1 c it 
rom , 2 gerezd fo kh ag ym a, 3 db 
szegfűbors, só; 1 poharas te j 
fö l, 1 db lila hagym a, 2 db p e t
rezse lyem gyökér, 2 db sárgaré
pa, 20 dkg  fü s tö lt szalonna, 3 
evőkanál liszt, kevés ő rö lt 
bors, 5 evőkanál o la j, 3 dl bor, 1 
db tyúkhúsleveskocka .

A vadkacsákat megnyúzzuk, jól 
megmossuk, belsejét kiszedjük, 
citromos hideg vízben fél órát áz
tatjuk, majd lecsepegtetjük.

A füstölt szalonnát felaprítjuk és 
kisütjük, majd jénai tálba ontjuk a 
zsírját és 3 evőkanál olajat. Belete
szünk még 3 gerezd fokhagymát, 
majoránnát, 3 szem összetört szeg- 
fúborsot. A kacsákat besózzuk és 
borsozzuk, majd a sütőben 20-25 
percig sütjük. Ezután kivesszük a

sütőből, és ha kihűlt, a mellét és 
combját leszedjük. A mártás elké
szülte után belehelyezzük a com
bokat és a mellet, majd lassú túzön 
kevergetve pároljuk. Ha puha. tálba 
rakjuk és 8Z elkészített mártással 
leöntjük.
A mártás készítése: a vadkacsák 
aprólékját, hátát kisebb darabokra 
vágjuk és a felapritott zöldséggel 2 
evőkanál olajon kevés vízzel dinsz- 
teljük. Ha megpuhult, kevés liszttel 
meghintjük. 3 dl vízzel (beletéve a 
tyúkhúsleveskockát) és 3 dl borral 
felforraljuk. Két citromhéjkarikát 
teszünk még bele. majd a tejföllel 
és két evőkanál citromlével újra fel
forraljuk. Leszűrjük, a húsra öntjük.

Burgonyagombóccal tálaljuk.

Dr. N agyné Lendvay G abriella

VÍZSZINTES: 1. Nikolaus Lenau, M a 
gyarországon született osztrák költő 
(1802-1850) Nádi dalok című verscik
lusának egyik szakaszát idézzük 
Hárs Ernő fordításában. Az első sor.
6. Ászokhordó dugója. 11. Sárga vagy 
fehér pillangós virágú, kis levelű cser
je. 12. Előidéző. 14. Paradicsom, de 
nem lehet belőle levest fózni. 15. A ne
gyedik verssor folytatása. 16. Nagy
család, főleg Skóciában. 18. Sápadni 
kezdi 19. A teljes ábécé kezdete. 20. 
Alól. 21. Északi iparváros. 22. Ver. 24. 
Inkább másiknak a tetejére (két szól). 
26. Magot szór. 27. Német király. 30. 
Szög közepe! 31. A Yucatan-félsziget 
óslakója. 33. Kiváló kardvívónk (Péter). 
35. Kétes! 37. ...-b ingó rózsaszál; 
mondóka. 39. Zémire és . . Ludwig 
Spohr operája. 41. Kiváló színművész 
(Lajos, Í1985). 43. Kellemes, édes. sze
líd spanyolul (LENE). 45. Európa Kupa. 
46. Évszak. 47. Golda . . izraeli politi- 
kusnó volt. 49. Vérfaktor. 51. Sértetlen.

52. Kodály 1929-ben irt gyermekkari 
műve 55. Háromtagú zenei együttes. 
57 A dúr skála alaphangja 58 Erő 
sebb épület. 59. Titkolt.
FÜGGŐLEGES: 1. A versidézet máso
dik sora. 2. Gyáva, kishítú németül 
(ZAG). 3. Szüló. 4. A szomszéd állam
ban lakó. 5. Távtartó része! 7 Sulfur. 8 
Ady álneve. 9. A  negyedik sor befeje 
ző szava. 10. A harmadik verssor 
hosszabb, befojoző része. 13 Csatta 
nó. 17. A harmadik sor első szava. 21. 
Védelmez. 23. Növény része. 25. Ho
mogén. 28. Üres nemi 29. Német bele 
egyezés. 32. Argentum. 34. Gyomor
ban vanl 36. Csak a . . .  emlékezem! 
(egykori sláger). 38. A negyedik sor 
első szava. 40. Helyrag. 42. Tova. 44. 
Izomban rejlik. 48. . . .  end; vége. 50 
Magasság, csúcs németül (HÖHE). 52 
A holló költője. 53. SKJ. 54. Szemmel 
érzékel. 56. Olasz himnemú névelő.

Zábó Gyuláné

HÍREK
Balatonfúzfón augusztus 8-án megyei lövészversenyt rendeznek vadászoknak 
trapp és skeet számokban. Nevezési díj 500 Ft, reggel fél nyolctól várják a jelent
kezőket.

*  *  *

A Szombathely oladi lőtéren, augusztus 15-én megyei lovészversenyt tartanak 
toronykakas, trapp és skeet számokban. Jelentkezés reggel nyolc órától.

Belföldi bérvadásztatási árak
Gimszarvasbika elejtése szeptember 1-jótól január 31-ig: a Balatonfelvidéki, a 
Mecseki, a Somogyi, a Vértesi, a Zalai Erdó- és Fafeldolgozó Gazdaság, a Ge- 
menci, a Gyulaji, a Mezóföldi Állami Erdó- és Vadgazdaság területén azonos 
áron lóheti meg gímszarvasbikáját a hazai vadász. Egy 5 kg-os bikáért 25 ezer Ft- 
ot, egy 8 kg-os bikáért 178 ezer Ft-ot, egy 10 kg-os bikáért 558 ezer Ft-ot kell f i
zetni.

A Veszprémi Erdőgazdaság I., II., III. osztályú vadászterületein az 5 kg-os 
szarvasbika ele-tése 24 ezer, 20 ezer, 14 ezer Ft-ba. a 8 kg-os bika 122 ezer, 115 
ezer, 110 ezer Ft-ba kerül (a 10 kg-os bika elejtési árát az árjegyzékük nem tartal
mazza).

A Mavad Rt. belföldi árjegyzéke alapján az 5 kg-os bika elejtése 34 850 Ft-ba, a 
8 kg-os bika 198 400 Ft-ba. a 10 kg-os bika pedig 558 ezer Ft-ba kerül a hazai va
dásznak.

A megadott árjegyzékekből egyértelműen kitűnik, hogy lényeges árnövekedés 
a 7 kg-ot meghaladó trófeasúly esetén tapasztalható, mivel fél kilogrammos 
agancssúly-emelkedés 40-50 százalékos áremelkedéssel jár.
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HÍ REK
..Elkelt" a nagy hirú Balatonnagybereki 
Á llam i Gazdaság, kü lfö ld i cég vásáro l
ta meg. am elyik e lsősorban b»oterme- 
léssel foglalkozik. A  fe lügye le ti szer
vek. külön eseti engedéllyel, a gazda 
ság vadászati jogá t is á tengedték a ve 
vöknek

•
A Kemecseí Á llam i Gazdaság terü leté- 
bő! két ú j vadásztársaság alakuláséval. 
10 ezer hektár vadászterületen m ár az 
u j „tu la jdonosok" gazdálkodnak Ezzel 
egy hosszú, kem ény csatározás végé
re kerü lt pont. am elyet a helyi lakosok 
vívtak a különböző hivatalokkal

Visszakapta régen e lve tt te rü le té t a 
fadd i vadásztársaság A nagyobbrészt 
á rtéri erdőkkel b o rito tt te rü le te t sok 
évvel ezelőtt, hata lm i szóval és .egyet 
é rté sse r vette  el a társaságtól a Go 
m enci EVAG Ugyanilyen sikereket 
m ondhat magáénak a Bátaszéki társa 
ság is. te rü le tük e lve tt részét a gazda
ság visszaadta

Úgy hírlik, hiába te tt eredm ényes vizs 
gat Grósz Károly. M edgyesy Pcter és 
Faluvegi Lajos, a fegyvertartási enge 
délyt m egsem  kapták meg Az e lső fo 
kú e lu tasító  határozat indoka az. hogy

nem biztonságos a fegyver elóirássze- 
rú tartása.

Az országban először végre gondo ltak 
az utak tervezői a vadra is. Az új 5-ös 
autópályára az UVATERV elkészítette 
a vadátjárók te rve it is, am elyek segítik 
az óz. szarvas, vaddisznó ba lese tm en
tes átkelését. Természetesen ezzel 
várhatóan csökkennek a személyi sé 
rülések ós a b iz tosító  részéről k ifize 
te tt kártérítések is.

M egalakult Kom árom -Esztergom  m e
gyében a Független Vadászszövetség. 
Az ú j szervezetet a cégbíróság még 
nem jegyezte be. de tevékenységüket, 
am ely a hírek szerint e lsősorban a b é r
kilövök helyzetén kíván segíteni, m eg 
kezdték.

A FeHoVa nak köszönhetően a M a 
gyar Polgárifegyver Szakszövetség 
létszáma tizenkét új taggal bővült. 
Jelenleg a szövetség részt vesz a 
számítógépes fegyvernyilvántartás 
kialakításában. Legfőbb céljuk az év 
végéig kimunkálásra kerülő fegyver- 
törvény-tervezet egyeztető tárgyalá
saiban való intenzív részvétel illotve 
a kereskedelmi szakmai kor érdekei
nek képviselete.

APRÓVADAS REMÉNYEINK
Az idén nem kell a szomszédba szaladgálni annak, akinek van 6-7 hetes fácáncsi
bé je Az eddigiekhez képest m eg fo rdu lt a helyzet és keresleti p iac alakult ki. 
am ely egyérte lm űen növelte az árakat is. A  törvényvárás okozta lé tb izonyta lan
ságok csökkente tték a tenyésztési kedvet, kevesebben vállalkoztak a nevelésre, 
és zömében csak annyi naposcsibét vásároltak, nevettek fe l. amennyi saját szük
ségletre ke lle tt Oka vo lt ennek az e lm ú lt években m egszokott kínálati piac. am i
kor szinte „rasu lt" a madár a nevelést végzőkre és jószerin t házalásra kényszerí
tene  őket a lanyha vásárlói igény Ennek úgy tűnik. egy időre  vége. és m ost 
ugyancsak a nyakába kell vennie az országot annak, aki fácánt akar vásárolni. 
Ara 210 260 fo rin t, ahogy m ondják, k it. hogyan lehet becsapni.

Szerencsére á lta lános tapasztalat, hogy a term észetes szaporulatra nem tehot 
panasz, az idő járás kedvezett a kotlós után já ró  fácáncsibóknek. sót a mezei 
nyúlfiak szép száma is jó  apróvadas idényt igéc

PRO MEMÓRIÁM

DR. VÁRNAI JÁNOS
(1937-1992)
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Ism ét súlyos veszteség érte  a m a
gyar vadásztársadalm at! M eghalt 
dr. Várnai János, a M agyar V éreb
egylet elnöke. Orvosnak tanult, k i
vá ló  sebészszakorvos le tt belőle, 
de igazi hivatásának m indig a va 
dászatot ta rto tta  Ezért végezte el a 
Mavosz Felsőfokú Vadgazdasági 
Tanfolyam át is Nem vágyott jó l jö 
vedelm ező orvosi korzotre. klinikai, 
vagy kórházi sebészetre, csak mén- 
tóorvos m aradt, hogy szolgálata le 
te ltéve l m inden szabadidejét a 
vadgazdálkodásnak, a vadászatnak 
szentelje. Kúlönös szenvedéllyel 
fog la lkozo tt a vadászkutyákkal Bár 
szerette szálkás tacs ijá t is, azon

ban szive inkább a vérebek fefé 
húzta. Hosszú éveken át vezette, 
m in t elnök, a M agyar Vérebegyle
tet. szervezte az e lő- ós fővizsgá
kat. a hazai ós nem zetközi véreb
versenyeket. Nemcsak itthon  is 
m erték. hanem Európa-szerte köz
tiszte le tben álló vérebes szakem 
bernek tarto tták.

Hosszú betegsége a la tt is -  m ig 
ereje engedte -  irányíto tta , seg íte t
te a verebegyle t é letét.

Sajnos az a la ttom os betegség 
erősebbnek b izonyu lt! Törékeny, 
szikár alakját, kedves, szakállas a r
cát. s híres hegyes vadászkalapját 
nem lá thatjuk többé ! E ltávozott az 
őrök vadászmezőkre!

Vadászbarátai, a dom bóvári va 
dásztársaságnak és a M agyar V é r
ebegyletnek tag ja i -  vérebeikkel 
együ tt - ,  va lam int szám talan tisz te 
lője. szakadó esőben ós jégverés
ben kitartva, ha llgatták a búcsúzta
tó  beszédeket A  m ennydörgést és 
v illám lást csak vadásztársai disz- 
sortúze tö rte  meg. m ajd a vadász- 
kürtökön e lfú jt .V ége a vadászat
nak" ós a .N agy h a la li' tuda tták ve- 
lúnk. hogy egy kedves vadászbará* 
tunkkal ism ét szegényebbek le t
tünk!

Dr. Györffy Lajo*

Irodalmi pályázatunk 
eredménye

Lapunk áprilisi számúban meghirdetett irodalmi pályázatra 
23 szerző 58 müve érkezett határidőn belül. A pályázatokat 
háromtagú zsűri bírálta el, a kiírási szempontok alapján. A  bí
rálat során -  és ez számunkra is tanulság -  a jövőben szüksé
ges a témakörök és kategóriák pontosítása, valamint az, hogy 
egy-egy szerző hány pályamunkával versenyezhet. Az elbírá
lás során igyekeztünk a legjobb tudásunk szerint vadászati, 
természetvédelmi és irodalmi szempontokat figyelembe venni, 
amely esetenként nem kevés nehézséget okozott. A nem díja
zott írások egy részét a későbbiek során honoráriumért fogjuk 
közölni.

A zsűri az első és második díjat összevonva D Ü C Z  I.Á S Z -  
I.Ó  Brémai muzsikusok című novellájának adta.

Bodor M ik lós: Március
Farkas M ik lós: Vadászok, vaddisznók
Vigh Tamás: Koca és suta

című munkáját nem kevés vita után sorolta a díjazottak 
közé. 10-10 ezer forinttal ismerve el törekvéseiket.

A z érdekelteket levélben külön is értesítjük, a díjak átadásá
ra a szeptember 19-i Országos Vadásznap rendezvényén kerül 
sor.

Nagy Domokos Imre,
a zsűri elnöke
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