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VÁLASZTÁSOK UTÁN
A mérkőzés eldőli, a többségnek nem 
várt sikert, másoknak keserű csaló
dást okozva. Pártállástól független 
szakértői gárdát igér az új koalíció. 
Úgy legyen, hiszen mást sem vártunk 
eddig is. Csakhogy, a vadászatban - 
és talán más területeken is - koránt* 
sem egyértelmű, végül is kit nevezhe
tünk szakértőnek.

Azt. akinek erről papírja van. aki a 
legtöbbet vitte haza. aki mindenhová 
súgott, ahol megfizették? Netán azt. 
aki csak a tudomány kilátótornyából 
nézegetett, vagy azt, aki a legtöbbet 
hordott össze írásban és szóban egy
aránt? Talán aki koránál, egykori, 
vagy közelmúltbeli beosztásánál fog
va ..közel ült a tűzhöz"? Akit szakér
tőnek kineveztek, vagy aki magáról 
ezt terjeszti? Számtalan kérdés vető
dik fel ilyenkor az emberben, és mi
nél több időt húzott le házon belül, 
annál több. Végtére is nézőpont kér
dése az egész, és nem mentes a szub
jektív megítélésektől sem. Jószerivel 
mindenkinek van „egyéni jelöltje*’, 
amelyre, ha megkérdezik, adott eset
ben talán még indoklással is választ 
tud adni. Közszájon forog az a meg
határozás - pillanatnyilag talán ennél 
jobb nem is akad hogy az a szakér
tő. akit a szakemberek többsége an
nak tart. Neve. rangja van a szakmá
ban. amelyet hosszú évek szorgos 
munkájával alakított ki. Anélkül, 
hogy akár egyetlen nevet is említe
nénk, szerencsére nincsenek kevesen, 
bőséggel lehetne válogatni. Kérdés 
az: rajtunk kívül tudják-e, vajon meg
kérdezik-e. és milyen módon? Lhhez 
egyfajta beszélő viszonyba kellene ke
rülni, és ez az, amely rajtunk is múlik. 
Természetesen ez a kérdés egyik olda
la. a másik kétségkívül rajtunk kívül
álló. Úgy tűnik a régi módszer, a ha
talom karjaiban gőgicsélés feleit el
járt az idő, a ..gyerek’* visszavonhatat
lanul - ha nem is felnőtté, de - ser
dülné vált, önálló gondolatokkal, el
képzelésekkel. amelyre eddig megle
hetősen kevés példa akadt, mert egy
koron mindent helyettünk eldöntót-

gatja meg senki sem. Pedig - ha nem 
is nagyon látszott - mennyit dolgo
zott. küzdött, véleményezett, mindhi
ába! Ha mást. jobbat nem is várha
tunk cg>előrc, az érdekvédelem szere
pe bizonyára felértékelődik, és ezúttal

IDŐBEN

talán nem csupán választási fogás, 
üres ígéret lesz. Számon kérhető, és 
számon is kell kérni. Lerágott csont 
itt külföldi példákra hivatkozni, pe
dig hosszan lehetne sorolni az euró
pai \ adászszövetségek ilyen irányú 
munkásságát és tagadhatatlan sikere
it. mind a rendelet-, és törvényalko
tásban, mind a közvélemény formálá
sában, az úgynevezett rendcsinálás
ban, amely nélkül sem vadászni, sem 
vadgazdálkodást folytatni nem lehet. 
Ehhez továbbá jól megformált, biztos 
jövőkép kell. mert éppen ennek a hiá
nya vezetett sok helyütt a fegyelem 
fellazulásához, az öntörvények kiala
kulásához. az egyes területeken folyó 
kíméletlen rablógazdálkodáshoz, az 
állomány clfiatalodásához és még so
rolhatnám. Nem titok ez az ide láto
gató külföldiek előtt sem. erre utal a 
vendégkör csökkenése és a sorra, 
rendre megjelenő külföldi szakcikkek 
elmarasztaló szakmai értékelése. Ne 
feledjük, sokkal nehezebb a renomét 
visszaszerezni, mint megtartani. Ma 
még a folyamatok talán nem váltak 
visszafordíthatatlanná, önmérséklet
tel. céltudatos tenni akarással gátat 
lehet vetni a kapzsi önzésnek, a má
nak élésnek. A hozzáértő vadászok 
többsége, azt is mondhatnánk a 
..krémje", feltétlenül igy gondolko
dik. mert nem is tehet másként, igy 
volt ez, amióta világ a világ. Ha ez 
nem így lenne, ma már nem volna mit 
félteni, miről vitatkozni. Sokan, sok
féleképp képzelik a megoldást, a vég
ső cél. az egész értelme azonban már 
ma is közös: az utánunk jövő generá
ciók részére meg kell menteni ezt a 
felbecsülhetetlen értéket. A legjobb, 
legeredményesebb út kiválasztása 

p  múlik a szakértőkön, és ez ílőbb- 
utóbb nálunk mindig sikerült. Végté
re is semmi más. ez fogja minősíteni a 
munkájukat, amelynek mihamarabb 
kézzelfogható valósággá kell válni, 
mert egyszerűen más lehetőség nin
csen.

Homonnay /.sombor
felelős szerkesztő

tek. Ennek megfelelő volt az érdekvé
delem is, kemény csatározások he
lyett „lágyan** ajánlott, lehetőleg a 
legkisebb ellenállás irányába indult, 
és ha nem sikerült eredményt elérni, 
arról panaszkodott, hogy nem hall

H e ly re 
igazítás

Múlt havi számunkban lapunk előfizetési díja félreérthetően. hibásan jelent meg. A lap előfizetési 
dija egy évre 600 forint. Aki júniusban fizeti be az egész évi díjat, az a kővetkező év júniusáig kap
ja a lapot. Aki csak az év hátra lévő hét hónapjára (júniussal együtt) fizet elő, annak számára az 
előfizetési díj 350 forint, amelyet rózsaszínű postai pénzfeladó utalványon kérünk szerkesztősé
günk címére megküldeni. 1245 Budapest. Pf. 1209.

Előfizetőink címét számítógépen tartjuk nyilván, ezért kérjük a nevet, címet olvashatóan, lehe
tőleg nyomtatott betűkkel a feladóvevényre írni szíveskedjenek.
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SZERKESZTŐI 
ÜZENETEK

Karfován Gábor (cím sajnos olvashatat
lan): ....Környékünkönkárpótlás* icggyeíer
dőt vásároltam, amelyben a hofyi vadasztár 
saség fácánneveló telepe és vadászháza 
volt. Abban egyeztünk meg végül is. hogy fi 
zetm ugyan nem tudnak, de felajánlják ré 
szemre négy 350 grammosnál nagyobb 
agancsú ózbak elejtését Bár egy bértulóvo 
társaságnak vagyok a tagja, elejthetném ma
gam is. de anyagi okok miatt mégis úgy dön
töttem. hogy napi áron eladom külföldi vagy 
belföldi bérvadésznak. aki hajlandó |ól meg fi 
zetm Nagy ismeretségem nincsen, nem tu
dom, hová forduljak, de gondolom, van még 
idó a keresésre, mert ha máskor nem. bég- 
záskor (sic!) úgy halk>ttam. hogy valami fű 
szállal be lehet csalogatni, és akkor durr neki! 
Még gondolkodom, addig talán egyet ma 
gam is lelövök, ha valaki megmutatja, hogy 
ke l a bakokat azzal a fűszállal átverni,. .“

Tanácsunk az. hogy bár rcndolkczik vad asz 
vizsgával, igencsak régen lehetett, úgyhogy 
leg/obban tenné, ha újra étismételné az óz
bak vadászatéra vonatkozó anyagot, neve 
zeresen az ózhivásre vonatkozó részt Am i 
pedig az üzleti ügyeit ille ti a dolognak, a  te  
lenlegi érvényes rendeletek, törvények sze 
rin t ö n  nem  adhat e l egyetlen bakot sem  
m ert nem vadászatra jogosu lt A vad 
egyelőre - á llam i tu lajdon, haszonbérlője az 
érvényes bérle ti szerződéssel rendelkező 
vadásztársaság Üzletet csak a társaság k o r  
hét akár hazai, akar kü lfö ld i bérvadásszal 
Az ebből származó pénzt ha akarja bérleti 
d ij fejében átutalhatja, de m indkét fé l jó l  fe l 
fogo tt érdeke, hogy ne ilyen . megállapoda 
soka t9 kössön, hanem szabályos, jog ilag  tá 
madhatatlan. a PTK előírásainak megfo/eló 
haszonbérleti szerződést A társasagok tor 
vényességt felügyeleti szervi vizsgálatai fo  
lyamatban vannak, am ely a szerzódesek 
szabályosságának, törvényességének vizs 
gálatára is k ite rjed

Ctonka Géza. Bogdánhoz*: „. vadasz 
területünkön egy beruházó csoport vagy 
négyszáz hektár erdőt kárpótlási jeggyel 
megvásárolt Leseinket, berendezesemket 
szétvertek, és táblákat raktak ki. hogy tilos a 
bemenet. Az utakat markolóval kiszedték, 
senki be nem teheti a lábát Fölvettek egy 
agresszív alakot. áRitólag rövidesen puskát 
is kap. és mindenkit elzavar, minősíthetetlen 
arroganciával, gumibottal. sprayjel fenyege 
tózik. arra hivatkozva, hogy itt nincs tanú. 
azt csinál, amit akar. Ahogy mondják, va
daskertet akarnak csinálni, az egész terűle 
tét bekerítve. Jolenteg érvényes haszonbér

leti dijat fizetünk, talán az országban kevés 
helyen fizetnek kevesebbet, mert az erdó 
gazdaság annak idejön diktátumokkal fóttor 
nézta. utana meg aranykoronánként pár 
száz forintért, ha úgy tetszik, egy tál lenesé 
ért eladta Hol van itt a jog. a torvény. a so
kat emlegetett jogállamiság? Kezd lassan 
mindenki bedilizni Ilyen az erdó sohasem 
volt. Regi jó barátok, vadászcimborák vicso
rognak egymásra, anyáznak, mindenki min
denki ellen dolgozik Meddig mehet ez még 
így. hiszen mindezeknek végül csak a vad 
issza meg a levét

Reméljük, nem vár tolunk mindezekre hasz 
nálható választ Levelét éppen ezért kom 
m entár nélkül adjuk közre

Ctóri Péter. Ram octaháza: ... berkilóvó 
vadászként, megfelelő teru;etismerettel bíz
vást kijelenthetem, hogy már régen eljött az 
ideje a ivadászeltartó képesség« felülvizs
gálatának Nem igaz. hogy az irigységén kí
vül bármi más motiválna ezt a kérdést, hi
szen elegendő csak megnézni egy-egy tár
saság beírokónyvét. területnagyságát, a ve 
dasznapok számát, mindjárt kiderül az igaz
ság! Véleményem szerint egy vadászterület 
egyik legfontosabb emberi jellen/óje. hogy 
mennyi a vadásznapok száma Ez például 
semmiféle uzemtervben nem szerepel Csak 
sirnak-rínak a teruletes vadászok, hogy drá
ga a benzin, messze a terület, csökkent a 
szabadidő, mégsem bővült a létszám a »ba 
jok« cllenere sem Mintha mi sem történt 
volna, minden megy a régi jő módszerek 
szerint, akárcsak egy hitbizomány Ha valaki 
éppen a megélhetési gondok miatt többet 
dolgozik, keresi a kenyerét látástól vakulá 
sig. az csak szabadidejében mehet vadász
ni Koztudott. hogy az ilyen jellegű szabad 
•dó katasztrofálisan lecsökkent. Akkor meg 
miért e bezárkózás? Vadászmester ismerő
söm panaszkodik, hogy az otven tagból kö
zösségi munkára - amelyekre a példátlan 
munkanélküliség ellenére sem fehet embert 
fogadni - jó. ha 15-en eljönnek a közelebb 
lakók Közgyűléseik határozatképtelenek, 
zsinórban kell fel óra múlva újra Összehívni 
Oe ami még talán ennél is furcsább, a szer
vezett társas vadászatokon »s csak a tagság 
fele vesz részt Ezt aztán magyarázhatja aki 
akarja, a szakmai felügyeletnek kellene 
megmondani, mit kell csinálni, mert itt on 
állóan és normálisan, sót mondhatnám, ra
cionálisan nem gondolkodik senki, minden 
intézkedést a vadászok felülről várnak Eh 
hez voltak szoktatva, ezért nincs változás, 
pedig ez a struktúra tarthatatlan .*

Mire szabad vadászni?
özbak (selejt), vaddisznó, megyei felügyeleti szerv engedélye alapján 
vadkárelhárító vadászatokon szarvasünő, -borjú, valamint az egész 

évbeo elejthető szőrmés és szárnyas kártevő fajok.

JÚNIUS
Nyárold, vagy Szent Ivón hova

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

10C év átlagos 
hőmérséklete 
Celsius fokban

8 Szerda 348 1939 311 18 51 24.4
9 Csütörtök •  9 26 3 47 1940 356 19 41 24.5

10 Pentek 3 47 1940 4 48 20 26 24.8
11 Szombat 3 47 1941 546 21 06 24.2
12 Vasárnap 3 47 1941 6 48 21 41 24.3
13 Hetfó 346 1942 754 2211 24.6
14 Kedd 346 19 42 903 22 39 24.3
15 Szerda 346 1943 1013 23 06 24.3
16 Csütörtök J> 20 57 346 1943 11 24 23 33 24.1
17 Péntek 346 1944 1237 — — 24.2
18 Szombat 346 1944 1353 0 01 24.8
19 Vasárnap 346 1944 15 09 033 25.1
20 Hetfó 3 47 19 45 16 25 1.10 25.1
21 Kedd 3 47 19 45 17 37 1 53 24.9
22 Szerda 347 19 45 1841 246 25.3
23 Csütörtök © 1233 3 47 19 45 1936 3.47 25.7
24 Péntek 3 47 19 45 20 22 4 55 25.6
25 Szombat 348 19 45 20 59 606 25.6
26 Vasárnap 3 48 19 45 21 30 7.18 25.6
27 Hétfó 3 49 19 45 21 57 8 28 25.5
28 Kedd 3 49 19 45 22 22 935 25.4
29 Szerda 350 1945 22 46 10 40 25.4
30 Csütörtök <1 2031 350 19 45 2310 11 43 25.5

JÚLIUS
Nyárhó, vagy Szent Jakab hava

1 Péntek 351 19 45 23 35 1245 25.6
2 Szombat 351 19 45 — — 1347 25.9
3 Vasárnap 3 52 1944 002 14 47 26.2
4 Hétfó 353 1944 0 33 1546 26.5
5 Kedd 353 1944 109 1643 26.6
8 Szerda 354 1943 1 51 17 35 26.8
7 Csütörtök 3 55 19 43 2 41 18 23 26.8
8 Péntek •  22 37 356 19 42 3 37 19 05 27.0
9 Szombat 356 19 42 438 19 42 26.5

10 Vasárnap 357 1941 544 2015 26.0
11 Hétfó 358 1941 653 20.44 258
12 Kedd 359 1940 8 03 21.12 26.1
13 Szerda 400 1939 915 21.39 26.8
14 Csütörtök 4 01 1938 10.27 22 06 27.2
15 Péntek 402 1938 11 41 22 36 • 27.8
16 Szombat í  2.12 403 19 37 12 55 2310 273
17 Vasárnap 404 1936 1409 23.49 27,1
18 Hétfó 405 1935 1521 — — 27.4
19 Kedd 406 1934 16 27 0 37 27,2
20 Szerda 407 19 33 17 25 1 32 27.2
21 Csütörtök 4.08 19 32 1814 236 28.8
22 Péntek O 21 16 409 19 31 18 55 345 26.7
23 Szombat 4 11 1930 19 29 456 27.1
24 Vasárnap 4.12 1929 1958 607 26.8
25 Hétfó 413 1928 20 24 7 16 26.5

APRÓHIRDKTES

BERETTA. félautomata sörétes puska. 20 
as kaliberben niadó. Érdeklődni: hétfón és 
szerdán 8-15 6ráig a 02/314-362 es telefon- 
tzámon.

Eladó igényesnek 7.62 es. luxuskivitelezé - 
sú. golyós vadászfegyver, japan céltávcsö 
vei. tokkal Érdeklődni 271 3908 telefonon. 
Or. Hatatyák

Belga sörétes 12 cal. |ő állapotban eledO. 
99-»g műszaki vizsga, telefon 42/319-915. 
esti órákban.

M agyar bock vogyoscsövü puska, kali
ber 12 x 7 x 668. céltávcsó 6 x 40-os négy’á- 
bas patent szeressel, -f 12/70-es sörétes 
csópárral. nagyon |ó lóképú. kifogástalan ál
lapotban eladó. Műszaki vizsga 1999-ig. Ér
deklődni: 06 86/343-190. 20 óra után

Keveset hasznólt. nagyon jó állapotú 
Merkel 20-as eladó Műszaki vizsga 1999-ig. 
Érdeklődni 06 86/343-190. 20 óra után

Hannoveri véreb kölykök díjnyertes és va 
dász szülőktől eladok Érdeklődni: Tóth Jó  
zsef. 7631 Pécs. Felső u. 1.. telefon; 72/440- 
173

Eredeti import Res.CACIB minősítésű, tö
kéletesen bevadászott, szarvasbarna, négy
éves hannoveri véreb kanommal fedeztetést 
vállalok. Vennék 2-3 eves. bevadászott, si
ma. vagy drótszórű német vizsla kant. Ér
deklődni: Péter Géza. 9141 Ikrény. Vasút sor 
6/A. telefon. 96/357 049.

Pest megyei aprővadas vadásztársaság 
Dabas vonzáskörzetében keres hivatásos 
vadászt. Szolgálati lakás megoldható. 
Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni 
tehet Karsza János vadászmester. 2368 
Kakucs, Március 21. Mgsz. telefon: 
29/376 370

Dunántúli vadászokI Drótszórű német 
vizsla kölykök europa győztes apától nagy
vad vadászatra cserélhetők, vagy eladok Ér
deklődni Or Gyovai Tibor. 6630 Mmdszent. 
Mátyás kir. u. 3. telefon: Mmdszent 23, állat
orvos.

Mossberg 500. típusú 12 es félautomata 
sörétes fegyver 3 db cserelhetó choke-kal. 
golyós váltocsóvel (brenekkéhez) alig hasz
nált állapotban igényesnek eladó. Érdeklőd
ni: 56/375 456 telefonon.

Törzskönyvezett 2 és félhönapos pointer 
angolvizsla kiskutyák, oltva eladok Érd : 
napközben 202 4966/162 m Dravarics And
rea. vagy 06-96/312-333 Szalay Tibor. Le
vélben. Ujkér Soproni u 12. sz Dravarics- 
né

Nyolc hetes, rovidszörú barna és zsemle
színű vizsla kiskutyák sürgősen eladók. Érd : 
Kiss Andrea. 8887 Bázakerettye Iskola u. 10.

Isz 27-E söréles bök puska 12 cal-ben el
adó Érd Bátor Gábor 212 2197

Vadásztársaságok, 
vállalkozók, vendéglősök, 

figyeleml
A Magyar Mezőgazdasági Múzeum 
Európai hírű trófeagyűjtemónyéból 
DEKORÁCIÓS célokra - kedvező 
bórleti díj ellenében - trófeákat 

kölcsönöz. 
Folvilagositas telefonon: 142-9925 

Bdnyai Józsefnél.

A  DIANA 
VADÁSZ- 

ANTIKVÁRIUM
vadószkönyv- és horgászkönyv fel- 
vásárlási akciót hirdeti Régi va- 
daszkonyveit tegye csomagba és 
küldje ell A vételárat postafordultá
val megküldjük! A könyveket a leg
magasabb áron vásároljuk! (Vadá
szújságokat egyelőre nem vásáro
lunk.) Régi vadaszkónyvek nagy vá
lasztékával állunk a vadászok ren
delkezésére!

Érdeklődni: Zsikai István,
6900 Makó. Zrínyi u 34 sz.. 

telefon: 62/411-561

2
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AZ ŐZBAKVADÁSZ
Az olasz vadászok nagy részét a nagyvad-, az özbakvadászat 
hidegen hagyja. Lodovico Antinori márki, az egyik legrégibb 
olasz arisztokrata csalód tagja mégsem számít különcnek. 
Az özbakvadászat szerelmese, aki éppen a vadászat révén 
kedvelte meg Magyarországot, olyannyira, hogy ma már 
jelentős üzleti vállalkozásokba fektette pénzét, egyebek 

között Bátaapátin borászattal foglalkozik.

Vadászlap: Mióta jár hozzánk öz- 
bakra?

Lodovico Antinori: Nekem az 
őz, annak rejtelmes életmódja, va
dászatának izgalmai miatt a legked
veltebb vadfajom. Igyekeztem is a 
szakirodalomban. szaksajtóban 
minden tudnivalót összeszedni, év
tizedek óta. Dr. Studinka László
nak - akit sajnos nem ismertem sze
mélyesen - az osztrák és német va
dászlapokban megjelent korabeli, 
rendkívül érdekes cikkei keltették 
fel az érdeklődésemet Magyaror
szág iránt. Néztem a térképeket, ál
modoztam... de jó volna egyszer 
eljutni. Ez a hetvenes évek közepén 
történt, akkoriban ez még nem úgy 
volt mint mostanában...

Vadásziap: Milyen akadályokkal 
találkozott?

Lodovico Antinori: Nem, nem 
akadályokról volt szó. Nem ismer
tem senkit, a jó őzbakos területek 
elsősorban a német vendégek által 
előre foglaltak voltak. Tudja, hogy 
van ez, a vadászatban a legfonto
sabb a személyes kötődés, mind a 
vadásztatóhoz, mind a területhez. 
Végül is 1977-ben csak rászántam 
magam a felfedezőútra, azóta min
den évben jövök, és felejthetetlen 
napok emlékét, kiváló trófeákat őr
zök.

Vadászlap: Hogyan kezdődött ez 
a mai napig tartó szerelem?

Lodovico Antinori: Mindenek
előtt egy tévedést szeretnék elosz
latni, hiszen majd* mindenütt azt 
hiszik, nálunk nincsenek jó bakok, 
azért jövünk ide. Toscanában csak

nem másfél ezer hektáros vadászte
rületem van, szépen van őz, sok a 
vaddisznó és lövünk évente vagy 
kétezer fácánkakast. Most bizonyá
ra csodálkozik, pedig ebben semmi 
csoda nincs, gazdálkodunk a vad
dal. Családunkban sem sokra érté
kelték a nagyvadat, én már kora if
júságomtól kezdve az általam vá
lasztott irányba indultam. Egy né
met hercegtől tanultam meg az Őz
hívás fortélyait. Miután sok éven át 
egyre jobb eredményeket értem el, 
elhatároztam, hogy el kell mennem 
a „vadászat fővárosába". Magyar- 
országra. Túl a vadászaton, engem 
a vadgazdálkodás gyakorlata is ér
dekel. Meggyőződésem ugyanis, 
hogy amennyire meghatározók az 
élöhelyi adottságok, olyannyira 
fontos a céltudatos emberi munka 
is, illetve annak minősége. Vannak 
olyan területek, ahol 500 fácánt le
het lőni egy nap, másutt csak há
romszázat, azt is csak akkor, ha an
nak sokszorosát bocsájtják ki. 
Olaszországban egyébként kereső 
vadászaton egy puskás naponta 
csak két fácánt lőhet. A hajtásnál 
nincs korlátozás. Hasonló a hoiyzet 
az őzgazdálkodással is. A jó bako

kat hagyni kell megöregedni. Saj
nos sok helyütt ezt nem lehet ga
rantálni. Nincs túlságosan jó véle
ményem honfitársaim vadászati 
szokásairól, de hát a vadászatban 
meghatározó a temperamentum is.

Vadászlap: Hogyan látja a piaci 
viszonyokat?

Lodovico Antinori: Hazámfiai 
között egyre népszerűbb az önök 
országa, elsősorban apróvadra. 
Jobban élnek, megengedhetik ma
guknak. így azt tudom mondani, 
hogy az olasz piac perspektivikus, 
annál is inkább, mert a jugoszláviai 
bizonytalan helyzet miatt inkább 
ide jönnek. Az olaszok előtt nagy 
tisztelete van a magyar hagyomá
nyoknak, vadászati szokásoknak, 
szakszerű vadgazdálkodásnak. Ez 
tetszik, mert szinte a levegőben 
van. Csökkennek továbbá odahaza 
a vadászható területek, főként a vo
nuló madarak védelmében tett szi-

fjorú intézkedések nyomán, ame- 
yekkel a magam részéről teljes 
mértékben egyetértek. Nemzetközi 
alapítványok 150 kilométerenként 
megvásárolnak területeket, ahol a 
vonuló vízivad vadászata tilos. A 
vadirtók ellen fel kell lépni, és van

olyan terv, hogy akár 7-8 évig a va
dászatot szüneteltetik. Bejártam 
szinte az egész világot. Ausztriában 
is bérelek vadászterületet, sokszor 
vadásztam Észak-Amerikában, 
Skóciában, Belgiumban, Svédor
szágban. Afrikában csak fotóztam, 
de megmondom őszintén, engem az 
európai vadfajok érdekelnek. Sze
retnek egyszer elmenni az Urál- 
hegységbe, maralszarvasra. Lehet, 
hogy jövőre sikerül.

Szerintem az állatvédő mozgal
mak erősödését csak az iskolai ne
veléssel lehet ellensúlyozni, mert a 
laikusság szélsőségekhez vezet. Ko
ra gyermekkorban az ember még 
fogékony minden iránt, annak ide
jén magam is ilyen nevelést kap
tam. Nem is tudom, hogy ilyen
olyan szélsőséges „védelmi szerve
zetek”  tagjai hogyan lehetnek eny- 
nyire agresszívak. Éppen a szüksé
ges ismeretek hiánya okozza azt, 
hogy clfűrészelik a magasles lábát, 
rongálnak, és ez sehová sem vezet, 
oktalan indulatokat kelt, embereket 
állít egymással szembe. Európa 
más országaiban is találkozhatunk 
ilyesmivel, de sok jó ellenpéldát is 
láttam. A németek, belgák, illetve 
vadászszövetségeik, rendszeresen 
és korrekt információkkal, szóró
anyagokkal, céltudatos propagan
dával jelentős sikereket értek el. 
Feltétlenül be kellene vezetni má
sutt is, van ahol nehezebb, van ahol 
könnyebb a kezdés. Egy azonban 
bizonyos: csinálni kell.

Homonnay /sombor

LAK AT A LA TT
a székesfehérvári vadászok gyilkosai
Annak idején részletesen beszá
moltunk a rejtélyes gyilkosság
ról, amely az ismeretlen eredetű 
lövések ellenőrzésére oda siető 
két ember értelmetlen halálát 
okozta.

Bene László és Donászi Ala
dár - a gyilkosok - barátsága 
egykoron a szegedi Csillagban 
kötődött. A  helyszín és a nyo
mozati anyag alapján ..hidegvé- 
rűnek*’ titulált rablógyilkosokra 
a jelző tökéletesen ráillett; náluk 
az emberélet semmit nem számí
tott. Hasonlóan, gondolkodás 
nélkül lőtték le a Skála pénzszál
lítóját, egy kft. vagyonőrét, ami
kor is Bene lövéstől sérült és vé
gül ez vezetett lebukásukhoz. 
Bene fehérvári születésű, szülei
nek Seregélyesen volt vikendhá- 
za, ahol a házkutatás során való
ságos fegyverarzenált foglalt le a 
rendőrség. A hatalmas összege
ket érő fegyvereket egy osztrák 
fegyverkereskedő szállította. 
Akadt ezek között lefűrészelt 
csövű vadászpuska éppúgy, 
mint egy 250 ezer forintot érő

eredeti Smith and Wesson re
mekmű. Nincs arra válasz, hogy 
egy pedagógus anya és jogász 
apa fia miként válhat többszörös 
rablógyilkossá.

Annak idején már sejteni le
hetett, hogy nem orvvadász ügy
ről van szó. A  8-as úthoz közel 
eső rekultivált kavicsbányában a 
gengszterek lőgyakorlatot végez
tek és eközben lepték meg őket 
szerencsétlen áldozataik. Gon
doljon mindezekre minden hiva
tásos és sportvadász, ha a terüle
ten ismeretlen lövéseket hall. 
óvatosan és megfelelő körülte
kintéssel, magát fedezve közelít
sen a helyszínhez, mert egy meg- 
lepetésszerű támadás a gátlásta
lan bűnözőkből ilyen és hasonló 
agresszív viselkedést válthat ki. 
Könnyű persze utólag okosnak 
lenni, de - sajnos - nem va
gyunk ahhoz hozzászokva, hogy 
golyóval fogadnak. A halál min
dig értelmetlen, de különöskép
pen az. ha igaz ember bukik el a 
mérhetetlen emberi gonosz
ságtól.

-7-

Előzetes az őzbakidény értékeléséről
(RÉSZLETESEBBEN A KÖVETKEZŐ SZÁMUNKBAN)
A nagy takarás miatt a tavalyinál 
jóval nehezebb vadásztatás! lehető
ségek miatt kb. 15%-kal kevesebb 
bakot zsákmányoltak a külföldi va
dászok. A hónap első felében or
szágosan kb. 3500 bak került terí
tékre. A  kedvező téli időjárás hatá
sára nagyon mutatósak az agan
csok. és majd minden területen 
kedvező a fajsúly.

A korai kitavaszodás miatt még az 
1-2 éves bakok többsége is már ápri
lisban letisztított. Sajnos, mivei a 
nagy takarás miatt a legtöbb esetben 
csak az agancs alapján tudtak bírálni, 
sok tejfogas (egyéves) villás, vagy kis 
hatos agancsot viselő bakocska esett 
áldozatul selejt gyanánt. Ezek tapasz
talatlanságuk miatt jobban bevárták 
a vadászat, míg az öregebbje s/inte 
láthatatlanná vált.

Bár az első két hét részadatai 
még csak hé/agosan állnak rendel
kezésre, máris megdöbbentő képet 
mutatnak az eddigi eredmények. Pl. 
az OTB-nél elbírált 900 agancs 
17%-a érmes és 18%-a mínusz pon
tos. A  fiatal korosztályból 64% ke
rült terítékre. A  rendelet értelmé
ben a golyóérett bakok kimélen- 
dők, a fiatal jó agancsú elejtése pe
dig minden időben tiltott, mégis a 
900 agancsból 31 minősült aranyér
mesnek, ebből 7 érett, 11 mínusz- 
pontos és a többi „kényszerkilö
vés**, illetve visszarakott vagy torz. 
Szolnok megye adatai is hasonlóan 
elgondolkodtató képet mutatnak. 
Az elbírált 370 agancs 36%-a érmes 
és csak 16%-a golyóérett. A mínusz
pontok aránya 18%.

Az eddig elbírált legjobb agancsok adatai:
1. Füzesabonyi Vt. 600 g
2. Tiszaföldvár Dózsa Vt. 565 g
3. Nagykörű Tiszakanyar Vt. 586 g
4. Jászjákóhalma Béke Vt. 603 g
5. Eger Gárdonyi G. Vt. 551 g
6. Füzesabony Rt. 575 g
7. Székkutas Petőfi Vt. 566 g
8. Megyaszó Harangvölgye V t  641 g

167.15 IP
169.00 IP
166.00 IP  
165.87 IP  
159.89 IP  
155,95 IP  
153.82 IP  
152.40 IP

Szidnai László 
O TB elnök
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ÉJSZAKAI VADDISZNÓVADASZAT
Anélkül, hogy bárkinek a kedvét szegnénk, közismert az éj
szakai vadászatok veszélyessége. Minden bizonnyal ezért is 
tiltott csaknem minden országban, sőt szép számmal akad
nak ellenzői itthon is. Sajnos a vadkárelhárításban nem nélkü

lözhető ez a vadászati mód annak ellenére, hogy majdminden 
évben akad halálos baleset. Éppen ezért kell újra és újra be
szólni róla. a szigorú szabályok betartását, megkövetelését és 
ellenőrzését nem lehet eleget hangsúlyozni.

Napi beszédtéma a természet „siet
sége” . így vagy két héttel előbbre 
kerül idén a vadkárveszély, a búza 
tejes érése. Különösen a korai érésű 
toklász nélküli, úgynevezett „ko
pasz búza” -táblák környékére érde
mes éjszakára kiülni, mert a serte- 
vad ilyenkor azt mindennél jobban 
szereti. Szép számmal jönnek bese
gíteni a vendégvadászok, a gyakor
lottak és a kezdők egyaránt. A tár
saságok házi szabályai ugyan rész
letezik a beírás rendjét, de ebben az 
időszakban mindennél fontosabb a 
pontos, precíz, félreérthetetlen be
írás a körzeten kívül, még az elfog
lalt leshely is. Nem árt tudni, hogy 
a vendéglátó nemcsak erkölcsileg, 
de jogilag is felelős vendégéért, 
ugyanúgy mint a társasvadászaton 
a vadászatvezető. A legtöbb házi 
szabályból hiányzik a vendéglátó 
feladatai közül a helyszínre kísérés 
kötelezettsége. Helyismeret nélkül 
soha nem szabad a meghívott va
dászt csak úgy elküldeni, hogy ül
jön fel a kővetkező lesre, mert nem 
lehet eltéveszteni. A beírókönyvből 
egyértelműen ki kell derülni, ki hol 
tartózkodik, cs meddig irta be ma
gát. Aki pedig pontos időpontot írt 
be, köteles addig kint is maradni. 
Szigorúan tilos és életveszélyes idő
közben egy jobb esélyekkel kecseg
tető másik lesre ülni, ne adj Isten 
cserkelni, a lest idő előtt elhagyni. 
A balesetek csaknem mindegyike 
ezekből adódik. A vaddisznóvadá

szatban nincs jó meg jobb leshely, 
ha a disznók járják a búzát, az esély 
mindenütt egyforma. Ha pedig va
laki nem tud a sötétben órákig ül
dögélni, jobb ha otthon marad. So
kan felesleges rendelkezésnek tart
ják a puskalámpán kívül a zseblám
pa kötelező használatát, pedig 
adott esetben életmentő lehet. En
nek oka és szükségessége abban 
van, hogy bármi baja lehet a leg
drágább puskalámpának is, a lesről 
való leszállás után, a találkozóhely
hez menet kötelező a lámpa időn
kénti felvillantása. Nem lehet any- 
nyira kapzsi valaki, hogy ezt elmu
lassza. Különösen fontos ez, ha a 
tervezett les időszaka alatt valami
ért abba kell hagyni a vadászatot. 
Ilyen lehet egy nyári zápor, villám
lás, a szomszéd szerencséje vagy 
netán orvvadász felbukkanása és 
egyebek. A „látni és látszani” 
aranyszabályára mindig gondolni 
kell.

Sajnos egyre többen akadnak, 
akik nincsenek hozzászokva az éj
szakai csendhez, sejtelmes neszek
hez. Éjszakai fényben semmi nem 
ott van, ahol látszik, minden vi
szonylagos, az érzékek merőben 
másképp jeleznek mint nappal. Bi
zonyára mindenki átélt már olyat, 
hogy egy-egy sokáig nézett sötétebb 
folt, feketeség „megmozdult” , 
odébb lépett, alakját megváltoztat
ta. Az éjszaka fényeinek különös já
téka ez, főként ha csillagfény mel

lett egy kis holdfény is táncot lejt. 
Újra kell tanulni a távolságbecslést, 
mert a közelinek látszó valójában 
messzebb van. a távolabbi adott 
esetben ott van az orrunk előtt. Az 
egér motozása a vágható csöndben 
„csörtetésnek” hallatszik, és a ha
tunk mögött hangzó ágroppanás 
esetleg valójában a másik oldalról 
jön. A magas búzában, különösen 
ha süldők jönnek be, ki sem látsza
nak, és kevés idegesitöbb dolog van 
annál, ha a les előtt randalíroznak, 
csámcsognak, csörtetnek anélkül, 
hogy megláthatnánk. Csak abban 
bízhatunk ilyenkor, hogy előbb- 
utóbb csak belépnek egy-egv olyan 
helyre, ahol alacsonyabb, ritkább a 
búza, vagy előző napokban már 
megjárták és letaposták. Minden 
vadászati módnál fontos, de itt 
egyenesen alapkövetelmény a hig
gadt nyugalom, a vadászláz leküz
dése. Egyfelől azért, mert többnyire 
egyedül ül a vadász, másfelől, mert 
kellő fegyelmezettség nélkül nem 
lehet pontosan célozni a nehezített 
körülmények között. A disznó nem 
állja a lámpát, igy azt már annak 
felviflanása előtt meg kell célozni, a 
fényszóró csak a célpont gyors pon
tosítását teszi lehetővé. Ha valaki 
kevésbé gyakorlott, totojázik, céloz
gat, csak egy hangos fújásban gyö
nyörködhet, amely korántsem véle
ménynyilvánítás, bár ilyenkor jog
gal annak vehető, mert utána már 
szinte biztos a hibázás.

A lövés után igyekezzünk azon
nal megfigyelni a hatást, a beváltás 
irányát, helyét. Ha csak lehet, kísér
jük a fényszóróval a többieket, lá
tunk-e lemaradót, annyian van
nak-e, mint a lövés előtt. Minden 
információ l^ésőbb fontos lehet. 
Akár az élete első vagy akárhánya- 
dik disznója a szerencsés elejtönek. 
soha nem szabad egy jó félóra eltel
te előtt a lőtt vadhoz közelíteni. É j
szaka különösen nem lehet kapkod
ni, hebrencskedni. mert annak csak 
baj lehet a vége. Ha a disznó nem 
rogyott tűzbe, meg kell várni a tár
sunkat vagy el kell menni segítsé
gért, alkalmas kutyáért. Ha pedig 
minden kötél szakad, az utánkere- 
séssel meg kell várni a hajnalt, kü
lönösen, ha erősebb kanról van szó. 
Az óvatosság és körültekintő visel
kedés - bárki mondja - nem gyáva
ság, hiszen a balesetveszélyen kívül 
éjszaka a vad jelzését sem látja a 
vadász, és ha az első sebágyból fel
kelti, saját munkáját nehezíti meg.

Aki éjszakai vadászatra indul, 
annak mindig az lebegjen a szeme 
előtt: a puskalámpa azért kötelező, 
hogy a vadász minden kétséget ki
záróan meg tudja állapítani, mire 
!ő. Az a jobbik eset, ha egy-egy tus
kó vagy sötétlő bokor a kezdő áldo
zata, de a balesetek elkövetői a 
megmondhatói annak, hogy szinte 
bármit vagy bárkit éjszaka vaddisz
nónak lehet nézni, később akár
mennyire hihetetlen is ez. -ay-



KO NTR A,
azaz mi minden megtörténhet 

egy referenciaterületen?!
A  K isalfö ld i Erdő Rt. veze tő i szóban m ár b e je le n te tté k , hogy  

dr. Szabó János FM  m in iszter utasítására fe lm o n d já k  a bérle ti 
szerződésünket. N em  azért, m ert e lég ed etlen ek  

a tevéken ység ü n kke l, nem  azért, m ert erre o ku k  lenne, csak  
azért, m ert erre  szigorú u tas ítás t kaptak . Ha ugyanis nem  

m ondanak fe l nekünk és a Bársony István Vadásztársaságnak, 
a m in iszter m eg á llap ítja  bérbeadói a lka lm atlan ságu kat 

és m egvon ja  az R t.-tő l a bérbeadói jogosu ltságot. 
Term észetesen  ezekn ek  a fe lm ondásoknak  a hátterében  
hónapok ó ta  za jlik  a v ita , panaszlevelek, á llásfoglalások, 

ilyen-o lyan  e g yezte tő  tárgyalások form ájában . N éhány hete  
m ár mi is tud un k róla, ső t k é t m egbeszélésen részt is ve ttü n k , 
az utóbb in  nyugtáztuk  a „ jó  h írt" , a várható  fe lm on dás tényét. 

Ahhoz, hogy O lvasóink is m eg értsék  és k ö v e tn i tu d ják  
az esem én yeke t, e lö lrő l ke ll kezdenünk, a rem é ljü k  sokak  

szám ára tanulságos tö rté n e te t.

A Kisalföldi EFAG  tavaly június
ban felmondta öt Győr-Moson- 
Sopron megyei vadászterület-bérle- 
ti szerződését. Hogy miért? Ebbe 
most nagyon ne bonyolódjunk be
le, a „rossznyelvek" szerint a gaz
daság saját üzemi kezelésébe akarta 
vonni ezeket a területeket. Igaz, 
nem igaz, nem tudható, de az biz
tos. hogy soha akkora eredményt, 
annyi nyereséget nem tudna belőle 
kihozni, mint amennyit a szinte 
kockázat nélküli bérbeadással elér
het. Az mindenesetre a tények közé 
tartozik, hogy a felmondás ..jogsze
rűen*’ történt. (Talán az érin leitek 
közül még emlékeznek rá. hogy ta
valy ilyen tájban több erdőgazdaság 
kacérkodott hasonló gondolattal, sót 
több megyében némi területátadás- 
átalakitás történt is ... mondanom 
sem kell. a vadásztársaságok rovásá
ra. A „mátrai gondolat " azonban 
csak a Kisalföldi EFAG-nal eredt 
meg. talán nem véletlenül, ugyanis 
az azóta privatizált és nevét Kisalföl
di Erdő Rt.-re változtató gazdaság 
igazgatótanácsában régi ismerő
sünkre. Varga Béla nevére bukkan
tunk. De erről majd később.)

Az öt régi nagyvadas társaság te
rületére pályázatot írtak ki. amelyet 
két fordulóban biráltak el. Az első 
fordulóban formai, tartalmi és 
szakmai bírálaton estek át a pályá
zatok. a másodikban következett a 
licitálás.

(Tisztelt Vadásztársak! Tetszik 
nem tetszik ...ez  vár ránk. függetle
nül attól, hogy a vadászati jog meg
marad állam i kézben, vagy a földtu
lajdonhoz kötődik. A jelenlegi terüle- 
tes társaságok megmérettetnek, s ha 
bírják a versenyt anyagilag - tovább
ra is bérlők maradnak, ha nem... új 
bérlők jönnek a helyükre. Szent 
meggyőződésem, egyáltalán nem biz
tos. hogy ez jót tesz a vadállomány
nak. mint ahogy az sem biztos, hogy 
ott van a nagyobb szakértelem, ahol 
több a pénz. Bár. ahol van mit a tej
be aprítani, ott jobban megfizethetők 
a hozzáértő profik, mint ott. ahol 
éheznek az egerek is. Sajnos elöbb- 
utóbb el kell jutnunk a kényelmetlen 
belátásig: a jelenlegi területes va
dásztársaságok struktúrája elörege
dett. a legtöbb vadásztársaság meg
érett arra. hogy megszűnjön, átala
kuljon. Azután... a vadászati lehe
tőségekért, a vadászterületekért 
folytatott verseny során talán az 
sem lehetetlen, hogy egy-egy új va
dászt !)tá rsaság igaz vadászokból á l
ló. etikus, szakmailag felkészült és 
valóban vadászni is akaró baráti 
társasággá válik.)

Nos, minden pályázatra kiirt 
győri vadászterületnek akadt új 
gazdája. Volt. ahol licitálni kellett, 
volt ahol nem. Nekünk a Pannon
vad Vt.-nek - talán a ..kikiáltási ár”

mértéke miatt - nem termett ellen
felünk. (Nem titok: a 13 ezer hektá
ros terület bérleti dija 650 ezer forint, 
az úgynevezett élőhely-fejlesztési 
hozzájárulás 7 millió 150 ezer forint 
volt. ami testvérek között is azt jelen
ti. hogy hektáronként több mint 615 
forintot fizetünk. Ennyit az Állam i 
Vagyonügynökség felügyelete alá 
privatizált erdőgazdaságnak - külö
nösebb kockázat nélkül - nem hozna 
az üzemi terület.) Tehát látszólag 
megoldódott a vadászterületek sor
sa, ám ahol a barátok, jó ismerősök 
vagy az érdekeik miatt ütköző vadá
szok ellenfelekké válnak, óhatatla
nul alakul ki a csata, és az ütközetek
nek lesznek győztesei és áldozatai.

Történt ugyanis, hogy az úgyne
vezett 306-os, 5 ezer hektáros terü
letet a volt Kittenberger Kálmán 
Vadásztársaság és az újonnan ala
kult Bársony István Vadásztársaság 
is meg akarta tartani/szerezni. A ja
nuár végi liciten 1,3 millió után a 
Kittenberger alulmaradt, befutott a 
Bársony. Meg is kötötte vele a szer
ződést a bérbeadó. A  Kittenberger 
Vt. azonban nem nyugodott bele 
„vereségébe".

Február 23-án óvást nyújtott be a 
bérbeadóhoz, követelését a megyei 
főügyészhelyettes álláspontjával 
alátámasztva. Ez az álláspont ki
mondja: a pályázat elbírálásának 
időpontjában a Bársony István Va
dásztársaság nyilvántartására nem 
került sor, igy a pályázaton részt 
sem vehetett volna. (Való igaz. a 
Bársony István Vadásztársaságot 
csak 1994. február 21-én jegyezte be 
a bíróság és a végzés március 10-én 
vált jogerőssé.)

A Kisalföld Erdőgazdaság - 
most már részvénytársaságként - 
ugyanazt válaszolta a hoppon ma
radt pályázónak, mint az ügyész
ségnek: mivel a bíráló bizottság el
fogadta a pályázatok bontásánál a 
Bársonyt István Vt. pályázatát, to
vábbá a versenytárgyalást megelő
zően és alatt egyik pályázó sem ki

fogásolta. hogy a vadásztársaságot 
csak regisztrálta a bíróság, ezért 
nem látta akadályát a versenytár
gyalás lefolytatásának, a szerződést 
pedig érvényesen akkor kötötték 
meg, amikor a Bársony István Vt. 
bírósági bejegyzése is megtörtént.

A Győri Kjttenberger Kálmán 
Vt. vezetőit azonban nem olyan fá
ból faragták, hogy belenyugodja
nak egy ilyen válaszba, különösen 
nem akkor, ha a jogi formulák ér
telmében még nyertesek is lehet
nek, ráadásul „pertuban” vannak a 
miniszterrel. (Dr. Szabó János ko
rábban Győrött volt ügyvéd.) Idézet 
az elnök leveléből:

kérjük a Bársony István Vt. 
pályázatból való kizárását, és va
dásztársaságunk nyertesként való 
kimondását. Ugyancsak kérjük, 
hogy a törvénytelen pályázóval kö
tött szerződést a KEFAG-gal bontás
sá fel, és szíveskedjen utasítani, mint 
nyertessel, velünk kösse meg a ha
szonbérleti szerződést."

És igy lön. Április 14-én megér
kezett a cimeres levél, benne az uta
sítással: a Kittenberger Vt.-vcl kö
teles az erdőgazdaság a szerződést 
megkötni. S hogy az ukáznak súlya 
is legyen a 24. 127/1/1994. sz. levél 
ezzel fejeződik be:

Amennyiben a Kisalföldi Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság a pályázat
tal kapcsolatban a továbbiakban 
nem jogszerűen jár el, felülvizsgá
lom a gazdaság bérbeadói jogát."

Nem áll szándékomban kétségbe 
vonni a földművelésügyi miniszter 
jószándékát, amikor elfogulatlanul 
rendet kiván tenni két vadásztársa
ság vitájában. Azt sem vonhatja 
senki kétségbe, hogy a miniszter és 
apparátusának körültekintését bi
zonyítja. hogy a benyújtott panasz 
kivizsgálása során még az Igazság
ügyi Minisztérium Civilisztikai 
Ügyosztályának az álláspontját is 
kikérték. (Nyilvánvalóan az állam  
érdekei diktálják, hogy visszaállittas- 
sék egy korábbi rend!)

Vadásztársaságunk - a Pannon
vad Vt. ettől kezdve került a kép
be, egyszerűen azért, mert a pályá
zatok elbírálásának idején a mi tár
saságunk sem volt a bíróság által 
jogerősen nyilvántartásba véve. jogi 
személyként bejegyezve. (Nem men
ti a helyzetet, hogy január l-jétől 
módosították a Polgári Törvény- 
könyv egyesületekre vonatkozó sza
bályát. mert a régi és az új szabály - 
a jogértelmezök szerint - ugyanazt a 
tartalmat fedi.) A szerepünk innen 
kezdve azonossá vált a Bársony Ist
ván Vadásztársaságéval. Részt is 
vettünk az FM  vadászati-halászati 
önálló osztályán azón az egyezteté
sen. ahol a lehetséges teendőkről, 
lépésekről esett szó... és kicsit oko
sodtunk.

Vitathatatlan, hogy a Kisalföldi 
Erdőgazdaság Rt. és jogelődje a pá
lyázat kiírásánál hibát követett el. 
amikor nem zárta ki azokat az 
egyesületeket, akik még csak be
jegyzés alatt álltak. Hibát követett 
el az értékelő bizottság, benne az 
FM Földművelési Hivatalának ta
nult megyei felügyelője és a köz
jegyző. amikor nem vették észre a 
kiirás fogyatékosságát és hagyták 
kialakulni a versenytárgyalást. Hi
bát követett el az erdőgazdaság, 
amikor megkötötte a szerződést az
zal a vadásztársasággal, amelyik a 
legtöbbet kínálta a területért... in
nen kezdve a hibák halmozódnak, 
tekintsenek el a fölsorolásuktól.

Az erdőgazdaság vezetői azért kí
sérleteztek, május 5-ei keltezéssel 
levelet írtak a miniszternek, amiben 
udvariasan felhívták a figyelmét ar
ra, hogy a Kisalföldi Erdőgazdaság
- részvénytársaság, amelyben a fő 
tulajdonos az ÁV. Rt., s nem az FM. 
Érvényes a szerződés, amelyet a 
Bársony István Vadásztársasággal 
megkötöttek, ha ezt felmondják, 
per lesz belőle, a per végéig nem 
köthetnek új szerződést senkivel. 
Finoman arra tettek célzást, hogy 
nem véletlenül mondtak fel a ko
rábbi társaságnak, hogy nem hoz
hatják ki győztesnek a második he
lyezettet, aki jóval kevesebb bérleti 
díjat és élőhely-fejlesztési hozzájá
rulást fizetne, hogy a miniszter nem 
szólhat bele kézivezérléssel a pályá
zat eredményének meghatározásá
ba... és fölajánlották, újra kiírják a 
pályázatot, amivel a tulajdonos ÁV 
Rt. is egyetért.

öt nap múlva megérkezett a vá
lasz. A miniszter nem sokat magya
rázkodott, fenntartotta korábbi ál
láspontját és május 20-áig határoz
ta meg a végrehajtást.

Most itt tartunk, várjuk a haszon
bérleti szerződés felmondását... és 
cikkünket folytatjuk.

Csekő Sándor



BLICCELŐK
ELLEN

A közelmúltban mind az O RFK, 
mind az IM  vadászati és halászati 
Önálló osztálya körlevélben kérte 
föl az arra illetékeseket, kapitány
ságokat, megyei vadászati felügye
lőket, hogy indítsanak eljárást a va
dászjegy nélkül vadászók ellen. A 
vadászjegy alapdokumentum, a va
dász az érvényes rendeletek szerint, 
csak ennek birtokában vadászhat. 
Ha pedig történetesen éppen és ki
zárólag vadászat céljára kapott 
fegyvertartási engedélyt, csak en
nek birtokában gyakorolhatja tevé
kenységét. Végtére is, ha nem vált 
vadászjegyet, megszűnik a fegyver- 
tartás indoka, ha más annak idején 
nem volt. Bár még a vizsgálat nem 
zárult le, döbbenetes számokról 
kaptak jelentéseket az illetékesek. 
Megyénként változóan a „blicce
lők" száma elérheti a több ezret is. 
(A legkisebb Csongrád megyében, 
eléri a százat, a legnagyobb Pest 
megyében, ahol nem kevesebb, 
mint 3000.) Nem az a cél. hogy 
bárkit is kipellengérezzünk, nem 
ez a lényeg, hanem egyszerűen 
közérdekű jelenségről van szó, 
amely mellett nem lehet szó nélkül 
elmenni.

A vadászjegy kiváltása a legalap
vetőbb fegyelmezettségi mutató. 
Hogyan várható el attól a vadászat 
írott és íratlan szabályainak megtar
tása, aki ezen képes túltenni ma
gát? Bárki, bármilyen mentséget ke
res. elfogadhatatlan. A vadászjegy 
ára évek óta ugyanaz, mindössze 
500 forint, amellyel az éven át, az 
ország egész területén az illető va
dászhat. Egy buszbérlct drágább, a 
horgászjegyről már nem is szólva, 
és annál még a területi engedélye
ket is ki kell váltani. Sokan arra 
sem gondolnak, hogy akinek nincs 
vadászjegye, annak érvényes bal
esetbiztosítása sincs. Ezzel nem 
csak saját jövőjét, egzisztenciáját 
kockáztatja, hanem vadásztársasá
ga többi tagjainak szórakozását is, 
tekintettel arra. hogy a vadászfele- 
lösségi biztosítás kötelező, annak 
meglétét, ellenőrzését a jogszerűen 
működő vadásztársaságnak követ
kezetesen ellenőriznie kell. ..Jobb 
helyeken" ezt meg is teszik, a mu
lasztó ellen fegyelmi eljárás indul. 
Csakhogy manapság, egyre jobban 
terjedően, valamiféle rosszul értel
mezett betyárbecsületből, sok he
lyütt végül is az a döntés születik, 
hogy kap a mulasztó valamiféle el
tiltást és a dolog el van felejtve. 
Sőt, az egyik megyében, ahol a va
dászati felügyelő a beirókőnyvek 
alapján bizonyította be a vadász
jegy nélküli vadászatot, a társasá
gok vezetői adtak igazolásokat ar
ról, hogy az „elkövető" nem vadá

szott, etetni volt, magaslest épített, 
a sózókat ellenőrizte stb.

Gondot jelent továbbá az is, hogy 
a társaságok fegyelmi bizottságai 
kezében semmiféle más „segéd
anyag” nincs, mint az 1989-es II. 
(egyesülési) törvénnyel hatályát 
vesztett MAVOSZ Fegyelmi Sza
bályzat című közkedveltségnek nem 
örvendező, zöld füzet. Csodálkozni 
ugyan lehet, de ezek után már meg
lepődni sem azon, hogy néhány hó
napja az egyik megyében beadvány 
érkezett az Öt éve megszűnt megyei 
fegyelmi bizottsághoz, pedig a „fel
lebbezést" a társaság fegyelmi bi
zottsága továbbította, írásban.

Tekintettel arra, hogy a vadász
jegy nélküli vadászat az érvényes 
8/1993-as FM  rendeletét sérti, eb
ben az ügyben a vadásztársaság fe
gyelmi bizottsága eljárni nem jogo
sult, hanem köteles átadni az elkö
vető lakóhelye szerint illetékes pol
gármesteri hivatal szabálysértési 
előadójának, illetve jegyzőjének. 
Az FB-nek ebben még mérlegelési 
lehetősége sincsen. Sajnálatos tény, 
hogy több olyan esetről is van tu
domásunk. ahol a jegyző - nem lé
vén szakember - nem tudott (vagy 
nem akart) mit kezdeni az „ügy- 
gyei". Másutt két éve húzódik a 
szabálysértési ügy, mert az elsőfokú 
szabálysértési határozatot a sza
bálysértő megfellebbezte. Ha az ön
kormányzat nem intézkedik, a terü
letileg illetékes köztársasági megbí
zottnál lehet panaszt tenni. További 
komplikációkat okoz az a tény is, 
hogy a vadászjegy kiadása lakó
helyhez kötött és akadnak nem is 
kis számban olyanok, akik nem ab
ban a megyében vadásznak, ahol 
laknak. Előfordul az is. hogy a 
megindult szabálysértési eljárás 
ideje alatt az illető kiváltja a va
dászjegyet, igy megszűnik a büntet
hetőség. Az éves vadászjegy kivál
tásának - egyelőre - nincs határide
je. Éppen a fentiek miatt rövidesen 
országos számítógépes nyilvántar
tás készül, igy kiszűrhetők a „jegy 
nélkül utazók", éppen a szabályo
kat betartok védelmében.

Miután lapunkban másodszor - 
ezúttal külön cikkben is - felhív
juk a figyelmet arra. hogy az év 
végéig befejeződő törvényességi 
felügyeleti vizsgálatok során mire 
kell vigyázni, ez a téma sarkalatos
nak mondható, hiszen rendeletet 
sért. A szabálytalan fegyelmi eljá
rás dokumentációja, amelyben vé
gül elmaradt a szabálysértési ügy 
átadása az önkormányzatnak, 
adott esetben több mint kínos le
het. És mentegethető, de nem ma
gyarázható meg.

-h-

A VAD VÉDELMÉBEN
Ha nem is egészen a vártnak 
megfelelően „sikeredett", valami 
mégiscsak történt a Btk. módosí
tása alkalmával. Az orvvadászat 
magában nem bűntett továbbra 
sem. viszont, ha valaki nem ren
delkezik fegyvertartási engedély
ivel. az öt évig terjedő börtön- 
büntetéssel sújtható. Ha ugyan
ezt bűnszövetségben követi el, a 
felső határ nyolc év is lehet.

Adódik azonban mindezeken 
kívül egy másik alkalmazható le
hetőség is. bár csak nagyvad ese
tében. Az orvvadászat, a vad eltu
lajdonítása, illetve annak kísérle
te - tekintettel arra, hogy az érték 
meghaladja a jelenleg érvényes
10 000 forintos értékhatárt - új
fent bűntett. Magánvádas bűnvá
di eljárás indítható, a rendőrség 
köteles intézkedni. A bérlelövési 
dijakat, lötlvad-értéket, valamint 
a vad tenyészértékét figyelembe 
véve bőven meghaladja az előirt 
értékhatárt még a legkisebb testű 
nagyvadfajunknál, az őznél is. 
Nagyobb a gond az apróvaddal.

ugyanis a tettenéréskor az eltulaj
donítani szándékolt vad többnyi
re az értékhatár alá esik. a soroza
tosságot pedig bizonyítani igen
csak nehéz, bár nem lehetetlen. 
Erre sok vadőrnek igencsak fur
fangos ötletei vannak. Elvileg te
hát megvannak a jogi eszközök 
az orvvadászat megfékezésére, a 
gyakorlat pedig a következetes 
végrehajtáson múlik, amelyben a 
rendőrhatóságokkal kötött 
együttműködési megállapodá
soknak ugyanolyan nagy szere
pe van, mint a siránkozás nélkü
li hatékony tenniakarásnak. Eb
ben a munkában, a megfigyelé
sekben, adatgyűjtésekben a 
sportvadászoknak a hivatásos 
vadászokkal együtt nagy szerepe 
van, ugyanúgy mint az öntevé
keny faluvédő egyesületeknek. 
Ne feledjük, ha a bizonyítási el
járás talán kissé komplikáltnak 
is tűnik, ha valamiféle gyakorlat 
alakul ki, akár működhetne is. 
Ez a része kizárólag rajtunk mú
lik.

4. § A Btk. a következő, 263/A. §-sal egészül ki:
„263/A. § ( I)  Aki
a) lőfegyvert vagy lőszert engedély nélkül készít, meg-zerez. tart vagy fór 

galomba hoz.
b) a lőfegyver vagy lőszer készítésére, megszerzésére, tartására vagy keres

kedelmére vonatkozó engedély kereteit túllépi,
c) engedéllyel tartott lőfegyverét, lőszerét engedéllyel nem rendelkezőnek 

átadja, bűntettet követ el, és öt évig terjedő szabadságvesztéosel büntetendő.
(2) Aki az ( I )  bekezdésben meghatározott cselekményt bün>zövetségben 

követi el. két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő."
38. § A szabálysértésekről szőlő 1988. évi I. törvény (Szív.) 88. §-áiuk <l) 

bekezdése helyére a következő rendelkezés lép:
„ ( I)  Aki
a) a lőfegyver gyártására, kereskedelmére, javítására és hasznalatára vo

natkozó szabályokat megszegi,
b) löfegvvcrdarabot vagy lőszerelemet engedély nélkül készít, megvesz, 

tart vagy forgalomba hoz, harmincezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtha
tó.

(2) Az Sztv. 88. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
(3) Azt a löfegvvcrdarabot vagy lőszerelemct, amelyre nézve az ( I)  bekez

désben meghatározott szabálysértést elkövették, el kell kobozni."

A tönény előtt 
rendeletmódosítás

Csak jóslások ismertek arról, 
hogy mikor kerül az új honatyák 
elé a vadászati törvény, hiszen 
bőven akad ennél jóval fonto
sabb megvitatni való. Az élet 
azonban nem állhat meg, és a 
gyorsan változó világban a vadá
szatot szabályozó FM rendeletet 
is - úgy hírlik módosítják. Vajai 
László főosztályvezető mind
ezekről lapunkat úgy tájékoztat
ta, hogy a rendelet módosítása a 
második félévben napvilágot lát. 
Lényegében a másfél éves tapasz
talatok alapján a v itatott kérdése
ket pontosítják, többségében 
olyanokat, amelyeket hozzá kell 
igazítani más törvényekhez, ren- 
deletckhez. A rendeletmódositó 
munka megkezdődött, és a fő
osztályvezető ígéretet tett, hogy

amint az egyeztetések után kia
lakulnak az egységes álláspon
tok, tájékoztatja a vadászokat. 
Annyi azonban ma már bizo
nyos, hogy a sokat vitatott kis
puskák ügyében jelentős lesz a 
változtatás, mert csak és kizáró
lag sportcélokra lehet majd 
használni, ez alól csak a hivatá
sos vadászok lesznek kivételek. 
Abban egyelőre csak bizakodni 
lehet, hogy a rendeletmódositó 
munkában, amikor annak eljön 
az ideje, minden érdekvédelmi 
szervezet hallathatja szavát, és 
talán az eddigieknél több min
den viszontlátható. A közös böl
csesség, a megegyezés csak job
bat hozhat, mint az eddigiek, ha 
másért nem, a „több szem töb
bet lát" alapon.

6



Garantált védelem 
infláció ellen
K ereskedelmi Bank Rt.

Trezor értékjegy
Központi információ: <06-1) 112-5343

A/ alib in  ehdtá kam A megtel w V v i minden bélfal a Mag ar IliifaphM é. a Kurirhjn. bdemc a Suba) frfdbcn és a 168 órihn. napotta a Napkelte Pctufi© i Barométer céuO núsorihn és a Képújság 503. oldalán.



A TUDOMÁNY MŰHELYEIBŐL
Köztudott, hogy a benyújtott pályázatok kedvező elbírálása 
után a Földművelésügyi Minisztérium kutatási témákat támo
gat elsősorban a vadászjegyekből, a külföldi vadászok vadá
szati engedélyeiből képződő Vadgazdálkodási Alapból. Éven
te mintegy 20 millió forintot költenek a kutatásra, a szakirá-

SZEMETHY LÁSZLÓ, HELTAI MIKLÓS:

Nagyvadfajok mozgáskörzetének 
rádiótelemetriás vizsgálata

nyű felsőfokú oktatási intézmények kutatóhelyeinek támoga
tására. Miután a múlt óv végén egy sor kutatási témájából ké
szült zárójelentés (1991-1993), ezúttal a GATE Vadbiológiai Ok
tató és Kutató Állomásán befejeződött kutatások összefogla
lóinak közlését kezdjük el, az első részben három témával.

A gímszarvas és a muflon az erdő
ben, mint ökoszisztémában betöl
tött szerepének, valamint egyes 
alapvető fontosságú vadgazdálko
dási problémáinak (pl. „vándorlá
sok", élőhelyhasználat, vadkár stb.) 
megértéséhez nélkülözhetetlen 
mozgásuk ismerete. Ezeket az isme
reteket megbizhatóan csak egyedi
leg jelölt állatok rendszeres megfi
gyelésével, leghatékonyabban pe
dig rádiótelemetriai nyomkövetés
sel szerezhetjük meg.

1992 telének végén nyolc muf
lont és tizenegy gímszarvast jelöl
tünk meg rádiadós nyakörvvel a 
GATE VO KÁ babati kísérleti terü
letén. Közülük két muflon és két 
szarvas a vizsgálat első hat hetén 
belül, főként orvvadászat következ
tében elpusztult. Hat különböző 
korú és nemű muflont 4-5 hóna
pon, nyolc darab I-5 éves. nőivarú 
szarvast 6-18 hónapon keresztül 
követtünk nyomon. A lokalizációk 
alapján vizsgáltuk a mozgáskörze
tek nagyságát, a csoportdinamikát, 
a habitatpreferenciát és az emberi 
zavarások, elsősorban a vadkárel
hárító kerítések hatását.

Az eredmények szerint a muflo
nok mozgáskörzete viszonylag ki
csi, 66-146 ha volt. Mozgásukat az 
alacsony, rossz állagú kerítések is 
korlátozták. Ajelölt állatok egy 25- 
30 egyedből álló nyájhoz tartoztak, 
terület- és nyájhüségük magas volt. 
A mozgáskörzetükre számolt
egyedsűrűség magas, 12,5-20
egyed/100 ha volt. Ilyen tömegű 
állat kis területre való koncentráló
dása az élőhely jelentős terhelését

(vadkár!) okozza. Meggondolásra 
érdemes, hogy a magányos egyedre 
számolt eltartóképesség mennyire 
érvényes a muflonra, mint nyájál
latra.

A  gímszarvasok mozgáskörzete - 
becslési módszertől függően - 40- 
1598 ha, ill. 150-750 ha között vál
tozott. A felnőtt tehenek mozgás- 
körzete általában kisebb volt, mint 
a fiataloké. Valószínű, hogy a tehe
nek mozgáskörzetének merete első
sorban az élőhely minőségétől (el
tartóképesség) függ. A fiatalok na
gyobb mozgáskörzeteit a szociális 
interakciók, az idősebbek agresszív 
viselkedése okozza.

A vizsgálat során „szarvasván
dorlásra" utaló jeleket nem tapasz
taltunk. A jelölt állatok egy-egy 
csoportjának mozgáskörzetében 
több alkalommal eltolódások vol
tak mérhetők, ezek oka azonban el
sősorban emberi zavarások (pl. haj
tóvadászatok) és nem természetes 
hatások voltak.

Elsősorban az emberi zavarásnak 
kitett szarvasok keresztezték a kerí
téseket. Mozgásukat csak a 220 cm- 
nél magasabb, kifogástalan állagú 
kerítések akadályozták. Mindeze
ket a telepítésekre számított negatív 
habitatpreferencia-értékekkel ösz- 
szevetve úgy tűnik, hogy a 
szarvasok nemcsak a kerítések kor
látozó hatása miatt tartózkodnak 
kevesebbet a telepítésekben, hanem 
azért is. mert az nem megfelelő élő
hely számukra: sem táplálékforrás
ként, sem búvóhelyként nem elégíti 
ki a szarvas(csapat) igényeit.

DR. ERNHAFT JÓZSEF:

Vadon elő állatfajaink 
populációgenetikai vizsgálata 

a génbanki tevékenység megalapozására
(RÉSZLET AZ ÖSSZEFOGLALÓBÓL)

Valós ténynek látszik, hogy a vad
gazdálkodási körzetek (vadgazdál
kodási tájak) egyes fajokra vonat
kozó állománykezelési stratégiájá
nak meghatározása során, szem
pontnak kell lennie az egyes vadfa

jok különböző állományai közötti 
valamilyen formában feltehetően 
meglevő - genetikai különbségek 
(elterések) figyelembevétele is.

Módszerét illetően a genetikai 
különbségek vagy hasonlóságok bi

zonyítását két oldalról közelíthet
jük meg: *

az egyik a biokémiai genotípus.
a másik a morfometriai összefüg

gések (a test méretarányainak ala
kulása) vizsgálata.

A fenti cél érdekében és az emlí
tett módszertani alapelvek szerint 
összesen 913 egyed (vaddisznó, 
gím- és dámszarvas, őz és muflon, 
valamint fácán és fogoly) 6-34 izo- 
enzimrendszerét vizsgáltuk a hori
zontális keményítőgél-elektroforé- 
zis módszerével. A morfometriai 
vizsgálatokhoz különböző mennyi
ségi jellegek (testtömeg, testmére
tek) összefüggéseit vizsgáltuk. Ha
sonlóságokat kerestünk a bioké
miai. valamint a fenogenetikai 
módszerekkel megállapított jelleg
zetességek között, s törekedtünk 
azoknak a közös vonásoknak a fel
derítésére, amelyek alapján a popu
lációk egzakt módon jellemezhe
tők.

Megállapítottuk, hogy vala
mennyi általunk vizsgált fainál a 
Malic-enzim, a/ Acidikus-foszfa- 
táz, az Izocitrát, dehidrogenáz, a 
Clukóz-dehidrogenáz, a Hexokináz 
és a Kataláz enzimek kimutathatók, 
általában polimorfok, s meghatáro
zásukkal a/ állományok biokémiai
genetikai struktúrája jól jellemez
hető.

Megállapítottuk, hogy a gencti 
kai struktúrájukban vannak jelentő
sebben különböző, az átlagon felü
linél nagyobb genetikai sokalakú- 
sággal rendelkező populációk Ma
gyarországon (pl.: a gím és a dám a 
Dél-Dunántúlon, az őz az Alföl
dön). amelyek alapul szolgálhatnak 
bizonyos génrezervátumok kialakí
tásához. Véleményünk szerint a 
mintegy 10% körüli polimorfizmus- 
rátával s 4-5%-os heterozigócia fok
kal jellemezhető populációk alkal
masak a genetikai szerkezet válto
zatosságának fenntartására.

Megállapítottuk, hogy a metrikus 
paraméterekből képzett összefüggé
sek elemzése kiegészítheti a bioké
miai genotípusra vonatkozó megfi
gyeléseket. de ebben a két oldalról 
közelítő analízisben mindig a/ 
egyes enzimlókuszok \izsgálatának 
eredményei játsszák a döntő szere 
pet.

Vizsgálataink mind módszeré
ben. mind eredményeit illetően a 
génbankok kialakításához szüksé
ges lépéseknek tekinthetők: alapul 
szolgálhatnak most már a rutin
munkák (a részletes genetikai fel- 
térképezések) munkálataihoz. Ered 
ményeink s az ezek alapján elvégez
hető további vizsgálatok hozzájá
rulhatnak a korszerűbb vadgazdái 
kodási tervek kidolgozásához.

DR. ÁKOSHEGYI IMRE:

Ólomszennyezés frekventált 
vadászterületeken

Intenzív vadászterületek sörét- 
szennyezését és ezzel összefüggés
ben az itt élő fácánok és vadkacsák 
sörét okozta ólommérgezését vizs
gáltam. Az alapkérdésen túl össze
függésekre is választ kaphatunk a 
minták vizsgálati eredményeiből.

Statisztikai adatokból kiszámít
ható. hogy a vadászatok és sportlö
vészet során mintegy 240 tonna ól
mot lőnek ki évente. Ennek jelentős 
része a lőtereken és az intenzív va
dászterületeken koncentráltan hal
mozódik fel.

Az első kérdés, hogy a talaj 
szennyezettsége mennyire mérhető. 
Mintákat vettünk a területeken I 
négyzetméteres kvadrátokról a felü
letről, a 0-5 cm-es rétegekből, és a 
földmintát kiszitálva megszámoltuk 
a sőréteket. Ebből és a pozitív 
kvadrátok arányából számolható az 
I hektárra jellemző szennyezettség. 
Mint várható volt. a lőtér kimutat
ható sörétszáma igen magas, felü
leten I 049 355/ha. A trambulinos, 
kacsatavak mellett a legerősebb a 
szennyezettség (110 625/ha), a fá
cános területeken sokkal kevesebb

(2979/ha). A rétegek a/t mutatták, 
hogy az ólomsőrét meglehetősen 
gyorsan süllyed a talajba és a ka
csató iszapjába. A rétegek minden 
területen magasabb szennyeződést 
mutattak még olyan vonatkozásban 
is, hogy a 10 cm-es rétegen több ső
rét volt. mint az 5 cm-esben. A  re
gisztrálható sörétszámot összevetet
tem a megelőző vadászidény teríté
kéből számítható szennyezettség
gel, s ebből kiderült, hogy a felület 
vizsgálatával megközelítőleg sem 
becsülhető a valóságos szennyezett
ség. A legnagyobb eltérés a vizsgá
lati és számított énék között több 
mint 40-szeres volt. A rétegek vizs
gálata jobban megközelítené a va
lóságot. de a ráfordított munka 
nem áll arányban az igy is bizony
talan eredménnyel. Ennek alapján 
megállapítható, hogy a terület 
ólomsörét-terhelését pontosabban 
becsülhetjük számítással, mint vizs
gálatokkal.

Második kérdéskör volt az ólom- 
(sőrét) expozíció, az ebből követke
ző mérgezés, és hogy a regisztrálha
tó talajszennyezettség milyen össze
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függést mutat a területen élő álla
tok sörétexpozíciójával és az ólom
mérgezéssel.

Az ólomexpozició - azaz sőrét a 
zúzógyomorban - gyakorisága lőtt 
fácánok esetében 0 és 23.8% között 
változott, kacsáknál 0 és 71,43% kö
zött volt. Kacsák esetében lényeges 
eltérés volt az elhullott és a lőtt ma
darak vizsgálati eredményei között. 
Elhullott állatoknál 25-98,25%, mig 
a lelőtt madarak esetében 0-39,18% 
az egyes populációkban. E százalé
kos értékek azt mutatják, hogy a zú
zógyomrukban őrlődő sőrétek mi
au az egyes állományokban a ma
darak milyen arányban vannak ki
téve az ólommérgezés veszélyének.

Az ólomexpozició szorosabb ösz-

Elsö lépésben meg kell ismerni azo
kat a kritikus (élettanilag megala
pozott) fejlődési időszakokat, ame
lyek az állat ontogenezisében je
lentkeznek. Fel kell tárni azokat a 
külső környezeti tényezőket, ame
lyek ugyancsak kritikus időszakot

szefüggést mutat a terület számított 
sörétterhelésével, mint a talajvizs
gálattal kapott sörétszámmal. A  fel
szívódott ólom mennyiségét mérge
zőnek tartjuk, ha a májban 6 mg/kg 
kimutatható. Fácánoknál öt vizs
gált populációban a mérgezettek 
legmagasabb aránya 14% volt, ka
csáknál 78,13%. Az expozíció és a 
mérgezés között nincs szignifikáns 
összefüggés, de a terület szennye
zettsége és a szövetek ólomtartalma 
állományszinten értelmezhető. A 
vadászati mód alapvetően befolyá
solja a területen az ólomsörét fel
halmozódását. Ebből következően 
technológiai változtatásokkal csök
kenthető lenne az ólommérgezés 
okozta veszteség.

jelentenek az állat fennmaradása, 
normális fejlődése szempontjából. 
A legjelentősebb feladat az ezzel 
kapcsolatos területeken inkább az, 
hogyan feleljen meg egy takarmá
nyozási, tápanyag-ellátási rendszer 
a változó, az állat biológiai igényei

nek mindenkor megfelelő elvárá
soknak. Az igényeknek megfelelő 
tápanyag-ellátási rendszer megis
merésének jelentősége adja meg a 
kutatások fontosságát, jelentőségét.

A szárnyasvad közül a fácán 
mesterséges felnevelése során na
gyon fontos a természetes körülmé
nyek között meglevő, de a mester
séges felnevelés alatt alig bevihető, 
az elfogyasztott rovarokból szárma
zó egyes anyagok - ezek között el
sősorban a hangyasav - pótlása. 
Célul tűztük ki ennek a szernek a 
hatására vonatkozó vizsgálatok el
végzését, s az alkalmazás feltételei
nek kimunkálását. Megállapítottuk, 
hogy a 0,1%-os cc-ban alkalmazott 
hangyasavas ivóvíz felvétele csök
kenti a mortalitást, növeli az álla
tok aktivitását, fokozza a kihaszná
lását (átlagosan mintegy 27-29%- 
kal), s a kibocsátáskori kisebb test
tömeggel hozzájárul a röpkészség 
fokozódásához.

Megállapítottuk, hogy a zárttéri 
tartású szürkefogoly részére a 
30,10% nyersfehérjét tartalmazó in- 
ditótáp és a 25,50% nyersfehérje
tartalommal rendelkező nevelőtáp 
a legmegfelelőbb a felnevelés idő
szakában. Ebben az időszakban az 
inditótápban 12,03, a nevelőtápban 
12,01 MJ/kg nettó energia szüksé
ges. A tojástermelés időszakának a 
nyersfehérjeigénye 21,3% körüli, 
amikor a nevelőtáp minden kg-já- 
nak 11,10 M J NE-át kell tartalmaz
nia.

Megállapítottuk, hogy télen vagy 
a zárt tartás körülményei között a 
gímszarvasok az általunk összeállí
tott búzaocsút. almatörkölyt és

rozsszalmát tartalmazó takarmányt 
szívesen fogyasztják. Az etetni kí
vánt takarmányok mennyiségét és a 
bennük levő táplálóanyagok ará
nyát az állomány korcsoport-ősszé- 
tételének arányában kell megter
veznünk. A még nem teljesen kifej
lődött bendőjű fiatalabb állatok a 
kevesebb nyersrostot tartalmazó 
abrakkeveréket jobban preferálják. 
Idősebb állományok esetében nö
velhető a tömegtakarmányok ará
nya az abraktakarmányok csökken
tése mellett. A gímszarvasok részé
re juttatott, szilázs kiegészítővel 
kombinált takarmányokat úgy kell 
összeállítani, hogy azok 100 kg élő- 
tömegre számítottan 300 g (250-350 
g) nyersfehérjét, 15.0-30,0 M J nettó 
energiát és 350,0-400,0 g nyersros
tot tartalmazzanak.

Az őz a kérődző nagyvadfajok 
közül a leggyengébben értékesíti a 
nyersrostot, ezért ezek számára 
olyan szilázsra van szükség, amely 
kevés nyersrostot tartalmaz (3,7- 
6.6%). Vegyes őzállomány részére, 
az élőhelyen felvett tápanyagokkal 
együtt, állatonként és naponta 400- 
600 g szárazanyagot, 4-4 M J nettó 
energiát, 100-130 g nyersfehérjét és 
50-80 g nyersrostot célszerű biztosí
tani.

A muflon részéről a növényi ré
szek (ágvég, levél, kéreg stb.) prefe- 
ráltsága feltehetően szoros össze
függésben van azok béltartalmával, 
illetőleg a makro- és a mikroelem
tartalmukkal. Ennek ismeretében 
kidolgozhatok olyan kiegészítő ta
karmányozási módszerek, amelyek 
végső soron a vadkár csökkenését 
is eredményezhetik.

DR. ERNHAFT JÓZSEF:

Vadfajok kritikus időszaki 
optimális táplálékának meghatározása 

élettani és energetikai alapon
(RÉSZLET AZ ÖSSZEFOGLALÓBÓL)

BABATI TÁJKÉP, CSATA UTÁN
Ma még eldönthetetlen, hogy az évek 
óta tartó háborúskodásnak, vagy csu
pán egy csatának van vége. amelyik a 
Pilisi Állami Parkerdőgazdaság és a 
Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
között folyik immár hosszú és ered
ménytelenségekben gazdag évek óta. 
A revirharc a GATE Vadbiológiai és 
Oktatási Kutató Állomásának babati. 
mindössze 4000 hektárnyi vadászterü
letéért folyik váltakozó sikerrel a 
rendszerváltási kísérlet kezdete óta. 
Mindkét résztvevő minden követ, tég
lát megmozgatott és - amint arról la
punkban tavaly beszámoltunk - végül 
is a Parkerdőgazdaság, hatalmi szóval, 
a múlt évben a területet visszakapta. A 
hivatkozás alapja az elviselhetetlen er
dei vadkár mértéke volt. amely azon
ban (éppen a követelő fél által felvett 
adatok szerint) a fordulat óta mind a 
mennyiségi, mind a minőségi erdei ká
rokat illetően a területelvétel időpont
jára soha nem látott mértékben csök
kent. Bizonyossá váll: ha vannak is 
észérvek, azok a személyeskedő, 
presztízskérdésekkel tűzdelt vitákban 
manapság rendszerint alul maradnak, 
így a területet az erdőgazdaság kap
ta, de korántsem vissza, mert 1976 
előtt vadásztársasági bérlemény volt. 
Miután a vadbiológiai kutatás költsé

geiből jelentős összeget - főként 
munkabéreket - a vadászterület bevé
teleiből fedeztek, az ott dolgozók so
ra állását, kenyerét veszítette el. Per
sze ez nem érdekelt senkit sem a/ 
érintetteken kívül. Akadt azonban 
más furcsaság is. Manapság hasonló 
esetekben ádáz viták forrása a terüle
ten épített vadgazdálkodási berende
zések kötelező megtérítése. Ezúttal 
azonban a döntéshozó nem kötelezte 
az erdőgazdaságot a berendezések 
megtérítésére, holott ezeknek számlá
val igazolt, avulással csökkentett, 
könyv szerinti értéke nem kevesebb, 
mint S.2 millió forintot tett ki. Szere
pelt ezek között beüzemelt vaddisz- 
nóskert. négy dámkert, kiépített vádi- 
tatók, kutak, nagyvadetetők, magasle
sek. A példátlan atyai „bölcsesség” 
az amúgy is megélhetési gondokkal 
küzdő rangos felsőoktatási intéz
ménynek a legóvatosabb beesések
kel, az elmaradt árbevételekkel, a be
rendezéseinek megtérítési mulasztásá
val, és egyebekkel együtt legalább 10 
milliós kárt okozott, és akkor meg 
nem beszéltünk a szürkeállományban 
végzett szőnyegbombázásról, hit- és 
lélekrombolásról, a harc során adott 
és kapott sebekről, a morális károk
ról. amelyek penzzel nem mérhetők.

Természetesen ilyenkor mindenki 
arra figyel, vajon mihez kezd majd a 
győztes, mit bizonyít, mit tud az asz
talra letenni? Főként, ha a munka nél
kül maradiaknak erre a ..megfigyelés
re" korlátlan idejük is volt. A tényék
nél maradva: a birtokbavétel után az 
eddigi munkájuk mellett két erdészt 
bíztak meg a területtel kapcsolatos fel
adatokkal. Egy szeget be nem vertek 
egyetlen magaslesbe sem, a cudarul 
induló tél ellenére semmiféle takar
mányt az etetőkbe ki nem hordtak. 
Nem volt bőgés - mondták - amellyel 
szemben az áll, hogy Fuchs Imre ága- 
zatvezetö fővadász elmondása szerint, 
aki csaknem másfél évtizede ott dol
gozott, az egyik legjobb bőgés volt a 
területen a múlt év őszén. Volt ugyan 
külföldieknek két disznóhajtás, az 
egyik eredménye egy süldő és egy 
muflonjerke(?). Hajtásban, hiszen 
nem a süldő lövését tiltja ilyen módon 
a 8/1993-as FM-rendelet. A szakszerű 
vadgazdálkodás bárminemű jelét még 
kémiai nyomokban sem lehetett volna 
kimutatni. Emellett nem zártak rossz 
évet a vadorzók sem.

Május elsejével a vadászati jogot 
megvonó miniszter úgy döntött, visz- 
szaadja a vadászterületet az egyetem
nek. Az elejthető vadmennyiségre és a

vadászház használatára a régi-új gaz
da pausál szerződést kötött egy vállal
kozó kft. tulajdonosával. A „vérátöm
lesztés" úgy tűnik, jól sikerült, mert a 
vállalkozás a kísérleti telepet az 1996- 
os világkiállítás idejére a gödöllői köz
ponttal tervezett AGRI-F.XPO prog
ramcsomagjába építve. Természet- 
megőrző és Oktatási Központtá kíván
ja fejleszteni. Az új szabadidő köz
pont mindezeken kívül panzióval, lo- 
vaglási lehetőséggel, kutyakiképző te
leppel és területtel, valamint más vál
tozatos szabadidős programokkal vár
ja a bel- és külföldi vendégeit. így a 
telep a világkiállítás idejére jelentős 
üzleti vállalkozássá is fejlődhet. Az er
dő gazdaság úgy hírlik nem nyugodott 
bele a vereségbe, bírósághoz fordult.

ötletekkel, új szemlélettel, „piaco- 
sabban” és jelentős vállalkozói tőke 
bevonásával indult tehát el az újra
kezdés. és ha hagyják őket nyugod
tan dolgozni, a siker sem maradhat 
el. Bőven van összehasonlítási alap. 
és mielőtt lapunkat bárki, bármiféle 
elfogultsággal vádolná, csak akkor 
tehetné teljes joggal, ha előtte leszö- 
gcxné, hogy neki spccicl jobban tet- 

a tcnniakarásnál a hagyományos, 
lázas semmittevés.

-  H -
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EGYSZER VOLT, HOL NEM VOLT...
...volt egyszer az OMVV-nek egy 
koronglövő lőtere. Bár a múlt idő 
és a borúlátás még korántsem indo
kolt, mégis derült égből villámcsa
pásként érte a sportlövő bizottságot 
a nagytétényi lótér elleni, nehezen 
minősíthető BM-es „támadás". A 
lőtér használatát ugyanis a terület 
kezelője, a BM, május 20-ával, ke
rek perec fölmondta. Tettek ugyan 
egy ajánlatot, amely szerint órán
ként 4000 forintért használhatják a 
vadászok ezután is. Ilyenre azért 
nem sok példa volt, és hosszan le
hetne sorolni, hogy manapság mifé
le élvezetek között lehet válogatni 
óránként négyezerért. Az azonban 
bizonyos, hogy nem a lövészetnek 
ebben az ágában, főként akkor 
nem, ha a terület kezelője a füvön 
kívül nem ad semmit. A pálya teljes 
berendezése, a klubház, de még az 
annak idején elültetett fák, bokrok 
is a vadászoké.

Csak az oktalan ember vágja le a 
tejelő tehenét, mondhatná bárki. 
Ezen a pályán a versenyeken kívül 
a kötelező fegyverhasználati vizsgá
kat, tanfolyamokat tartották, gene
rációk adták egymás kezébe a fegy
vert. Mindezek nélkül nincs vadász
képzés, színvonalemelés és óhatat
lanul megpecsételődik a sportág 
sorsa. Nem is szólva arról, hogy a 
vadászok ha nem is szépen, de 
módfelett rendszeresen „tejelnek" a 
hatóságnak. Ha a vadászvizsga „ál
lami", akkor annak a feltételrend
szerét is, lehetőségét is meg kell te

remteni, és éppen a legtöbb vadászt 
számláló megyében jelenleg nincs 
alternatíva. A világ egyetlen kultúr- 
országában sincs ilyenre példa. Ha 
ebből az államnak jelentős haszna 
van - és köztudottan van - akár
csak közvetve is, sokkal inkább „tá
mogat" a (ki)tiltás helyett. Annál is 
inkább így van ez, hiszen a terüle
tért soha nem fizettek egyetlen va

sat sem. Ma. amikor egyetlen 
aranykorona ára 500-1000 forint 
között van és tulajdonba kerül, a 
földterület bérleményének is van a 
környéken kialakult, normális ára. 
Az egész lőtér maximum 5 hektárt 
érint, a terület pedig még birkalege- 
lŐnek is csak az év egy szakaszában 
alkalmas. Az önkormányzat a kezét 
tárja, mert a HM-töl „kapta" a BM.

Talán más terveik vannak, gondol
hatná bárki. Esetleg titkosak, ki 
tudja? Mindenesetre igencsak fur
csa ez az egész egy olyan hatóság
tól. amely magát ..polgárbarát fegy
veres testületnek" hirdeti lépten- 
nyomon. Vagy netán anyagi gon
dokkal küszködnek? Egyetlen, a di- 
ósdi útra kihelyezett trafipax két 
nap alatt többet hozna, mint amin 
itt megy a vita. Megnéztük a kör
nyéket, amely állítólag védett, a jó 
gazda gondosságát keresve. Jelen
leg az MO-ás autópálya felesleges 
földjének adnak otthont. Jönnek 
mennek a földszállító autók, termé- 
szetszerető ember számára a lát
vány - stílszerűen szólva - minden, 
csak nem lebilincselő. Mégis akad 
akinek ez tetszik. Neki ennél talán 
az volna szebb, ha az egészet eldó- 
zerolnák, és MO-ás földdel vasta
gon beterítenék.

A lőtér 1961-ben létesült, kevés 
pénzzel, megszámlálhatatlan közös
ségi munkával. Nincs ma a megyé
ben olyan vadász, aki itt ne fordult 
volna meg... Most kezdenek az el
ültetett fák árnyékot adni, amelyre 
a környéken nincs nagyon több pél
da, oázis. Félretéve minden szemé
lyes presztízskérdést, személyeske
dést. a vitákban esetleg elfajult „be
tartásokat", muszáj bontani, rom
bolni létesítményeket, épületeket, 
egy sportágat, amikor megőrizni, 
fejleszteni is lehet? Polgárbará
tok...

- may -

TANULSÁGOS TANÁCSKOZÁS
Miskolcon, április 25-én gyülekez
tek a Vadászok és Vadgazdálkodók 
Észak-Magyarországi Szövetsége 
választmányi tagjai, hogy értékeljék 
a tavaly végzett munkát, megvitas
sák az idei terveket és más aktuális 
kérdéseket.

Három vadásztársaság és egy 
egyéni vállalkozó kérte felvételét a 
szövetségbe. Az egyik - bérkilövő - 
vadásztársaság felvétele ellen tilta
kozást jelentett be egy választmányi 
tag, mondván, hogy más társasá
gokból kizártakból alakult a vt.

A választmányi gyűlés megbizta 
az etikai bizottságot, vizsgálja ki a 
bejelentést, addig a kérdéses vt. tag
felvételét leveszik a napirendről. A 
többieket felvették.

A választmány módosította alap
szabályát tekintettel arra. hogy egy
re többen jelentkeznek egyéni tag
nak a szövetségbe. Az új szabály 
szerint az egyéni tagok részt vehet
nek a szövetség rendezvényein, de 
csak 25 tagonként I személynek le
het szavazati joga.

A közelmúltban elhunyt a szövet
ség etikai bizottságának elnöke, és 
most helyére dr. Gabnai Sándor el
nökségi tagot választották meg.

Tanulságos volt dr. Sárközi Fe
renc megyei rendőrfőkapitány-he
lyettes beszámolója a március ele
jén megkötött együttműködési meg
állapodásról. Ez a jogosulatlan va
dászati tevékenység visszaszorítását 
célozza. A rendőrség már a szerző
dés aláírása előtt, novemberben tar
tott ellenőrzést (váratlanul, még 
maguk az ellenőrzést végzők sem 
tudták előre, mikor, hova mennek). 
A tanulságokat érdemes megszívlel
ni:

- a társasvadászatokon többek 
lőfegyver-engedélyébe nem volt be
írva az orvosi vizsgálat érvényessé
ge.

- a területes vadásztársaságok 
tagjainál a rendőrök a beíró köny
veket, igazolványokat, lőjegyzékc- 
ket és a vadhús bizonylatolását el
lenőrizték. Többeknél nem voltak 
ott az okmányok, az egyéni lőjegy- 
zekbe nem írták be a lőtt vadat, a 
beirófüzetbe nem írtak be. vagy 24 
órával előbb írtak be. ami szintén 
szabálytalan, az autó csomagtartó
jában lévő vaddal nem tudtak el
számolni, a puska az autóban csőre 
töltve feküdt.

Az orvvadászokat bejelentés 
alapján kísérli meg elkapni a rend
őrség. többen mennek ki a területre 
fegyveresen, ha kell, a kommandó
sokkal együtt.

Egyébként minden ellenőrzésre a 
szövetségből, vagy a helyi vadász- 
társaságból kiséri valaki a rendőrö
ket.

Dr. Székely László elnök felhívta 
a vadásztársaságok figyelmét, hogy 
a kompetenciára is igazolást kell 
adni. Kismartoni Károly vadászati 
főfelügyelő hangsúlyozta, hogy az 
ellenőrzések a vadászok érdekeit 
szolgálják, és az egyik sarkalatos 
pont a lőtt vad nyilvántartása. Ha 
valaki nem vezeti az egyéni lőjegy- 
zéket. annak a vadászjegyét a jövő
ben bevonják. A hivatásos vadá
szoknak továbbra sincs joga az au
tók csomagtartóját ellenőrizni, vi
szont jelentsék a rendszámot a 
rendőrségnek, és akkor a rendőrök 
tartanak ellenőrzést a gépkocsi-tu- 
lajdonos lakásán.

A szövetség 100 ezer Ft alapító 
tőkével alapítványt hozott létre, 
amelynek célja a bükki, csercháti,' 
aggteleki, zempléni természeti érté
kek, a növény- és állatvilág megőr

zése. Közérdekű alapítványnak 
szánják, a befizetők számára bizto
sítani kívánják az adóból leírás le
hetőségét. így remény lehet arra. 
hogy több intézmény, vállalat és 
magánember is támogatja majd az 
alapítványt.

Szokatlan eseményre is sor ke
rült: dr. Székely László kérte a vá
lasztmányt, hogy három elnökségi 
tagot hívjon vissza, mert az utóbbi 
egy évben semmit sem csináltak. A 
választmány egy tartózkodással 
vissza is hívta a tisztségviselőket.

A választmány elfogadta a tava
lyi - írásos - beszámolót és az idei 
pénzügyi tervet.

Az ülés ünnepélyes percekkel fe
jeződött be. Dr. Székely László el
nök bejelentette, hogy a legkö/ebbi 
országos választmányi ülésen 
Szendrei Mihály és Varga Zoltán 
Nimród-érmet kap. ezt kővetően a 
szövetség emléklapját nyújtotta át 
azoknak a vadászoknak, akik sokat 
dolgoztak.

Végül a szövetség vadászai adták 
át elnöküknek, dr. Székely László
nak a Hubertus Kereszt aranyér
mét.

K. M.
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A VTKMSZ Kynológia Bizottsága és a Hungária tacskó klub 
tavaszi rendezvényeinek eredményei

1994. ÁPRILIS 16. GÖDÖLLÖ-BABATPUSZTA

Tacskó vércsapa vizsgaeredmények:
A vizsgán 6 tacskó jelent meg. ebből eredményes v izsgát 5 tacskó tett. 
Gödöllő-Babatpusztán CACT vaddisznóhajtó versenyen május 14-én 
összesen 28 kutyát neveztek:
Tacskó: 9. ebből 8 kutya munkája volt értékelhető.
1. A CACT cimet 1/A díjas Koronaszépe Emma szálkásszöru szuka 
nyerte, vezette: Fenyő Krisztina.
2. I/B  díjas Babati Bella szálkásszőrű szuka, G A T E  Vadbiológiai Oktatási 
és Kutatási Állomás. Vezette:?
3 .1/C díjas Hegy-Aljai Ami szálkásszőrű szuka, vezette: Kelemenné, 
Varga Ágnes.
4 .I/D  díjas Bakóvári Makacs Adolf szálkásszorű kan. vezette: Sebestyén 
Andrea.
A négy 1. díjas tacskón kívül egy II. és három III. díjas eredmény született.

Jagd terriert összesen 5-Öt neveztek, ebből értékelhető munkát I kutya 
végzett. I. diias 96 ponttal Haba Dombi Gazsi, vezette: Balogh Andrea.

Sima szőrű foxterrierböl 3 kutyát vezettek fel. az eredmény két I. díjas, egy 
nem értékelhető.
CACAT 1TA díjas Gift box de la Vclta kan. vezette: Bocsák Éva.
I/B  dijas Pötyi szuka, vezette: Dezső Ákos.

Beagle fajtából 1 kutya nevezett, teljesítménye nem volt értékelhető.

Erdélyi kopók eredménye: a hat felvezetett kopóból 4 kutya munkáját 
tudta a bírói kar értékelni, egy II. dijas. három III. díjas.

Ir terrierből egy kutya nevezett, teljesítménye III.  dijas.

1994. május 15-én a Hernádi Március 1$. Vadásztársaság mükotorék

pályáján CACT műkotorék versenyt rendeztek. Kári Mihály fövadász 
irányításával jól előkészített versenyt láthattunk, összesen 30 kutyát 
neveztek az alábbi megoszlásban:

Tacskó: öt, ebből kettő 1. dijas, egy III.  dijas volt. és kettő munkája nem 
volt értékelhető.
1. CACT I/A dijas: Tégláskúti Boly sz. szőrű kan, vezette: Hugyecz 
József.
2. I/B  dijas: Hernádi-Vadász Nyafka, szálkás szőrű szuka, vezette: Kári 
Mihály.
3. II I/ A  dijas: Erdőszéli Dodó szálkás szőrű kan. vezette: Wieland 
Ferenc.

Jagd terrier: 15 benevezett kutyából kettő munkája nem értékelhető.
9 kutya I. dijas, egy kutya II. dijas és három III. díjas.
1. CACT l/A dijas: Ara Guzanka, szuka, vezette: Fuksh Tibor.
2. I/B  díjas: Vadüldözd Betti, szuka, vezette: Kulcsár Péter.
3 .1/C dijas: Vicsi, kan, vezette: Szabados Zsuzsanna.

Sima szőrű foxterrier: 2 nevezett
1. I/A  dijas: Pécs-Csurgói Dongó kan. vezette: Liszi István.
2. IIl/ A  díjas: Gházi Kászin Omár. kan. vezette: Liszi István.

Wels terrier: egy II/A  dijas Zoro Ranskeno Letiste kan. vezette: Kulcsár 
Ferenc.

A versen>eken dr. Rupányi Károly és Dudás Árpád, a M EO E 
teljesitménybírói bíráltak, mindhárom versenyen korrekt bírálatokat és jó 
hangulatú versenyeket láthattunk.

Pomázi Ágoston
VTKM SZ Kynológiai Bizottsága

ÚJFAJTA ÖNETETŐ ŐZEKNEK
Az etetők, sózok, magaslesek ja
vításának. újak építésének idő
szaka a nyár. Vegyes vadas terü
leteken gyakori panasz, hogy az 
őzek számára kihordott, na
gyobb tápértékű takarmányokat

a szarvasok, dámok. adott eset
ben a muflonok veszik fel. ép
pen akkor, amikor az őzbak 
agancsát fejleszti és jelentősen 
szegényesebb a táplálékkinálat. 
mint az év vegetációs időszaká

ban. Farkas Dénes olyan őzetető 
rajzát küldte el, amely a gyakor
latban jól bevált és az özön kívül 
más vadfaj nem bújik alá. Az 
önetetőt elegendő szükség sze
rint hetente, kéthetente feltölte

ni. A nyomok ellenőrzése miatt - 
különösen az első időszakban 
nem árt a környéket felgereblyéz
ni. Akinek kedve van a kísérlete
zéshez, és az építéshez, iobb idő
szakot keresve sem talál.

Serm
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
VILÁGHY ANDRÁS

Kislődön született 1914. december 
II-én. édesapja gazdatiszt volt. Vesz
prémben a Piarista Főgimnáziumban 
érettségizett, erdőmérnöki oklevelet 
1940. március 30-án szerzett.

Gyakorlati pályafutása Kárpátal
ján (Rahón), 1940. május 15-én kez
dődött. ahol mint m. kir. erdőmér- 
nökgvakomok indult cl változatos 
szakmai életútján. Letette névjegyet 
az ugyancsak kárpátaljai Gyertyánli
geten. majd Tiszabogdányban is. in
nen Havasmezőre került (mindig a 
..szolgálat érdekében"). Később a Ti- 
szabogdányi Alsó- és Felső Erdöhiva- 
tal vezetésével bízta meg a földműve
lésügyi miniszter. Ezekben az évek
ben széles körű tapasztalatokra tett 
szert: Tiszabogdányban még tutajo
zással, faúsztatással is foglalkozott. A 
vadászathoz és halászathoz (piszt
rángtenyésztéshez) mindig különös 
érdeklődéssel vonzódott - mindhalá
lig

Utolsó kárpátaljai szolgálati helyé
nek elhagyására az akkori háborús 
események - és fclettesi utasítás - 
kényszeritették. A háború után előbb 
a veszprémi erdöfelügyelöségen dol
gozott. majd 1945 januárjától az ugo- 
di erdőgondnokságot vezette. Az ak
kori áthelyezési áradat 1952-ben a 
Veszprém Megyei Tanács mezőgaz
dasági osztályához sodorta, majd is
mét Ugodra kerüli vissza erdészeive- 
zetőnek (1953). Később Pápán az er- 
dőigazgatőságnál tevékenykedett, 
mint vadászati felügyelő. Utolsó szol
gálati helye a Balatonfclvidéki Erdő-
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gazdaságnál (Keszthelyen) volt. 
ugyancsak mint vadászati felügyelő, 
ahonnan 1975-ben vonult nyugállo
mányba. és költözött vissza Pápára. 
Életútja szinte tükörképe a kor há
nyatott sorsú erdésznemzedékének.

Két és fél évig tartó, türelemmel vi
selt. alattomos betegség következté
ben váltott át az egyszer mindnyájun
kat befogadó örök vadászmezőkre...

Az elmúlás mindig szomorú, kulö-

• 1 9 9 3 )
nősen annak, aki visszamarad még. 
cgv-egy villanásnyi időre búcsúztat.

így vagyok magam is Világhy And
rással. Bandi barátommal, akihez sok 
ifjúkori- és vadászélmény köt, s még 
több szakmai kapcsolat, jóban-rossz- 
ban töltött napok, amelyek hátteré
ben mégis mindig a töretlen hit és re
ménykedés állott... Lelkesen jártuk a 
Bakony vadregenyes. kies tájait, ezüs
tös törzsú bükköseit, követve bennük 
a vad. főleg a szarvasok csapáit, oly
kor vadászva, olykor a vad és az erdő 
közötti kapcsolatok titkait kutatva.

Együttműködésünk és együttgon- 
dolkozásunk eredményét és emlékét 
az Alma Materünk kiadásában meg
jelent közös tanulmányunk őrzi. 
(..Adatok a magasbakonyi erdőgazda
sági táj s/arvasállománya és élőhelye 
értékeléséhez” EFE  Kiadványai. 
1971. 2. sz.) Közös megállapításain
kat. szakmai üzenetünket akkor igy 
összegeztük: „a magasbakonyi táj 
olyan természeti adottságokat rejt 
magában, amelyek biztosítják egy 
összetételében és népességében sza
bályozott szarvasállomány életfeltéte
leit. A vadállományt kezelő szakem
ber céltudatos munkája pedig kibon
takoztathatja az itt élő szarvaspopulá
ciókban rejlő genetikai adottságokat 
és nagyban hozzájárulhat a táj vadál
lománya minőségének növeléséhez.*' 

Bandi barátom emlékezetére sza

badjon most egyik könyvem kéziratá
ból idéznem. A fejezet címe: ..Bako
nyi emlékek" - avagy az „utolsó ma 
gyár gavallér!’*

Hogy miért az utolsó gavallér? En
nek külön története van.

Mint immár jó néhány évtizede, 
rendszeresen voltak német vadász- 
vendégek a Bakonyban szarvasböges- 
kor: az 1950-es évek második felében 
még csak jobbára szálláscsinálónak 
voltak tekinthetők, az ismert általá
nos körülmények között... I gy alka
lommal, amikor a sikeres vadászattal 
elégedettek voltak a vendegek és 
amint ilyenkor megesik, kisebb fi
gyelmességekkel, ajandékokkal igye
keztek a közreműködő hivatásos va
dászok fáradságát honorálni. Bandi 
barátom is kapott számára kedves 
emléket; ám legott Pápa városába irá
nyította (Ugodról) feleségét, megbíza
tással. Másnap egy szépen gravírozott 
ezüst cigarettatárcát nyújtott át a vele 
szemben figyelmes vendégnek, bele- 
vésve: „Emlékül Világhy Andrástól**. 
Nos, ime, az utolsó magyar gavallér.

Tavaly novemberben temették 
aranydiplomás erdőmérnök társun
kat. Búcsúzom Tőled. Bandi barátom 
mind a magam, mind erdész-vadász 
kollégáid nevében: Isten veled!

Az örök vadászmezőket járva, gon
dolj olykor-olykor a Bakony szépsé
ges erdeire és a benne iramló szarva
sokra ...

Az Alma Materünk hagyományos 
köszöntésével: Jó szerencsét!

Dr. Benczt Lajos

A törvényességi felügyeleti ellenőrzések tapasztalatai
A nemzetgazdaság szerkezeti át
alakulása következtében megvál
tozott a gazdálkodóegységek mű
ködésének állami ellenőrzési 
rendje is. Az 1989-es egyesületi 
törvény - amely a vadásztársasá
gokra is vonatkozik, a törvényes
ségi felügyeletet az illetékes 
ügyészségek hatáskörébe utalta.

Á vadásztársaságok zöménél ez 
az év a választott testületek műkö
désének utolsó éve, és jövő tavasz- 
szal lezárul az ötéves gazdálkodá
si időszak. Ezért az ügyészségek 
megkezdték a vadásztársaságok - 
köztük a bérkilövö vadásztársasá
gok - törvényességi felügyeleti el
lenőrzését.

Mint a Pest megyei vadásztár
saságokat tömörítő szövetség, úgy 
gondoljuk, sokakat érdekel, ha 
közzétesszük tapasztalatainkat. A 
vizsgált időszak 1990-től a vizsga
lat időpontjáig, tehát az ötéves 
gazdálkodási időszak. Vizsgálják 
a kővetkező okmányokat, irato
kat:

- A bérleményre vonatkozó 
szerződés és azok módosításai,

- A bírósági bejegyzés, a be
jegyzés időpontja, kódszama.

- Alapszabály,
- Fegyelmi Szabályzat,
- Házi Szabályzat,
- tagnyilvántartás.
A választott testületek doku

mentációs anyagai:
- közgyűlési meghívó.
-jelenléti ív,
- írásos beszámolók,
- jegyzőkönyvi kivonatok.
- távollétek igazolása,
- hozott határozatok nyilván

tartása.
Intézőbizottsági ülésekre
- meghívó.
- IB  ülésekről készített emlé

keztetők,
- hozott határozatok nyilván

tartása.
A Fegyelmi Bizottság működé

sével kapcsolatos iratok:
- fegyelmi elrendelés,
- kiértesítések,
- tárgyalási jegyzőkönyvek.
- hozott határozatok.
Az Ellenőrző Bizottság által ké

szített jelentések és az abban fog
laltak realizálására tett intézkedé
sek.

- Bankszámla számlaszerződés, 
aláírási címpéldány.

- Éves vadgazdálkodási terv és 
vadgazdálkodási jelentés.

- éves pénzgazdálkodási terv és 
végrehajtásáról készített beszá
moló.

- alkalmazotti munkaszerződé
sek és a munkabér elszámolására 
vonatkozó okmányok:

- bérbesorolás,
- fizetésemelés,
- prémiumok, jutalmak okmá

nyai,
- bérfizetési jegyzék.
Megkötött polgári szerződések:
- külföldi bérvadásztatás.
- saját tagok részére vásárolt 

bérvadászatok,
- adásvételi szerződések,
- a bérlemény területén műkö

dő gazdálkodó szervekkel esetle
ges együttműködési szerződések.

A vadásztársaság ellen indított 
passzív perek és eredménye, a bí
rósági határozatban foglaítak vég
rehajtása.

Vadkárperek és rendezésük.
Súlyponti kérdésként és kellő 

részletességgel vizsgálják, hogy az 
Alapszabály, a Fegyelmi Szabály

zat korszerűsítése, átdolgozása az 
egyesületi törvény hatályba lépé
sét kővetően megtörtént-e? A va
dásztársaság belső szabályzatai 
szinkronban vannak-e a vonatko
zó érvényben lévő jogszabályok
kal.

A  vizsgálat törvényességi jclle-

géből kifolyólag minden témakör
én azt vizsgálják, hogy az okmá
nyok. nyilvántartások, irattári 

anyagok alkalmasak-e a valósá
gos helyzet megállapítására.

Az ügyészség vizsgálatra vonat
kozó értesítő levele és a vizsgálat
ra kitűzött időpont közölt általá
ban 6-7 nap különbség van. és ez 
általában kevés a vizsgálatra való 
jó felkészüléshez.

Tapasztalataink alapján java
soljuk. hogy mielőbb kezdjék meg 
a vadásztársaságok illetékes veze
tői a felsorolt okmányok rendezé
sét és vizsgálatra való előkészíté
sét.

id. Kiss Imre
Vadászok és Természetvédők 

Közép-magyarországi Szövetsége 
gazdasági felelőse
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SZÜLETÉSNAPOK
A2 ötödik, a hatodik, sőt a hotedik évtized nevezetes évfordulók egy em
ber életében, illik méltóképpen megünnepelni, együtt örülni. Az idei június 
különleges alkalom, mert három közismert barátunknak gratulálhatunk. 
Olyanoknak, akiknek tiszta szívből kívánhatunk minden jót, az Isten éltes

se őket erőben, egészségben. És. hogy valójában mi a közös a grafikus, a 
trófeák avatott tudora és a festőművész népszerű munkásságában? Mi a 
közös nevező? Az. hogy mindannyian azért és azon munkálkodnak, hogy 
szebbé tegyék vadászhétkoznapjainkat. Mindannyiunkra ráfér...

Csergezán Pál 
70 éves

Amikor az idei nürnbergi fegyverki
állításon rágyújtottam, beszélgető
partnerem - egy kis német kiadó tu
lajdonosa - ránézett az öngyújtó
mon már alig látszó, kopott betűkre:
- Ugye, ez Csergezán Pál autogram
ja? - Igaza volt. Arra gondoltam, va
jon otthon hány magyar vadász is
merné fel a már elmaszatolódott be
tűket? S ha csak kevesen, arról nem 
a művész tehet. A nevét nagyon is jól 
ismerik a vadászok, évtizedek óta fo
galom azok között, akik csak egy ki
csit is érdeklődnek a vadászati mű
vészet iránt.

Csergezán Pál soha nem tűrte jól 
a korlátokat és korlátozásokat. Szá
mára ma is mindegy, milyen politi
kai rendszer van hazánkban, ha az 
szűk keretek közé szorítja létezését, 
munkásságát, nem fogadja el. Örök 
ellenzéki. Ellenzékiségét persze éle
te során különböző események vál
tották ki. Szinte legendává nőtt ama 
kiállításának története, amikor köte
lezni akarták, hogy a kiállított képe
ket adja cl. Az eredményt vala
mennyien megsínylettük: hosszú 
ideig nem állított ki hazánkban. Már 
annak is jó néhány éve, hogy leg

utóbb láthattuk képeit a Mezőgaz
dasági Múzeumban.

Amikor erről beszélgettünk, ak
kor sem biztatott semmi ..jóval". A 
közelgő expóra már felkérték, venne 
részt rajta festményeivel. Sajnos, a 
válasz ..nem" volt. Aki mégis Cser- 
gezán-kiállitást akar látni, az majd 
elzarándokolhat 1996-ban Bécsbe. 
mert ott lesz a legközelebbi kiállítá
sa. Vevőkörének zöme német anya
nyelvű. és számukra jobban mutat a 
képek címe németül - magvarázta a 
könyörtelen igazságot.

Fanyar humorát még élvezhettem 
látogatásom során akkor is. amikor 
arra utalt, hogy hozott új témát a ha
zai vadászati képzőművészetbe, pél
dául a hideg, téli alföldi tájban a hó
ban didergő fogolycsapatot. * Tud
ja. nem kellett ehhez sok, csupán né
hány évet Szibériában eltölteni. (Rö
vid utalás volt ez a világháborút kő
vető évek személyes ..élményeire’*.)

A fázós „Csergezán"-fogolycsa- 
pat még ma is sok vadászház falán 
látható bekeretezve, hiszen a hetve
nes évek végétől nyugdíjba vonulá
sáig a régi. „antivilágbeli" Nimród
ban volt művészeti szerkesztőnk, és

az 1978-as évfolyam minden szá
mában az ö festményeinek a repro
dukciói jelentek meg poszterként, 
elsőnek januárban a fent emlegetett 
foglyok. Emlékszem, milyen büsz
kék voltunk, hogy névjegyünket az 
általa rajzolt fácánok díszítették. 
Néhányan még ma is ör/ünk ezek
ből egy-egy példányt. Még ez is 
kincs, hiszen itthon inkább csak 
ajándékozott képet, el nem adott.

Még a telki, volt erdőgazdasági 
központban találkoztunk, ahol évek 
óta él és dolgozik. Hamarosan be
költözhet azonban a Telki faluban 
elkészüli házába, ahol életében elő
ször lesz együtt saját műterme es la
kása. Remélhetően az új környezet a 
magyar vadászoknak is örömet sze
rez majd. Csergezán Pál hosszú esz
tendők óta nem csinált rézkarcot, 
most azonban ismét erre készül. Ha 
terve megvalósul, a szerényeb pénz- 
tárcájú hazai vadászok is hozzájut
hatnak néhány eredeti művéhez.

Boldog születésnapot kívánunk a 
művésznek, magunknak pedig azt, 
hogy szép képekkel, rajzokkal ör
vendeztessen meg valamennyiün
ket. knefélv

Joviális külsejével a vadidegen szá
mára is rögvest bizalomkeltő egyé
niség. Mindenki úgy ismeri és tisz
teli, nogy azon kevesek közé tarto
zik, akitől a lehető legtávolabb áll a 
szakmában ma oly divatos „keve- 
rés-kavarás".

Tatabányán született 1934-ben. 
Kisgyermekkora óta a természet 
szerelmese. Ornitológusnak készült, 
egész ifjúkorát annak szentelte, 
ízig-vérig halász-vadász-madarász, 
annak minden áldásával, átkával. 
1957-ben végzett Gödöllőn az ag
rártudományi egyetemen, és ami ta
lán manapság hihetetlen, azóta ott 
dolgozik az OTB-nél, amely akkori
ban az ERTI-hez tartozott. Bár a 
hosszú évtizedek alatt az OTB szer
vezetileg hol ide. hol oda tartozott, 
Laci volt az egyik legbiztosabban

Másodikán ünnepelték, de a gratu
láció és a megemlékezés nyolc na
pig érvényes. Ha jól számolom, 
másfél évtizede ismerkedtünk ösz- 
sze, jobban mondva először egy őz
bakját láttuk meg a Rakéta regény
újság egyik novellája mellett. Vala
mi csoda volt, szinte lelépett a pa
pírról. Megkerestük, adtunk né
hány elbeszélést és elkezdődtek a 
viták. No, nem a rajzolásról, annak 
ő a mestere, a „valóságról” ; a va
dász nem így fogja a puskát, hanem 
úgy, a disznó nem hízik ki ennyire, 
a róka farkát nem így tartja és a 
többi... Laci jó párszor ránk vágta 
az ajtót, akadt, amikor egy hónapig 
sem láttuk, de a végén lapzártára

„beépített bútor", amelyhez hozzá 
lehetett állítani még az órát is. Elő
deire, hivatali főnökeire szeretettel 
emlékszik, hazai és nemzetközi 
szinten elismert „nagymesterek" 
voltak, dr. Szederjei Ákos és Bak- 
kay László erdőmérnökök.

1968 óta tevékenyen részt vesz a 
nemzetközi trófeabíráló bizottsá
gok munkájában, jelenleg a C.I.C. 
Trófea és Kiállítási Szakbizottsá
gának alelnökc. A múlt évben a 
Nemzetközi Vadászati és Vadvé
delmi Tanács szakmai munkássá
gának elismeréséül C.I.C. éremmel 
tüntette ki. Senki el nem vitathat
ja, hogy töretlen kedvvel és fárad
hatatlan akarattal oroszlánrésze 
volt abban, hogy az országban 
mindenütt megtanulták a trófeák 
helyes kikészítését. bírálatát.

csak előkerült, és a rajz „megszó
lalt". A vadászok, olvasóink köré
ben egyre népszerűbbé vált, hívták 
kiállításokra, kísérletezett linómet
szetekkel. számítógépes techniká
val, karikatúrával, el-eljárt a vadá
szatokra. bár puskát a kezébe nem 
vett. Lassan, lassan alakultak a dol
gok, illusztrált versesköteteket, el
beszéléseket, és markáns egyéni
sége lett a vadász-képzőművészet
nek. Ismerik itthon, de határainkon 
túl is. Néhány éve. amikor a Diana, 
a rangos olasz vadászújság kért tőle 
rajzokat és azokat személyesen vitte 
ki. egész éves szerződést ajánlottak 
fel. Hazajött Albertirsára, pedig a 
sors itt soha el nem kényeztette.

Mindezeket több könyvvel, szak
mai kiadvánnyal és számtalan vi
déki előadással érte el. Sokszor 
vadásztunk együtt, és minden ud
variaskodás nélkül állítható, hogy 
nála korrektebb, etikusabb, tisztes
ségesebb vadászembert lámpával 
sem lehelne találni. Ez koYántsem 
szubjektiv vélemény. így ismeri és 
szereti az országban mindenki. I I 
is fogadják, fogadjuk szakvélemé
nyét minden esetben, soha nem 
hallottam, hogy szigorú ítéletét va
laki kétségbe vonta volna. Velünk 
együtt sokat vár az 1996-0* expó
tól, amikor újra alkalom nyílik ar
ra, hogy a magyar vadászat a világ 
előtt megmérettessék. Csak utána 
jöhet a pihenés, addig hajtani 
kell...

- I I-

Legutóbbi kiállítása is ott volt. szü- 
kebb pátriájának művelődési házá
ban. Világéletébcn szabadúszó volt. 
de azt csak az. irigyelhetné, aki so
hasem próbálta. Mostanában, ami
kor sorra fognak padlót a különbö
ző újságok mint mondja napi 
megélhetési gondokkal küzd, töret
len akarattal, emelt fővel. Lapun
kon kívül külsősként váltakozó 
rendszerességgel dolgozik a Nim
ródnak, a Zsaru magazinnak és ez
zel vége is. Német, olasz, osztrák 
vadászok visznek el nagy ritkán egy 
képet, adódik egy-egy könyvcim- 
lap... ennyi.

- h - y -

Szidnai László  
60 éves

» O T O :  P O t S T I  R ( J A B R I h l . L A
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VADÁSZOK A SAJTÓBAN
Május elsejével kezdetét vette  a 
vadászati idény, e ttő l a naptói le
het őzbakot lőni. A  szezonnyitás 
egyben ismét felszínre hozta a 
Nimródok szenvedélyével kap
csolatos problémákat, egyebek 
között azt, hogy a parlament nem 
hozta meg a vadászati törvényt, s 
a vad továbbra is az állam tulajdo* 
na. E tém a csakugyan terítéken  
szerepol a sajtóban, m int az. hogy 
a vadászat -  legalábbis az érin tet
tek véleménye szerint -  egyre in
kább a gazdagok szórakozása 
lesz. s hogy mind több orvvadász 
garázdálkodik erdőinkben.

Ha május: özbakles a címe a Reg
geli Délvilág cikkenek. amelyben a 
vadászat változásairól tájékoztat 
Szente László, a Csongrád Megyei 
Vadászati Védegylet elnöke .Május 1 
a télen és tavasszal kényszerű pihenő
re kárhoztatott Nimrodok számára az 
új reménység napja. A hosszú téli 
böjtre kárhoztatott vadászok ekkor 
szabadulnak ki újra a területre. Má
sutt. boldogabb dombos, erdős vidé
ken tavaszi mulatságnak ott van a sza
lonka. E kitűnő hosszú csórú azonban 
itt, az Alfóldón bizony ritka vendég 
Május tehát az ózbaklest jelenti. Eb
ben a nagyszerű élvezetben azonban 
egyre kevesebb hazai vadász részesül. 
A hazai özbakok 60 szazalekát külföldi 
vendégvadászok lövik ki További 5-6 
százalékot belföldi bérkilovó vadászok. 
Egy-egy területtel rendelkező társaság 
tagjainak alig marad 5 6 bak egy 
idényre ... A parlament nem hozta 
meg a vadászati törvényt A vadászte
rületet a társaságok bérlik, de a bérleti 
dijat az illetékes onkormanyzatnak fi
zetik A törvény szerint a vadászati jog 
a földtulajdonjoghoz fog kapcsolódni. 
Ez azt jelenti, hogy az onkormányzatok 
egyetlen fillért sem kapnak, s a bérleti 
dij a földtulajdonosokat illeti. ... A va
dászat egy re inkább a gazdagok szóra
kozása lesz. Egy sörétes töltény ara 20 
forint, egy golyós lószeré 70 90-120, 
sót esetjeg 360 forint, s akkor még 
nem számoltam a benzint, a szállást. A

vadászat mindig az uralkodóosztály 
szórakozása volt, s úgy tűnik, ez most 
sem lesz másképpen '

Saját vadászterületért harcolnak a lá
batlant vadászok. A Dunamente Bérki. 
lóvó Vadasztársaság közgyűlésén is ez 
volt a téma - derül ki a 24 óra „Ne
künk vadászterület kell.1" című ri
portjából. .A süttóiek ajánlata annyi, 
hogy a bérfcilövók reszt vesznek a vad
kárelhárításban. a vadgazdálkodásból 
eredó némely munkákban. S ezzel a 
szolgálattal váltják meg a vadászat jo
gát Vad van itt tömérdek, hiszen a HM 
hatalmas nagyvadas területtel rendel
kezik. A külföldiek szívesen járnak ide 
vadászni, hiszen sose maradnak zsák
mány nélkül. Csakhogy a lábatlani bér- 
kilovók nem akarnak a suttóieknél va
dászni. Hogy miért nem? Ahogy ok 
mondják, nem vállalják a másodhege
dős szerepét, nem lesznek másodren
dű vadászok. S  elmondják, hogy annak 
idején azért alapították meg a bérkilo
vó vadásztársasagukat, mert azzal hí 
tegették ókét. hogy igy majd terület
hez juthatnak Hogy ki ringatta ókét 
ebben az illúzióban? Többek között 
Schamschula György miniszter, aki 
védnökséget vállalt vadásztársaságuk 
felett, de azóta sem tudott időt szaki 
tani. hogy lejöjjön ide hozzájuk a fővá
rosból. csak a titkárnőjével üzenget, 
hogy nem ér rá Nagy igeret volt 
Tóth-Kurucz János országgyűlési 
kepviseló részérói is. ó tagja is ennek a 
vadásztársaságnak. Neki adták át azo
kat a dokumentumokat, amelyekbe 
belefoglalták, hogy milyen módon 
akarnak vadaskertet, vadasparkot lét
rehozni. Hónapok óta meg tagdijat 
sem fizet Tóth-Kurucz János, igy hát 
ezen a közgyűlésen mindjárt határoz
tak arról, hogy kizárják a vadásztársa 
ságból.“

Sokakat irritáló jelenséget tesz szóvá 
a Jászkun Krónika jegyzetirója Volt 
munkásőrök fegyelm it osztogat
nak a vadászoknak cimmel. .Nem 
nagyon ismerőm a vadászok belsó ele
tet. de az megkapott, s közelebbről is

kezdett érdekelni, hogy volt munkás 
órók hogyan osztogatnak ma fegyel 
miket a mezőtúri Fekete István Va
dásztársaságban. Ez tart ma lázban 
száznál több mezőtúri vadászt és szú 
kebb környezetét. Történt ugyanis, 
hogy nehány vadász a szezon alatt 
egy két nyúllal többet lótt le - állítólag
- a kompetenciájánál. Ugyan, hangza
nak a >szaftos« megjegyzésekkel fű
szerezve: »a legtöbb vadasz éves kom
petenciájának egyötödét sem vihette 
el. mivel például fácánból vészesen 
kevés találtatott, s ezért másfél hónap
pal önkényesen megrövidítették a va- 
dászszozontc De hát nem ez indított 
írásra, hanem, hogy a »túlteljesitóket« 
méltóan el kellett marasztalni, s mrt 
gondolnak, az előzőekből kitalálható, 
kik tették ezt. a fegyelmi bizottságban 
üló elhárító, századorvos és munkásór 
közlegények A büntetés példás, visz- 
szatartó és elrettentő erejű, az lakko
ri* kor szellemében született. Azt is 
ajánljak, hogy szólaltassam meg egyik 
tanár vadásztársukat. majd megtu
dom. hogy hogyan akartak e>bánni ve
le. mert véleményt nyilvánított munká
járól az ellenőrző bizottság elnöke, aki 
előzőekben igen jó szolgalatot tett né 
hány •szerva-nél."

.Mind több orvvadász garázdálkodik a 
Vértes. Gerecse erdeiben, s már nem
csak a vadállományt ritkítják, hanem a 
kirándulok testi épséget is veszélyez
tetik Legutóbb egy túrázó diákcsoport 
kényszerült fedezekbe a fejük fölött el 
suvitó lóvedekek miatt Tardosbánya 
kornyéken. A fegyver nélküli orvvadá
szok hagyományos csapdaállitási 
módszere is mind jobban elharapó
dzó. Jól álcázott hurkokat telopitenek 
a vadcsapásokon, olyan hir is járja, 
hogy bóditó tartalmú csalit, illetve ele
delt raknak le a vaddisznók dagonyá
zóhelyeinek kozeleben. majd leszúrják 
az elaléit állatokat. Az erdői búnózók 
garázdálkodásának felszámolására a 
Komáromi Rendőrkapitányság egyútt- 
múkodesi szerződést kötött több va
dásztársasággal.' - olvasható a M ai 
Nap Rabsicvadászat cimú cikkében

Fogyverpárbaj Mezöberény hatá
rában cimmel számol be a Délkeleti 
Krónika arról a véres kimenetelű 
fegyverpárbajról, amely orvvadászok 
miatt robbant ki. .Az orvvadászat, 
mint mesterség, az egyik legősibb, 
ami napjainkban a reneszánszát él* - 
mondja M arik András alezredes. Bé
késcsaba rendőrkapitánya. - A vadász- 
társaságok. amelyek vadgazdalkodást 
folytatnak, ezért ellenőrzik területei
ket. Mezóberényben az elmúlt hóna
pokban tapasztalták, hogy orvvadá
szok működnek. Ezért hosszú ideje fi
gyelőszolgálatot állítottak fel Próbál
ták tetten érni, elkapni az orwadászo- 
kat. Ezen a napon két vadász ment ki 
Mezöberény határába Látták, hogy a 
távolban ogy fehér Wartburg személy
gépkocsiból kiszáll egy személy es 
nyulakat vesz magához. Ez többször 
megismétlődött, majd a vadászok 
gépkocsijának irányába haladt a Wart
burg. A két vadász mogállitotta azt. és 
a bonne ülőket felszólította, hogy ad 
ják át a fegyvert és a lelótt vadakat. 
Ennek nem tettek eleget. A gépkocsit 
újból mozgásba hoztak, s ugyanakkor 
a lehúzott ablakon keresztül a három 
bennúló kozul az egyik a gépkocsi 
előtt álló vadászra emelte fegyverét. A 
vadász ennek következtében alaposan 
tartott attól, hogy rálónek. s ezt meg
előzvén a nála levő golyós fegyverrel a 
gépkocsira lótt (...) Az orwadaszattal 
összefüggésben a fegyverhasználat 
jogszerűsége is vizsgálat tárgyat képe 
zi.“

Továbbra sem jutott nyugvópontra az 
a franciaországi tragikus vadászbal
eset. amelynek áldozata a karcagi 
Medgyessi Mihály, okozója pedig J. Ti 
bor. a Szolnok Megyei önkormányzat 
vadászati főfelügyelője A halálos lö
vés körülményeit a francia hatöságok 
vizsgálják. Mint a Blikk Nyomoznak 
a franciák cimú írásából is kiderül: 
mig annak nincs eredménye, a honi 
hatóságok nem tehetnek semmit.

összeállította: K. J.

KÖNYVESPOLCRA
A MAGYAR VADÁSZLAP SZERKESZTŐSÉGÉBEN -  1054 BUDAPEST, 

HONVÉD II. 8. IV. EMELET 3. -  KAPHATÓ VADÁSZKÖNYVEK:

Lovász Sándor: A vadászat lázá
ban, Gelvács (Kontroll Kiadó, 
1993. 154. p.) Ara: 340 Ft. 
F.lsőkőnyves újságíró-vadász no- 
veiláskötcte, amelynek vadászat- 
történeti érdekessége a hires gél- 
vácsi vadászterületért folyó elke
seredett harc, korabeli doku
mentumok alapján.

Weatzely Dénes: tizen az erdő 
(Lipták Kiadó, Balatonfenyves 
1993, 228 p.) Ára: 295 Ft.
A  népszerű erdész-vadász tőmel
letti egyszerűséggel, kendőzetlen 
igazságérzettel ír a több mint 
négy évtizedes erdészi pályafu
tása alatt tapasztaltakról. Sajá
tos humora, ízes nyelvezete tette 
egyénivé, több novellapályázat 
díjazottjává.

Gánti Tibor: Remetesüldő, (no, 
meg az Aggszüz!) Kogitátor K i
adó, Budapest, 1992, 149 p.) 
Ára: 198 Ft.
A népszerű biológus professzor 
briliáns humorú elbcszélésgyűj- 
teménye, amelyben vadász pá
lyafutásának állomásairól, sike
reiről, kudarcairól vall. A köny
vecske igazi meglepetés, nem is 
véletlen, hogy a Bölcs Mosoly 
sorozat könyvei között jegyzik. 
Erre valóban rászolgált.

Id. és ifi. Fuchs Antal: Dicsértes
sék a Bakony (Szerzői kiadás, 
Press Kiadó. 1994, 199 p.) Ára: 
580 Ft.
A Fuchs-dinasztia fogalom a 
szakmában határainkon belül és 
túl. Ilj- Fuchs Antal a Széche- 
nyi-könyvekböl közismertté vált 
édesapja, a világhírű vérebveze

tő fővadász soha meg nem jelent 
kéziratát is fölhasználta a köny
ve megírásához. Ma már egy le
tűnt csodavilágról, a Bakonyról 
mesél, illetve ad számot az utó
kornak. Az időrendbe fűzött tör
ténetek egy izig-vérig vadászcsa
lád hányattatásai egy olyan 
őrült korban, amikor bármiért 
bárkit meghurcolhattak.

A vadászati ismeretek kézikönyve
négy kötetben. Reprint kiadás, 
az 1892-ben megjelent mű ha
sonmása. (Lipták Kiadó, 1993, 
Balatonfenyves). Ára: 4900 Ft.
A mű a boldog békeidők encik
lopédiája. koranak legnevesebb 
szerzőitől. Bölcsházai Bclházy 
Jenő. Szécsi Zsigmond, Illés 
Nándor neve akkoriban a legna
gyobbak közül való. Az igényes 
kiadás alapmunka, nem hiá

nyozhat egyetlen olyan vadász
könyvtárból sem. amelyiknek tu
lajdonosa egy kicsit is ad magá
ra.

Szidnai-Bognár-Huszár: Ma*
gyarország aranyérmes trófeái, 
1970-től 1988-ig, 559 p. Ára: 
2000 Ft.
A könyv egy olyan korszaknak 
állít emléket, amely talán végle
gesen eltűnt. Csodálatos fotók
kal, adathalmazzal egy ország 
vadállomány-minőségének hű 
tükre. Szakemberek, vadásztár
saságok, kutatók és gyakorlati 
vadgazdák eredménnyel forgat
hatják, a lenyűgöző mennyiségű 
adattömeget munkájukhoz fel
használhatják. Tekintettel arra, 
hogy a kötet magyar és német 
nyelven íródott, ajándékozható 
a külföldi bérvadászoknak is.
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EGY BARKÁCSOLÁS 
KEPEI

>■■■-........ ..............................................................................................-
9

A Zalai dombok között nemcsak a lovak esetében van szükség a hideg
vérre. Képeink egy májusi özbakvadászaton készültek. A külföldi vendé
gek között változatlanul a legnépszerűbb vadászati mód a lovaskocsis 
barkácsolás. A harapnivaló üde levegő, az óv legelbüvölóbb madár- 
hangversenye semmi mással nem hasonlítható, a sokmilliós terepjáró 
csodák ebben a .versenyben" csak alul maradhatnak. A kocsi ringató 
hintázása, a bakok kiváncsiskodása. nyugalma a lehető legjobb esélye
ket kínálja nemcsak a vadászatra, hanem a tájban, a harsogó természet
ben való önfeledt gyönyörködésre is. Innen minden látható, hallható, és 
ha a takarás miatt nem lehet belátni egy-egy vadföldre, kedvelt legelő
re. fel-fel lehet óvatoskodni közben egy-egy magaslesre is. Itt nem le
het. de nem is szabad sietni, rohanni, akad idó mindenre. Észrevehető a 
nyíló virág, annak illata, az elröppenő madár, a napozásban megzavart 
zöld gyik, a természet ezer csodája. És amint azt a képek is mutatják, 
nem marad el az eredmény sem. amely csak az említett .külsőségek" 
között vésődik életreszóló, emlékezetes vadászélménnyó Olyanná, 
amelyről valóban mesélni lehet!

POLSTER GABRIELLA KÉPRIPORTJA
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A HIVATÁSOS VADÁSZ
A köztudatban az terjedt cl, hogy 
mindenkit, aki a vadgazdálkodás
ban főfoglalkozásként dolgozik, hi
vatásos vadásznak neveznek. Pedig 
ez korántsem igy van. A hivatásos 
jelző rangra és beosztásra tekintet 
nélkül szerintem csak azokat illeti 
meg, 3kik szakmájukat nem kenyér
gondból. vagy divatból, hanem ve
leszületett lelki késztetésből válasz
tották.

Kerek négy évtizeden át dolgoz
tam együtt közvetve vagy közvetle
nül, vagy kétszáz hivatásos vadász- 
szal. Tapasztalataim azt bizonyít
ják. hogy nagyon sokan nem tudták 
elvégezni időben a szakiskolát, 
mert különböző okok miatt nem 
nyertek felvételt, hanem csak ké
sőbb. a munka mellett szereztek is
kolai végzettséget mégis. Ezek az 
emberek kivétel nélkül megállták a 
helyüket, és megérdemelték a hiva
tásos jelzőt.

Akadtak ezzel szemben^ bőven, 
akik jeles eredménnyel jöttek a 
szakközépiskolából és cgy-két év- 
kínlódás után döbbentek rá, hogy 
abban a szakmában több a munka 
és megpróbáltatás, mint a szórako
zás! Volt, aki önként változtatott, 
de sajnos akadtak, akiket el kellett 
tanácsolni a pályáról. Erre a szak
mára születni kell. Már gyerekkor
ban meg kell ismerni a természetet. 
Előnyben vannak a vidéken, a ter
mészethez közel élő fiatalok. Ez a 
hivatás testben és lélekben egészsé
ges egész embert kiván. Előnyös az 
átlagosnál nagyobb fizikai erő, bár 
ez nem feltétlen szükséges, de a szí
vósság és kitartás elengedhetetlen 
feltétel. Feladatait jellegüknél fog
va általában egyedül végzi, és sok
szor kerülhet olyan váratlan hely
zetbe, amikor kizárólag csak önma
gára számíthat. Ne legyen különc, 
az emberektől visszahúzódó, bizal
matlan. de ne legyen bizalmaskodó, 
és tartózkodjon a kocsmai szesz- 
testvérektől. A körülményektől füg
gően legyen két-három megbízható 
embere. Nem besúgókra gondolok, 
hanem akikre a vadgazdasági be
rendezések építésénél és egyéb 
többemberes munkáknál éjjel-nap
pal számíthat.

A legfontosabb feladatai egyike 
a kezelésére bízott terület és az otta
ni sajátos körülmények alapos meg
ismerése. Nemcsak a földrajzi és 
állattani, egyszóval természetrajzi 
feltárást, hanem a kezelt területen 
élő emberek és az idegenforgalom 
megismerését kell érteni. Ahhoz, 
hogy a kezelt területen az évről évre 
változó erdőállomány és mezőgaz
dasági kultúrák figyelembevételé
vel tudja a vadászati berendezése
ket megtervezni, az ott élő vadállo
mányt megismerni, hosszú idő kell. 
még abban az esetben is, ha nagyon 
szorgalmas és rátermett az illető.

Alapvető feladat a területen élő 
vadállomány számbavétele ivar és 
korosztály szerint. Ismerni kell a 
törzsállományt, az időszakonként 
ki-, illetve beváltó vadmennyiséget. 
A naprakész szolgálati napló veze
tése nem csak „kötelező**, hanem 
feladat. Bejegyzi a látott vagy ész
lelt vadat, ivar és kor megjelölésé
vel. Nálam minden hónap végén 
összesítőt készítettek, hogy kerüle
tükben mennyi a törzsállomány, a 
be- vagy kivándorlás vadfajok sze
rint. Az adatok összesítése volt az 
alapja az éves vadgazdálkodási 
tervnek. A lényege, hogy egész év
ben figyeltük a vadlétszám alakulá
sát. ami területenként és időszakon
ként nagyon változó volt.

Meggyőződésem, hogy minden 
hivatásos vadász elfogadható pon
tossággal tudja a területén élő vad
mennyiséget. Ha írásban be is ad
ták, a gazdaság akkori vezetői a 
valódi tényszámokat úgy hamisítot
ták, ahogy azt érdekeik kívánták!

Még egy fontos tanács a ..szolgá
lati napló** vezetésével kapcsolat
ban. Sok hivatásos vadász terhes
nek ítéli meg a napló részletes, pon
tos vezetését, amikor fáradtan tér 
haza. Tapasztalatból állítom, hogy 
sok hivatásos vadászt éppen a nap
lója mentette meg az ellene indított 
vádaskodástól. A szolgálati napló
ban bejegyzett tények a bírósági el
járásnál perdöntő súllyal bírnak!

A hivatásos vadásznak nem lehet 
kötött, meghatározott munkaideje. 
A vadászati berendezések építése, 
javítása és egyéb napközi munká
kon kívül a legfontosabb tennivalói 
az esti, éjszakai és kora hajnali 
órák. Sajnos, előfordul, hogy a be

osztott vadász nagyobb elméleti és 
gyakorlati felkészültségű, mint az 
őt irányító felettese. Ez gyakran 
megkeseríti a beosztott életét. Ha 
diplomáciai úton nem sikerül meg
oldást találni, akkor a vándorbotot 
kell választani.

Megoldás az lenne, ha a hivatá
sos vadász a területén lakna. Az el
múlt évtizedek egyik legnagyobb 
bűne a külső területeken meglévő 
erdész és vadászházak elpusztítása. 
Mennyivel könnyebben látná cl fel
adatait, ha munkaterületének köze
lében lakhatna.

Az elmúlt évtizedekben épült ka
csalábon forgó vadászkastélyok he
lyett ezeket mentettük volna meg. 
mert alapvető feltétel, hogy a kerü
letét kezelő vadász feladatait hiva
tásszerűen tudja ellátni. Nem tudok 
elképzelni hivatásos vadászt kutya 
nélkül. Bármilyen jellegű területen 
dolgozik, a feladatoknak megfelelő 
vadászkutyát-, kutyákat tartson. De 
ne csak tartson, hanem ügy nevelje, 
hogy gazdájának ne szégyenére, ha
nem dicsőségére váljék. Anyagi és 
erkölcsi megbecsülésük sem megol
dott. Elsősorban a vadásztársasá
gok esetében, amikor a fizetés a tár
saság anyagi helyzetétől és a veze
tőség megítélésétől függ. Ha oda
adó, lelkiismeretes munkát várunk 
el a hivatásos vadászoktól, akkor az 
adott lehetőségekhez a maximumot 
érdemlik anyagi megbecsülésben, 
mert ez hatványozottan megtérül a 
vadgazdálkodás eredményeiben. 
Ugyancsak elengedhetetlen a mun
kavégzéshez szükséges egyéb felté
telek megteremtése. A hivatásos va
dász nem megvesztegethető sem 
anyagi, sem erkölcsi vonatkozás

ban. Legalábbis így volt ez az én 
időmben. Az ilyen irányú kísérletet, 
származzon bárkitől, a leghatáro
zottabban azonnal vissza kell utasí
tania, még akkor is, ha ebből pilla
natnyi hátránya származik!

Hivatásos vadászok, kedves ba
rátaim! Engedjétek meg végezetül, 
hogy koromnál fogva bizalmasabb 
hangvétellel szóljak hozzátok. Nem 
kívánok házassági tanácsadással 
foglalkozni és magánéletetekbe be
avatkozni, de mindegyikötök na
gyon gondolja meg. hogy életét ki
vel köti össze, aki a nehéz, szürke 
hétköznapokon is önzetlen, sok 
esetben lemondó segítőtársa le
gyen. Életem során sokat ismertem, 
aki egyébként minden vonatkozás
ban megfelelt hivatásának, pályáját 
az elkapkodott házassága tette 
tőnkre.

Ebben a változó korban igen 
nagy felelősség nehezedik vállaik
ra. Küzdő részesei a jövő vadgaz
dálkodásának alakításában. Az er
kölcsi magatartás és példamutatás 
befolyásolja az új vadászok kultu
rális és etikai fejlődését. Legyetek 
türelmes segítőtársai a kezdő vadá
szoknak, ahol az elsődleges cél nem 
csak a pár vad elejtése, hanem a 
természet csodálatos harmóniájá
nak megismertetése és megszerette
tése.

Új törvények születnek, jók vagy 
ross/ak, majd elválik. Hozzanak a 
honatyák bármifélét, csak a szak
mai igényesség, a természet törvé
nyei, a hivatástudat, a tiszta lelkiis
meret szellemében dolgozzatok. 
Másképp nem lehet.

Bulin István
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t SWAROVSKI „HÉJAK"
A szóban forgó héják már világhí
rűek. Egyaránt megtalálhatók a cég 
hegyikristályból készült dísztárgya
in, ékszerein és távcsövein. Valószí
nűleg egyaránt jelképezik a szár
nyaló fantáziát, amely a ragadozó 
madár emblémájával díszített ter
mékeket létrehozta, az eleganciát és 
egy kicsit a vadászatot is.

A nürnbergi IWÁ-n minden év
ben újdonságokat mutat be az oszt
rák Swarovski Társaság. így volt ez 
az idén is, tanúsítják a fotók. Érde
mes néhány mondatban megismer
kedni az egy híján száz évvel ez
előtt megalapított vállalkozás törté
netével. Tirolban, Wattens városká
ban telepedett meg Dániel Swa
rovski. Az 1895-ben létrejött csalá
di műhelyben először metszett he
gyikristály csecsebecséket készítet
tek. Hamarosan világszerte ismertté 
váltak a szikrázó kis állatkák, göm
bök és egyebek - ma sincs igazi ve-

télytársuk a piacon. A kristályok 
metszése és a lencsék csiszolása 
ugyanazt a kézügyességet igényli, 
igy távcsöveket is kezdtek készíteni 
a tiroli városkában.

1949-ben - 45 évvel ezelőtt jött 
létre az önálló optikai részleg 
Innsbruck közelében. Swarovski 
Optik KG  néven. Továbbfejlesztet
ték a már meglévő keresőtávcső- 
modelljeikct, majd céltávcsöveket 
és spektíveket is kezdtek készíteni 
más termékek mellett. A cég vezeté
sében időnként szükségszerű válto
zások nem változtattak a termék
összetételen. Napjainkban Gerhard 
Swarovski vezeti a céget.

A Swarovski Optik KG  a vadá
szati optikai cikkek gyártásában ma 
már egyike a legnagyobb európai 
vállalkozásoknak és persze Auszt
riában a legjelentősebb: jelenleg 
340 alkalmazottal működik.

A legutóbbi években két szaba

dalmuk jellemzi termékeik többsé
gét: az SL/SLC  távcsőkészítési 
módszer, amely kiegészíti a most is 
kapható klasszikus választékot, va
lamint a Swarotop univerzális ne
mesítés. amellyel a termékek opti
kai elemeit ellátják. Az SLC  távcső- 
építési rendszer lényege, hogy a te- 
tőélprizmákat ütésbiztosra stabili
zálják, így a más fajtájú távcsövek
nél oly gyakran előforduló elállitó- 
dást a minimálisra csökkentik, to
vábbá valamennyi távcső poliurc- 
tán habkabátot, azaz burkolatot 
kap. Ez a könnyen alakítható külső 
borítás teszi lehetővé az elegáns, 
különleges formatervezóM.

A Swarovski többrétegű nemesi- 
tési eljárás magas fényáteresztő-ké
pességet és színhűséget biztosit. 
Széles látómező és a lencse pere
mén is teljesen éles kép jellemzi 
ezeket a távcsöveket. A belső fóku
szolás tökéletes tömítésről kezeske

dik. igy v íz , por vagy kórokozó csi
rák nem juthatnak a távcső belsejé
be. A süllyeszthető, visszahajtható 
szemkagylókkal a szemüvegesek ki
használhatják a teljes látómezőt.

Rövid távolságbeállitó. központi 
szabályozócsavarok, integrált sap
kák a szem- és a tárgylencse védel
mére. kényelmes tartószijak, érté
kes kis tokok szolgálják a vadászt; 
a távcsövön megtalálható a szüksé
ges csatlakozás, ha valaki állványra 
kívánja szerelni, mert különösen 
hosszú ideig kíván valamit megfi
gyelni.

Az évente megjelenő új termékek 
mellett a régi, klasszikus vonalú 
távcsöveket, céltávcsöveket, spekti- 
veket. dupla teleszkópokat is gyárt
ják. mert mindig akadnak olyanok, 
akik előnyben részesítik a hagyo
mányos formákat.

Knefély Mária

AZ IDEI ÚJDONSÁGOK

Az SLC-szória 7x30Bós8x30 W B modelljei 530. illetőleg 
540 grammosak, elegánsak, természetjárók ós vadaszok egyaránt 

örömüket lelhetik bennük

A CT 75 ós a CT 85 teleszkópos távcső összetolható 31.6 illetve 
24.6 centiméteresre. így könnyen kezelhető. Hosszuk kihúzva 43.6 cm, 
a szemlencse bajonettzárral könnyen cserelhetó. A CT 85 tárgylencse 

átmérője 85 mm, fényerőssége egyedülálló; adapterrel fényképezőgépre
teleobjektivként használható

Lézeres távolságméró. RF 1 modell. Veszélytelen a használóra, viszont 
praktikus lehet, ha a sűrű bokrok miatt valaki nem tudja szabad szemmel.

illetve a rendes keresótávcsóvel felmérni a vad távolságát. Nappal 
300 500, szürkületkor 1000 meteres távolságig ±2 méteres elteréssel jelzi 

a távolságot. Szükség esetén 6 x 30 as monokulárként használható

13 év után teljesen új céltávcsósort készített Swarovski. Fentrőt lefelé 
haladva: 3-2 x 50. 2,5-10 x 56. 2.5-10 x 56. 2,5-10 x 42.1.5-6 x 42 ós 

1,25-4 x 24, Teljesen új, áramvonalas hüvely, új típusú, világító szálkereszt 
jellemzi, állitócsavarja is újszerű formájában ós működésében is 

Valamennyi modellnek különlegesen nagy a látómezeje



VADÁSZAT KORONGRA
A Vadászok és Természetvédők 
Kőzép-magyarors/ági Szövetsége 
az OM VV nagytétényi löterén meg
rendezte április 23-án a tavaszi ko- 
ronevadász nyitó versenyét.

Meglepően sokan neveztek a ver
senyre. tavaly a legnagyobb erőlkö
désünk mellett sem sikerült ennyi 
versenyzőt mozgósítani. Sokan hi
vatkoznak külföldi példákra. Len
gyelországban 49 vajdaság van, ami 
megfelel a mi megyéinknek, és min
den vajdaságban van vadászlőtér.

Ezután is megteszünk mindent 
annak érdekében, hogy a vadászat
hoz hasonlóan berendezett lőtéren, 
Magyarországon is meghonosodó 
JA G PA R C O U R S  versenyeket ren
dezhessünk. A pályát 12 korongdo
bó géppel rendeztük be, ahol az or
szágból versenyzők jó hangulatban 
kezdték el és folytatták a versenyt. 
A verseny 100 korongra lett kiírva 
és a gépek beállítása próbára telte 
még a leggyakorlottabb lövőket is.

A küzdelem mindvégig igen szoros 
volt.

E G Y É N I ER ED M ÉN Y EK :

1. ilj. Fehér József 100/81 találat
2. Sneider Johann 100/81 találat
3. Dobos József 100/80 találat
4. Szabó Zoltán 100/78 találat
5. Nagv Péter 100/78 találat
6. Hajdú József 100/76 találat
7. Suller László 100/75 találat
8. Vasvári Erzsébet 100/74 találat
9. Bezzeg József 100/73 találat

10. Talabos István 100/72 találat

C SA PA TERED M ÉN YEK

1. NVG csapata:
Sneider Johann 
Dobos József 
Nagy Varga Géza 
Gyöngyös István 
összesen:

100/80 találat 
100/80 találat 
100/72 találat 
100/61 találat 

287 találat

2. Pest megye Hubertus csapata:
Szabó Zoltán 100/78 találat
Nagy Péter 100/78 találat
Rónai Rudolf 100/67 találat
Csonka Tibor 100/64 találat
összesen: 287 találat

3. Szolnok megye csapata:
ifi. Fehér József 100/81 találat
Kontra Imre 100/70 találat
id. Fehér József 100/59 találat
Kővér Gyula 100/58 találat
Összesen: 268 találat

4. Haidú-Bihar megye I. csapata:
Rácz József 100/71 találat

100/69 találat 
100/64 találat 
100/57 találat 

261 találat

Palkovics András
összesen:

100/59 találat 
266 találat

Hcrperger József 
Herceg Lajos 
Herperger Imre 
Összesen:

5. Honvéd Bolyai S E  csapata:
Vasvári Erzsébet 100/74 találat
Gombos Károly 
ifj. Szomjas Ede

100/70 találat 
100/63 találat

6. Nimród Dublé csapata:
Talabos István 100/72 találat
Gál Csaba 100/65 találat
Sztankovics Ede 100/59 találat
Gál András IOO/56 találat
7. Hajdú-Bihar megye II. csapata:
Petrovics Imre 100/55 találat
Juhász István 100/50 találat
Deczki József 100/46 találat
Vajas Miklós 100/40 talalat
összesen: 191 találat
Érdemes megjegyezni ifj. Bezzeg 
Bence igencsak ifjú vensenyzöpa- 
lántát, aki jól megállta helyét a me
nők között is. Eredménye: 100/48 
találat.

Értékelés után a győzteseknek já
ró díjakat, érmeket és okleveleket 
Szabó Zoltán, a megyei főfelügyelő 
és Nagy István, az ÓM VV sportlö
vő bizottságának elnöke adta át.
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DUNA-INTERSERVICE- MITSUBISHI VADÁSZKUPA
A Duna-INTERSERVICE-M I- 
T SU B ISH I Vadászkupa korongva
dász versenyt május 14-én, ragyogó 
időben rendezték, ugyanott. A ver
seny célja az volt, hogy a kezdő va
dászok rutint szerezzenek a válasz
tott sportáguk területén és a bizton
ságos fegyverkezelés és a ponto
sabb lövés elsajátítása versenyzés 
formájában is megmutatkozzék. 
Három kategóriába soroltuk a ver
senyre benevezetteket. „A " kategó
ria amatőrök, „ B "  kategória hala
dók. és „C " kategória a profik ré
szére.

A kezdő vadászoknak meg kellett 
küzdeni a ..mini” . ..szuper mini", és 
a futó nyulat imitáló korongok 
meglövésével. de nagy segítséget 
kaptak a haladó és profi lövészek
től.

A briliáns szervezőmunka - ame
lyet a Mercurius reklámszervező 
iroda végzett - meghozta az ered
ményt. és a 64 versenyzőt. A ver
senyfelhívást reklámlevéllel oldot

ták meg, igy több legyet is ütöttek 
egy csapásra.

Mindhárom kategóriában szoros 
küzdelem volt, és a verseny befejez
tével a sorrend a következőképpen 
alakult:

EG Y ÉN I ER ED M ÉN Y EK :

„A ”  kategória (amatőrök):
1. Szolga József 40/25 találat
2. Búza Ferenc 20/24 találat
3. Antal László 40/24 találat
4. Dömök László 40/20 találat
5. Sógor Attila 40/20 találat
6. Tihanyi Tibor 40/19 találat

„ B ”  kategória (haladók):
1. Kövér Gyula 40/33 találat
2. Tóth István
3. Kovács László
4. Maka rész Lehel
5. Sebestyén Sándor
6. Trivál István

40/27 találat 
30/26 találat 
40/26 találat 
40/24 találat 
40/22 találat

2. Nagy Péter
3. Öss László
4. Schuller László
5. Rónai Rudolf
6. Dómján Gábor

40/34 találat 
40/33 találat 
40/33 találat 
40/30 találat 
40/29 találat

CS A P ATER E DM ÉN Y F.K:

1. „50” -es csapat: 
Schuller László 
Trivál István 
Németi Péter 
Schuller Barnabás 
összesen:
2. Vadex Rt. csapata:
Maár Gyula 
Szolga József 
Búza Ferenc 
Cseke János 
összesen :

40/33 találat 
40/22 találat 
40/21 találat 
40/19 találat 

95 találat

40/26 találat 
40/25 talalat 
40/24 találat 
40/16 találat 

91 találat

„C ”  kategória (profik):
1. Talabos István 40/35 találat

3. Homoki Nagy István Vt. 
csapata:
Dómján Gábor 40/29 találat
Hruska Mihály 40/21 találat
Tihanyi Tibor 40/19 találat
Janács László 40/16 találat

4. Sz. A. Sz. csapata: 
Kövér Gyula 
Szőnyi István
Dr. Cseh Gábor 
Veres János

5. Csipet-csapat: 
Rónai Rudolf 
Tóth István 
Zsigmond László 
Török Zsolt

6. Mezőföld csapata:
Makaresz Lehel 
Cseke László 
Kun Márk 
ifj. Cseh Gábor 
összesen:

40/33 találat 
40/18 találat 
40/17 találat 
40/16 talalat

40/30 találat 
40/27 talalat 
40/15 talalat 
40/11 találat

40/24 találat 
40/16 találat 
40/12 találat 
40/ 9 találat 

61 találat

A verseny befejeztével az egyéni és 
csapatkupát, valamint a díjakat 
Szabó Zoltán megyei vadászati fő
felügyelő és Nagv Péter, a sportlö
vő bizottság elnöke adták át.

Gál Ferenc
lötérvczctö
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TRÓFEA KFT. AJÁNLATA:
BRÜNNER ZH 16/70

%

k a lib e rű  s ö r é te s  v a d á s z fe g y v e r  k é t e lh ú z ó b ii le n ty ű v e l,  n y o m ó g o m b o s  b iz to s ító v a l,  
g ra v íro z o tt ,  b a rn íto t t  k iv ite lb e n , d ió fa  tu s s a l,  a m íg  a k é s z le t  ta r t ,

42 500 FT + ÁFA ÁRON ÁTVEHETŐ.
V Á R JU K  TIS Z TELT VÁSÁRLÓIN KAT A  GÖDÖLLŐ, ISASZEGI ÚTO N  LÉVŐ 

NAGYKERESKEDELMI RAKTÁRUNKBAN.

TELEFON: 28/330-291, Telefax: 28/320-760

P A  N N O N V A D
Fedezze fel velünk Amerikát, 
vadásszon Maderspách Viktor 

nyomában a Déli-Kárpátokban!
KALANDOS VADÁSZUTAK KANADÁBAN. BRITISH- 
COLUMBIÁBAN, ROMÁNIÁBAN, MÁRAMAROS. RETYE- 
ZÁT KÖRNYÉKÉN. A FOGARASI HAVASOKBAN. A VILÁG 

LEGJOBB ZERGÉS TERÜLETEIN

KANADA EZERSZÍNÚ ERDEIBEN TAVASSZAL GRIZZLI- 
MEDVE, FARKAS. ŐSSZEL GRIZZLI-, FEKETE MEDVE. 

FARKAS, JÁVORSZARVAS NYOMÁBAN CSERKELHET.

AZ EXPEDÍCIÓ SORÁN MEGISMERKEDHET A LAZAC- ÉS 
PISZTRÁNGHORGÁSZAT EGYEDÜLÁLLÓ SZÉPSÉGEIVEL IS.

ROMÁNIÁBAN ZERGE. KÁRPÁTI SZARVAS. BARNA MED
VE. FARKAS ÉS VADDISZNÓ EJTHETŐ EL.

A VADÁSZATOKAT GARANCIÁKKAL SZERVEZZÜK. RÉSZ
LETES INFORMÁCIÓKÉRT FORDULJON IRODÁNKHOZ. 
LEGSZEBB ÁLMAI VÁLHATNAK VALÓRA. KEDVEZŐ

ÁRON.
ClM: PANNONVAD KFT.. 1012 BUDAPEST. VÁRFOK UTCA 15/B 

(A MOSZKVA TÉR MELLETT) TELEFON ÉS FAX: 175 40 89.
TELEX: 22 2478

NIKE

SPORTING-AMMUNITION LTD. 
SPORTLŐSZERGYÁRTÓ KFT.

H-8184 FÜZFÓGYÁRTELEP Pf. 22. TEL: 36 (88) 351-310 
TELEX: (61) 32-223. (61) 32-535 • FAX: 36 (88) 351-091

VADÁSZLŐSZEREK 12-16-20 AS KALIBEREKBEN. KÜLÖNBÖZŐ SÖRÉT- 
SÚLLYAL 2-4 5 MM-ES SÖRÉTMÉRETTEL •  SPORTLÓSZEREK SPECIÁ
LIS ÉS EXTRA KIVITELBEN •  KÜLÖNLEGES LŐSZEREK (FÉNYJELZŐ. 
NYOMJELZŐ. MADÁRRIASZTÓ. ÖNVÉDELMI RIASZTÓ, ÓLOMLÖVEDÉ- 
KES) •  22 ES KISPUSKALŐSZEREK •  POLGÁRI FELHASZNÁLÁSÚ PI
ROTECHNIKAI TERMÉKEK (FÁKLYÁK. FÜSTÖK STB ) •  NAGY. KÖZEPES 
ÉS KERTI TŰZIJÁTÉKOK TERVEZÉSE, GYÁRTÁSA. SZERELÉSE ÉS LEJÁT- 
SZÁSA •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ SÖRÉTES VADÁSZ- ÉS SPORT 
LÓSZEREK •  FIOCCHI GYÁRTMÁNYÚ PISZTOLY ÉS REVOLVERLÓ-

SZEREK.
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EZ SE CSÍPJE A SZEMÉT: 
VADÁSZOK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT!

Ú J. KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, RENDKÍVÜL GAZDASÁGOS 
LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK:

Állítsák át benzinüzemű gépjárműveiket gázra!
A HIVATALOSAN ENGEDÉLYEZETT, SPEC IÁLIS TARTÁLLYAL ÉS MINDEN EGYÉB 
FELSZERELÉSSEL, A SZÜ KSÉG ES MŰSZAKI VIZSGÁVAL EGYÜTT A BESZERELÉS 
IRÁNYÁRA 60 EZER FORINT. EZ A BERUHÁZÁS AZONBAN MÁR AZ ELSŐ FÉLÉV
BEN MEGTÉRÜL. A G ÉP JÁRM Ü VEK  ÜZEM ELÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZEHASONLÍT

HATATLANUL ALACSONYABB MÉG A DÍZELMOTOROS JÁRM Ü VEKÉN ÉL IS.

HA NÁLUNK JELENTKEZIK, AZ ELSŐ TANKOLÁST A JÁ R M Ű  ELVITELEKOR IN
GYEN KAPJA, A MELLÉKELT BŐN ELLENÉBEN! EZ A CÉG AJÁNDÉKA.

JELENTKEZNI A  SZERKESZTŐSÉGBEN LEHET, A 131-4368 (FAX IS)
ÉS A 131-1631-ES TELEFONSZÁMON, VAGY LEVÉLBEN A 

1054 BUDAPEST, HONVÉD U. 8. C ÍM EN.
M IN D EN  TOVÁBBI INFORMÁCIÓVAL AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE

ÁLLUNK.

Egy jó barát, amely igazán természetbarát!

EZ A  BŐN

ÖNNEK EGY 
TANKOLÁST ÉR!

1994. MÁJUS 25-ÉTŐL 
INDÍTJUK FOLYAMATOSAIM 

SZAFARI ÚTJAINKAT 
NAMÍBIÁBA

89 000 HEKTÁR VADÁSZTERÜLETEN 21 VA D FA J
I. OSZTÁLYÚ SZÁLLÁS. ELLÁTÁS

KOMPLETT 7. 10 ÉS  14 NAPOS SZAFARIK
NEM VADÁSZ KÍSÉRŐKNEK. 

CSALÁDTAGOKNAK KÖRUTAZÁS
TOLMÁCS

REPÜ LŐ JEG Y

K ÉR JE  RÉSZLETES PROGRAM  ÉS  ÁRAJÁNLATUNKAT!

M UNKATÁRSAINK TAPASZTALATA 
AZ ÖN SIKERÉN EK  ZÁLOGA!

Jelentkezés: Kettner-Pilis Kft.
1125 Budapest, Szilágyi E. fasor 8.

Tel.: 155-5246. 155-5282. Fax: 155-4037

HUBERTUS BT 1051 Budapest. Nddor u 34 
Tel 111 9608. Tel/Fax; 131 4790

VADÁSSZON SVÉDORSZÁGBAN!
1. Hétvégi hódvadászat (okt 1 és mátus 10 kozott) 2070 D EM /fÖ  (az összeg 
magában foglalta a szállást, ellátást, a szervezési dijat, utazási költségét 
Malm otól a területre és vissza, valam int 1 db hód eleitóset).
2. K irályi jávorvadászat 4690 OEM/fő Hatnapos program a U  héten 13-15 va 
dász reszere (az összeg magaban foglalta a szállást, ellátást és a lod.jat)
3. Siket és nyírfajd vadászat 2560 DEM/fö ötnapos program aug 25 és jan 31 
kozott (az összeg magaban foglalja a szállást, ellátást, és két db madar todnat) 
Svédországban magyarul beszelő kísérő áll rendelkezésükre. A vadaszal eüenerteke 
a vadaszatkon árfolyamon forintban fizethető.

v1

ÖNNEK IS f e g T ÜZLET 

EZ A SZAKÜZLET
A FeHoVá-n kiállított golyós és sörétes vadászfegyverek, 
maroklőfegyverek boltunkban megvásárolhatók és meg

rendelhetők.
Legújabb márkás maroklőfegyverek a svájci-német 

SIG  SA U ER  P226-OS ÉS A P228 AS.
az osztrák GLOC 17-es és 19-es típusú pisztolyok. 

Budapest XIII.. Kádár u. 3 Tel: 132 6566. Fax: 132 2143
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Rendelési cím: 1701 Budapest, Pl. 67. Telefon: 16-33-004.18-31-970% _ '

Eettnec
N IM R Ó D

K E R E S K E D E L M I  K F T .  
C S O M A G K Ü L D Ő  S Z O L G Á L A T

R E N D K Í V Ü L I  N Y Á R I  A J Á N L A T U N K :
BUSH-LINE vadászjeans együttes, kifejezetten vadászati használatra fejlesztet
ték ki. Az előmosott oliv tiszta pamut gabardin anyaga különösen strapabíró, pi- 
szoktüro és kellemes viselet. Minden része egymással kombinálható.

3. Szuper farmer lómel
lény. Műbőrrel erősített 
szegélyek, nagy. zárható 
hátzsebek. 100% poliósz- 
terbéléssel.
M éret: 50. 52. 54

60425 4700.-
56. 58
60425 5200.-

1. Farmerdzseki, derékban 
gumis, két belső és négy 
külső foltzsebbel.
Méret: 50. 52. 54

60458 8600-
56. 58
60458 9500,-

4. Vadász farmer térdnad
rág dupla farrésszel, far- 
zsebbel, szabályozható bó- 
ségú térdrésszel, farzseb
bel. oldalzsebbel és kés
zsebbel.
Méret: 50. 52. 54

61080 3100-
56. 58
61080 3400,-

5. Farmer vadászing két 
foltzsebbel, hátredózéssel 
Méret: 40-47

63251 3200.-

2. Vadász farmernadrág, 
dupla térdrésszel, farzseb
bel. oldalzsebbel, készseb

Méret: 50. 52. 54
60424 3300-
56. 58
60424 3700,-

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA TRADE KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyos vadászfegy 
verek újszerű állapotban, nagy választékban •  Gáz- és riasztó 
pisztolyok, légpisztolyok, légfegyverek, hatástalanított fegyverek 
engedély nélkül •  Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a va
dászfegyverek szakszerű javítását, belovését. bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk ós műhelyünk címe: 1077 Budapest, Wesselényi u. 74. 
Telefon: 122-4002 •  Nagykereskedők, viszonteladók és egyéni 
vásárlók figyelmébe ajánljuk DISZKONT részlegünket: Budapest 

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

é r t e ' s í t j ü k
TISZTELT VADÁSZTÁRSAINKAT. HOGY AZ 1994/95 ÖS VAOÁSZATI 
IDÉNY8EN IS BIZTOSÍTUNK BÉRVADÁSZATI LEHETŐSÉGET TARVAD

RA ÉS TRÓFEÁS VADRA A

S O M O G Y I  ERDÉSZETI ÉS FAIPARI RT.
KEZELÉSÉBEN LEVÓ ÜZEMI VADÁSZTERÜLETEINKEN

V Á R J U K
AZ IGÉNYES TERMÉSZETKEDVELŐKET SZABADSÁGUK IDEJÉRE VEN- 
DÉGHÁZAINKBAN. SZÍNVONALAS SZOLGÁLTATÁSSAL. NYUGODT PI

HENÉST BIZTOSÍTÓ SZÁLLÁSSAL 
TÁJÉKOZTATÁST ADUNK VALAMENNYI ÉRDEKLŐDŐNEK ÍRASBAN 

VAGY SZÓBAN AZ ALÁBBI CÍMEN:
Somogy* Erd&szeti és Faipari Rt Vadászati Felügyelőt 

7400 Kaposvár. Ba/csy-Zstlmszky u 21.
Or. Spingár Ferenc vadászati lómernok 

Nemeth Sándor vadaszati felügyelő 
Tel. 82/320 567 Fax 82/310 408 Tn 02/13 348

Mindent egy helyen a STEFAN KFT.-NEL,
Szekszárdon! 7100 Szekszárd. Kossuth Lajos u 32 Telefon 74/19-609

VADÁSZBOLT:
VADÁSZFEGYVEREK, ÖNVÉDELMI FEGYVEREK. LŐSZEREK, 

FEGYVEREK BIZOMÁNYI ÁRUSÍTÁSA 
TRÓFEABÍRÁLAT • FEGYVERJAVÍTÁS • BELÖVÉS • 

VIZSGÁZTATÁS • TÁVCSÖSZERELÉS

1994. január 1-jótól fedett lópálya kezdte meg működését ugyanitt 
Nyitva tartás, hétköznap 8-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig

COfcl^ORDC TRAVEL

NYÁRI AJÁNLATAINK:
Cavallinói apartmanok 

(Jesolo mellett) 1 hét 11 200 Ft 
Ciprusi üdülés - 

elhelyezés Larnacán apartmanokban 
szállás + reggeli 11 000 Ft/főtől + repülőjegy 

Szafaritúrák Afrika legismertebb helyszíneire 
(Namíbia, Tanzánia. Kenya, Dél Afrika stb.)

Je len tkezés és bővebb inform áció: 1062 Budapest. Andróssy út 56. 
Tel.: 269 5447. 269 5448. Fax: 153 0417
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KERESKEDELMI ÁRTÁJÉKOZTATÓ
GOLYÓS LŐSZEREK
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cseh Lapua Norma egyéb cseh egyéb cseh RWS egyíb cseh Sako MFS RWS egyéb cseh MFS RWS Norma egyéb cseri egyt-b
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Budapest 63 120 Rém.

140 45 RWS
270 - 220 Norma

110 58-70 •120 250 Norma
110 59 62-64 - 120 Lapua

130 70 RWS
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220-230
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150
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114 40 60 - 114 - 58 -

H U BERTU S
vadászati magazin 

a Duna-Tv csatornáján
Egy személyes vallomással kellene 
kezdenem, mégpedig azzal, hogy er
re a kimondottan vadászoknak szóló 
televíziós magazinműsorra majdnem 
húsz esztendeje várok. Mint a Ma
gyar Rádió és Televízió volt tudósí
tója kerültem 1975-ben az akkor 
egyetlen vadászújság élére, s mond
tam le átmenetileg a mikrofonról-ka- 
meráról. Ez az átmenet egészen idá
ig tartott, nagyon remélem, hogy 
nem egy újabb „átmenetet” jelent az 
életemben, a vadászat publicitásá
ban. Ugyanis több televíziós műsor 
kísérletezett már azzal, hogy meg
küzdjön a különböző csatornák mű
sorigazgatóival. az előállítás költség
kereteivel... ideig-óráig sikerrel. Az
tán valami oknál fogva a kísérletek 
elhaltak, igaz egyik műsor sem ala
pozott kimondottan a vadászokra.

Most a Duna-Tv elnöke, vezetősé
ge - a mezőgazdasági műsorok fő- 
szerkesztőségén belül, a Gazdakör 
részeként - egyértelmű lehetőséget 
adott arra, hogy a vadászok megmé
rettessenek. hogy önálló, egyelőre 
hathetenként jelentkező, hűszperces 
műsoruk legyen, amelyet saját ma
guk szerkesztenek és fele részben vi
selik a forgatás, montírozás. műsor
sugárzás költségeit. Az általános te
levíziós gyakorlattól eltérően nem 
nagy összegekről van szó. egy-egy 
műsor elkészítéséhez 3-400 ezer fo
rint támogatás összegyűjtését kérték. 
(Csak a nagyságrend érzékeltetése 
érdekében, a TV l-es csatornáján, 
fŐműsoridöben I perc hirdetés ára 
megközelíti az 1 millió forintot.) Ed
dig. a kért támogatásokat megkap
tuk... köszönet érte!

De nem is erről akartam imi, je
lezni kívántam, hogy a Hubertus va
dászati magazin első két műsora 
március 22-én és május 3-án lement 
a Duna-Tv műholdról sugárzott csa

tornáján, a harmadik műsor június 
14-én, kedden este a Gazdakör mű
sorában 20 óra 30 perc tájékán lesz 
látható. A műsor tartalmából:

Interjú Rácz Fodor Gáborral az 
FM Vadgazdálkodási Alap kuratóri
uma elnökével az idén szétosztott tá
mogatásokról.

Bemutatjuk a legmagasabb nem
zetközi elismerést elén magyar va
dászterületet - a lábodi gazdaságot.

Sajnos minden évben aktuális, 
mert halálos áldozatai vannak a kul
lancs terjesztette betegségeknek: az 
encefalitisnek és a „jámborabb". ám 
sokkal gyakoribb lyma-kómak. Az 
Országos Közegészségügyi Intézet 
szakemberei adnak a fertőzésekről 
tájékoztatót.

A természet fotózás nem könnyű 
mesterség, még akkor is. ha „csak" 
hobbi, erről beszélgetünk a vad-, és 
természetfotózás megszállottjaival.

Rakk Tamás nevét több minőségé
ben ismerik az erdészek-vadászok. 
Erről a sokoldalúságról beszélge
tünk a VERGA Rt. vezérigazgatójá
val a kabhegyi vadászházban.

Az első műsorban - közösen a 
VADÁSZLAP-pal - meghirdettük a 
rövidfilm- és videoklippályázatun- 
kat. amelynek a beküldési határide
jét július végére módosítottuk, ezért 
ebben a műsorban még nem lesz lát
ható egyetlen pályázat sem. Remél
jük a következő - a július 26-i - mű
sorban már erről is tájékoztatni tud
juk nézőinket és olvasóinkat.

Egyébként a műsor új levelezési 
címe megegyezik a VADASZLAP le
velezési címével: 1254 Budapest, Pf. 
1209.

Írjanak, hogy a műsor szincsebb- 
érdekesebb legyen. Várja leveleiket, 
ötleteiket, javaslataikat a műsorveze
tő-szerkesztő:

Csekő Sándor

H U BERTU S
K ER ESZT

Az új vadászati kitüntetés ala
pítói - a Vadászati Kulturális 
Egyesület és az Országos Va
dász Kamara - tervezi a kitün
tetés szabályainak módosítá
sát. A  módosítás két változást 
eredményezne, a leglényege
sebb. hogy a Hubertus Kereszt 
kitüntetést a szabályzat szerint 
minden esztendőben az Orszá
gos Vadásznapon - szeptem
ber 18 19-én - kellett volna át
adni, a gyakorlat azonban az 
elmúlt évben máris eltért ettől, 
mivel nem csak ezen a napon 
adtak át kitüntetést. A szabály
zat úgy módosult, hogy a Hu
bertus Kereszt bronz, ezüst és 
arany fokozata a vadásznapon 
kívül is átadható, ha ünnepé
lyes keretek között történik. 
Szintén nagyon lényeges vár
ható változtatás, hogy eddig a 
kitüntetés bronz és ezüst foko
zatainak költségeit viselték a 
javaslattevők, az arany fokozat 
költségeit az alapítók viselték, 
a módosítás értelmében a ja
vaslatot benyújtók átvállalhat
ják az arany fokozat kiadásá
nak költségeit. Talán nem is
meretlen a Magyar VADÁSZ
LA P  T. olvasói előtt, hogy az 
őt vadász írásos javaslatára ki
adható Hubertus Kereszt I. 
(bronz) fokozatáért 3 ezer, az 
ezüst fokozatért 6 ezer forint 
költség-hozzájárulást kell a ja 
vaslatot benyújtóknak fizetni.

Az arany fokozat költség-hoz
zájárulásának összegét még 
nem határozták meg az alapí
tók.

Az új vadászati elismerés 
alapelve, hogy a kitüntetést 
különböző fokozatokban - a 
legkisebb az I. (bronz) fokozat 
és a legmagasabb a II I .  (arany) 
fokozat - lehet az arra érde
mesnek tartott vadászok szá
mára kiadni. Ettől alapjaiban 
most sem tér el a módosítás, 
viszont lehetővé teszi az úgy
nevezett „ugrást” , amit eddig 
csak az alapítók gyakorolhat
tak, vagyis a módosítás elfoga
dását követően a javaslattevők 
mindhárom fokozatra tehet
nek javaslatot, viszont vállalni
uk kell a költséghozzájárulás 
megtérítését.

Nem lényegtelen az a vál
toztatás sem, hogy ezentúl a 
kitüntetettek listáját évente a 
Magyar VA D Á SZLA P hasáb
jain publikálják.

összefoglalva: úgy tűnik, a 
módosítással életrevalóbb, 
gyakorlatiasabb lesz a Huber
tus Kereszt kitüntetés kiadásá
nak lehetősége, ami megköny- 
nyfti az idősebb vadászok élet
művének, a vadásztársaság le
köszönő vezetőinek s nem 
utolsósorban a példamutató 
külföldi vadászok mindenféle 
szempontból „vadász-ias" elis
merését.
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EZT AZ ÜRES HELYET 
A HÍRLAP ÉS  POSTAIGAZGATÓSÁG 

KÉRÉSÉRE HAGYTUK,
HOGY ELŐFIZETŐINKNEK 

IDE RAGASZTHASSÁK 
A  CÍM ZÉST TARTALMAZÓ 

ETIKETTET.
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VADÁSZNAP '94
Megbeszélést tartott a vadászna
pot szervező operatív (szűk korú) 
bizottság május 19 én az O M W  
székházaban.

A megyéktől beérkezett pályáza
tok alapján az FM Vadgazdálkodasi 
Alapot kezelő bizottság meg nem 
erősített hirek szerint 2.5 millió fo
rint támogatást javasolt az idei Va
dásznapra. Ez ugyan valamivel 
több, mint tavaly volt. de jóval ke
vesebb az igényeknél. A bizottság 
ezért úgy határozott, hogy a tavalyi 
évhez hasonlóan az idén is további 
támogatást kér a földmúvelesúgyi 
minisztertől az alapból.

Sajnos, volt a beérkezett megyei 
pályázatok között olyan, amely a va
dásznapi programot nem szeptem
ber 17-18-án kívánja megrendezni, 
hanem hetekkel előbb. A bizottság 
már elózó megbeszélésein is egyér- 
telmúen leszögezte, hogy az 1994- 
es vadásznapi rendezvényeket 
szeptember 17 én vagy 18-án kell 
megtartani. Ha valahol más idő
pontban rendeznek ünnepséget, az

nem számit vadásznapi rendezvény
nek, és a Vadásznapra adott támo
gatásból ezeket nem lehet részesí
teni A Vadásznap éppen a vadászok 
egységét hivatott demonstrálni!

Eltérően az előzetes jelentkezé
sektől, a megadott határidőre csu
pán Bács-Kiskun megye kérto írás
ban a központi rendezvényt, igy a 
megye szakemberei máris készül
hetnek a nagy feladatra.

A megyéktől eddig beérkezett 
igény 6 250 000 Ft (a tervezett költ
ségek 13,3 millió forint felett van
nak. de a megyék saját eróból is 
vállalnak költségeket). Csupán a 
Gyór és a Vas megyei szövetségek 
nem adtak be pályázatot.

A szervezőbizottság kővetkező 
feladata most a központi rendez
vény költségeinek előteremtésére 
szponzorok gyűjtése.

Amint a szervezőbizottság hitelt 
érdemlően tudja, mennyi pénz áll 
rendelkezésre a Vadásznapra, ak
kor fogja azt felosztani az igények 
alapján.

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Minden bizonnyal minden jóérzésú va 
dászembert mélységesen felháborít a 
Csongrád megyei Csanyteleken történt 
szabálysértés, amelynek etikai vonat
kozásai is megdöbbentőek.

Az olasz bérvadászok kormoránlovés 
címén ügynökük szervezésében érkez
tek. áprilisban, tilalmi időben Csanyte- 
lekre vadászni. A csoport vadásztatá
sát Klavács József hivatásos vadász 
végezte, aki a jogszabályok értelmében 
felelős a csoport viselt dolgaiért. A „va 
dászok" átmentek a szomszédos vé 
dett területre, ahol tőkés récéket, fá 
cántyúkokat (!). mezei nyulakat ejtet
tek el. Dr. Tóth Károly, a KNP nyugal
mazott igazgatója ugyanakkor külföldi 
ornitológus csoportot kalauzolt, akiket 
mélységesen megdöbbentett az ola
szok tilalmi időben, tiltott területen 
végrehajtott esztelen lövöldözése. Az 
eset nyomán feljelentés készült, eljárás 
indult. A csoport vadászatáért felelős 
Klavács József vadőrt állásából azon
nali hatallyal felfüggesztették, a „bér- 
vadászokat" kiutasították, mind a terü
letről. mind az országból.

Az első fecskék, ha nyarat még nem is 
hoznak, txztos jelei egy folyamat megin
dulásának A Kettner-Pilis vadászatszer
vező iroda első hazai Afríka-vadásza. 
Harrer Gábor, május 20-án vetítette le 
namibiai útján készült videoszalagjait 
rögtönzött szakértői csoport előtt. A fel
vételek kozott akadt néhány igazán bra
vúros is. a többi az érdeklődők számára 
az utazás egyeb körülményeit ismertette 
a hozzáfűzött szóbeli magyarázatokkal. 
Manapság - természetesen - egy ilyen 
utazas, vadászat kisebb vagyon, de végűi 
i$ alig akad. aki ne álmodozott volna egy
szer ismeretlen tálakról, egzotikus vadfa

jokról. Aki pedig megengedheti mindeze
ket magának, ma már tucatnyi lehetőség 
közül választhat

•
Fulop György, Veszprém megye fóva- 
désza június 1-jétól a BEFAG  Ugodi Er
dészeti Igazgatóságának erdészeti-va
dászati múszaki vezetője (fővadásza). 
Új beosztásához sok sikert kívánunk.

•
Régóta húzódó, meglehetősen nagy vi
hart kavart ügyre tett pontot a Legfel
sőbb Bíróság a közelmúltban A tortenet 
előzménye röviden annyi, hogy a hajdú
böszörményi vadásztársaságból kivált 
csoport csatába indult a vadaszterulet 
kettéosztásáén A területet végül is me
gosztották. az FM határozatot hozott a 
több. mint húszozer hektáros terület ket
téosztásáról. A regi tarsasag nem nyugo
dott mindezekbe, ós felülvizsgálati kére 
lemmel a Legfelsőbb Bírósághoz fordult, 
a közelmúltban meghozott ítélet szerint 
az eredeti állapotot kellett visszaállítani.

Erdőgazdasági, vadászati és természet- 
védelmi szakemberek részére kétna
pos országos konferenciát rendezett 
Kaposváron a SEFAG  Rt., a Mecseki Rt. 
és a Dél-Dunántúli Természetvédelmi 
Igazgatóság. A szakmai tanácskozá
son. a magas színvonalú előadásokon 
kfvül sor került a sasrétpusztai bükkö
sök. a szenttamási szarvasfarm, és a 
zselici ezüsthársas bükkösök, erdőtele
pítések terepi megtekintésére az erdő*, 
vadgazdálkodás, valamint a természet- 
védelmi érdokek egyeztetési lehetősé 
geire. Egyhangú volt a résztvevők véle
ménye abban, hogy több ilyen rendez

vényre volna múlhatatlan szükség, 
mert ogymás gondjainak megismerése 
nélkül nem szúnik meg a sokat em lege
tett egymásra mutogatás, nem halad 
előre a „szekér".

Az eddigiektől eltérően a legnagyobb va- 
daszlétszámú Pest megyében idén a bu
dapesti Magnezitipari Vadasztársasag ül
lői területén lévó Doramajorban. az ide
genforgalmi centrumban rendezik az Or
szágos Vadásznap megyoi rendezvényét 
Létrejött a szervezőbizottság, amely a hi
rek szerint rendkívül gazdag és vonzó 
programot dolgozott ki. amely a résztve
vőkön kívül a családtagjaik számára is 
látványos es szórakoztató élményekkel 
kecsegtet A cél az. hogy minél több me
gyei vadásztársasag ötleteivel, javaslatai
val és tevőleges segítségével járuljon 
hozzá a jeles ünnep sikoreert

A Mezőgazda Kiadó Kft. a nyárra ígéri 
dr. Csőre Pál „A  magyar vadászat törté
nete" című könyvét, amely a maga ne
mében páratlan feladatra vállalkozott, 
enciklopédikus formában dolgozza fel 
az óriási anyagot az őskortól napjain
kig. A megjelenés pontos időpontjáról 
olvasóinkat időben értesítjük.

Országos Hivatásos Vadász Szakmunkás 
Tanulmányi Versenyt rendez az OMVV. 
amelynek zárórendezvényét az Országos 
Vadásznapra időzítik A szakközépisko
lákban máris megindult a készülődés, hi
szen a rangos vetélkedő, a megmérette
tés lehetősége mogmozgatja az ambició
zus fiatalok fantáziáját

Az FM  Vadászati és Halászati Ónálló 
Osztálya dr. Heltay István irányításával 
szakértői csoportot bízott meg az új va
dászvizsga-követelményrendszer kidol
gozásával. Amint megtudtuk, az új 
anyag az eddigieknél nagyobb figyel
met szentel a vadászati tudnivalóknak, 
több gyakorlati vonatkozással, keve
sebb „holt", lexikális ismeretanyag szá
monkérésével. Mindezek - természete
sen - nem a vizsga könnyítését, hanem 
a követelményrendszer korszerűsítését 
és egységesítését jelentik. A kötelező 
tudnivalók számonkérése az eddigiek
nél szigorúbb lesz - igénk az új vizsga
rend készítői.

Bensőséges ünnepségen, közgyűlésen 
búcsúztatták nyugdíjba vonulása alkal
mával Viski Márton hivatásos vadászt a 
börzsönyi Borostyán vadásztársaságnál. 
A több. mmt három évtizede ott dolgozó 
vadőr, szolgálatát édesapjától vette át, 
igy a szakma dmasztiaszerúen öröklő
dött. a vadászok közt méltán népszerű 
családban.

Rendhagyó baráti találkozót rendeztek 
a májusi ózbakvadászat alkalmával a 
cserkeszőlói vadászok. Dr. Albert Nickl 
külföldi vadász törzsvendégünk - aki 
arról is nevezetes, hogy testi fogyaté
kossága miatt tolószékból vadászik, 
igen eredményesen - több mint egy év
tizede jár a társasághoz és a találkozó
ra mindenkit meghívott, akivel a vadá
szat sorén kapcsolatba kerütt. A ked
ves baráti találkozón a vadászok sem 
maradtak adósok, megbecsülésük és 
tiszteletűk jeléül a tagság egyhangú ja
vaslata alapján a Hubertus Kereszt 
mindhárom fokozatával lepték meg a 
„m it sem sejtő" barátjukat.

M EG JELEN IK  HAVI 
A HÓNAP ELSŐ  KED D JÉN
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