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AJÁNDÉK,
KARÁCSONYRA

Külföldi és hazai vadászati szakem
berek, tisztségviselők, hivatásos és 
sportvadászok, valamint az elektro
nikus és írott sajtó munkatársainak 
izgatott csoportja gyülekezett a 
C .l.C . Trófea Bizottságának nem
zetközi zsűrizésére november 23-án 
délután. Abádszalókon. a Hubertus 
Vadásztársaság vadászházában.

Ahogy mondják, volt valami a le
vegőben. hiszen vadászati közéle
tünk kiemelkedő jelentőségű napját 
köszönthették a mindvégig rendkí
vüli igényességgel muzsikáló szol
noki kürtösök. A  zsűri munkájának 
méltó keretet adott, hogy mindig 
annak a vadfajnak a szignálját fúj
ták. amelynek bírálatát a nemzetkö
zi bizottság éppen befejezte. Nem 
volt kicsi a tét, hiszen mindenki az 
abádszalóki „álombak”  gyönyörű 
trófeájának eredményét várta, h i
szen így a végleges pontszámmal 
kerül majd be a vadászat történe
lemkönyvébe. őszintén szólva nem 
is ment könnyen, volt vita. ellenvé
lemény bőven, amig felszállt a kép
zeletbeli füst és megszületett a vég
eredmény, amelyet olyan sokan 
vártak.

230,75 pont, Magyarország eddig 
ismeri legjobb özbakjának agancsá
ban gyönyörködhettünk! Csaknem 
három évtizedet kellett várni a mar- 
tonvásári bak lekörözéséhez, és eb
ben csak egyetlen ürömesepp az, 
hogy - sajnos - a svédországi világ
rekord még mindig jobb. Szépség
ben, arányosságban, formában vi
szont ezzel az aganccsal nem lehet

versenyezni, ezt senki nem vitathat
ja. Mindennél ékesebben bizonyít
ja, hogy hazai vadgazdálkodási el
veink jók, a fegyelmezetten és kitar
tóan végzett munka meghozza a 
gyümölcsét.

A  nemzetközi trófeabíráló bizott
ság elnöke Veljko Variéak (Szlové
nia), tagjai: Jozef Hromas (Csehor
szág), Annibalc Drobnig (Olaszor
szág) Bo Thelander (Svédország), 
valamint Szidnai László és Bognár 
Gábor (Magyarország) voltak. 
Részt vett még a zsűri munkájában 
Wemer Trense (Németország) a 
C .l.C . főtitkara és Váry József, a 
Nemzetközi Vadászati Tanács tagja 
is. A hazai őzbakrekord bírálata 
után került sor egy igazi vadászat
történeti érdekességre. G ró f Szé
chenyi Pál száz évvel ezelőtt Lábo- 
don ejtett őzbakjának fejdíszét bí
rálták, amelyet Ivusza Tamás vezér- 
igazgató és Galamb Gábor vadá
szati igazgató „kísért utolsó útjára". 
Az 1893-ban terítékre került őzbak 
agancsa 5S4 grammot nyomott a 
mérlegen és a maga 178,43 pontjá
val az utókor előtt is tekintélyt pa
rancsoló. A múlt és a jelen furcsa 
találkozása a jelenlévőknek arra is 
felhívta a figyelmét, hogy bármeny
nyit is forduljon a történelem kere
ke. a jelen vadászgenerációja 
ugyanolyan felelősséggel tartozik 
az utókornak, amennyivel nagyhírű 
elődeink, akik mindezeket örökül 
hagyták. Olyan örökséget hagytak

(Folytatás a 3. oldalon}

INGYEN ADJUK 
A LAPOT

minden olyan hivatásos vadásznak, akinek a vadásztársasága csoportos tag és címjegyzéket mellékel
ve tagonként 600 forintot befizet az Agrobank 219-98629/9600 5040 számlaszámra. A címjegyzékre kü
lön kérjük feltüntetni a hivatásos vadász(ok) címét. Egyéni előfizetőink lapunkat rózsaszínű postai 
utalványon rendelhetik meg, 600 forintért a jövő évre a Vadászati Kulturális egyesület címén: 1245 Bu 
dapest. Pf 1209.
A  V A D Á S Z L A P  A  V A D Á S Z O K  K O M P E T E N C I Á J A !

Minden kedves olvasónknak  
és vadásztársunknak  

kellemes karácsonyi ünnepeket 
és eredményekben gazdag, 

boldog újévet kívánunk!



SZER K ESZT Ő I
ÜZENETEK

Reményffy László, Eger: .. . .N a 
gyon igaza van Wontzely Dénesnek. 
amikor múlt havi számukban a külföl
diek bcrvadászata körüli bürokrácia, 
korülmenyeskedés miatt bosszanko
dott.
Levelében viszont találtam más véle
ményt is. amellyel ellentétben nekem 
más tapasztalataim vannak. Az idei 
rossz bógést ugyanis - egyebek között
- azzal is magyarázta, hogy ha nincs 
tehén, minek bógiön a bika?
Nekem éppen ennek az ellenkezőjét 
volt szerencsém tapasztalni Ahol ke
vés a tehén, ott harsányan bőgnek, ész 
nélkül rohangálnak, verekednek a bi
kák. Ahol pedig sok a tehén, ott unot
tan ballag 8-10 tehene után a bika. hol
mi vetélytársaktöl mit sem zavartatva, 
örülnek, ha észrevételeim közreadásá
val hozzájárulhatnék a zalai és a mát
rai, bükki szarvasok közötti különbsé
gek feltárásához.

A  m i olvasatunkban -  és semmi mást 
nem akartunk kibetüzni -  levélírónk a/t 
irta. hogy akadtak stép számmal olyan 
területek, ahol bőgéskor nem volt te
hén. M ég kevés sem. Erről szólt a hoz
zászólás. no meg a kapzsiságról, 
amely megjegyzésekkel bízvást egyet 
lehet érteni, mert az eredmények is 
ezeket bizonyították. Isten óvjon min
denkit bármiféle általánosítástól, or
szágos átlagoktól. Ha ugyanis az or- 
szág egyik felében jó a bógés. harsog 
az erdó. a másikban csöndes a szep
tember. ezt csak a statisztikusok ne
vezhetik országos átlagban .közepes’ 
bógésnek. Ez azonban nem segit sem  
a vendégen, sem  a kísérőjén. Hiába, a 
vadászat már csak ilyen... Egyébként, 
ha valaki keres, találhat különbségeket 
a mátrai és a zalai szarvasok között, de 
nem éppen a bógési szokásaikban, 
vagy netán vérmérsékletükben, lévén 
ezek egyedi tulajdonságok. Közöttünk 
is akad. aki egyet halálosan un. két-hé- 
rom másikén meg epedezik

D r. Kutnyánszky Gyula. Pécs:
....Sok  félinformáciö. téves elképze
lés van a fejekben a vadőrök, hivatá
sos vadászok (ogait. intézkedési lehe
tőségeit illetően. A hivatásos vadászok 
vad- és területvédelemmel kapcsola
tos feladatai a 8/1993. jl. 30 ) FM ren
deletben vannak leírva (az eskü szöve
ge is) Mivel a rendelet nem tér ki arra, 
hogy a hivatásos vadászt milyen jog- 
védelem illeti intézkedése során, ez

A u to p o ln t
3300 forint T e l: 175 327

irényzék eladó.

P a tá t  á lla to k n a k  s*ntaségra hatásos ka 
nócs eladó Tel 175-3275.

V ásá ro lo k  m á tyássx a jkó t 260. tókésrécét 
(gácsért) 260. csörgő, böjti, fütyülő és barát
réce gácsérokat 300. erdei szalonkát 400. 
szurka foglyot 400 Ft/db. Fagyasztott exp
ressz csomagot veszek á t' Fizetés utólag, 
postai utalványon! Szabó Oezsó. 8600 Nagy 
kamzsa. Levente u. 7.

V ad ászk ó n yvak . régi és új kiadásüak gyűj
tőknek eladó Kegyes Pél. 1025 Bp.. A li u 6 
T e l: 135 9204

V ad ásza tró l, vadászható állatokról, va 
dászfegyverekről szóló használt könyveket 
vásárolnék Gróf István Attila. 6239 Császár 
töltés. Kossuth u. 11.

A  D iana A n tikváriu m  a jén la ta : Csathó Kál
mán: Vadászzsékmany 1940 I. kiadés. Kitten 
berger Kálmán Vadász ás gyújtóúton Kelet- 
Afnkéban 1927 I. luadés. Kmenberger K.: A 
megváltozott Afrika 1930 I. kiadás, br. Huszér 
László Kwaheri {afrikai vadásznapló) 1929 gr. 
Apponyi Hennk. ü ti és vadásznaplóm Indiából

adhat okot félreértelmezésekre. Az üj 
vadászati szabályzatban konkretizálni 
kellene, hogy a hivatasos vadászt in
tézkedése során a hivatalos személyre 
vonatkozó jogvédelem megilleti. A 
rendőrség tagjának a szolgálati sza
bályzat teszi kötelezővé a jogellenes 
cselekmenyek feltételezésénél is az in
tézkedést A hivatásos vadászok irá- 
nyitói terjesztik - ki tudja miért - azt a 
.kialakított" állásfoglalást, hogy nincs 
joguk igazoltatni, intézkedni, pedig ezt 
az FM rendelet irja elő kötelezően A 
fegyvertartással rendelkezők, ha a te
rületet bérlő engedélyével nem rendel
keznek és vadásznak, egyértelműen el
követik a jogosulatlan vadászat bűn
cselekményét A tartási engedéllyel 
nem rendelkezők ezen felül elkövetik a 
fegyverrel és lőszerrel való visszaélés 
bűntettét A vadban okozott kárral 
összevonva - halmazati bűncselek
ményként - még a tulajdonban is kárt 
okoznak. Jogilag ilyen sző. hogy orv
vadászat. nincs. Ez csak vadászati mű
szó. Ha van tartási engedélye és jogo
sulatlanul vadászik, ha nincs engedé
lye fegyvertartásra és vadászik, mind
két cselekmény jogellenes. Mit lehet 
ezen vitatni?
Jó  lenne, ha a gyakorlat’ is ilyen 
meggyózó volna, Es erről sem mi tehe
tünk.

Jármai Péter. Budapest: .... pár hó
nappal ezelőtt rendeltem meg az önök 
lapját, de a mai napig nem kapom, sőt 
az újságárusoknál is hiába keresem. 
Kérem, szíveskedjenek tájékoztatni, mi 
ennek az oka?...
Előfizetőink név- és címjegyzékét szá
mítógépen tartjuk nyilván. Részletesen 
utánanéztünk panaszának és örömmel 
közölhetjük, hogy a dolog megoldó
dott és visszamenőleg megküldjük 
azokat az újságokat, amelyre előfize
tett. A  gondot az okozta, hogy az ón 
kézírásának .megfejtéséhez' m ég egy 
szakképzett grafológus is kevés volna. 
A  világon semmi gondot sem okoz
tunk volna egymásnak, ha ön nyomta
tott betűkkel, olvashatóan tölti ki a 
postai utalványt. A z ön csekkjén egye
dül a keresztnevéből o .p "  volt egyér
telmű. a többi -  az irányítószám. lak
cím stb -  minden .olvasatban" más 
eredményt hozott. Szerencse, hogy 
reklamáló levelét géppel irta és ajánl
va adta fel. igy most mér minden kris
tálytiszta.

Mire szabad vadászni?
Szika és Djbovs/ky szarvasbika, tehén, ü d ő , borjú, giim/arvasbika 
selejt, tehén, ünö, borja, dámbika (érett, december 31-éig), selejt, 

tehén, ünő, borjú, mufionkos, jerke, bárány, vaddisznó, me/ei nyúl, 
fácánkakas, (tyúk csak a 2000 db-ot meghaladó kibocsátás esetén 
a teríték 20%-áig, a kibocsálóhely 1000 méter sugarú körzetében), 

fogoly (csak kibocsátott állományra, annak 40%-os mértékéig). Vetési 
lúd (búzásonként fejenként 4 db), tőkés-, böjti-, barát-, csörgőréce és 
szárcsa (személyenként legfeljebb 8 db), balkáni gerle, valamint az 

egész étben elejthető szőrmés és szárnyas kártevő fajok.

D E C E M B E R
Tétető, vagy Karácsony hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

lO O évatlagos 
hőmérséklete 
Celsius lokbon

8 Szerda 7.19 1553 1 09 12 31
9 Csütörtök 7 20 1553 2 25 1301 4.1

10 Pentek 721 1553 343 13 37 4.1
11 Szombat 7 22 1553 4 59 1420 2.9
12 VavArnap 7 23 1553 610 15 11 3.7
13 Hértó •  <027 7 24 1553 7 14 16 10 3.6
14 Kedd 7 24 15 53 808 1716 3.4
15 Szerda 7 25 15 53 8 52 1825 3.3
16 Csütörtök 726 15 54 927 1934 3.0
17 Péntek 727 1554 967 20 42 2.8
18 Szom bet 727 1554 10 22 21 47 2.4
19 V asárn ap 72$ 1555 10 46 22 51 2.3
20 Hértó l  23 2« 729 1555 11 07 23 53 2.3
21 Kedd 729 1555 11 29 -  - 2.3
22 Szerda 730 15 56 11 53 056 2.1
23 Csütörtök 730 1557 12 18 1 56 2.0
24 Péntek 730 15 57 1248 258 2.1
25 Szom bat 731 1558 1322 400 2.3
26 V a s im ip 7 31 15 58 1404 500 2.4
27 Hértó 7.31 1559 1453 556 2.3
28 Kedd 7 32 1600 1550 6 48 2.3
29 Szerda o oos 7.32 16 01 16 55 733 2.6
30 Csütörtök 732 16 02 1804 811 2.7
31 Péntek 732 16 03 19.16 845 2.4

JA N U Á R
Télhó, vagy Boldogasszony hava

1 Szom bat 732 16 03 20 30 915 1.9
2 V aaérnap 732 16 04 21 44 942 1.6
3 Hértó 732 1605 22 58 10 08 2.0
4 Kedd 732 16 06 — 10 35 2.0
5 Szerda t  101 732 16 08 013 11 04 1.6
6 Csütörtök 7 J1 1609 128 11 37 1.6
7 Pentek 7 J l 1610 243 12.15 1JS
8 Szom bat 731 16 11 354 13 01 1.6
9 V aaérnap 7 J1 1612 500 1355 1.0

10 Hértó 730 1613 5 67 1457 t fi
11 Kedd 730 1615 644 1604 14
12 Szerda •  010 729 1616 7 24 17 13 u
13 Csütörtök 7 29 1617 756 18 22 u
14 Pentek 7 28 1619 ■824 1929 u
15 Szom bat 7.28 1620 848 20 34 ?,7
IS V asém ap 7 27 1621 911 21 38 u
17 Hértó 726 16 23 933 22 40 1.4
18 Kedd 725 16 24 956 23 42 u
19 Szerda »  21 27 725 16 25 10 21 -  - 1.1
20 Csütörtök 7 24 16 27 1048 044 u

UihoW  - • ; Első negyed - >; Holdtölte - O. Utolso negyed - C

APROH1RDETES
é t a Himaláyából 1931. gr Széchenyi Zsig 
mond Csm 1940. gr Széchenyi Zs Nahar l-ll 
1940 I kiadás - és más Klasszikus vadászkony- 
vek nagy választékban Zsfcai Ütvén. 6900 Ma 
kó. Zrínyi u 34 Tel 66/411 661

M e g vé te lro  ajin lom  simaszórú magyar 
Vizsla, valamint labrador retriver szukáimat 
alapédomitv*
Sándor u 24
között 52/361 306

Cím: 4080 Hajdúnánás. Nagy 
Éles József. Tél.: 18 és 23 óra

B á rm ilye n  fa jta . 1 évnél fiatalabb, kotoré
kozásra alkalmas kutyát vennék, tk nélkül 
is Sürgés. Érd : 76/371-777 telefonon

T ízh e tes  welsh terrier kölyökkutyák eladok. 
O m : Belezne*. 8200 Veszprém . Ju tás  u. 8.

V adászó  szü lő k tő l róvidszó'ú német vizs
lák kaphatok' Szabó Attila. 6800 Hódmező
vásárhely. Ady £ u. 5.. T.: 62/346 968

W e ls h  te rr ie r kutyakolykok aktívan vadá
szó szülőktől eladok. Kiss György. 8800 
Nagykanizsa. Ráckert u. 2

K iv á ló  lő k é p e s té g ű  (BockdnIIinget) kere 
sek m egvételre, 16 os vagy 20-as sörétes 
csóvál. 7 x 66R nnagygolyós csóvál. 22 Hor

nét. vagy 0 22 long R ifle kisgotyös csóvei 
Ajánlatokat az alábbi telefonon várom 06- 
86/343-190 20 óra után

T örzskönyvezett, fültetövéit. 1993 augusz
tus 13-án született magyar vizsla kan es szuka 
ko+ykok eladók. Érd 26/330 130. Folhoffer

S te y r  M a n n lich e r. 243 W inchester. 6x42 
Swarovsky távcsövei új állapotban eladó 
Érd 85/330 845. 7-16 óráig

Ú j 7x t4 -ee cseh Mauser Luxus 6x42 es 
Zeiss távcsövei kedvező áron eladó Pataki 
János. 2373 Dabas Gyón. Örkényt u. 4

Olaax gyártm ányú , új 12 es bock sörétes 
fegyver, angol agyas, könnyű, alsókulcsos e l
adó lengyel. 53© Kunhegyes. Zádor u 17.

B e té tc s ő  0 22 es W  Magnum (Kneghoff) 
ZH cseh bockba szerelve, távcsövei eladó 
É rd : 27/311 422

7x64 co l. M a u se r S tu tz e n  (jugoszláv) 
6x42 Ze^ss távcsövei szerelt vadászfegyve
remet elcserélném  lehetótog 7 x 65 R/lo  cal 
vegyese sóvú vadászfegyverre, értékegyezte 
téssel Ugyanitt eladó Jé n a i Zeiss (Bm okulár) 
8x30. illetve 7x50 távcső T e l: 270

3333/678 Kedd 9-15 óráig, csütörtök: 12-15 
óráig

V ásá ro ln ék  12-+S, külsókakasos Tulát Ko
vács Olivér. Bercal. Petőfi u. 8

D rillin g  Sa u e r. 9.3x722/16/16 vadás/jele 
netekkel díszítve eladó. Érd . 22/372 532

E la d ó  egy 6 x 5 x 57 es M acnlicher schóna- 
uver fegyver. 6x42-es Ze.ss cértávcsövei, 
lámpával, kiváló állapotban íg y  új 
22 35 + 20 x 76 Magnum bockbűchs, vanábel 
céltávcsóvel Műnk t e l: 186 9588/279 mel 
lék délelőtt Deák József.

C ladó ó l  7.62-es golyós vadászfegyver, japán 
távcsövei, tartozékokkal, faragott tussal Ér 
deklódm: 271 3908 telefonon, dr Hatalyak.

12 es FN  B ro w n in g  B o ck  eladó Tel 118 
3696

V ad ásztá rsak  seg.tseget kérem* Csődudor 
m iatt leselejtezték FÉG  gyártmányú puská
mat. ezért m egvételre keresek egy duplago- 
»yós váltócsovet 7 x 65 R kaliberben A ján la
tokat .A  golyós váltócsoves' jeligére a szer
kesztőségbe küldjék.
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AJÁNDÉK, KARÁCSONYRA
(Folytatás az első oldalról)

ránk. amelynek elkótyavetyélése 
már nem vétek, hanem súlyos bűn 
volna.

Ezután került sor az év szarvasbi
káinak bírálatára, amelyek egyetlen 
vadászterületen, a Dél-somogyi 
Mezőgazdasági Kombinát lábodi 
vadászterületén kerültek terítékre.
A  13,51 kilós elemi őserőt sugárzó 
kapitális trófea 252,52, a 12,30 kilós 
agancs 241,60 pontot kapott. Saj
nos, az utóbbival történt meg, hogy 
az eredményhirdetés alatt magától, 
hatalmas robajjal zuhant a kőpad- 
lóra és az orrcsont darabokra tört.

A dámlapátosok között is akadt, 
amelyre minden magyar vadásszal 
együtt méltán lehetett büszke a bí
rálatot végigszurkoló Bartucz Péter, 
a Felsőtiszai E F A G  Guthi Erdésze
tének vezetője. A  pompás lapát 
végtére is nem sokkal maradt le a 
két évvel ezelőtt ugyancsak náluk 
terítékre került dám világrekord 
pontszámától. A  végeredmény:
219,41 pont, súlya 4.75 kilogramm.
A lábodiak dámbikája, 4.50 kilo
grammal 202.93 pontot kapott. So
kan először láttak közelről, bírálat 
közben bamamedve-koponyát. Az 
egyiket Bozóki László ejtette cl 
1990-ben Bikszádon (66,21 IP), a 
másikat az idén Bagó Dénes Réte- 
lakán (64.63 IP).

Df N tco lat Franco u ra t a  C .l.C . új alnókét. 
m agérkazésa ú tin  a rapulötéran aikarütt 

lanctavég ra kapra

Az ünnepélyes eredményhirde
téshez az alaphangot újfent a va
dászkürtösök adták meg. Veljko 
Variéak, a nemzetközi zsűri elnöke 
keresetlen szavakkal köszönte meg 
a házigazdák figyelmességét és 
részletesen értékelte a zsűri munká
ját. Szólt a magyar vadgazdálkodás 
nemzetközi elismeréséről, amelyre 
most talán nagyobb aggodalommal 
figyel a világ. Az elnök bejelentette, 
hogy az eredmények elismeréséül a 
C .l.C . trófeabíráló szekciója javas
latot tesz a Nemzetközi Vadászati 
Tanács elnökségének, hogy ebben 
az évben a C .l.C . aranyérmét az 
Abádszalóki Hubertus Vadásztár-

M inden klók legerótebb m agyar ó tb ik ji a  zsűri ekltt

saság; a híres Edmond Blanc dijat 
pedig a Dél-somogyi Mezőgazda- 
sági Kombinát kapja minden elis
merést megérdemlő vadgazdálko
dási munkájáért.

Dr. Pataky Tibor, a házigazda 
vadásztársaság elnöke a jó kívánsá
gait tolmácsolta azzal, hogy kis ha
zánkat a jövőben is minél több gyö
nyörű trófea gazdagítsa, ezzel is 
gyarapodjon hírnevünk a világban. 
Dr. Szőke Károly, az FM  helyettes 
államtitkára - aki a C.l.C.-delegáci
óval korábban igen fontos és min
den részletre kiterjedő megbeszé
lést folytatott - biztosította a nem
zetközi zsűri tagjait és a jelenlévő
ket arról, hogy a minisztérium veze
tése érzi a magyar vadállományért 
a rendkívül nagy felelősséget, an
nak nemzetközi elvárásaival együtt, 
és részükről mindent megtesznek 
azért, hogy az utókor előtt ne kell
jen majd szégyenkeznünk.

Veljko Variéak úr igazi meglepe
tést is hozott a megjelentek nem kis 
csodálkozására. Nem is árulta el 
addig, amíg ki nem csomagolta a 
gyönyörű három fixált pasztellké
pet, amelyet a C.I.C.-nagydijas 
szlovén festőművész, Jir ij Mikuletic 
alkotott. A  képek egy csaknem 
„megszólaló’* őzbakot ábrázoltak, 
amely az abádszalóki bak agancsá
nak pontos mását hordta büszkén a 
fején. Az történt ugyanis, hogy a 
májusban terítékre került őzbak fo
tóit átadta a művésznek, aki külön
böző pozíciókban készítette el alko
tását. Többen összesúgtunk, hogy 
ilyet a tragikus sorsú Balogh Péter 
óta nemigen láthattunk. Ezután ke
rült sor dr. Kőhalmy Tamás, a S É 
F É  Vadgazdálkodási Tanszéke ve
zetőjének a hazai őzállomány hely
zetét elemző és gazdagon illusztrált, 
nagy figyelmet keltő előadására.

A  nemzetközi zsűri elnökét, Velj
ko Variéak urat arra kértük, szíves
kedjen lapunknak a rendszerváltás 
óta hazájában történtekről rövid is
mertetést adni:

- Az egyik legrégibb „bútor" va
gyok itt, hiszen 1962-ben, a firenzei 
kiállításon kaptam először azt a 
megtisztelő felkérést, hogy a nem
zetközi zsűriben dolgozhassam.

Azóta sajnos, igen sok Nagy öreg 
távozott az örök vadászmezőkre. 
Bakkay, Cotta, Reuss herceg. Sze
derjei, Lochmann, akik szakmai 
munkájukkal, életművükkel rendkí
vül sokat tettek az egyetemes euró

pai vadászattudomány nemzetközi 
tekintélyének kialakulásáért. Szű- 
kebb pátriámban, Szlovéniában ha
sonló a helyzet az Önökéhez. Ké
szül az új vadászati törvény, amely
nek legfőbb újdonsága, hogy az ed
digieknél többet kíván tenni a vad
védelemért. Folyik nálunk is a pri
vatizáció, a múlt rendszer gyökeres

megváltoztatása, mégsem jut senki
nek eszébe, hogy a vadászati jogot 
a földtulajdonhoz kellene kötni, 
mint ahogy hallom ezt Önöknél ter
vezik. Megmondom azt is, hogy mi
ért nem gondolunk ilyesmire. A 
nagy mozgásterű. nagyvadfajok ál
lománya és minősége ilyen módon 
őrizhető meg. ez állami koncesszió. 
A  szarvas, az őz nem hasonlítható a 
búzához, vagy a kukoricához. Elő t
tünk a svájci példa áll. ahol a vadá
szati jog az államot illeti, csaknem 
száz éve. Ezt tartjuk követendőnek, 
mert bármi gond van, az állam 
azonnal bevatkozhat, szigorú védel
mi intézkedéseket foganatosíthat 
bármely vadászható vadfajnál. Je 
lentős sikereket értünk el a medve 
és a hiúz fennmaradt populációi
nak védelmében, amely fajok eseté
ben, ha a vadászat a földtulajdon
hoz lenne kötve, már hírmondójuk 
sem volna, hiszen az élőhelyeiken

gazdálkodók - bárki, bármit mond 
- soha nem tudnak örülni annak, 
ha háziállataikban, termelvényeik- 
ben károkat tapasztalnak. A  mai és 
a készülő törvény a kártérítések 
kérdését megnyugtatóan megoldja, 
és ezzel csökkennek a feszültségek

(Folytatás a 4. oldalon)

Az év o im iz irv iitró le é jc  LábodróJ

Balról jobbra: d r  Szóka Károly helyettes állam titkár. V aja i László fóosztályvezetó. Veljko 
V eritek  úr é t  felesége. Véry Józse f, valam int dr. W em er Trense. e C .l.C . fótitkáre e mi-

nisxténom  tárgyalóterm ében
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AJÁNDÉK, KARÁCSONYRA
(Folytatás a 3. oldalról)

is. Érdekességként említhetem, 
hogy a Zala megyével határos terü
leteken. ahol a magyar kisebbség 
nagyobb számban él, éppen az 
önöktől átváltó szarvas, vaddisznó 
okoz vadkárgondokat. Szerencsére 
igen jó kapcsolatban állunk a hatá
ros megyei szövetségekkel, együtt
működési szerződések alapján 
rendszeres a párbeszéd, az egyezte
tés. a közös gazdálkodás. Tény, 
hogy a vaddisznók számát erősen 
apasztani kell, de a szarvasnál azt 
mindenképpen figyelembe kell ven
ni, hogy itt él Európa legkiválóbb 
gímszarvas-populációja, így a lét
számcsökkentést csak nagy hozzá
értéssel és megfelelő óvatossággal 
kell a szakembereknek közösen el
végezni. A  kialakult jó  kapcsolatok 
alapján - és ez nem kötelező udva
riasság - mindig meg tudtunk 
egyezni. Erdész és vadász nálunk 
mindezekért együtt dolgozik.

Dr. Wemer Trense úr, a C.l.C. 
főtitkára a tőle megszokott lényegre

törő keménységgel adott hangot vé
leményének:

- Magyarországon lehet kommu
nizmus. lehet demokrácia, a vad- 
gazdálkodás európai, és túlzás nél
kül világviszonylatban is No.l. he
lyen áll. legalábbis szerintem. Ez a 
sok-sok éves tapasztalatom. Része 
az ország életének, ősidőktől fogva. 
Jó  pilóta alkatúak a magyarok, 
akiknek szakértő kezében jöhet bár
miféle navigációs gond, nem bolon
dul meg az iránytű. A  rendkívüli 
természeti értékek védelmében nem 
ismernek tréfát, kitérd bakugráso
kat. Jó l ismerik az utat. amelyről le
térni igencsak veszélyes. Olyan mé
lyek a gyökerek, a tradíciók, hogy 
minden okom megvan a töretlen 
optimizmusra, annál is inkább, 
mert volt alkalmam a vezetőkkel 
mindent megtárgyalni, a C.l.C. kül
döttségének ezúttal ez is feladata. 
Ezt szolgálja új elnökünk, Nicolas 
Franco úr bemutatkozó látogatása 
és tárgyalása az önök földművelés- 
ügyi miniszterével, dr. Szabó János 
úrral.

Van egy váltás. Léteznek külön
féle javaslatok, elképzelések, ez 
már ezzel együtt jár. Mégis bízom 
abban, hogy kipróbált, bevált, ered
ményes módszerek mellett marad 
mindenki, aki egy kicsit is higgad
tan gondolkodik és tiszteli a szak
mai tudást, a hagyományokat. Poli
tikusok jönnek, mennek, akadnak 
új és jó  ötletek, de legalább ennyi a 
hamvaiba halott. Nálunk, a nyugati 
világban mindezek természetesek, 
mégis a legtöbb esetben a megmé
rettetéskor előbb-utóbb felülkere- 
dik a józan ész. Önöknek a vadá
szat, vadgazdálkodás terén szerte a 
világban - ahol megfordulok - 
olyan nimbuszuk van, amely bősé
gesen elegendő szellemi muníciót 
adhat a leghevesebb vitákhoz is. 
mert mindenütt a magyarokat hoz
zák fel példaként. Ha hazautazom, 
a tavalyinál sokkal nyugodtabban 
távozom, mert bizonyos vagyok ab
ban, ahogy Önöket ismerem, úrrá 
lesznek a gondokon és minden a 
helyére kerül...

A házigazdák figyelmessége min

den elismerést megérdemelt, és si
került külsőségeiben és belső tartal
mában is minden résztvevő számá
ra emlékezetessé tenni a nagy na
pot. Igazán ne vegye senki a kákán 
csomó keresésének, hogy a szövet
ség képviselői közül senki nem 
örült velünk együtt a hazai siker
nek, amelyekben igazán nem dús
kálhatunk manapság. Jó  lett volna 
látni - és talán az illem is azt kíván
ta volna - hogy a „kitüntető** nem
zetközi figyelmet valami hasonló
val, netán éppen a vadászati kultú
ra terén szerzett érdemek elismeré
se céljából alapított Hubertus Ke
reszt kitüntetéssel kellett volna vi
szonozni. Végtére is erről az ese
ményről minden európai vadászúj
ság be fog számolni. Talán olyanok 
is értesülhetnek csöppnyi orszá
gunk sikereiről, akik még ide a lá
bukat sem tették be. Legközelebb 
nem kellene mindezekről örömünk
ben megfeledkezni, mert ezek az 
„apróságok** is a vadászati kultúra 
fémjelzöi.

Homonnay Zsombor

LŐSZERTESZT
A z  e lőző  két részben m e g ism e rked h e tte k  a  N IK E -F io cch i 
Sp o rt lö sze rgy ártó  Kft. sö ré te s lő szere inek  szinte  te ljes vá la sz 
tékával, c su p án  a sp e c iá lis  lő szereket nem  teszteltük. A  te szte 
lé s ab b ó l állt, h o g y  k ivá lasz to ttuk  a 12-es ka libert é s  azon belül 
húszfajta  lőszerrel 10, 20, 30, 40 é s  50 m éteres távo lsá gra  e gy  
100x100 centim éter n a g y sá g ú  táb lára  p ró b a lö vé seke t tettünk. 
A  táb lákat az Erdérttö l kap tu k  é s  a lö vé se k  leadására  Putz Is t 
ván n e ve s sp o rt lö vő t kértük  fel. A  lö v é se k  lead ása  után n é g y 
felé  o sz to ttu k  a  lő lapo t é s  20, 40, 60 centim éter átm érőjű  k ö rö 

ke t rajzoltunk a 100 lőlapra, m ajd  szek to ron kén t é s  kö rönkén t  
m e gszám o ltu k  a  ta lá latokat. A z  {gy kapo tt ad a to ka t ö sszeh ív  
so n llto ttu k  az ad o tt tö ltényben  lévő  sö ré tszám m al é s  a százalé 
k o s  ta lá lati a rány  szerint ra n gso ro ltu k  a lőszereket. V iz sg á la 
tu n k  nem  e g z a k t  n in c s  benne sem m i tu d o m án y o ssá g , v iszon t  
m inden  vad ász  végrehajthatja, e lső so rb a n  azok, ak ik  m e g  akar
ják  ism ern i a  fe gyve rü ke t é s  a d ifferenciá ltan  egyre  d rágább  lő 
szer közül ki k íván ják  vá lasztan i a le gh atá so sab b , u gy an a k k o r  
a le go lc só b b b  lőszert.

Ha figyelmesen elolvasták löszertesz- 
tünket. mér tudják, hogy felállítottuk 
a vizsgált lószerek abszolút sorrend
jét (Magyar VADÁSZLAP 1993/szep- 
tember 4-6 oldal), bemutattuk az el
gondolkodtató átütóerót, irtunk a kü
lönböző távolságokról leadott lövé
sek találati pontosságáról (Magyar 
VADÁSZLAP 1993/novembor 5. oldal) 
és most arra vállalkoztunk, hogy gya
korlati tanácsot adjunk: melyik ló

szerrel milyen vadra érdemes va
dászni?
Mmt minden teszt - természetesen - 
eredménye nem szentirás. a sok száz 
táblázat és összehasonlítás arra azon
ban alkalmas, hogy valamilyen sorren
det alakítson ki. adott esetben • lósze
rek között, ha valaki nem hiszi el, pró
bálja ki a saját puskájával is ellenőrizni 
javaslatunkat, mert megéril 
Ezúttal a hagyományos és a vadászok

körében inkább ismert régi számozás 
szerint csoportosítottuk a lőszereket 
és csak a 20 és 40 centiméter átmérőjű 
körökön belúli találatokat vettük figye
lembe abböl a meggondolásból, hogy 
á vadra leadott lövés ezen belúl bizto
san hatásos.
A 12-es sőréteket .madársórétnek' is 
szokták nevezni, a koronglövéseknél is 
általában ezt a sorétet használják, 
mert kézenfekvő, hogy ezekben a töl

tényekben a legkisebb, tehát a legtöbb 
a sörét. Az is köztudott, hogy a kis át
mérőjű sörétnek kisebb a becsapódási 
energiája, tehát az úgynevezett pu
hább vadászható vadfajok elejtésére 
érdemes puskánkba tölteni. Ilyen a 
szalonka, a galamb, a fogoly, a kisebb 
testű kártevő madarak többsége (szar
ka, szajkó), valamint az emlósók közül 
a pézsma, amikor éppen engedélye
zett a vadászatuk.

20 m 3 0  m 4 0  m 5 0  m
Rd^gtOf Régi Teszt- Kfthber T6m#a Átmérő Sörétwém 20 cm 40 cm 20 cm 40 Cin 20 cm 40 cm 20 cm 40 cm

tzámozés torszám ♦ tóltényhostz g mm db % % % % %  % % %
1. 12 9. 12/70 35 2.5 350 37.71. 77.7 II. 12.31. 42.0 1. 6.0 1. 23.4 1. 4.01. 9.7 11.
II. 12 6. 12/70 32 2.5 317 36.6 W 78.9 1. 12.31. 37.2 III 6 01. 20.211. 2.2 III. 10.4 1.
III. 12 17. 12/76 52 2.5 515 24.3 IV . 65.4 IV. 7.6 III. 32.2 IV. 5.2 11. 14.0 IV. 2.7 11 7.4 IV .
IV. 12 13. 12/70 42 2.5 417 36.5 III. 75.8 III. 10.811. 40.0 II. 4.1 III. 14,4 111. 0.7 IV. 7.7 III.

A  táb lázat e red m énye ö n m ag áért b e  h o gy a távo lság  n ö veked éséve l p árh u  cán . a varjak , az ü reg i nyúl. e se tleg  a jók  e le jté séh ez  használható , s  ha aa
szél. kü lön fe lh ív ju k  a fig ye lm e t a  szá zam os an hogyan csökken  a ta lá la ti ré ce  vad ászatához használjuk. Am o- abszo lú t so rrend et vesszük fig ye lem
zalékok m eg leh etősen  nagy szó rására. arány. tyan m in d en es tö ltén y, am e ly  ke lló  tá- be az e lsó  három  he lyen  ezek a tö ltő
és azon is é rd em es elgondo lkodn i. A  10-es sö ré te t leggyakrab b an  a  fá* vo lság b ó l nem csak  a  fe lso ro lt vadfa- nyék szerepelnek

20 m 30 m 40 m 50 m
Rsngsor T#*zt- K«M>er Tómeg Átmérő Söféttzém 20 cm 40 cm 20 cm 40 cm 20 cm 40 cm 20 cm 40 cm

wén özét tortzám ♦ töttényhotsz 0 mm db % % % % %  % % %
1. 10 10 12/70 35 3.0 221 45.7 1. 84.61- 25.31. 54.31. 3.6 V . 27.6 1. 4.511. 14.9 II.
N. 10 6. 12/70 32 3.0 203 35.5 II. 82.811. 9.4 IV. 43.8 III. 6.4 11. 27.61. 4.91. 15.31.
III. 10 14 12/70 42 3.0 265 26,4 IV. 78.9 III. 12.511. 47.5 II. 5.3 III. 20.0 M. 3.8 III 7.9 III.
IV. 10 18. 12/76 52 3.0 312 26.0 V. 75.0 V. 6.1 V. 28.8 V. 6.7 1. 17.0 Hl. 1.0 IV. 5.4 V .
V. 10 2. 12/70 28 3.0 185 34.1 III 76.7 IV. 9.7 III. 37.8 IV. 4.9 IV . 16.3 IV. 0 .0  V . 7.0 IV.

fotytatts a ,anuan s/é/ntun
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SZÁZ NAP NEM A VILÁG

A Hunturist Rt. annak idején 
a M A V O SZ  és IBU SZ

„házasságból" - több mint 
kétszáz területes 

vadásztársaság tagságával - 
alakult, mág Vallus Pál 
elnökletével. 1990 óta 

a részvénytársaság elnöke 
Bánffy György, az O M W  elnöke. 
Amint arról már beszámoltunk, 
az időközben válságossá vált 

helyzet orvoslására új ügyvezető 
igazgatót neveztek ki 

dr. Motorcza Gyula 
személyében. Beszélgetésünk 
időpontjában kinevezése óta 

éppen száz nap telt e l ...

K i tudja miirt, de nálunk mindig 
valami förtelmes vonzereje van a 
különcngedélyeknek, a kiskapuk
nak. a kerülő utaknak. Persze már a 
rómaiak is mondták: amit szabad 
Jupiternek, nem szabad a (hat) 
ökörnek. Mindenesetre korántsem 
a föistennek. inkább az utóbbinak 
képzelheti magát az, aki mindent 
elhisz. ami le van írva akár az újsá
gokban. akár mindenkire egyaránt 
vonatkozó rendeletekben. Leg
alábbis ez juthat az ember eszébe, 
amikor mindenfelől azt hallja, hogy 
rendelet ide. indokolt védelem oda. 
lövik ám a sutát üptre. mert „beter
vezték” . kell a pénz. a bevétel. Több 
lábon kell állni - hangoztatják - és 
ha közeleg az év vége és más dol
gok éppen nem úgy jöttek össze, 
mint kellett volna, elő a puskát, az
tán durr neki, mint a termelési ri
portok idején. Ha meg van pénz, 
akkor is, fene tudja mi lesz itt jövő
re - mondják. Háromszáz forintos 
okmánybélyeggel nyomatékot adva 
a kérelemnek, csak be kell küldeni 
a megyei felügyelőnek, meghintve 
néhány indokkal - és az. kinek nin
csen - már jön is a papír a suta „se
lejtezésre” . A szerencsésebbe egy 
egész kocsiderékalja selejt sutát ad 
le. az állatorvosokat megszégyenítő 
magabiztossággal és a különenge- 
dely adta felsőbbrendűsége tudatá-

V A D Á SZ L A P : - Ha most képzelet
beli mérleget kellene készítenie, ho
gyan ítélné meg a részvénytársaság 
helyzetét?
D R. M O T O R C Z A  G Y U L A :- A z  
ökölvívásból vett hasonlattal élve, 
sikerült időben felállnunk. Megma
radt az ácsi szárnyasvadtelep, a 
székház teljes tulajdonban van. 
minden adósságunkat kifizettük. És 
ez nem kis dolog manapság, hiszen 
a legtöbben ilyen esetekben külön
böző eladásokkal igyekeznek a gö
dörből kikerülni.
V A D Á S Z L A P : - Ha nem üzleti ti
tok, hogyan sikerült ezt elérni?
D R . M O T O R C Z A  G Y U L A : - M i 
ért volna titok? Köztudott, hogy az 
rt. megalakulása óta élŐnyúl-értéke- 
sitesre és a külföldiek bérvadászta
tására volt alapozva. Ez okozta a 
gondokat is. hiszen az olasz piac 
összeomlása a nyúlexport, a külföl
di bérvadászok érdeklődésének 
csökkenése a vadásztatási bevétele
ket látványosan csökkentette. 
Mindezekhez egy túlzott appará
tust kellett eltartani. Minden tekin
tetben Összehúztuk magunkat. Pél
dául kiadtuk a székházunk felét. 
Tudomásul kell venni, hogy a va
dásztatást illetően Európában túlkí
nálat alakult ki, legalább 30-40 szá
zalékos a visszaesés. Pro és kontra, 
ki ezért, ki azért, a törvényi szabá
lyozás késedelme miatt, várakozó 
álláspontra helyezkedett. A  külföl
diek nagyobb része nem csupán va
dászati lehetőségeket keres, hanem 
vadászterületeket akar vásárolni. 
Nem túlzók, ha azt mondom, tíz 
esetből kilenc felmondja a szerző
dést. Nekünk is több lábra kellett 
állni és más bevételi források után

bán. Arról már nem is szólva, hogy 
nem kell azt mindenkinek tudni, 
hogy kapott-e a társaság sutára en
gedélyt vagy sem. elég. ha páran 
tudnak róla. Csak néhány, a valójá
ban leírhatatlan, de igazán nyomós 
érv közül: drága a hús, nagy a csa
lád, jön a karácsony, vágom a disz
nót stb. A  szalonképeseket úgyis 
beírták már a beküldött kérelmek
be. pedig lehetne azokon is vitat
kozni.

Csupán emlékeztetőül: szakmai 
érvek szóltak az őzállomány kíméle
te mellett. Nem is vitatta ezt senki. 
Hasonló volt a helyzet májusban az 
érett bakokkal is. Aki akarta, kapott 
engedélyt. Külön. Ha pedig indo
kolt - vegtére is majd mindenütt ki
adták - miért kellett a sutalövést az 
év utolsó két hónapjában megtilta
n i? Miért nem lehet ezt fordítva csi
nálni és a rendeletben engedélyezni 
és ahol arra szükség van. ott a helyi 
adottságok ismeretében, akár csak 
egy közgyűlési határozattal is meg
tiltani. Rebesgették, hogy a sutalö
vés betiltására azért került sor. mert 
összetévesztették az agancsát elhul
latott bakkal. Vajon ki és hol? Kit. 
mikor büntettek meg ezért, hiszen 
nem arra a vadra lőtt. amely engedé
lyezett volt. Vontak-e már be egyet
len vadászjegyet ilyenért, amikor 
egyébként pontosan megállapitha-

is kellett nézni. A számyasvad-telc- 
pünkön új értékesítési formákat ve
zetünk be. Vállalkoztunk különbö
ző külföldi cégek hazai vezérképvi
seletére a legkülönfélébb fogyasztá
si cikkeket illetően. Mezőgazdasági 
termékek exportálásának lehetősé
geit is kutatjuk, hiszen a kialakult 
széles körű kapcsolatrendszerünk 
ezt is lehetővé teszi. M ár az idén je 
lentős bevételre teszünk szert a bel
földi bérvadászat szervezésével, 
szolgáltatásainkkal. Árainkkal ven
dégeink elégedettek... 
V A D Á S Z L A P : -  Milyen a hazaiak 
érdeklődése?
D R . M O T O R C Z A  G Y U L A :- T a 
pasztalataim szerint kialakult már 
egy biztos vevőkör, amely folyama
tosan bővül, ötszáz és ezer közé 
esik azok száma, akik időnként - és 
remélem rendszeresen - jelentkez
nek kínált programjainkra. Nem 
túlzók, ha azt mondom, nem járnak 
rosszabbul, mintha területes társa
ságba befizetnék a borsos „beug
rót". mert ott sem dúskálhatnak a 
vadászati lehetőségekben. Sőt, egy
re inkább nem.
V A D Á SZ L A P : - ön t a vadászok a 
FeHoVa kiállítás rendezőjeként is> 
merhették meg. Ú j munkakörében ez 
hogyan kap majd helyet?
D R. M O T O R C Z A  G Y U L A : - O ly
annyira. hogy jövőre, a Budapest 
Sportcsarnokban a Hunturist Rt. 
rendezi a kiállítást és ez is új lehető
ségeket ad a cégnek. Azért is, mert 
közeleg az 1996-os világkiállítás... 
V A D Á S Z L A P :- M ib e n  látja a kül
földiek hazánk iránti „vadászlázá- 
nak" csökkenését?
D R. M O T O R C Z A  G Y U L A . - Ne
héz ezt röviden elmondani, ezért

suta...  ja j!
tó. ki adta le a fenomenális baklövé
sének eredményéi? Egyáltalán mi
lyen vadász az, hogy tehetett vizsgát, 
ha nem tudja megkülönböztetni a 
tarfejű bakot a sutától? Érdekes, 
nem mindig vagyunk ilyen tolerán
sak. hiszen akad több vadász is 
olyan, aki azért vett érzékeny bú
csút a vadászjegyétől, mert decem
berben, vagy januárban ejtett el 
érett bikát...

Hosszú volna fölsorolni, mi min
den kell az etikus vadász kinevelé
séhez. az azonban alapvető, hogy 
tisztelje az írott és íratlan szabályo
kat. tanulja meg, tartsa be az érvé
nyes rendeleteket. még akkor is. ha 
számára még nem minden kétszer 
kettő. Kiskapukkal, különengedé- 
lyckkel. azok ingerlő csábításával - 
különösen egy fegyelmi szempont
ból meglehetősen fellazult vagy ép
pen fellazított helyzetben - csak 
olajjal oltjuk a tüzet. Ez semmi jóra 
nem vezet.

Ha pedig rossz a rendelet, betart
hatatlan. indokolatlan és felesleges, 
az a becsületes dolog, ha beismer
jük. és az. akinek kell. még idény 
előtt változtat rajta. Nem fog csök
kenni a szemünkben, ső t... tévedni 
emberi dolog, viszont ezek felett 
szemet hunyni a lehető legnagyobb 
baklövés.

H.

csak a legfontosabbat említem. A 
nagyobb lehetőségek igényesebbek
ké tették a vevőket mind a vadá
szatban. mind a szolgáltatásokban. 
Van egy minimális szint, amelyet 
mindenkinek meg kellene ütni. 
Nagy lehetőségei volnának ebben a 
vadkereskedelmi szövetségnek, 
amely egyfajta kamarajelleggel mű
ködve. mindkét fél számára megfe
lelő biztosítékokat adhatna, mert a 
ma és a jövő igényeinek nem tud 
mindenki megfelelni. Sok a külföl
di panasz és nagy részük korántsem 
alaptalan. Másfél éve nem olvas
tam pozitív hangvételű cikket mér
tékadó külföldi szaksajtóban. A  bü
rokrácia, felesleges akadékoskodás, 
a határon történő érthetetlen tortú
rák ezekhez mind. mind hozzátar
toznak. Évtizedek alatt kivívott re
noménkat sikerült néhány hónap 
alatt „feléln i". Szándékosan nem 
beszéltem a vadászterületeken ta
pasztaltakról. mert még mindig bí
zom benne, hogy egyedi esetek. 
V A D Á S Z L A P : - Rövidesen vége az 
évnek, mi az, amit biztosan ígérhet? 
D R. M O T O R C Z A  G Y U L A :- S i 
került a bukást nagy ívben elkerül
ni és az évet mindezek ellenére 
nullszaldóval zárni. Ez volt az ala
pozó munka ahhoz, hogy vállalt 
feladatainknak megfelelhessünk és 
jövőre a részvényeseinknek a lehető 
legnagyobb osztalékot tudjuk fizet
ni. Mindezekhez - természetesen - 
minden belső-, és kinn a vadászte
rületeken dolgozó munkatársaim 
önzetlen segítségére és a megnöve
kedett igényeknek megfelelő mun
kájára is múlhatatlan szükség van.

- H .-

Vérebverseny
’93

Nemzetközi vérebversenyt rende
zett a Magyar Vérebegylet novem
ber 3. és 6. között, amelynek házi
gazdája a Lábodi Vadgazdaság 
volt. Harmadikén este Nagysallér- 
ban megtartott Hubertus misére 
gyűltek össze a verseny osztrák, 
német, svájci, francia és magyar 
résztvevői Másnap Rinyatamási- 
ban az ünnepélyes megnyitó után 
indultak munkájukra a ráncos hom- 
lokú vérebek vezetőikkel 

A két nap eredmenye nem 
mondható jónak, hiszen a tizenkét 
véreb kózül csak hatnak sikerült 
megtalálni a sebzett vadat, es egyi
kük munkáját sem lehetott első díj
jal jutalmazni.

Eredmények: 
Hirschmann vöm Klosterforst II. 
díj, 158 pont, vezette. Volkmar 
Fritzschke. Németország 
Nyomkeresó Alfa Betty II. díj. 154 
pont. vezette: Ózván Zoltán. Ma
gyarország
Astor vöm Taminetal II dij, 150 
pont. vezette: Eichoff Michael. 
Svájc
Oorn vöm üsenberg II dij. 138 
pont. vezette Richard Dietz. Fran
ciaország
Arco vöm Bodenwald III. dij. 108 
pont. vezette Dániel Anders. Fran- 
ciaorszag

P. G.

Egy suta, két suta, száz



KARÁCSONYI 
MEGLEPETÉS

MEGÉRKEZTEK A MÁRKÁS

SAUER
GO LYÓ S V A D Á SZFEG Y V ER EK !

Két típus:
Sauer 90 és Sauer 200 
.30-06 .30-06

8 x 68S
7 mm Rém. Magnum

Minden Kedves Vásárlónknak békés, boldog ka
rácsonyi ünnepeket kíván az Aranyfácán Vadász- 
Horgász Áruház valamennyi dolgozója. Ünnepi 
nyitva tartás: december 11-én és 18-án, szomba
ton 10-15 óráig.

A DEBRECENI TRÓFEA 
NAGYKER AJÁNLATAI:

SÖ R ÉT ES ÉS G O LY Ó S FEGYVEREK  
RÉSZLETRE) 

SÖ R ÉT ESLŐ SZER -V Á SÁ R : 14,50 FT-TÓL 
N A G Y  T ELJES ÍTM ÉN Y Ű , FÓKUSZÁLHATÓ, 

K Ü LÖ N LEG ES V A D Á S Z L Á M P Á K  
M EG R EN D ELH ET Ő K  UTÁNVÉTTEL!

„D u b lé ' Vadászbolt. 4033 Debrecen, Budai Nagy Antal u. 175.
Tel /fax: 52/316-916 

TRÓ FEA  Vadász- és Iparcikkbolt, 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 3.
Tel.: 42/315-789

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA TRADE KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegy
verek újszerű állapotban, nagy választékban •  Gáz- és riasztó
pisztolyok. lég pisztolyok, légfegyverek, hatástalanított fegyverek 
engedély nélkül •  Fegyverjavító műhelyünkben vállaljuk a v a 
dászfegyverek szakszerű javítását, belövését, bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk és műhelyünk cim e: 1077 Budapest. W esselényi u. 74. 
Telefon: 122-4002 •  Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni 
vásárlók figyelm ébe ajánljuk D ISZKO N T részlegünket: Budapest 

X.. Szacsvay u. 44. Telefon: 147-2516

K P T

V 1ÉRL1NG
K ER ESK ED ELM I É S  SZO LGÁLTATÓ  KFT.

1033 Budapest. Huszti u. 21. Tel /Fax: (36-1) 118-1391 
Ajánlatunk: Engedélyhez nem kötött és engedélyköteles fegyve
rek, sport-, vadász- és maroklőfegyverek, légfegyverek, ijászati 

és vadászfelszerelések forgalmazása, szaktanácsadás.
Különleges ajánlatunk: balkezes szerkezetű fegyverek 

forgalmazása egyedi megrendelések teljesítése. 
FEG Y V ERSZA K Ü ZLET , 1088 BU D A PEST , BRÓ D Y S. U. 17. 

N Y ITVA  TA RTÁ S: 9-17h, P.: 9-15h
Második vadászboltunkat nyitjuk meg szeptember 15 én. Budapest XI..

Villányi út 8. szám alatt.

Mindent egy helyen a STEFÁN KFT.-NÉL,
Szekszárdon? 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u. 32. Telefon: 74/319-609

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK. ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LŐSZEREK. FEGYVEREK 

BIZOMÁNYOSI ARUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVÍTAS • BELÓVÉS • VIZSGÁZTATÁS •

TÁVCSÓSZERELÉS
1904 1 |4tOI lödetI lópttya kató mag müt.6d«**t ugyanitt

N y itv i t * 1 é t  h#tkoxn#p H l  6ra»g w o m tu to o  * -1 2  <y**g

M E G N Y Í L T
VA D Á SZ-H O RG Á SZ  É S  SPO RTBO LT

VADÁSZFEGYVEREK. LÓSZEREK. TÁVCSÖVEK. SZERELÉKEK ÉS RUHÁZAT 
LÉGPUSKÁK. HORGÁSZFELSZERELÉSEK 

ETETŐANYAGOK. MINDENNEMŰ SPORTFELSZERELÉSEK
S P O R T B O L T

7150  B on yh é d . S z é c h e n y i t#f 11 4  $ *A m ú  u *le t (P o lg á rm e ste r i H ivatal m ellett)

F E L H Í V Á S
SZAKÜZEMMÉRNÖKI KÉPZÉSRE!
A DATE ÁLLATTENYÉSZTÉSI FŐISKOLAI KAR HÓDMEZŐ
VÁSÁRHELY FELVÉTELT HIRDET AZ 1994. FEBRUÁRBAN

INDULÓ

VADGAZDÁLKODÁSI 
SZAKÜZEMMÉRNÖK

KÉPZÉSRE 
A KÉPZÉS LEVELEZŐ RENDSZERŰ, A TANULMÁNYI IDŐ 
1.5 ÉV (3 FÉLÉV) FÉLÉVENKÉNT 3x5  NAPOS KONZULTÁ

CIÓKKAL
A KÉPZÉS ÖNKÖLTSÉGES. A FELVÉTELI PÁLYÁZATOKAT 
A  TCl.280. R. SZ. NYOMTATVÁNYON KELL BENYÚJTANI. 
A PÁLYÁZATHOZ MELLÉKELNI KELL A FŐISKOLAI, VAGY 
EGYETEMI VÉGZETTSÉGET TANÚSÍTÓ OKLEVELET. 

VAGY FÉNYMÁSOLATÁT.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 
1994. JANUÁR 31.

A TOVÁBBKÉPZÉSSEL KAPCSOLATBAN BŐVEBB FELVI
LÁGOSÍTÁST A FŐISKOLAI KAR TOVÁBBKÉPZÉSI CSO 

PORTJA ADI 
CÍM: DATE ÁLLATTENYÉSZTÉSI FŐISKOLAI KAR HÓDME
ZŐVÁSÁRHELY, ANDRÁSSY ÚT 15. TELEFON: 62/346- 

466/159 TELEFAX: 341-779



lettnec
N IM RÓ D

K ER ESK ED ELM I KFT

RENDKÍVÜLI AJÁNLATUNK!
VÍZLEPERGETŐ TEREPMINTÁS ANYAGBÓL KÉSZÜLT EGYÜTTES 12 800 Ft-ért!

A felsókabát háromnegyedes hosszúságú, kivehető meleg bélóssol. kapucnival, vállpánttal, négy 
foltzsebbel, alul összehúzható. A nadrág kivehető béléssel, talpdióval, két vágott és két legombolható folt 
oldalzsebbel, egy farzsebbel. Az ing két zsebbel, vállpánttal, múanyag gombokkal A sapka textilbéléssel.

simléderrel.
Méret: 170/50,176/50.176/52.182/52.176/54. 182/54.176/56.182/56.182/58, 182/60 

Megrendelhető a KETTNER Nimrőd Kft. csom agküldő szolgálatnál:
1149 Budapest. Kővár Lajos u. 23 Te l: 16 33 004,18-31-970

C O f c l ^ O R D C  t r a v e l

SZILVESZTER CIPRUSON
FÉLPANZIÓVAL. SZILVESZTERI VACSORÁVAL 

IDŐPONT: 1993. DEC. 27.-1994. JAN. 4. 
RÉSZVÉTELI DÍJ: 57 100 FT/FÓ 

JELENTKEZÉS: 1062. ANDRÁSSY ÚT 56. 
TEL: 153 0935.269-5447.269-5448; FAX: 153-0417

SZUPER PRESSZ KIADÓ,
k ia d v á n y e lő k é sz ít ő  kft .

IGAZI EXKLUZÍV AJÁNDÉK LEHET. VAOÁSZOKNAK KARÁCSONYRA A
S Z ID N A I-B O D N Á R -H U S ZÁ R

SZE R ZŐ H ÁRM AS

MAGYARORSZÁG ARANYÉRMES TRÓFEÁI 
1971-1988

ClMÚ NAGYSIKERŰ SZAKKÖNYVE TÓB8 MINT 12 EZER ADATOT, 
FÉLSZAZ KIVÁLÓ FOTÓT, GRAFIKONT TARTALMAZ A SZAKEMBEREK 

ÉS A TANULNI VÁGYÓ KEZDŐ VADÁSZOK SZÁMÁRA
UTÁNVÉTTEL MEGRENDELHETŐ: SZUPER PRESSZ KFT 

1026 BP.. SODRÁS U. 3. TEL: 1760 994 A KÖNYV ÁRA 2000 Ft 
( + POSTAKÖLTSÉG).

VAGY SZERKESZTŐSÉGÜNKBEN KP. FIZETÉSSEL AZONNAL.

H IRD ET , A  G YÖ R-M O SO N -SO PRO N  M E G Y E I

5-301 jelű 16146 ha 
5-302 jelű 7380 ha 
5-305 jelű 7140 ha 
5-306 jelű 5278 ha 
5-307 jelű 3918 ha

NAGYVADAS JELLEG Ű  VADÁSZTERÜLETEK 1994 
JAN UÁRJÁTÓ L HATÁROZATLAN IDŐRE SZÓLÓ 

HASZONBÉRLETÉRE. PÁLYÁZHATNAK AZOK 
A VADÁSZTÁRSASÁGOK. AKIK A SZAKSZERŰ 

VADGAZDÁLKODÁST A MEZÖ- 
ÉS ERDÓGAZGÁLKODÁSSAL ÖSSZHANGBAN VÉGZIK, 
VALAMINT ANNAK PÉNZÜGYI FEDEZETÉT IGAZOLTAN 

BIZTOSÍTANI TUDJÁK.
A PÁLYÁZATI FELTÉTELEK 1993. DEC. 1-JÉTÓL 

ÁTVEHETŐK TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT MELLETT 
20 000 FT + ÁFA ELLENÉBEN A KEFAG TITKÁRSÁGÁN 

(GYŐR. CORVIN U.9.)
A PÁLYÁZAT NYERTESEI KÖTELESEK VISELNI 

A PÁLYÁZTATÁS KÖLTSÉGEIT, ILL.
A VADGAZDÁLKODÁSI BERENDEZÉSEK ÉRTÉKÉT 
A VOLT VADÁSZTÁRSASÁGNAK MEGTÉRÍTENI.

A  P Á LY Á Z A T  B E N Y Ú JT Á S I H A T Á R ID E JE

1993. DECEMBER 31.

EGY

...KÍVÁN MINDEN 
KEDVES VADÁSZ TÁRSÁNAK A

8640 Fonyód, Vitorlás út 34. 
Telefon: 85/362-222, 362-066 

Telefax: 85/361-262 
Telex: 22-3817
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(Bal)SORSUNK A (jobb) KEZÜNKBEN
A közúti gépjárműforgalom növe
kedése, a személyi gépjárműpark
ban bekövetkezett változások egye
nes következményeként, jócskán 
megszaporodtak a közúti vadütkö- 
zéses balesetek. A  káresetek szám
beli és értékbeli növekedésével 
egyenes arányban nőtt az okozott 
kár értéke is.

A jelenlegi törvényi szabályozás
- meglehetős ellentmondásokkal 
terhelten - a felelősséget a vadász- 
terület bérlőjére hárítja. Teszi ezt 
annak ellenére, hogy a vad tulaj
donjoga az államé és a közút, ahol 
a baleset bekövetkezik, nem tarto
zik a bérleményhez. A  vadászatra 
jogosult - igy azután igencsak ki
szolgáltatott helyzetben van.

A  C O L Ó N IA  Biztosító Tolna 
megyében 1992. szeptember 30-cal 
az 1992-es szerződésünket egyolda
lúan felbontotta azzal, hogy a ..ka
ralap" elfogyott. Az évből hátra lé
vő negyedévre olyan magas összeg 
pótlólagos befizetését kérte, ame
lyet a megye társaságai már nem

vállalhattak. A kényszer szülte 
helyzetben támadt az az ötletünk, 
hogy a szövetségi tagok egyetértésé
vel és közreműködésével létreho
zott káralapból új. önálló társadal
mi szervezet létrehozásával bonyo
lítsuk és térítsük meg a közúti vad- 
ütközéses károkat.

Az elgondolást tett követte. E lké
szült a tervezet, amelyet a megyei 
közgyűlésen 32 vadásztársaság kép
viselője - igen éles vitában végül is 
elfogadott. A  megyei közgyűlésen 
részt vevő vadásztársaságok képvi
selői az alábbi tervezetet fogadták 
el:

A károk rendezésére az alábbi 
pénzalapot hoztuk létre:
I. kategória szerint: 6000 (M F t)

II. kategória szerint: 7000 (M F t)
A tagok közötti költségtérítés fel

osztása - az előző évi tényszámok 
alapján - a káreseményekkel ará
nyosan történt. A tagok az alábbiak 
szerint járultak a káralap megfize
téséhez:

Kategória Vt.-ok Terület H Káralap 1. Ft/ha Káralap II. Ft/ha
száma (ha) (Ft) Ft

I. 10 105 498 38,82 3 162 006 29.98 3 689 007 34.97
II. 9 84 279 31,01 1854 138 22.00 2 163 161 25,67
III. 12 81 988 30,17 938 856 12,00 1 147 832 14.00

ös-szesen: 31 271 765 100 6 000 000 22.07 7 000 000 25.75

AZ ELSŐ ÉV TAPASZTALATAI
Az ütközései káresetek a szövet

ség keretében létrehozott szakértői 
zsűri elé kerülnek, amely a kárese
tek függvényében heti, vagy hosz- 
szabb idejű időközi ülésén dönt, 
egyedi esetekben. A szakzsűri öt ta
gú és az ügyekben szavazattöbbség
gel dönt. A  baleseti helyszínről ké
szített anyagot (fénykép, kérdőív) 
annak a vadásztársaságnak a képvi
selője adja be. ahol a baleset tör
tént. A  károsult a kártérítést adó 
társaságtól függetlenül ugyancsak 
kitölt egy. a szak zsűri által kiadott

kérdőívet. A gépkocsi kárfelmérését 
annál a biztosítónál végeztettük el, 
ahol a károsultnak kötelező biztosí
tása van. Az igy elkészített doku
mentumokat pedig beküldik a me
gyei szövetséghez. A  szakzsűri a tel
jes anyag beerkezése után részlete
sen foglalkozik az esettel. A közúti 
vadütközéshez kapcsolódó anya
gok Összegyűjtése, rendezése, tár
gyalásra való előkészítése, gépi 
adatfeldolgozása a szövetségi alkal
mazottaknak és nagyobb részben az 
irodavezetőnek a feladatai közé tar

toznak. Tolna megyében a rend
szerben önként részt vevő vadász- 
társaságok területén 1993. január
l-jétől október 15-éig az alábbi ká

resetek kerültek regisztrálásra, ame
lyekben a szakzsúri döntést is ho
zott:

Káresemény (db)
összes bejelentés: 118
Ebből: Elutasítva: 26

Kifizetve: 92

A  92 elbírált és kifizetett káreset
ből 7 fő nem fogadta el a részére 
megítélt összeget és keresettel for
dult a bírósághoz. A  keresetben be
nyújtott kárigény 446 240 forintos 
értékkülönbözet.

A  szakzsűri által elutasított kár
esetek, az összes bejelentett káreset 
22 százaléka volt, ugyanakkor a 
kárigény az összes felmért károk 42 
százalékát tette ki. Az elutasítás leg
gyakoribb indokai között sok eset
ben nem volt bizonyítva a vaddal 
való ütközés, vagy nem tudták azo
nosítani a helyszínt! A kármegosz
tás fő indoka között a vezetői ma-

f;atartás hiányosságai, az indokolat- 
an sebességtúllépés és a vadban 

okozott kár eszmei értéke szerepelt. 
Teljes - 100 százalékos - kárigényt 
14 esetben ismert el a zsűri (159 766 
forint érték).

Az összes elismert káreset 84,7 
százaléknál a ténylegesen felmért 
kár 47 százalékát fizették ki.

A  megye vadásztársaságainak 
önkéntes részvételével kialakított 
önsegélyező szervezet - az előző év 
hasonló időszakához képest - pénz
ügyileg nagyságrendekkel jobb 
eredményt hozott a közúti vadütkö- 
zéses károk esetében. Ezt a különb
séget az alábbi számadatok is jól il
lusztrálják.

1992. évben 263 regisztrált kár
esetre kifizettek: 8 042 530 forintot. 
1993. október 15-éig a bekövetke
zett káresetekre térítettünk
I 741 518 forintot.

Érték (F t)
6 131 522
2 575 183 
I 741 518 

(1993. október 15-éig)

Az ütközéses károk újszerű és a 
tényhelyzethez igazodó felmérése, 
elbírálása következményeként, a 
manipulációs káresetek nagyobb 
részben kiszűrődtek. Az eddigi 
eredmények azt mutatják, hogy a 
hasonló feladatokra vállalkozó szö
vetségek érdekvédelmi munkájában 
új lehetőségek vannak és a befize
tett előlegek bőven megtérülnek.

A  káralapból 1,2 millió forint ér
tékben vadbeugrás veszélyt jelző 
táblákat vásároltunk és a Közúti 
Igazgatóság közreműködésével a 
veszélyeztetett útszakaszokra eze
ket a táblákat kihelyeztettük. A  kár- 
alapból futotta még a számítógép
park megvásárlására is. így a kár
esetek gépi úton történő adatrögzí
tése is megoldódott. A  nonprofit 
jellegű önsegélyező szervezet eddig 
eredményesen működött és előre
láthatóan jelentős költségcsökken
tést is eredményezhet. Tapasztala
taink alapján szándékunkban áll a 
szervezet működését úgy módosíta
ni. hogy bizonyos joghézagos ese
tekre is garantált biztonságot nyújt
son. Az elért eredményeink ellenére 
sem állítjuk, hogy a problémák ren
dezésére ez az egyedüli üdvös mód
szer.

Örömmel fogadnánk, ha valame
lyik profi biztosító szervezet, az ed
digi gyakorlatától eltérően és ki
sebb haszonelvűséggel látná el he
lyettünk ezt a munkát.

Vadai M ihály

M

Uj vadász-vadtenyésztő szakközépiskola 
Hajdúböszörményben

Intézetünk évek óta jó  munkakap
csolatban áll a Hajdú-Bihar megyei 
Munkaügyi Központtal. Munkanél
küliek részére át- és továbbképző 
tanfolyamokat szerveztünk. Előze
tes felmérések után pályázatot ké
szítettünk vadász-vadtenyésztő 
szakmunkásátképzésre, és ez a pá
lyázat sikeresnek bizonyult az O r
szágos Képzési Tanácsnál.

A várható jó  vadászati törvényre 
alapozva felméréseket készítettünk 
a vadásztársaságoknál, valamint a 
munkanélküliek körében. így a 
képzés befejeztével végzős hallgató
inknak 80 százalékát el tudtuk he
lyezni a szakmában, illetve a hozzá 
kapcsolódó munkaterületeken. Ta
nulóink a szakmai képzés mellett 
270 órás német, illetve olasz nyelvi 
képzést kjptak. valamint a vállal
kozásokkal kapcsolatos ismereteket 
és mezőgazdasági vontatóvezetői 
jogosítványt szereztek.

Időközben regionális szinten fel
vetődött az ifjúsági képzés indításá
nak a lehetősége. Az érintett szak
emberekkel megyei fővadászok és 
vadászati felügyelők - történt 
egyeztetés után kértük és kaptuk 
meg az önkormányzattól a képzési 
engedélyt.

Az elméleti képzés intézetünkben 
történik. Az alapokat a már említett 
tanfolyam keretén belül raktuk le. 
így kialakítottunk speciális szak
tantermet a szükséges berendezé
sekkel. trófeagyűjteménnyel, állat
preparátumokkal. Nagy hangsúlyt 
fektettünk az általános és szakmai 
képzés mellett a nyelvi képzésre és 
a számítástechnikai rendszerek al
kalmazására a vadgazdálkodásban 
(trófeabírálat, takarmánygazdálko
dás. állományhasznosítási model
lek stb.). A  gyakorlati képzés egy 
resze intézetünk tangazdaságában 
folyik. Itt a bemutató terület mel

lett építettünk skect lőteret. A  go
lyós lövészképzést, gyakorlást a vá
rosi önkormányzat jóvoltából a he
lyi lőtéren végezzük.

Az apróvadas gyakorlati oktatás 
a Hajdúböszörményi Nimród Va
dásztársaság területén történik. A 
32 000 hektáron megtalálható 
mindaz, amivel a leendő vadgazda 
találkozhat. A társaság területén lé
vő természetvédelmi terület, vala
mint a víztározó megfelelő alap a 
természetvédelmi feladatok gyakor
lására.

Nagyvadas gyakorlati képzés a 
F E F A G  és a B E F A G  üzemi terüle
tein történik. Az itt dolgozó szak
emberek felkészültsége, a terület, 
ezen belül az ott megtalálható 
nagyvadfajok (gímszarvas, dám. 
muflon, vaddisznó) kiváló alapot 
nyújtanak a gyakorlati oktatás szá
mára.

A  képzés színvonalának emelése 
érdekében fejlesztéseket végzünk, 
így különböző pályázatokat készí
tünk az elméleti és gyakorlati kép
zés területeinek bővítése érdeké
ben.

Szívesen vennénk, ha iskolánkat 
a vadászok, társaságok támogatnák 
bármilyen szemléltető eszközzel, 
preparátummal, hatástalanitott 
fegyverrel, trófeákkal, egyebekkel.

A  közeljövő tervei között szere
pel a szakközépiskola folyamatos 
indítása és később a levelezőképzés 
bővítése a technikusi szakkal.

Végezetül e helyütt mondok kö
szönetét iskolánk minden támoga
tójának.

Intézetünket illetően bárki kérhet 
felvilágosítást az 52/37 l-072-es te
lefonon.

Andirkó István
vezető tanár
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
.Hosszas hallgatás után ismét megszólalok 

a „Vadászlap'-nak hajdan olly gyakran 
felkeresett hasábjain: hogy megtudják régi 

vadásztársaim, miszerint nem csak élek 
még, de még szorgalmasan vadászok is, 

daczára annak, hogy kilencz év óta először 
töltöm Hubertus napját hazámban ugyan - 

de nem Csákón. Sok szép emlék köti 
vadászlelkemet ama kellemes helyhez 

s mind e szép emlék csoportosan vonult 
végig előttem, midőn e hét első napján.

mint Hubertus ünnepén lóra kelve, agarászni 
indultam ki. Tiz év óta nem értem olly 

kellemes hubertusi időjárást, mint az idén 
s a szerencse, talán pótolni kívánván 

a kopófalka hiányát, rendkívül kedvezett, 
mert az első nap eredménye öt hajtás és öt 

fogás lón. Folytatva egész a mai napig 
a Hubertus-hetet. öt napot töltöttünk 

az agarásztéren s ez öt nap alatt hajtottunk 
21 nyulat s fogattunk ugyanannyit, tehát 

egy sem menekült kutyáim elől."

PODMANICZKY FRIGYES

Báró
P O D M A N IC Z K Y  FR IGYES

(1824-1907)
Podmaniczky Frigyes báró 
1824. június 20-án született 
Pesten. Gyermekkora azonban
- a Podmaniczkyak ősi fészké
ben - a csendes aszódi kastély
ban telt el, gyöngéd lelkű szü
lők szeretetének verőfényében. 
Alsóbb iskoláit Miskolcon és 
Pesten végezte, majd Késmár
kon jogot hallgatott. 1843-ban 
fiatal jogászként gróf Ráday 
Gedeon Pest megyei követ 
mellett mint írnok dolgozott. 
Szülei 1845-ben a berlini és 
bonni egyetemekre küldték, de 
ő a tanulás helyett világot lá
tott és tapasztalatokat gyűjtött. 
Beutazta Oroszországot, Svéd
országot, Dániát és Németor
szágot, majd 1846 tavaszán ha
zatért. 1848-ban mint önkéntes 
bevonult a Károlyi-huszárok
hoz, s mint kapitány végigküz- 
dötte a szabadságharcot. A vi
lágosi fegyverletétel után az 
osztrákok besorozták közle
génynek, ahonnan 1850 júniu
sában szabadult. Hazatérése 
után vidékre vonult és az iroda
lomnak szentelte életét. Néhány 
szépirodalmi regényének megje
lenése után - irodalmi munkás
ságának elismeréséül - a Ma
gyar Tudományos Akadémia 
1859. december 16-án levelező 
tagjául választotta. 1861-től 
1906-ig országgyűlési képviselő, 
1875-1885 között az Operaház 
és a Nemzeti Színház intendán
sa volt. 1898-ban mint a Fővá
rosi Közmunkák Tanácsának 
elnöke megkapta az I. osztályú 
vaskoronarendet.

Podmaniczky fiatal kora óta 
szenvedélyes vadász volt, azon
ban a vadászatot nem puskával, 
hanem kutyákkal űzte. Minden
ben, így ebben is eltért a megszo
kottól. Egyik kortársa találóan 
így jellemezte: „Podmaniczky a 
szó szoros értelmében különcz 
volt, de a különezök legszeretet- 
reméltóbb fajtájából.”  Alapitó 
tagja volt az 1851-ben megala
kult híres csákói (Békés vm.) va
dásztársaságnak, melynek tagjai 
jelentős mértékben hozzájárul
tak a későbbi 1867-es kiegyezés 
létrejöttéhez. A szabadságharc 
bukása után nehéz idők jártak 
minden magyarra, Podmaniczky

mégis optimista volt, vigasztalva 
és lelket öntve vadásztársaiba: 
„ . . .A  szenvedélyes vadásznak 
akkor is akadnak boldog perczei 
bár, midőn a nyomott kedélye
ken elkeseredés ül." A  csákói va
dászatok alkalmával egy 50 000 
holdra kiterjedő „vadásztéren" 
leginkább nyúlra agarásztak. K i
váló magyar és angol agarai vol
tak, melyeknek idomításában és 
nevelésében komoly szaktekin
télynek számított. Pest megyében 
a monori vendéglőben 1864. ja
nuár 24-én - néhány vadásztársá
val együtt - a megyében elsőként 
ő alakította meg az Agarászegyle- 
tet. 1857-1869 közötti években 
számos agarászati témában me
gírt cikke jelent meg a „Vadász- 
és Versenylapéban. írói mun
kásságának legnagyobb sikerét 
azonban „Az alföldi vadászok ta
nyája" című könyvével érte el, ezt 
a művét - nemcsak a vadászok - 
az országnak szinte minden tá
jegységén olvasták. Néhány év
vel később - társaival közösen írt
- újabb vadászkönyve jelent 
meg.

Budapesten halt meg 1907. 
október 19-én. Krúdy Gyula 
szerint ő volt „a század legsza
bályosabb gavallérja".

Művei:
Az alföldi vadászok tanyája 
(1854)
Hazai vadászatok és sport Ma
gyarországon (társszerzőkkel) 
(1857)

K É P  ÉS SZÖ VEG :
BÁ N YA I JÓ Z S E F

VAD-COOPÉK 
HÁZA TÁJÁN

Meglepetésnek tatán igen. de 
Örömtelinek annál kevésbé mond
ható. ha valaki saját állásának pá
lyázatát olvashatja, akkor is. ha ne
tán biztatják az esetleges nyerés le
hetőségével Nos. valahogy igy volt 
ezzel Pávó Árpád, a Vadcoop Bérki - 
lóvó Vadásztársaság irodájának ve
zetője. Természetesen nem is fo
gott madarat, annak rendje-módja 
szerint el is vesztette, mert az egész 
elóre jól ki volt találva. Igy szokás 
ez manapság másutt is. a fehér hol
ló gyakoriságú az ellenkezője. Ha 
ugyanit az ott lévót szeretnék meg
tartani. mire volna a demokratikus 
megmérettetés? A győztes végül 
Fülop Sándor, a Rákospalotai Nö
vényolaj Vadásztársaság vadász- 
mestere lett Igy döntött a munkál
tatói jogokat gyakorló .kibővített' 
intézób^ottság. Tette ez az elnök 
nélkül, ugyanis dr. Balázs István 
időközben indoklás nélkül lemon
dott tisztségéről. Szerettük volna 
megszólaltatni az eset kapcsán, de 
elzárkózott minden magyarázattól 
annak ellenére, hogy - legalább s a 
lapunkat előfizető Vadcoop-tagokat 
- bizonyára érdekelné, mi lehet a ti
tokzatos és visszavonhatatlan dön
tés oka

Lapunk előfizetői bizonyára emlé
keznek a múlt évben megkezdődött 
.közjátékokra*, amelyről több-keve
sebb sikerrel igyekeztünk beszá
molni.

Zólyomi Ferenc elnökhelyettes 
tájékoztatásában elmondta, hogy a 
tagság részéről felvetődött és jo
gosnak mutatkozó panaszok tették 
szükségessé az irodavezetői posz
ton történt változást. Egyebek kö
zött szerinte sem volt megbízható a 
tagság nyilvántartása, a befizetések 
ellenőrzése, számonkérése, amely 
az irodavezetőn kivül végezetül a 
taakonyvcserét is indokolta Az el
nök lemondása után megválasztot
ták a jelölőbizottságot, amely meg
kezdte a vélemények összegyűlé
sét és a jővó év elején minden bi
zonnyal megtörténik majd a lehető 
legjobb elnök megválasztása. 8. 
Szabó Ernó. az ellenőrző bizottság 
elnöke kijelentette, hogy minden a 
szabályok szigorú betartásával 
folyt, semmiféle törvény-, etikai, 
vagy szabálysértés nem történt 
Szavainak bzonyitására nem cse
kély súlyú irathalmazt tett az aszta
lunkra. amelynek átvizsgálása 
messze meghaladta jogainkat és le
hetőségeinket.

Számunkra azonban a történet 
valójában nem is arról szól. mert 
korántsem egyedi jelenseg a Vad
coop belügye A magát sok helyütt 
felsöfokü jelzőkkel hirdető - legna
gyobb létszámú, legdemokratiku
sabb. legpénzesebb - vadásztársa
ságnál sem tudnak tartósan gyöke
ret verni a szakképesítéssel rendel
kezők, talán éppen a dolgok sajá
tosságainál fogva, és ez manapsag 
egyre több helyütt vezet kényszaru 
ütközéshez. Messze vezetne az 
okok elemzés*, agy azonban bizo
nyos. amíg a sportvadász vélemé
nye alakul, addig a szakember azzal 
rendelkezik, másképp nem volna az. 
Ha tetszik, ha nem. Nekünk pedig 
ugyancsak nem tetszik, és hosszú 
távon igazán nem is tetszhet senki
nek. Mondják - és ez divatos érv - 
nem szakemberekre, hanem jó me
nedzserekre van szükség Kellenek 
azok is. igy igaz. de ha a falból om
lik a víz. hozzáértő szerelő nélkül 
menedzselhetik, ahogyan akarják, 
nem ússzék meg szárazon.
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A VADÁSZETIKÁRÓL DIÓHÉJBAN
Úgy gondolom, hogy ha minden 
vadász mindig betartotta volna a 
vadászat mesterségének régi idők 
óta kialakult és még ma is finomuló 
illendőség! szokásait, bizonyára 
sokkal enyhébb, szelidebb hangú 
ellenszenv alakul ki a közvélemény
ben.

A  „vadász" nevet akár főnév
ként, akár jelzőként használjuk, 
nemcsak puskával, hanem viselke
déssel is ki kell érdemelni. Ezt irta 
Patay László a könyvében és azt is, 
hogy vadászaton nem az a fontos, 
hogy „m it”  és „m ennyit" zsákmá
nyoltunk, hanem az, hogy „ho
gyan".

Élnek az íratlan törvények, ame
lyek meghatározzák e nemes foglal
kozáshoz illő megkülönböztetett vi
selkedést és azokat a szokásokat, 
amelyek ezt a sportszerű szórako
zást a többi hasonló közül kiválób
bá léptetik elő.

Sok új vadász van, akik még 
nem, vagy alig szagoltak puskaport, 
nem ismerik a szokásokat és a visel
kedési formákat, nem tanulták 
meg, mert nem is vizsgakérdés. A 
gyakorlat tanítja az ilyesmit és az 
élet vizsgáztat majd ebből a tan
tárgyból.

Tudom, sokan úgy vélik és vél
ték, mikor az első fegyverengedélyt 
szerezték, hogy most már csak be 
kell ülni a kocsiba, kirobogni a te
rületre, vállra kanyaritani a puskát 
és ki a napsütéses, jó  levegős erdő
re, mezőre, ott néhány két-, vagy 
négylábú vadat lepuffantani, az
után rohanás haza a finom vadhús
sal. Ez azonban nem sikerül, bele
szól az időjárás, a társak viselkedé
se, az elmaradt pecsenye... Vagyis 
se zsákmány, se kellemes élmény 
emléke. Ráadásul a saját fegyelme
zetlen, vadásziatlan viselkedésünk 
csak ronthatja a rossz hangulatun
kat.

Az etikus vadász a sikertelensé
geken is könnyebben teszi túl ma
gát. Egyik legfontosabb szakmai 
szabályhoz kapcsolódó etikai jó  ta
nács, hogy ne sajnáljuk háromszor 5 
is megnézni, hogy mire sütjük el a £ 
puskát, hogy az lőhető vad-e, elejté- S 
se engedélyezett-e? Nem vadász, .  
csak lodühönc az, aki a lövés után g 
megy a vadhoz megnézni, hogy tu- £ 
lajdonképpen mit is lőtt.

Nem vadász továbbá az sem, aki f  
éjjel végigreflektorozza a területet, “  
zaklatja a vadat, bizonytalan cél
pontokra lövöldöz a gépkocsiból a 
sötétben. Hol van ebben a sportsze
rűség? Nem lehet mindenféle becs
telen módszert vadkárelhárításnak 
minősíteni, mert vannak a vadkár- 
elhárításnak vadászhoz méltó mód
szerei is.

Nagyvadvadászatnál előfordul, 
hogy az clejtője, vagy kísérője rög
tön a lövés után odarohan az elej
tett vadhoz és a kísérő még talán ki
abál is, hogy „megvan". Pedig úgy 
illik, hogy elsőként az elejtő vadász 
érkezzen oda és ő majd megállapít
ja, hogy „megvan-e?". Az is előfor
dulhat, hogy az elejtettnek vélt vad 
megijed a látogatójától, felugrik és 
sebzetten világgá megy, a vadász 
pedig nem lőhet rá. mert az odaro
hanó kísérőt veszélyezteti a lövés

sel. Néha az elejtő szeretné zsákmá
nyát fektében lefényképezni, erede
ti környezetében, azért is ő menjen 
oda elsőként.

Vadászkörökben sok vita volt 
már korábban is a vadászavatásról. 
Több helyen divatba jött és remé
lem, hogy nem sokáig lesz divatos, 
hogy minden elejtett vadfajért avat
ni kell. Szerintem ez túlzás és csak 
arra jó, hogy minél többször legyen 
ok az áldomásra. Volt már szeren
csém részt venni egy olyan vendég

látó vadásztársaság vadászatán, 
ahol egy kezdő vadász egyéb lehe
tőségének hiányában mindössze 
egy varjút lőtt. A  társaság úgy dön
tött, hogy az elejtőt fel kell avatni, 
megmutatni neki a náluk kialakult 
avatás szertartását. Ráfektették a 
szerencsétlen elejtőt a varjúra, az 
elnök nagyhangon elmondott be
széde után hármat rásózott a delik
vens fenekére és utána valamennyi 
jelenlévő tag jól elfenekclte az idő
közben kialakult borgőzös hangu
latban. Odasúgtam a meghívóm
nak. hogy angolosan eltűnök és ide, 
ahol gúnyt űznek ebből a szép tör
ténelmi hagyományból, többet nem 
jövök.

Szerintem vadászt avatni 
ugyanúgy mint más avatásoknál - 
csak egyszer szokás, az első nagy

vad elejtése után, és nem minden 
más vadfaj után. Csak az avathat, 
akit már felavattak. A  gatyarepesz- 
tés nem követelmény, és az sem. 
hogy a szerencsétlen vadász napo
kig csak hason fekve tudjon aludni.

Hasonló, történeti korokból ránk 
maradt szép szokás a töretátadás. 
Sajnos helyenként idétlen túlkapás
sal rontják el az elejtő részére ünne
piesnek érzett fennkölt hangulatot. 
Elég, ha a töretén csak három levél 
van, ha nagyon nagy, nevetségessé

válik, különösen akkor, ha a töret 
nagyobb az elejtett vad trófeájánál. 
Akárhány az aznap elejtett vad, 
csak egyetlen töretet illik a kalap 
mellé tűzni és az is csak aznapra ér
vényes. Néhol az elhibázott nagy
vad után száraz gallyat adnak a va
dásznak, hogy tűzze a kalapja mel
lé. Ez mulatságos akkor, ha az „á l
dozatnak" van humorérzéke, de le
het, hogy az így kitüntetett vadász 
megsértődik. Töretet tűzhet a va
dász saját magának, ha egyedül 
van, de gyakoribb, ha a kísérő va
dász adja át, vagy hazaérve a ked
ves felesége. Eredetileg a töretet a 
legszebb tölgy, cser, bükk, lucfe
nyőről kell letörni, de jobb híján le
het kukoricacímer-levél, vagy búza
kalász is. Elejtett nagyvad mellett 
levett kalappal álljunk meg pár per

cig, ennyi végtisztességet még a lőtt 
őzgida is megérdemel. Ilyenkor - 
ha van - szóljon a vadászkürt.

Az irigy vadász a társaság átkává 
válhat.

Illetlenség a társas vadászatot 
megelőző eligazításról kellő ok nél
kül elkésni és ezzel a vadászat meg
kezdését is a rövid nappali világos
ság miatt késleltetni, a vadászokat 
és a fizetett hajtókat tétlen várako
zásra kényszeríteni.

Ha ugyanarra a vadra többen lő
nek golyóval, az elejtőjének a l szá
mit, aki az első bizonyíthatóan ha
lálos lövést tette a vadra. Nem szá
mit a csak bőrt. fület, farkat érő 
horzslővés, de még a lövő rangja, 
vagy vendég mivolta sem.

Apróvadvadászatot megelőző el
igazításnál közölni kell előre a vár
ható kompetencia mértékét. Nincs 
probléma ott, ahol a várható terí
tékről mindenkinek jut. Ha azon
ban kevesebb lesz, akkor először a 
vendégek, aztán az elejtők. a nem 
vadász vendégek, az eredménytelen 
vadászok a sorosok és ne feledkez
zünk meg a jó l dolgozó kutyák ve
zetőiről sem.

Ne neveljünk az új vadászokból 
elkényeztetett, kiváltságos, exkluzív 
nagyságokat még akkor sem, ha 
magas rangúak, vagy dúsgazdagok. 
Ezek idővel rendszerint elszemtcle- 
nednek és követelőzőkké válnak. 
Társas vadászaton mindenkit egy
formán illetnek a jogok és köteles
ségek. M a már nem vadászhatnak 
kiváltságokat élvező „beteg" vadá
szok, akik könnyítéseket követel
nek.

Sörétlövésr.él - ha többen lőnek 
azonos vadra - azt illeti a lőtt vad. 
aki utoljára eltalálta, ennek követ
kezményeként vehető fel. Ezt néha 
nehéz eldönteni, vita esetén dönt
sön a vadászmester. Nagyobb baj 
az, ha a lelőtt fácánra például még 
estében rálő valaki, vagy a már 
bukfencező nyúlra, rókára „bese
gít" valaki. Ha az illető bocsánatot 
kér, akkor az előző lövőé a vad, de 
ha a később lövő magának vindi
kálja, az már elítélendő szemtelen
ség. A  vadászat befejezése után terí
téket kell készíteni. M inden lőtt va
dat ide kell helyezni. Helytelen azt 
a hátizsákban tartani, vagy a kocsi 
csomagtartójába gyömöszölni csak 
azért, mert azt „ő  lőtte, és éppen azt 
akarja hazavinni". Aki a vadászat 
lefújását és a teríték lerakását nem 
várja meg kellő indok és előzetes 
bejelentés nélkül, az ne is számít
son a kompetenciára.

A  visszaesőként fegyelmezetlenül 
viselkedő, kapzsi társat tanítsuk 
móresre, sportszerű viselkedésre és 
ha ez nem használ, mihamarabb 
próbáljon megszabadulni tőle a tár
saság. Aki ellövi a szomszéd puskás 
elől a felrepülő fácánt, átlő a szom
széd feje felett, körvadászaton zsá
kol. vagy előresiet, letérdel, hogy 
kisebbet mutasson a befutó nyúl
nak, aki magától elküldi a szom
széd felé a hajtókat, aki a nevelet
len kutyáját harsogva igyekszik 
rendre utasítani, az inkább marad
jon otthon, ne akarjon vadász len
ni, ne rontsa a fegyelmezett társai 
szórakozását a vadászatokon.

Szabolcs József



VADASZOK A  SAJTÓBAN
A vadászszezon beköszöntővel egy idő 
ben mmd több. a vadászattal összefüggő 
problém a kerül terítékre A  tapasztalatok 
szerint az idei szárazság és a sok vegyszer 
pusztítja a term észetet, a vadállatokat 
fe lbecsü lhete tlen  kért okoznak a mmd 
gyakrabban feltűnő orvvadászok, a virág 
zik az illegális trófea és állatkereskede 
lem. M indezek a gondok nagy teret kap 
tak a lapokban, a rádióban, a televízióban, 
csakúgy, m int az. hogy szám ot vadásztár 
aaság bérleti iogát m ondja fel az illetékes 
erdőgazdaság.

A rapsicok ellen em eli fel a szavát a D óim a 
g ya ro rtz ág  H u rko t az o rw a d á sz o k n a k f 
című íráséban .Sem  a rendőrségen, sem a 
bíróságon nmcs nyilvántartása az orvvadá
szatnak A nyulak. fácánok, ózek jogtalan 
elejtése beolvad a lopások dzs.ingeiébe Ha 
puskával történi*. akkor sem jegyzik kúton 
az orwadaszat tényét A vadász kiméi* a 
vadállományt, területet, az orvvadász vi
szont m indenféle szabályi felrúg Nem  ér 
dekli, hogy vem hes e  az ellet, akkor is lelövi 
A húsra megy. lovóldoz összevissza Gyak
ran csak m egsebesíti a vadat, amely később 
elpusztul - mondja Konya  Jo/set polgár- 
mester, a sándorfalvi társaság elnoko 
Csongrád megyében m integy négyszázan 
lehetnek, akiknek van ugyan fegyverük, de 
nem tartoznak sehova Előbb utóbb pedig 
ók is lóni fognak ( ) D r. P ig n icz k i J ó 
z se f fóugyészhelyettes. vadászmester sze 
nnt szinte lehetetlen megfogni az orwadá- 
szokat Ma az jut vadászfegyverhez, aki csak 
akar Nincs társasági tagsághoz kötve. így 
nincs meg az »elóképzó iskolát, ahogyan az 
regebben gyakorlat volt M ire valaki letöltőt 
te a tanulóidőt. megism erte a vadgazdalko 
dást. a meste/seget. es etikailag is felke 
szült Je len leg  a rapsicoknak áll a világ * 

Visszaszorítják az orvvadászatot hang 
zott el a televízió híradöjaban, am ely az O r
szágos Rendőr fókap<tánysag Kozbiztoosa 
gi Főigazgatósága es az Országos Magyar 
Vadászati Védegylet együttműködési meg

állapodásáró! tudósított Az egyezség értei 
mében a rendőrség kozos akciókat folytat 
majd az egyes vadasztársaságokkal a jogo 
sülatlan vadászat visszaszorítása érdeké 
ben Em ellett megszigorítják a közúti ellen- 
Orzeseknel >s a lőfegyverek és az elejtett va 
dák szállításának ellenőrzését Elhangzott az 
'V  hogy az orvvadászok által okozott gazda 
sági kar 10 m iliő  forintos nagyságrendű 
évente

.Vadászberkekben a vadászok között köz
ismert tény. hogy egyes vadasztarsasagok- 
nak egyoldalúan felm ondtak az il’etekes er 
dógazdaságok Ez azt jelenti, hogy az erdő 
gazdaság a helyi vadásztársasággal vagy 
vadásztársaságokkal a bérleti viszonyt fe l
mondja es licitre bocsátja a bérleti jogot A 
vadásztársaságok ugyan fellebbeztek a mi- 
niszténumba. es m ost a minisztérium dón 
tesén múlik sorsuk Ha az illetékesek helyt 
adnak a fellebbezésnek, akkor szerencsés
nek mondható az adott vadásztársaság Ha 
viszont a minisztérium jóváhagyja az erdő
gazdaság döntését, akkor kezdődnek a bo
nyodalmak es velük együtt a gondok' - ol 
vashato a K isa lfö ld  V ad ászok, pályázza- 
to k i című cikkében, am ely így zárult: .S a j
nos. a vadászat az utóbbi időben eléggé 
megdrágult és köztudottan csak az érhet el 
lelentós eredm ényeket, aki képes fedezni az 
anyagi oldalát is ennek a szenvedélynek Vi 
szont féló. hogy az elkövetkező időben a 
hétköznapi ember kiszorul, kirekesztődik eb 
ból a szórakozásból, szenvedélyből •* R« 
mélem, borúlátásom alaptalan, es nem lesz 
•gaz a mondás a vadászok jönnek mennek. 
»selejteznekt. de a rabsicok es az orw adá 
szók maradnak *

-Egyre több jel mutat arra: Magyarország 
a tiltott áflatkereskedelem egyik központié
vá vált Az élővilág m egóvása érdekében 
szigorúbb fellépésre, az állatvédelm i tör
vény mielőbbi meghozatalára van szükség* 
- írja a M ag ya r H írla p  V irág z ik  az ille g á 
lis  haza i állat-  é s  tró fe ak e re sk ed e lem  
című riportjában - .Szeptem berben Abdán.

az Ausztriába vezető főútvonal m ellett kitó 
mott vedett ragadozó madarak tucatjait 
foglalták le a hatosagok A vizsgálat során 
kiderült több környékbeli preparátor az orv
vadászok által elejtett madarak fefdoigozá 
Sára specializálódott A szakszerűen k.to 
mott értekes állatokat jö  pénzért nyugati tu 
ristáknak adták el A termeszetvedeim i 
szakemberek szerint hasonlóan virágzó űz 
let az éló állatok tiltott kereskedelme Első 
sorban a kedvtelésből tartott két- és négy Iá 
b jak. továbbá az értekes. védett ragadozó 
madarak tartoznak a legkelendőbb áruk ko 
ze Nagy haszonnal értékesítik a preparátu 
mokat. trófeákat ét.*

Gyakorlati tanácsokat sorakoztat fel a 
N ap i D é lk e le t V ad ásza t cím mel .Regi 
tapasztalat, hogy jobban ropui a kakas, ha 
az idő megkopogosodik A messziről hallha 
tó idegen zajok elől a fácánok először »gye 
keznek kitérni, gyalogolnak, eközben meg 
m egállva figyelnek Az idegesség nóttón nó. 
és ha a kiválasztott búvóhely megfelelően 
fedett, a több irányból behajtottak osszo 
zsúfolódnak Az idegesebbek hangosan ka 
katoiva kapnak szárnyra Csak arra kell 
ügyeim, nehogy bokrétában, csapatosan 
kapjanak szárnyra A haj tóvonal megállva, 
jobbra balra mozogva, mindig csak fokoza 
tosan kényszerítse a madarakat a lóállások, 
elálló puskások felé ( j A nyulvadászato 
kon arra ke« különösen ügyelni, hogy m in
denki tartsa meg a vadászias lótávolságot 
Azok. akik nyolcvan, száz méterről nagy né
ha eltalálnak egy nyalat, el sem tudják kép 
zelni. milyen károkat okoznak ezekkel a ha 
zárdlóvésekke! A sebzett nyúl is megbuvik. 
de sérülésé m iatt a róka éjszaka felleli a 
csapét és a seblázban fekvő nyúl kiszolgál 
tatott martalékká válik A legjobb lótávolság 
a 30*35 méter és semmi baj nem származik 
abból, ha valaki a nyulat lövés néfcul futni 

’a."
vadászkor ok bon egyik legismertebb 

történet Szent Hubertusé A vadászok védő- 
szentjének legendája a 24 ó ra  cikkében ele

venedik meg H ub ertus, a  vadászok  vé-
d öszen t je  cím m el .Szent Hubertust a va
dászat vedoszentjekent a X  század öta tisz
telik Az aranykereszt csodájával kapcsola 
tos leírás 1621 ben Róbert jezsuita atya 
kónyveben. a História S t Hubertiben látott 
először napvilágot Novem ber 3-át. m int a 
Hubertus-ünnepek napját - am i akkoriban a 
nagyvadvadászatok befejezését jelentette - 
csak 1744 óta únnepiik Később ünnepelték 
meg a Szt Hubertus napját vadászunne 
pélyként az alapító gyűlés helyén. Ezek a vi
dámságokká! fűszerezett események napo
kig tartottak Lényegük a kíméletlen vadá 
szátok ellen irányult, a vad vedelm ét is szol
gálta Természetesen a vadászatok tovább 
folytak, de a hagyomány mindmáig megm a
radt Olyannyira, hogy például a magyar va 
dászok hrvatalos e? sm erésének legmaga 
sabb foka lett a Hubertus kereszt

M a (a )va d  k é t tűz k ö z ö tt v a n ? - cím
mel közölt interjút a M agyar Mezőgazdaság 
dr Palkovits Gyórpgyel a Mavad Rt vadá 
szati igazgatójával Ebben egyebek között 
saját .üzem i' területekről álmodozik. Arra 
várnak, hogy a földtulajdonhoz kössek a va 
dászati jogot, mert akkor szerinte a piac 
fogja szabályozni a vadgazdálkodást Nem 
ért egyet a .vedfeltókkel\ mert így erdeka 
zonosság lesz Nem túloz - mondja -. hogy 
a mai rendszer életben tartása kizárólag a 
vadkereskedóknek köszönhető. Üzletpolit. 
kai gyakorlatuk - folytatja később - a va 
dásztársaságok segítése Idei adatok szerint 
35 40 m illió formtot helyeztünk ki tavasszal, 
am elv 50-60 vadásztarsasáoot érint (Csak 
nem ÖOO bó* A szerk m eg j) A Mavad sulyá 
val - 50 százalékban uralja a piacot . toké 
jével meg tudja előlegezni a vadaszato 
kát és így tovább Arról azonban egyetlen 
sző sem esik. hogy az a nagy fene to*e va 
jón honnan származik, amelyből majd sze 
pen fölvásárolják a vadászterületeket? Egy 
bizonyos a hollét határozza meg a tud a 
tót

ö s s z e á llíto tta : K. J .

TALÁLKOZÁS
A TERMESZETTEL ’94”

A Nimród Fotóklub által kiirt .Találkozás a Természettel 94 * c pályázatra 
150 szerzó nevezett. 124 szerzó 3156 pályaműve került zsűri ele 
A tízórás zsűrizés eredményekent a díjazottak:
BÁRDOS OEÁK PÉTER

FABÓ FERENC 
FORRÁSY CSABA  
IHÁSZ ZOLTÁN 
KOVÁCS ANDRÁS 
KOVÁCS ATTILA 
KRIVÁNSZKY ÁRPÁD 
MAGYAR FERENC

MANFAI GYÖRGY 
MOLNÁR ZOLTÁN

NAGY CSABA

NAGY GY. GYÖRGY

SZÓCS DÉNES

TAKÁCS PÉTER 
TÓTH DEZSŐ 
TÓTH ZSOLT 
VARGA LÁSZLÓ 
Dr. VIZUR JÁ N O S

Dr. VO JN ITS ANDRAS 

ZSILA SÁNDOR

- 5000 Ft VI kategória)
-5000 Ft 0TE kulondi
- 9000 Ft V kategória
- 7000 Ft V kategória 
-6000 Ft III. kategória)
- 5000 Ft (Ifjúsági kát a SÜNI szerk dija)
- 10 000 Ft (III. kategória, természetvédelmi díj)
- 3000 Ft (A Természet világa szerk kulóndija)
- 5000 Ft (I kategória)
- 9000 Ft (II kategória)
- 10 000 Ft (Nagygyórgy Sándor dij)
-10 000 Ft (III. kategória)
- 7 000 Ft (III. kategória)
- 10000 Ft (Nimród szerk. kulondija)
- 10 000 Ft (IV. kategória, termeszetvedelmi ku 

löndij)
- KODAK színes külóndij
- MAFOSZ plakett
- 8 000 Ft (II kategória)
- 5 000 Ft (VI. kategória)
- 10 000 Ft (Nimród Fotóklub kulóndija)
- 10 000 Ft (Termeszetbúvár szerk kulondija) 
-7000 Ft I kategória)
-8000 Ft II kategória)
-5000 Ft VI kategória)
- 5000 Ft VI kategória)
- 10 000 Ft (VI kategória)

KODAK ff kulőnd.j
- 7000 Ft (VI kategória)
- 5000 Ft (VI kategória)
- M F SZ piatett
- 7 000 Ft (V kategória)
- 10 000 Ft (Nimród Kft külóndij)
- 5000 Ft (IV kategória)

TISZTELT
LEENDŐ

KIÁLLÍTÓNK! ur)turist
BUD APEST

A HUNTURIST RT.
A 3. NEMZETKÖZI FEGYVER-, 

HORGÁSZ-, VADÁSZKIÁLLÍTÁS
ÉS VÁSÁR (FeHoVa)
m e g r e n d e z é s é r e  k é s z ü l

A K IÁLLÍTÁS HELYSZÍNE: 
BUD APEST  SPO RTCSARNO K 

ID E JE : 1994. Á PR IL IS  7-10.
A K IÁ LL ÍT Á S  T ÉM A K Ö R E :

- terepjáró autók
- vízi jármüvek
- erdészeti gépek
- fegyverek
- lószerek
- fegyverszekrények
- vadász- és sportijak
- vadászati kiegészítő 

eszkozok
- fémtisztitók
- optikai tárgyak
- lámpák

- kések
- bőrtermékek
- ruházat
- vadvédelmi berendezések
- környezetvédelmi 

berendezések
- horgászati felszerelések
- vadászati, 

horgászati 
turizmus
és szolgáltatás

-  prepa rátörök

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 1994. JANUÁR 31.
AZ 1994 E S  K IÁ LL ÍT Á S  Á R A I:

Fedett terület: 6 900 Ft/m1 + áfa
Szabad terület 2 700 Ft/m* + áfa
1/1 oldalas hirdetés a katalógusban: 99 000 Ft + áfa

Jelentkezés és bővebb felvilágosítás a Szervezőirodánál: 
H U N T U R IS T  RT. H-1024 Budapest. Retek u 34 

Tel : 115-24 03; 115 82-60 Fax: 135 23 56



VÁROSI VADÁSZOK
November volt. ólmos, borzonga
tó hajnal. Az utca gyepét - ahol la 
kom - hóharmat lepte, öreg akku
mulátorom a még öregebb Tra
bantot nem tudta beindítani. Kö- 
szörült-köszórült a nyomorult, míg 
eszembe nem jutott az .öreg ró
kák', a tapasztalt autósok taná
csa: össze kell ütni az elektródá
kat. Újabb tiz perc. Gábor már to- 
porzékolhat. mert igen kényes a 
pontos találkákra, disznólesre ké
szültünk.

Végre! Az öreg vekker életre 
kelt. Barátom egy utcával arrébb 
várt. de látszólag nem bosszanko
dott.

- N e  haragudj, nem indult... 
szabadkozásomat meg sem várva, 
közbevágott:

- Úgy sem hiszed el, amit lát
tami

- U fó? - szellemeskedtem.
- Fenét. Itt a parkolóban, a vá 

ros közepén állt egy ózsuta vagy 
öt percig.

- Hova tűnt?
- A z  utca végén beugrott egy 

ház kertjébe.
- De hogy került a városba?
- Kutya zavarta be, vagy valaki 

befogta és megszökött. Mit tu 
dom ón, majd megkeressük. In 
kább csapj a nyaka köré a jaguá
rodnak, vagy ki se menjünk.

Persze kimentünk.
A  lesen ugyan már nem láttunk 

semmit, de nem is bántuk. M ind
kettőnk fejében a rendkívüli eset 
járt. Nem vallottuk be egymásnak, 
de alig vártuk, hogy visszaérjünk.

A  városban már a felkelő nap 
csillogott az ablakokban. A  nők, 
férfiak munkába, gyerekek iskolá
ba igyekeztek vidám nyüzsgéssel. 
Mi pedig ismeretlen .ízként" kós-

zalmatlanul szemlélve a két zöld 
kalapost.

- Kezét csókolom! Kedves asz- 
szonyom, úgysem hiszi el, amit 
mondunk, a kertjébe egy óz ugrott 
be. A  néni zavartan kereste a sza
vakat. H á t... tudják, egyedül va 
gyok.

- Csak a kertbe engedjen be - 
kértük.

- Hát tessék - mondta bizonyta
lanul.

Bementünk, öz ugyan nem volt, 
de nyom és néhány szál szór mu
tatkozott. A  néninek nehéz volt 
megmagyarázni az óz nyompár és 
a kerítésen lévó szőrszálak közötti 
összefüggést, de egy idő múlva 
hinni kezdett nekünk. - óz viszont 
nincs!

- Kezét csókolom, elnézést a 
zavarásért! - búcsúztunk. Mindent 
elnézett, csak már túnjünk el.

Menjünk tovább. Becsönget
tünk a szomszédba. Kétszer, há 
romszor is. mire egy mogorva, 
idós férfi nyitott kaput, kétféle pa
pucsban. hosszú gatyában. Lát
szott, hogy mi keltettük fel.

- Elnézést a zavarásért, úgysem 
fogja elhinni, de egy óz van a kert
jében. Véreres szemmel nézett 
ránk egy darabig, és röviden elkül
dött bennünket a fenébe.

- Hallja-e, éjszakai műszakban 
dolgoztam, szórakozzanak m ás
sal! - és bevágta a kaput.

Kicsit hervadtan csöngettünk 
be a kővetkező házba, ahol fiatal

- Kezét csókolom, úgysem fog 
ja elh inni... - adta eló Gábor.

A  kismama arcán olyan mosoly 
sugárzott, amit mi a .terem tés ko
ronái' csak irigyelhetünk, de so 
hasem értünk meg.

-Tényleg? Szegényke! És a 
kertben van? Lacikám gyere, m e
gyünk őzikét nézni, őzike, érted? - 
Lacika nem értette, de nem is lát
hatta meg, mert az óz tovább szö
kött.

A  sutácskát végül a negyedik 
kertben találtuk meg. Szegényké
nek az orra már csurom vér volt, 
mert csökönyösen neki-neki ug
rott az egy két méteres drótkeríté
seknek. M i emberek is hányszor 
beverjük az orrunkat, ha az ígéret 
földjétől csak pár szál drót választ 
el. A tulajdonos bizalmatlanul tu 
dakolta. hogy mi a szándékunk.

- Levágják? - kérdezte.
- Dehogyis! Elengedjük, vissza 

az erdőbe - mondtuk.
- Hát akkor fogják m eg ...
Az őzike viszont semmi pénzért 

nem hagyta magát.
- Elszaladok egy pokrócért - li

hegte Gábor ráborítjuk.
Egy perc múlva meg is érkezett 

a rögtönzött befogóeszközzel. El
kezdődött a pankráció. Sohasem

hittem volna, hogy két mázsás 
ember alig tud legyúrni egy tiz-ti- 
zenkét kilós, életéért küzdő sutát. 
Zsákmányunk kapálózott, kék
zöldre rúgta a sipcsontomat és 
üvöltött, mint akit elevenen nyúz
nak. Sorra nyíltak az ablakok és 
megteltek rosszalló tekintetekkel.

- M icsoda? A vadászok már a 
városban is gyilkolnak?

A  látvány azonban tényleg 
olyan volt. mintha a két böhöm 
alak éppen hóhérolna egy védte
len őzikét. Mire legyúrtük az állat
kát. folyt rólunk a viz. A zsákmányt 
csomagtartóba gyömöszöltük és 
pánikszerűen startoltunk kifelé a 
városból.

-  Tanú előtt kell elengedni - vé l
te Gábor.

- Csak ne kapjon szivszélhú- 
dést.

- Á  - legyintett -. fiatal ahhoz 
még.

Kiértünk az Alsóerdóre. Hál' Is 
tennek hamarosan jött egy erdé
szeti terepjáró. Gábor lestoppolta, 
és utoljára hangzott el a mondat:

-Ú gysem  fogja elh inni...
A  sofőr szerencsére elhitte az 

egészet.
A  suta pedig elgémberedett, 

botladozó lábakkal tántorgott neki 
a pirosló erdő elvesztett szabad
ságának.

Furcsa érzésekkel tértünk haza. 
Életem  legkülönösebb zsákmánya 
él, és az erdőben szaladgál. De 
nem is csak az enyém. A kettőnké, 
a két .véreskezú, kapzsi, haspó- 
kos' vadászé. Vagy nem is v a 
gyunk ilyenek? Úgysem hiszik el, 
pedig már igencsak közeleg a sze
retet ünnepe

Gellérl Zoltán
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tolgattuk a sohasem volt városi 
vadászat lehetőségét.

-  Kezdjük annál a háznál, ahová 
beugrott - javasolta Gábor. Csön
gettünk. Egy néni nyitott kaput, bi

asszony nyitotta ki az ajtót. Két
éves forma kisfiü kapaszkodott 
erősen domborodó kötényébe, 
amely tévedhetetlenül jelezte a 
kistestvér érkezését. -rv:
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Az Országos Vadásznapi rendezvényen vetette 
fel Pataki Károly, a Hajdú-Bihar Megyei Vadász
szövetség elnöke és Fekote Miklós titkár, hogy 
szervezzenek a megye Dianáinak egy közös fá 
cán-, nyúlvadászatot. Az ötletből valóság lett: 
november 19-ere a megye huszonöt hölgyvadá
sza kapott vadászati meghívást a Berettyó Vt 
területére. A  helyi vadásztársaság három D ia
náján kívül még tizen fogadták el a meghívást. 
-Vigyél magaddal ólomm ellényt' - javasolták 
férfi vadászismeróseim. amikor meghallották, 
milyen vadászatra indulok. M ár az elsó hajtás
ban kiderült, hogy teljesen alaptalan a vicces fi
gyelmeztetés. mert valamennyi vadászhölgy 
magabiztosan, fegyelmezetten és nagyon jól 
kezelte puskáját. Volt olyan, akinek ez volt az el
só társasági vadászata, de már az elején m eg
lőtt két nyulat. Többen közülük 1976-ban, es 
1986 után kezdtek vadászni. Hamar összeszo
kott a társaság, végig remek hangulatban, 
nagyszerű napsütésben vadásztak a Dianák. A 
terítéknél Papp Zoltán megyei fővadász el
mondta. hogy a jövőben ebből hagyományt 
szeretnének teremteni.

Azért vo lt. hogy a kakasok bizonyultak gyorsabbnak

K ÉP  É S  SZÖ VEG : 
PO LSTER  G A BR IELLA

Parancsszavak közben agy kis sim ogatés

DIÁNÁK VADASZATA

Katalin. Erzsébet. ZsOka töret helyett egy-agy szél virágot kapott A  hajtésok szünetében jó lesik  egy k is pletyka

Az eredm ényes vadésznap terítéke 43 nyúl. 15 fécénkakas. és egy réka
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1024 Budapest. Retek u. 34. 
Levelezési cím: 

1536 Budapest. 114. pf 375
u r ) t u n s t
BU D APEST

Telefon: 115-2403. 115-2281. 135-2313 
Telex: 22-7800 

Telefax: 135 2356

Belföldi vadászati árjegyzék 1993/94. évre
Az általunk szervezett belföldi bérvadászatot csak érvényes vadászjeggyel 6s 
fegyvertartási engedéllyel, továbbá írásbeli megrendeléssel és lójegyzékunk 
kel rendelkező magyar állampolgár folytathat 

Az árak a forgalmi adót is tartalmazzák Az elszámolás - melyet 15 napon 
belül kell a vadaszat befejezése után irodánknál elvégezni - alapját a lójegy 
zékúnk képezi

Az agancs mérése gímszarvasnál és dámnál. muflonnál nagykoponyával. 
óznél kiskoponyával (valamint az agyar mérése) 24 órával a kifózés után a te

rületen történik, melyet 8 napon belül ellenónztetm kell hivatalos trófeabíráló 
bizottsággal, amely megadja a számlázandó trófeanagysagot Az elojtónek a 
megrendelesben megadott nagyságnál legfeljebb csak 10 százalékkal maga 
sabb trófeaméretet kell kifizetnie Amennyiben a vendégvadász ennél is na 
gyobb értékű trófeás vad lelövésére határozza el magát, azt az elejtés elótt 
aláirt nyilatkozatával a helyszínen kell megerősíteni Hibazást csak akkor kell 
kifizetni, ha a vadász a hibázás után nem ejt el ugyanolyan fajú és ivaru vadat 
a vadászat során

G ÍM SZA RV A S
Bika idénye gotyóérett szeptember í jétól október 31 éig 

selejt: szeptember 1-jétól tanuár 31 éig
1.99 kg ig 8 000 Ft
2.00 kg tói 8 000 Ft + 20 Ft/dkg
3.00 kg-tól 10 000 Ft + 50 Ft/dkg
4.00 kg-tól 15000 F t+ 150 Ft/dkg
5.00 kg-tól 30 000 Ft + 150 Ft/dkg
6.00 kg-tól 45 000 Ft + 300 Ft/dkg
6.50 kg tói 60 000 Ft + 550 Ft/dkg
7.00 kg-tól 100 000 Ft + 800 Ft/dkg
Az agancshoz térítés nélkül hozzátartozik a győngyfog is.
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly bO százaléka fizetendő 
Hibázás: 5 kg becsült agancssúlyig 2000 Ft. felette 5000 Ft 
Tehón. ünő. borjú idénye szeptomber 1-jétól február 15-éig
tehén, ünó kilövés: 2500 Ft

sebzés: 1250 Ft
hibázás: 500 Ft

borjú kilövés: 1000 Ft
sebzés 700 Ft
hibázás: 500 Ft

d A m

Bika idénye

1.49 kg ig
1.50 kg tói
2.00 kg tói
2.50 kg tói
3.00 kg tói
3.50 kg tói
4.00 kg-tól

golyóérett: okt 
selejt okt 

8 000 Ft 
8000 Ft + 

18 000 Ft+ 
30 000 Ft + 
55 000 Ft +

1-létől dec. 31-éig 
1-tétól jan. 31-éig

200 Ft/dkg 
250 Ft/dkg 
500 Ft/dkg 
600 Ft/dkg 

85 000 Ft+ 1400 Ft/dkg 
155 000 Ft + 3000 Ft/dkg 

Sebzés: a kísérő vadász altal becsült trófeasúly 50%-a fizetendő. 
Hibázás: 2.50 kg becsült trófeasúly alatt 2000 Ft, felette 5000 Ft 
Dámtohón és borjú idénye: okt. 1-jétól jen. 31-éig 
dámtehén kilövés 1200 Ft 

sebzés: 600 Ft 
hibázás: 200 Ft 

dámborjú kilövés: 1000 Ft 
sebzés: 500 Ft 
hibázás: 200 Ft

ŐZ
Bak idénye

200 g-ig
201 g tol
251 g tói 
301 g-tól 
351 g-tól 
401 g-tól

golyóérett
selejt:

3 000 Ft 
5000 Ft + 

10000 Ft + 
22 500 Ft + 
42 000 Ft +

éug
máj

1-jétól szept. 
1-jétól szept

30 áig 
30-áig

100 Ft/g 
250 Ft/g 
400 Ft/g 
500 Ft/g 

67 500 F t+ 1000 Ft/g 
Sebzés: a kísérő vadász által becsült trófeasúly 50%-a fizetendő 
Hibázás: 250 g becsült trófeasúlyig 1000 Ft. feletto 3000 Ft. 
özsuta. gida idénye: okt. 1-jétől okt 31-éig. jan. 1-jétól febr. 28 aig 
kilövés: 1000 Ft 
sebzés: 500 Ft 
hibázás: 200 Ft

MUFLON
Kos idénye: szeptember 1-jétől január 31-éig
50.0 cm ig 15 000 Ft
50.0 cm-tól 15 000 Ft +1500 Ft/cm

60.1 cm tói 30 000 Ft+ 2000 Ft/cm
70.1 cm tói 50 000 Ft + 4000 Ft/cm
80.1 cm-tól 90 000 Ft + 8000 Ft/cm
Sebzés: a kiséró vadász által becsült csigahossz 50 százaléka fizetendő
Hibázás: 60 cm csigahosszig 1500 Ft. felette 4000 Ft
Jerke , bárány idényé: szeptember 1-jétól január 31-éig
kilövés: 2000 Ft
sebzés 1000 Ft
hibázás 200 Ft

8 000 Ft + 350 Ft/mm 
15000 Ft + 500 Ft/mm 
25 000 Ft+ 1000 Ft/mm 
45 000 Ft+1250 Ft/mm 
70 000 Ft+ 3000 Ft/mm 

130 000 Ft+ 5000 Ft/mm

VADDISZNÓ
Kan 12 cm-tól 

14 cm-tól 
16 cm-tól 
18 cm-tól 
20 cm tol 
22 cm-tól 

Sebzés: 5000 Ft 
Hibázás: 1000 Ft 
Koca (50 kg zsigerelt súly felett) 
kilóvés 8000 Ft 
sebzés 4000 Ft 
hibázás: 800 Ft
Süldő (20-40 kg zsigerelt súly kozótt)
kilovés: 3000 Ft
sebzés 1500 Ft
hibázás 500 Ft
Malac (20 kg zsigerelt súlyig)
kilövés: 1500 Ft
sebzés:
hibázás:

750 Ft 
200 Ft

APRÓVAD

mezei nyúl 
fácán
róptetett kacsa
liba
róka

lelovési dij 
1000 Ft/db 
600 Ft/db 
300 Ft/db 
500 Ft/db

elvitel 
200 Ft/db 
100 Ft/db 
50 Ft/db 

100 Ft/db
500 Ft/db (nyúzás nélkül, a lelovési dijat a gereznáert 

kell fizetni)
Vadkacsa és szalonkahúzásra a részvételi dij 500 Ft húzásonként, lelovosi díj 
nincs.
Trófeakifözés
Gim, dám. muflon nagykoponyával 600 Ft/db
Gim. dám. muflon kiskoponyával 400 Ft/db
ózbak nagykoponyával 400 Ft/db
ózbak kiskoponyával és vaddisznó 300 Ft/db
A trófeabírálat költsége az elejtót terheli
Börók (nyersen, sözottan) gim. dám, vaddisznó 600 Ft/db

óz. muflon 300 Ft/db
A hús ára az érvényes Mavad lóttvad átvételi ára szerint szamolando

SZOLGÁLTATÁSOK
Szállás I. o 800 Ft/fó/nap. II. o 500 Ft/fő/nap. Ili o. 300 Ft/fó/nap 
Étkezés 
reggeli 
ebéd 
vacsora
napi teljes ellátás
Terepjáró 33 Ft/km
Fogat, szán 440 Ft/óra
A vadászat szorvozósi dija 1000 Ft/fó. mely összeget az írásbeli megrende 
lés leadásakor kell befizetni.

1. o. II 0
250 Ft 150 Ft
500 Ft 400 Ft
400 Ft 300 Ft

1000 Ft 700 Ft



Országos Vizsla Főverseny ’93
Csapatverseny:

1. Dunántól 1373.0 pont
2. Alföld 1253.5 pont

Egyéni eredmények:
1. Visnyei-Vadász Nils rszmv.: I/a C A C T  minősítés, 358.5 pont 

Vezette: dr. Szászi Ferenc, Tolna megye
2. Bor Zo Sian rszmv. I/b Rcs. C A C T  minősítés, 353,5 pont 

a legjobb erdei munka kűlöndija
Vezette: Bozsó Béla. Szolnok megye

3. Győrújfalui Acél rszmv.: Il/ a  minősítés. 347.0 pont 
Vezette: Mikola Géza, Győr-Moson-Sopron megye

4. Szarvaslesi Tóbi rszmv.: Il/b  minősítés, 330,5 pont 
Vezette: Márkovics János, Somogy megye

5. öcsényi Jeles rszmv. I I l/ a  minősítés, 336,5 pont 
Vezette: Bősz József. Tolna megye

6. Magor Erdész rszmv.: 331.0 pont a legjobb vezetékmunka kűlöndija. 
Vezette: Czebe József. Gvőr-Moson-Sopron megye

7. Pitypang Strészi rszmv.: 308,5 pont, a legjobb mezei munka kűlöndija 
Vezette: Füzessy Tamás, Pest megye

Az év utolsó vizslás találkozóját, az 
Országos Vizsla Föversenyt októ
ber 23-24-én rendezték Kccelcn.

Az úi kiírás alapján indulási j o 
got a két területi verseny - az alföl
di és a dunántúli - 1-6. helyezettje, 
és 4, az eddigi elért eredmények 
alapjáa delegált versenyző kaphat. 
Ez a változtatás úgy tűnik, jogos 
volt, mert az így bekerült résztve
vők jóval magasabb színvonalú, ki
egyenlítettebb teljesítményt nyúj
tottak és a nézők számára is látvá
nyosabb versenyen mérték össze tu
dásukat.

A  kétnapos megmérettetést az el
ső napon 14 induló kezdte meg a 
jól előkészített versenytcrülctckcn. 
A mezei munkát nehezítette - az 
esőzések következtében felázott ta
lajú cukorrépaföldön - az ott élő 
apróvadállományon kívül a kihe
lyezett, tenyésztett fogoly felkutatá
sa és puska elé állítása. Nem volt 
egyszerűbb dolguk a kutyáknak és 
vezetőiknek a vízi feladatok végre
hajtásánál sem. Ennek ellenére az

érdeklődők láthattak néhány iga- 
zán kiváló munkát.

Az erdei munka - a megszokottól 
eltérően - volt talán a legkiegyen
súlyozottabb, amit bizonyít az is, 
hogy a verseny végén a versenyzők 
szavazatai alapján az erdei munkát 
bíráló bírói kör nyerte a legjobb bí
rói teljesítményért járó vándorserle- 
get. A  versenyt 13 résztvevő fejezte 
be, egy versenyző az eredménytelen 
erdei munka után feladta a további 
küzdelmet.

Az eredmények ismertetése előtt 
említést kell lenni a szervezők, ren
dezők és nem utolsósorban a támo
gatók áldozatkész munkájáról és az 
egyre nehezebbé váló versenyren
dezés kifogástalan végrehajtásáról. 
Minden résztvevő bíró és verseny
ző. szervező és rendező nevében kö
szönetét mondunk a támogatóknak 
mind a jelentős anyagi segítségért, 
mind a megtisztelő részvételükért.

A  „legjobb bírói kör" vándorser- 
leget az Erdő I. bírói csoport nyer

te: Buzgó József. Kelemen József. 
Snyehola Géza és a szerző.
Az év legnagyobb vadászkutyás 
rendezvényét támogatták: ME-
FA G , Bólyi Rt., őjpetri Nimród 
Vt.. Drávamenti Vt., Májsi Mg. 
Szövetkezet. Villányi Mg. Szövetke

zet. Siklósi Mg. Szövetkezet. Pécs- 
váradi Zengő Vt., Pécsi Dózsa Vt.. 
Vajszló Vt.. Sellye Vt., TESZÖ V , 
Pécs. Baranya megyei Földművelé
sügyi Hivatal. M E O E , OM VV.

Poms/í Ágoston

IGAZ M ESE A  FARKASRÓL
Hol volt, hol nem volt, a vadregé
nyes Bükk-hegység nyugati pere
mén, Bélapátfalvától a szarvaskői 
határig, élt egy falka birka.

Egyszer csak. úgy négy éve egyre 
fogyatkozni kezdtek. A  hiány las
san elérte a 30 darabot, amely bi
zony több mint az átlagos össznépi 
apadek lenni szokott! Nem nyom
talanul tűntek el, mint ahogy szok
tak, hanem itt-ott részben elfo
gyasztott példányokat lehetett talál
ni az akácos vízmosásokban és más 
olyan helyeken, ahol csak a gombá- 
zók jártak. Ezzel egy időben az er
dő-mező rendjén fegyveresen őrkö
dő vadőrhöz (falusi nevén hivatá
sos vadász) egyre több megfigyelés 
érkezett amatőr etológusoktól, 
hogy fényes nappal és józan álla
potban látták, hogy egy fekete és 
egy farkaskutya eredményesen ker
gette itt is, ott is a juhokat.

Megkeresték az országrész egyik 
híres zoológusát, hogy mi a vélemé
nye. nem farkas-e az egyik birka- 
szerető páciens a két gyanúsított 
közül? „H a  a lelőtt állat koponyá
ját (és ha kan. akkor a pénisz csont
ját is) bemutatjátok nekem, akkor 
megmondom, hogy miről van itt 
szó!"

A vadőrben felülkerekedtek a tu
dománytalan gondolatok, ősi va
dászbabonák. miszerint a farkas 
tartása, lépésnyoma. füle. farka á l
lása alapján is meg lehet különbőz* 

juhá
gyen az utóbbi akár a nyugati, akár
tetni a német juhászkutyától, le-

a keleti (supsp. Honecker) alfaj ele
ven tagja.

A  gyanú alapos, de a biztonság 
kedvéért - meg a fegyvertartási 
engedély érdekében is - vadőrünk 
felkereste a Bükki Nemzeti Park

fi

Többször hallotta viszont késő 
éjjel a farkas ősi hivó hangját, ami 
után a kutya elhagyta a tanyát, 
szemben más fajtársaival, amelyek 
farkuk behúzásával és nyüszítéssel 
jelezték, hogy ők már közelebb áll
nak az emberhez, mint kiszámítha
tatlan őseik.

A vadász terve egyszerű volt. 
Megköti a fekete kutyát és a farkas 
talán bejön a tanyára. Ott aztán az 
istálló ajtaja mögül meg lehet meg 
a sörétes puskával is lőni. Az éj órái 
teltek. Végül április 23-án éjjel a 
farkas elszánta magát a legveszélye
sebb akcióra. Gondolta, megnézi 
hűséges barátját, mi van vele? Nem 
figyelt, hátszele volt, amely még va
dásznak soha nem hozott szeren
csét. Éjfél előtt a kutyák nyüszítése 
jelentette a lesben ülő vadőrnek, 

ogy nem a tavasz tündére kerülge
ti a tanyát. Ez már több volt a sok
nál. A farkas bölcsen visszavonult, 
várt a közelben. Fél óra múlva szél
lel szemben óvatosan közeledett 
láncra kötött vadászcimborája felé. 
Villanás, dörrenés, utána tompa 
ütést érzett és a meglepetéstől egy 
másodpercre megállt. Újabb dörre
nés, újabb ütés. futott ahogy csak 
tudott.

Megvirradt. Éjjel hallotta a pász
tor a két lövést és hajnalban a rálö- 
vés helyétől 120 méterre megtalálta 
a farkast. A  hároméves, 187 centi
méter hosszú, 38 kilós kan farkaste
tem (kipreparált koponyáját meg
vizsgálva a tudomány is hitelesítet
te) bizonyította, hogy a mese néha 
valósággá válhat. Farkast és kutyát 
igenis összekapcsolhat a közös 
múlt, a zsákmányolás öröme.

Sóskát! György

(A  fo tó  r*«m a h«ly»z inon  készü lt)

egyik illetékesét, hogy járuljanak 
hozzá az általa farkasnak vélt ku
tya lelövéséhez. Az illetékes, va
dász- és egyéb múltbéli tapasztala
tai alapján a lelövéshez való hoz
zájárulást megadta. Több oka is 
volt arra. hogy igy gondolkodott. 
Nappal, kutyatársával (utóbbi a 
farkasoknál nem annyira a rokon, 
hanem az ehető fajok kategóriá
ban szokott szerepelni) vadászó 
farkast csak a szomszéd Szlovákiá
ban láttak egvszer-egyszer. kellő 
mennyiségű pálinka elfogyasztása 
után. Kár volt a pálinkára hara
gudni. mert az egyébként védőital

és csak a betegeknek, külföldiek
nek árt meg esetenként, de az 
igazmondást egyenesen elősegíti. 
Lassan a télből tavasz lett. de az 
engedély ellenére a gyanúsított és 
társa boldogan vadászott a népes 
vadállomány ellenére - vagy mel
lette is - a legelésző juhokra. Köz
ben a híresnek nem mondható 
Vilió tanyán, az erdő szélén ravasz 
gondolatokat fújtak ki a böjti sze
lek a helyi pásztor fejéből. M i ta
gadás, a fekete kutya az ő kutyája 
volt, hiszen minden éjjel és néha 
nappal is szabadon járt. nem lánc
ra verve tartották.
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A z erdő és vad 
kapcsolatrendszere

A  vadállomány elválaszthatatlan a/ 
erdőtől. Különösen igaz ez a nagy
vadas jellegű középhegységeink
ben, a Dunántúlon, az ártéri erdők
ben. Közismert, hogy milyen nagy 
jelentősége van még egy kis erdő- 
foltnak. csenderesnek, fasornak az 
alföldi, kevésbé erdösült vadászte
rületeken is. A kapcsolat az erdő és 
a vadállomány között korszakon
ként és tájegységenként változott a 
környezeti és egyéb tényezőktől 
függően.

Évszázadokon keresztül, amíg a 
biológiai egyensúly fennállt a ter
mészetben, a vadnak az erdővel ki
alakult „kapcsolatában" nem volt 
különösebb gond. Ahogy az ember 
foglalkozni kezdett a természet át
alakításával, az intenzív erdő- és 
mezőgazdasággal, a nagyfokú gépe
sítés, kemizálás következtében a 
biológiai egyensúly felborult.

Hazánkban az ellentét már a hat
vanas években érződött. A  túlsza
porodott szarvasokat az erdő már 
nem tudta eltartani, sőt kiváltottak 
a mezőgazdasági területre is, ahol 
akkor már kezdődött a nagyüzemű 
mezőgazdaság kialakítása a több 
száz hektárnyi összefüggő gabona- 
és kukoricatáblákkal.

így történhetett meg, hogy az 
apróvadas jellegű, kevés erdővel 
rendelkező vadásztársaságok ké
sőbb csaknem annyi szarvast ejtet
tek el, mint a szomszédos nagyva
dasok.

A  korszerű vadgazdálkodás meg
teremtése és az ágazatok közötti el
lentét tompítása érdekében a 60-as 
évek végén már megtörténtek az el
ső lépések. Az állami vadászterüle
tekre és az erdőgazdaságok által 
bérbe adott nagyvadas vadásztársa
ságokra 1969-ben 5 évre szóló ide
iglenes vadgazdálkodási üzemterv 
készült. Az üzemterv figyelembe 
vette az ökológiai viszonyokat, 
meghatározta az erdő természetes 
vadeltartó képességét, megszabta 
vadfajonként a fenntartható vadál
lományt, előírta az állományszabá
lyozással párhuzamosan az adottsá
goktól és a populációktól függően 
a minőség megjavítását, a szakszerű 
állománykezeléssel, helyes ivar- 
arány-kialakítással, selejtezéssel a 
trófeás vadnál növelték az érmes 
trófeák arányát.

Az ideiglenes vadgazdálkodási 
üzemterv azonban csak részben érte

el célját, az előírásait a gyakorlat
ban nehezen lehetett végrehajtani. 
Hiányzott a szakértelem, a hozzáál
lás. Bizonyos körök nyíltan, burkol
tan is támadták, „kincstári intézke
désnek" vették. Az üzemterv bizo
nyos szakmai rendet, fegyelmet is 
megszabott a korszerű vadgazdál
kodás megteremtése érdekében, 
amit a zavarosban halászni szere
tők nehezen tudtak elfogadni. A 
bérlő vadásztársaságoknál megne
hezítette a helyzetet, hogy a szövet
ségi, társadalmi szempontokat alá
rendelték a szakszerű vadgazdálko
dás érdekeinek, sok esetben pedig 
az egyéni önző érdekek kerültek 
előtérbe.

A fentiekhez még hozzájárult a 
külföldi bérvadásztatás fellendülé
se, olcsó devizaszerzési forrásnak 
tekintették a vadászatból származó 
bevételt. A  főhatóság a dollárter
melés növelése érdekében sok he
lyen szemet hunyt a túltartott 
szarvasállomány felett, az elköve
tett szakmai hibákat nem szankcio
nálta kellőképpen. Gondoljunk az 
ivararány-eltolódásra. a hibás lelő- 
vésekre, amelyek az állomány elfia- 
talodásához vezettek.

A HOSSZÚ LEJÁRATÚ VADGAZDÁLKODÁSI ÜZEMTERV

A  hazai vadgazdálkodás történeté
ben mérföldkövet jelentett az 1980- 
as év, amikor a M É M  30/1980. 
( X I I .  18.) számú rendeletével intéz
kedett az ország minden vadászte
rületére a hosszú lejáratú - 10 éves 
időszakra szóló - vadgazdálkodási 
üzemterv elkészítéséről. Az egysé
ges intézkedés alapján, az erdőgaz
dasági üzemtervben rögzített irány
elvek szerint készültek, átvéve az 
erdőgazdasági üzemterv főbb ada
tait.

A legfontosabb tényezők:
- a vad számára szükséges élő

hely biztosítása, elletőhcly, bőgő
hely, vadvédelmi rendeltetésű erdő
területek,

- a természetes vadeltartó képes
ség meghatározása,

- a vad számára szükséges termé
szetes tápanyagforrások hasznosí
tásának lehetősége, a gyakorlatban 
történő alkalmazása,

- a vadkárositásnak kitett erdő- 
részletek felsorolása, az erdei vad
károk elleni védekezési módszerek 
alkalmazása.

Ezek a tényezők befolyásolják

legjobban az erdő- és vadgazdálko
dás közötti viszonyt, az elkövetkező 
időben ezen a téren kell javítani a 
kapcsolatot mind a két félnek az 
ágazatok közötti egyensúly megte
remtése érdekében.

Nagymértékben elősegítené az 
eredményesebb együttműködést, ha 
a vadgazdálkodók kialakítanák a 
táji vadgazdálkodást a legfonto
sabb gazdálkodási teendők össze
hangolásával. A  jövőre vonatkozó
an ezt az utat kell választani, csodá
kat nem várhatunk a majd elkészü
lő törvényektől és végre egymásra 
kell találni az egy térségben gazdál
kodóknak.

Minden lehetőséget ki kell hasz
nálni az együttműködésre, az ellen
tétek kiélezése helyett a kapcsoló
dás lehetőségeit keresve. Jó  alka
lom nyílik erre az évente megrende
zésre kerülő vadásznapok alkalmá
val is, ahol a vadászati témához 
szorosan kapcsolódó természetvé
delmi és erdőgazdálkodási felada
tok is bemutathatók, népszerűsithe- 
tők az előzőekben tárgyaltak alap
ján.

Az országban jó néhány helyen 
már történtek kezdeményezések 
ezen a téren, a Vadászok és Termé
szetvédők Közép-magyarországi 
Szövetsége év közben is több he
lyen - ifjúsági és művelődési házak
ban - rendeztek kiállításokat, ahol 
rendkívül nagy érdeklődés tapasz
talható a téma iránt a nagyközön
ség részéről.

Az erdei vadkárosítás csökken
tésére irányuló együttműködés te
rén is már tapasztalható eredmény, 
a hangsúlyt a megelőző védekezés
re fordítják. Az erdősítések műsza
ki átvételénél a legtöbb esetben már 
a vadásztársaságok képviselői is je
len vannak.

Az erdőgazdasági és vadgazdál
kodási üzemtervekben rögzített 
irányelvek jók - tárgyilagos alapok
ra építve, igazodva a változásokhoz
- a gyakorlatban történő végrehaj
tásuk biztosítja az ágazatok közötti 
egyensúly fenntartását, amely ala
pul szolgál a korszerű vadgazdálko
dás megteremtéséhez.

Kö>eskúty György

I.W .M .C .
I. Nemzetközi 

Vadvilág 
Menedzsment 
Kongresszus

(1993. szeptember 19-25.
San Jósé, Costa Rica)

Az amerikai székhelyű Vadvilág 
Társaság (W ild life  Society) két
éves előkészítő munka után - je
lentős nemzetközi szponzorálás 
mellett - rendezte meg az első 
Nemzetközi Vadvilág Menedzs
ment Kongresszust (Internatio
nal W ild life Management Cong- 
ress - I. W . M . C.).

A  hatnapos kongresszuson 
600 résztvevő 70 ország képvise
letében jelent meg. A plenáris 
ülést követően a szakközönség 
párhuzamos szekcióüléseken 
összesen 180 előadást hallgatha
tott meg.

A  kongresszus jelmondata 
„Az emberiség és a vadvilág in
tegrálása a tartamos jövőért" 
széles körű értelmezést nyert az 
egyes szekció- és munkacsoport- 
üléseken. Valamennyi témakör 
érintette a vadgazdálkodás és 
vadászat kérdéseit. A  vadászat 
szerepe a természetvédelemben, 
a megőrzésben, a fenntartandó 
és tartamos hasznosításban, az 
ökoturizmusban, a kereskede
lemben és gazdaságban jelentős 
hangsúlyt kapott.

A növény- és állattani elneve
zés alapján a meso-amerikai ré
gióba tartozó Costa Ricára azért 
esett a választás, mert élővilága 
egyedülálló sokféleséggel, faj- 
dazdasággal bír. Különböző vé
dettségi fokozatot élvező terüle
teik aránya, elterjedése, a védett 
területeket összekötő ún. bioló
giai folyosók rendszere példa
mutató e kis, mintegy fél ma- 
gyarországnyi államnak.

A  kongresszus legjelentősebb 
megállapítása a természeti erő
források tartamos gazdálkodá
sára vonatkozóan az ökosziszté
ma menedzsment, amely a ko
rábbi természetvédelmi fejleszté
si és védelmi szemléletből a szin
tézis fázisba történő előrelépést 
jelent. Az ökoszisztéma me
nedzsment a tartamos védelem 
és fejlesztés együttes megvalósí
tását célozza.

összességében elmondható - 
érzékelve a résztvevő országok 
által felvetett problémákat 
hogy Magyarország természetvé
delmi, vadgazdálkodási és vadá
szati szempontból előkelő helyet 
foglal el a világban.

F M  Vadászati és Halászati 
önálló  Osztály



A KETTNER CÉG MUNKATÁRSAINAK ÉVTI
ZEDES TAPASZTALATAI MOST A MAGYAR 

VADÁSZOK SZOLGÁLATÁBAN IS.

VALÓSÍTSA MEG ÁLMAI VADÁSZATAIT 
AFRIKA, ALASZKA, KANADA, SKÓCIA, TU

NÉZIA CSODÁLATOS TÁJAIN.

KÉRJE MINDEN KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL 
INGYENES KATALÓGUSUNKAT AKTUÁLIS 

AJÁNLATAINKRÓL.

KETTNER-PILIS KFT. 
1125 BUDAPEST, SZILÁGYI E. FASOR. 8.

TEL.: 155-5246. 155-5282; FAX: 155-4037
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AKAR MOST VESZ, 
AKÁR ELAD, 

VADHÚS ÜGYBEN 
CSAK

ÖREGLAK
8697 Ö REG LAK . T ELEFO N :85-330-845. TELEX : 13-452

O P E L  C A M P O

H A S Z N O S T  A KELLEMESSEL.
Az O pel Campo a kisfurgontól a kiste

herautóig terjedő O pel haszongépiár- 
mű-kinálat figyelem re méltó tagja. Tere
pen és országúton, teher- és szem ély
szállításkor egyaránt kiem elkedő tel
jesítményi nyújt M inden m egrendelt 
4 ajtós O pel Cam po gépkocsihoz a 
rakteret záró  m űanyag fedelet 
adunk. (H a  m ár bo ld o g  O pel 
tulajdonos, a zárható fedelet -  
95.000.-Ft ♦ Áfa ♦ szerelés áron  -  
raktárról szállítjuk, akár a gépkocsi 
színére fényezve is.) Már 30% előleg  
befizetése mellett az O pe l teljes 
típusválasztékával állunk ügyfeleink  
rendelkezésére!

O P E L ^
AZ ON OPEL MÁKKAKERJ2>KEDÓJ£

AGRO-PEL KFT.
BUDAPEST. XV. k * .  BUDAPEST. Vtt. tor. 
Kétm art u. 100-102. K#rt*sz ü. 24-26. 

T t l f a i :  163-6565 T *.: 269-6611. 269-6612 
Nyitva: H-P 6 00-17.00 Nyitva H-P 9.00 16.00 

Sxo. 6.00-12.00



N A G Y K E R E S K E D E L E M
1044 Bu*»st. (K0K«) Vód W 40.
M :  169 3293, 169 1442, 169-0137/25 m. 
fői: 169-3430

1. SZ. V A D Á S Z I O I T
1077 B*dcp«st. Dohíny «. 73-75.
Wifon: 142-1287

K Ö Z P O N T I  I R O D A
1077 Budop«f. Damjanich a. 31/1.
T M m : 142-9121

0/ ^ ÍH Ó Ía t u * t / c :

•  vadász golyós- és sörétes fegyverek
•  sörétes- és golyós lőszerek
•  légfegyverek és lőszerek
•  gázpisztolyok és lőszerek 

(NAGY VÁLASZTÉKBAN)
•  önvédelmi pisztolyok
•  fegyvertartozékok
•  bőráruk
•  dísztárgyak, vadászati kiegészítők
•  vadászruházat
•  sportfelszerelések
•  számszeríjak, csúzlik
•  kések és bicskák (TOLEDO, HERBERTS)

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

MENNYI A VAGYONA?
- nyilvántartva - jelenlegi értéken - piaci forgalmi értéken 

Ha ez idáig nem tudta, m ost saját 
és vadásztársasága érdekében tudnia kell!

A HUBERTUS BT. 
ÚJ SZOLGÁLTATÁSA!
Vállaljuk a társaságok teljes körű 

vagyonértékelését:
- épületek, építmények, gépek, műszaki berendezések, 
tárgyi eszköznek minősülő felszerelési tárgyak, valamint 

nagyvadállomány korrekt becslése helikopterrel.
HOGY A LESRŐL NE CSAK LESSEN. DE MÉG LŐHESSEN 

IS! FELKÉSZÜLTEN VÁRJA A JÖVŐ VÁLTOZÁSAIT?!

Címünk: 1054 Budapest. Nádor u. 34. 
Telefon: 111 -9608. Tel./Fax: 131 -4790
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4  W D  i m I CENTER
MINDEN, AMI A TEREPJÁRÓ
AUTÓZ AS HOZ SZÜKSÉGES:
RANCHO futómü-megerósitósek. lengéscsillapítók. W A R N  

csorlók, védőrácsok, motorvédő lemezek, differenciálmú-zár. 
terepgumik, könnyűfém felnik, fényszóróvédó plexik minden 

típusra, új és használt terepjárók értékesítése és szervizelése, 
N ISSA N  terepjárók, és haszonjárművek - a pick-up tói 

a kamionig - megrendelhetők. Vadászathoz speciális kiegészítők
gyártása, beszerelése.

CSAK NÁLUNK: 
A VILÁG LEGJOBB 

TEREP LENGÉSCSILLAPÍTÓI
A RANCHO HUNGARY-tól 

(beszereléssel is).
Vadásszon velünk Mongóliában és Chucotkán, 

horgászatra és speciális túrákra is lehet jelentkezni. 
MAGYARORSZÁG ELSÓ SPEC IÁLIS 4 W D  KÖZPONTJA

4 WD >ifftl (MŰI |

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48.
Tel /fax: 122-7434

FŐNK VADÁSZBOLT
A R IZZ IN I SÖ R ÉT ES  V A D Á SZFEG YV ER EK  

K IZÁ RÓ LA G O S M A G YA R O R SZÁ G I 
FO R G A LM A ZÓ JA

1093 BU D A PEST , V A M H A Z KRT. 7. TELEFON ÉS  FAX : 218-0293

SÖRÉTES ÉS GOLYÓS VADÁSZFEGYVEREK

FEGYVEREK BIZOMÁNYOSI ADÁS VÉTELE

FEGYVERJAVÍTÁS

HATÁSTALANÍTOTT FEGYVEREK NAGY VÁLASZTÉKA

VADÁSZRUHÁZAT. LÁBBELI, KELLÉKEK

M IN D EN  R IZZ IN I SÖ R ÉT ES  V A D Á SZFEG YV ER  
V Á SÁ R LÓ JÁ N A K  

EGY V A D Á SZM ELLÉN Y T  AD UN K A JÁ N D ÉK B A

ÖNVÉDELMI FEGYVEREK

9,3 x 74R-ES EXPRESS DUPLAGOLYÓS PUSKÁKRA 
ELŐRENDELÉST FELVESZÜNK



FRANKÓNIA
T R Ó F E A  K F T .

AJÁNLATA VISZONTELADÓKNAK:
LÉGFEGYVEREK SZÉLES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJUK 

ELADÁSRA, AM ÍG  A  KÉSZLET TART:
DAISY 990 4,5 MM
GAMO DELTA 4,5 MM
DAISY E AGLE 4,5 MM
HANEL HOBBY-6 4,4 MM

KÍNAI M-61 4,5 MM
CAMO 1200 C02 4,5 MM

9 990 FT +  AFA 
8 050 FT +  ÁFA 
7 950 FT +  ÁFA 
4170 FT +  ÁFA
(HASZNÁLT)

2 190 FT +  ÁFA

DAISY1894 4,5 MM 6 450 FT +
CROSSMAN BALCK C02 4,5 MM 6 990 FT +
SLAVIA 630 
SLAVIA 631 
IZS-38 
VOSTOK

4.5 MM 4 300 FT -t-
4.5 MM 4 890 FT +
4.5 MM 3 090 FT +
4.5 MM 1 650 FT +

(HASZNÁLT)

4.5 MM 470 FT +

AFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA
ÁFA

ÁFA
DECEMBERI AKCIÓS AJÁNLATUNK 

OLASZ 34 CM-ES SZÁRÚ GUM ICSIZM A 
850 FT FOGYASZTÓI ÁRON KAPHATÓ, AMÍG A KÉSZLET TART.

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT
A GÖDÖLLÓ. ISZASZEGI ÚTI TELEPHELYEN 7.30-TÓL 15 ÓRÁIG. TELEFONSZÁMUNK: 06-28/330-291.

V A D Á SZ T Á R SA SÁ G O K , 
VADGAZDASÁGOK, FIGYELEM!

T ISZ T A V ÉR Ü  C O L C H I C U S  Á L L O M Á N Y B Ó L  
S Z Á R M A Z Ó  N A P O S  F Á C Á N T  K ÍN Á L U N K  
É R T É K E S Í T É S R E  AZ  1994-ES S Z E Z O N R A

KIVÁLÓ RÖPKÉSZSÉG , NAGYFOKÚ VITALITÁS, 
K IS  TESTTÖM EG, A JÖ V Ő  VADÁSZFÁCÁNJA

F R A N C I A  G E N E T I K A I  H Á T T E R Ű  
N A P O S  V A D K A C S A  E L Ő J E G Y E Z H E T Ő

INFORMÁCIÓ: 34/381-335; TELEFON + FAX. TATA



Belföldi vadászati ártájékoztató
V A D D ISZ N Ó V A D Á SZ A T

Vadkanlelovós
Agyarhossz

VERGA Rt.
(Ft)

Gyulaji Állami 
Erdó- és 

Vadgazdaság 
(Ft)

HM Budapesti 
Erdő- és 

Vadgazdaság
(Ft)

Vértesi EFAG 
(Ft)

14 cm 20 000 18000 15000 18000

16 cm 30 000 29 400 20000 30 000

18 cm 50 000 49 000 30 500 50 000

20 cm 80 000 75 500 50 000 80 000

Suldókilóvés 
(20-60 kg) 4 000 4000 -f 25% áfa 5000 +25% áfa 4000

RECEPTEK
DÁMRAGU

Hozzávalók: 1 kg démcomb, fű- 
li< r«k : só. bors, szegfübors. 1 
citrom. 3 szem borókabogyó. 1 
db babérlevél. 1 dl ecet. 2 dl vö 
rösbor. 2 db mokkacukor, zsfr a 
rántámhoz. 1-2 evőkanál liszt.

A démeombot (ízlés szerinti fű
szerekkel elkészített) páclében 2 
napig pihentetjük, utána sós vízben 
félpuhára fózzuk. Majd kivesszük.

és ha kihűlt, kisebb szeletekre vag
daljuk. Hideg vízzel leöntjük, fűsze
rezzük. citromszeletekkel, boróka
bogyóval. babérlevéllel, sóval, 
szegfúborssal. 1 dl ecettel puhára 
fózzük. A levét barna mártással ke
verjük el. vörösborral felöntjük. íz
lés szerint cukrozhatjuk, majd fel
forraljuk

Burgonyás gombóccal tálaljuk.

CITROMOS NYÚLGERINC
Hozzávalók: 1 db nyúlgerínc, 1-2 
citrom, só. bors. 2 db babérlevél.
2-3 szem szegfűbors. 20 dkg füs
tölt szalonna. 1 evőkanál liszt. 2-3 
mokkacukor. 10 dkg vaj. 2 db sár
garépa. 2 db petrezselyemgyökér, 
zeller. 1 poharas tejföl. 5-6 szem 
kapribogyó.

A nyúlgerincet megtisztítjuk, 
megmossuk, citromos vízben áz
tatjuk. majd lecsepegtetjük. Utána 
sózzuk, borsozzuk. füstölt szalon
nával spékeljük és kevés liszttel 
meghintjük Majd kevos cukrot vaj
ban barnára pirítunk, és zöldsége
ket. néhány szelet szalonnát adunk

hozzá. Ezután beletesszük a gerin
cet. tejföllel leöntjük. 2 db babérle
velet. 2-3 szem szegfúborsot. pré
selt citromlevet adunk hozzá, és ki
sütjük.

Ha megpuhult, tálra tesszük.
A mártáshoz kevés lisztet és va

jat teszünk. Átpaszírozzuk és re
szelt citromhéjat, apróra vagdalt 
kapribogyót teszünk bele 

A gerincet felszeleteljük, tálra 
helyezzük A mártást külön tálká
ban szervírozzuk.

Rizsgarnirungot. vegyes gyű- 
molcssalátát adunk mellé, 

dr. Nagyné Landvay Gabriella

ARANYKÖPÉS
W IL L IA M  G ILBER T  (1S36-1911): A
szarvasvadászat szép sport lenne... 
(lásd a függőleges 1.. vízszintes 7. sor 
alatt a folytatást).
V ÍZ SZ IN T ES : 1 Maga felé mozgat 3. 
Ilyen felvétel is létezik 8. Ennyi forint
nak ötven a fele. 10. Létezik ilyen ken
dó is. 12. Ausztriai és magyarországi 
autójelzések 14. Tendo. 16. Város Me 
zopotámia déli részén. 17. Tunéziai au
tójelzések 18. Vissza: írószer. 20 Férfi
név. 23. ötórai ital. 24 A konyhában 
nélkülözhetetlen. 25. Vulnus 26 Pénz
intézet. 27. Nem ezt. 30. Visszafog (II. 
31. Részvénytársaság rövidítése. 32. 
Öreg bácsi. 33. Testrész. 35. Rémum 
vegyjele. 36. Nói név. 38. Gyulladás. 40 
Tengeri hínár. 42. Ebfajta. 44 Már I. 
László király egyik. 1093 bán kelt ado
mánylevele említi. 46. Dunántüli folyó. 
47. A hunok ősapja. 48. Ilyen tábla is 
létezik. 49. Nobélium vegyjele. 51. 
Helyhatározö. 53. Perui gépkocsijelzés. 
54 Fotyönk. 56. Izző. 58. Pest megyei 
helység. 59. legelő.
FÜGGŐLEGES: 2. Kettős betű 3 Lo
bogó fényjelenség 4. Mutatószó 5.

Azonos a 4. függőlegessel. 6. Délutáni 
összejövetel. 7. Ausztriai és belgiumi 
autójelzések. 9 Fordított íz. 11 Erbium 
vegyjele. 13. E városban élt Bornemi
sza Péter is. 15. Káin testvére volt. 17. 
A legmagasabb férfi énekhang. 19. 
Cinke angolul. 21. Kertet művel. 22. 
Orosz folyó 23. Ilyen revízió is van. 28. 
Szülő. 29. Mulatság. 32. E helységben 
született 1832-ben Szarvas Gábor 
nyelvész. 34 Szánkó. 36. ... Éva szín
művésznő. 37. Nem a szakmája. 39. Fi
zetőeszköz. 41. Kávéfajta. 42. Két 
hangszerre irt zenemű. 43. Építészeti 
stílus. 45. Belső szerv 50 Helység Vas 
megyében. 52. Fa része. 54. Kétes (I). 
55. Római szám duplán. 56. Lángol. 5/. 
Vigyázó. - Beküldendő a fent említett 
két sor. - Beküldési határidő: decem
ber 20.

M okos István

Múlt havi számunk szerencsés meg
fejtői: Boros Erzsébet budapesti. An- 
naházi Veronika budapesti és Geren
dás Péter sajóbábonyi olvasónk, 
akiknek nyereményét postán kuidj.k 
el.

Magasles a csomagtartóban
A szeptemberi országos vadásznap 
résztvevői több megyei helyszínen 
is láthatták a legújabb hazai gyár
tású. szállítható lesszéket Alakjá
ban és funkciójában a bevált ha
gyományos kialakítást tükrözi, sa
játos műszaki megoldásaival azon
ban várhatóan mmd több vadász 
nélkülözhetetlen barátjává válik. 
Legfőbb előnye, hogy két pár rogzi- 
tóponton összecsukható, elemekre 
bontás nélkül elfér a személykocsi 
csomagtartójában, vagy a hátsó 
ülésen

Vadászatra és természetfigyelés
re a 2.25 m es ulókemagasság teszi 
alkalmassá, kényelmes hát- és kéz
támasszal. A széles támasztás és a 
különleges merevités a biztonsá
gos vadászat mellett a természet - 
filmezóknek is hasznos eszközt ad.

A 17 kg sülyú műanyag bevonatú 
les összecsukva 118x65 x2S cm A 
gyártó a békéscsabai INTERMAS 
Kft., vezetője Borzán László. Eddig 
26 lesszék talált gazdára, jelenleg 
is egy vadászbolt reszére Nagyvad 
és rokavadászatra kiválóan alkal
mas. Eredménnyel használták me
zőgazdasági területen vaddisznóra, 
de erdélyi medvét is lóttek róla. 
Legújabb fejlesztésünk a hordoz
ható kétszemélyes magasles 43 kg 
súllyal, ez összehajtva elfér a tető
csomagtartón. Mindkét típus ol 
esőbb, mint a hagyományos lesek 
önköltsége Gyártunk továbbá jól 
bevált szőrmés-, szárnyaskártevó- 
elfogó csapdákat és facángyúrú- 
két. Címünk: 5600 Békéscsaba. 
Mednyánszky u. 17.. telefonszá
munk: 66/321-151. telefon/telefax: 
66/441029. (x)

23
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EZT AZ ÜRES HELYET 
A HlRLAP ÉS POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE HAGYTUK.
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IOE RAGASZTHASSÁK 
A CÍMZÉST TARTALMAZÓ 

ETIKETTET.
Az orvvadászat hatékony visszaszo
rításéról kötött egyuttmúkodási 
magállapodást november 22-án az 
ORFK Kozbiztonsági Főigazgatósága 
ás az O M W . A megállapodást Túrós 
András vezérőrnagy, az ORFK köz
biztonsági főigazgatója és Bánffy 
György a védegylet elnöke irta alá. 
Az orwadászatböl származó nemzet- 

azdasági károkat óvatos szakértők 
élmilliárd forintra becsülik. AmintS

tv-nyilatkozatában a vezérőrnagy el
mondta. a gondot az okozza, hogy a 
több mint hetvenezer vadászfegy
ver-tulajdonos közül mindössze 
42 600-an váltottak vadászjegyet A 
jövőben - ismertette a hatóság kép
viselője - csak érvényes vadásztár
sasági tagság alapján kérelmezhető 
vadászpuska és megkezdték a már 
kintlevőek szigorú ellenőrzését.

fO T O  KOVÁCS ATTILA

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
K ilencven  forint + áfa lesz a napos fácán 
csibe éra. legalább.* a szövetség fácán  
talapéin, am elyhez igazodnak az egyéb 
szaktorok tenyésztői A  jelentékeny ár
em elkedést a költségek drasztikus nőve 
kedésével indokolják és ez m ég az idényig 
változhat. hiszen több m int egy fél év van 
m ég hátra.

A ke'et közép európai vadászszóvetsegek 
ko^rcsszusát hívták ossz© Csehországba 
október 7-10 között A talátkozö kezdemé
nyezője Jozef Hromas. a Cseh-Morva Va- 
dusxszovetseg olnoke volt. am elyre a né
met. osztrák, szlovák, lengyel, bolgár es m a
gyar szövetségek vezető* kaptak meghívást. 
Hozónkat Bánffy György, az O M W  elnöke 
és fc'esége képviselte A megbeszélés há
rom témakört ölelt fel. a vadászati torveny- 
alkotás. az ifjúság felkészítésé, oktatása és 
képzése, valamint a szövetségek szerepé 
nek meghatározása a tömegkommunikáció- 
bán. a sokat em legetett propagandatevé 
kenység Megegyezés született a rendsze
res információ- es kiadványcseréról. va la 
mint foto- es kepzómuveszeti kiállítások 
csereakcióiról A  közismerten magas fokú 
vadászati kultúrával rendelkező osztrák és 
német vadászszovetség fe la;ánlotta. hogy 
térítésm entesen átadja a népszerű és m eg
gyózó. gazdagon illusztrált propaganda 
anyagait.

•
A vadászat időszerű kérdéseiről tartott fó 
rum ot Pataky Károly szövetségi elnök kez
dem ényezésére O ebrecenben novem ber 
19-én Bán tfy György és dr. Sm kovits M ik 
lós. A legnagyobb érdeklődés - term észe
tesen - a torvényalkotást illetően vo lt. de 
sok újdonságot a  kérdezők nem  tudhattak 
meg. m ert erre a törvényre m ár nem  lesz 
•dó

A  Szabolcs Szatm ár-Bereg m egyei va
dászok m ásnap, szom baton. Nyíregyhá 
zán találkoztak a szövetség elnökével és 
főtitkáréval.

A Nimród Fotóklub három évente esedékes 
tisztújitö közgyűlését november 6 án tartotta 

A közelmúltban elhunyt Nagygyórgy Sán 
dórt a fotóklub Örökös Tiszteletbeli Elnöké
nek választotta

A korábbi, indokolatlanul nagyszámú veze 
tőséget, múkodóképesebb öttagú ügyvezető 
elnökseggel váltotta fel és az előzőnél na 
gyobb hatáskörű ellenőrző bizottságot válasz 
tottak A múveszeti munkát segítendő művé 
szeti tanácsot hoztak létre 

Ügyvezető elnökség Eifert János elnök. 
Kiss Imre álta'ános elnökhelyettes. Vajda Já 
nos titkár. Haidú Zoltán szervezőtitkár. Szőcs 
Dénes propagandaugyek mogbtzott>a Etten 
őrző bizottság Gábor János elnök. Rácz Jé  
nos. Tóth Dezső Mi/vészeti tanács Katona 
István elnök. Bárdos Deák Péter. Berta Bé*a. 
Forrásy Csaba. Kovács Attila. Magyar Ferenc

Vajda Ján o s  fotókiállítása nyififc a Kassák 
Lajos Emlékmúzeumban, a  Z ichykastéfy 
bán (Bp  III kér.. Fó tér 1.) 1993 decem ber 
11-én Az érdeklődők száz színes term é
szetfotón keresztül pillanthatnak a term ő 
szét titkaiba A  kiállítás január 9 éíg tekint
hető meg.

•
Lemondott tisztségéről d r Király László, az 
MDF Erdészeti és Vadgazdálkodási Szakértői 
Kollégiumának ügyvezető elnöke. Az új úgy 
vezető Szabados János, az AVÜ Rt erdőgaz
dasági portfolió igazgatója lett

•
Az 1996 ra tervezett a Term észet és Vadá
szat Budapest '96 Kiállítás konzorciuma no 
vem  bér 3Qán a Gundel étterem ben elegáns 
fogadást adott a Magyarországon akkredi 
tátt diplom áciai testületek, nagykövetek ré
tié re . hogy m inél több országot m egnyerje
nek k iállítóként A  fogadáson az N G KM  ál
lam titkár-helyettese. dr. M ajor István, dr. 
Herkó László a V lágk iátttásJ Programiroda 
főigazgatója és dr. Egyed István, a kiáflítátl 
r^oó0zó konzorcium titkára ism ertették a 
Budapesti EXPO  éa a természeti-vadászati- 
horgászati kiállítás elképzeléseit 

Az EXPO  *96 főigazgatója kijelentette, 
hogy a kiállítás egyhangú szavazással kerül 
a  Világkiállítási Tanács legközelebbi ülése 
elé. és minden esélye m egvan arra. hogy a 
világkiállítás hivatalos kísérőrendezvénye 
legyen.

Lovász Sándor:
A  VADÁSZAT LÁZÁBAN/GELVÁCS

című könyve
A lapunk olvasói előtt sem ismeretlen a fiatal újságiró-vadász első megje
lent kötete. A hangulatos elbeszélések, vidám vadásztörténetok mellett 
kortörténeti dokumentumok alapján irta meg a geh/ácsi vadászterúlet ta
nulságokban igencsak bővelkedő történetét Igazán kollemes karácsonyi 
meglepetés lehet, ha megrondeli a kiadótól: 6700 Izsák. Kontroll Gmk 
Kossuth u. 154 T.: 76/374 040. fax: 76/374-591. Irányár 270 forint + posta- 
koltség. A kiadón kivúl keresse a vadászboltokban!

KÜLDÖTTKÖZGYŰLÉS
Küldöttközgyűlést tartott a Vadá
szok és Termósrotvédók Közép- 
Magyarországi Szövetségo no
vember 26-án. A közgyúlésen 
Rácz Gábor elnök részletesen be
számolt a szövetség munkájáról, a 
vadászati törvény késedelméről és 
annak okairól. Kemenes Miklós is
mertette a megyei szövetség és a 
Pest Megyei Rendórfókapitány- 
sággal a közeljövőben létrejövő 

ttmúkodési szerződés lehető
it. amelynek elsődleges célja 

az orvvadászat elleni hatékony fel
lépés. Néhány ellenszavazattal a 
közgyűlés elfogadta a szövetség 
által javasolt tagdíjemelést, amely 
a területes társaságok esetében 
tagonként 1000. terület nélküliek
nél tagonként 700 forint évente.

Döntés szuletott abban is, hogy a 
jövőben a megyei érdekképviseleti 
szerv tagja csak az a társaság le
het. amelyik vállalja és befizeti a 
25 000 forintos belépési dijat. Az 
elnökség bejelentette továbbá, 
hogy a tagdijhátralékkal rendelke
ző tagegyesuleteket felszólítja 
hátralékuk rendezésére, és ha 
nem rendezik tartozásukat, törli a 
nyilvántartásból
Több hozzászóló véleménye alap
ján - amelyhez a küldöttek na
gyobb része is csatlakozott - kifej- 
tette, hogy erós érdekvédelemre és 
a vadászok aktívabb közreműködé
sére. összefogásra van szükség, 
mert nincs más mód a mindnyá
junk által tapasztalt kedvezőtlen 
változások befolyásolására.

M EG JELEN IK  HAVONKÉNT 
A HÓNAP ELSŐ KEDDJÉN
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