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ELFOGULTSÁGOM 
SZÖSSZENETEI

Letagadhatnám, hogy a Vadászati 
Kulturális Egyesület, mim az Orszá
gos Vadásznap kitalálója és szerve
zője érdekelt a Vadgazdálkodási 
Alap minél nagyobb összegének 
megszerzésében. Letagadhatnám, 
hogy a Magyar VADÁSZLAP. az 
Országos Vadászati Kamara, a Füg
getlen Vadász Fórum és még sorol
hatnánk... szintén érdekelt a tisztes
séges pénzelosztásban. Letagadhat
nám, hogy alakulásától kezdődően 
nem értek egyet az Alap kiporciózá- 
sára javaslatot készítő szakbi/ottság 
összetételével. Letagadhatnám, de 
nem teszem.

Nem tehetem, mert úgy érzem, va
lakinek előbb-utóbb ki kell monda
nia, le kell írnia: Uraim, ne nézzék a 
vadászokat hülyének!

Évente mintegy 80 millió forint 
jön össze a Vadgazdálkodási Alap 
számláján. Ez az összeg a magyar 
vadászok által fizetett vadászjegyek 
500 forintos dijából, a külföldi bér
vadászok 1500 forintos vadászati en
gedélyének dijából, valamint a tró
feabírálatok. most már minden köte
lezően lebirálc trófea után fizetendő 
dijaiból képződik. Mivel sosem vol
tam eminens matematikából és hin
nem kell a tájékoztatók hitelességé
ben, nem számolok utána, mennyi
vel lehet több az Alap forrása. 
(Azért úgy „nagyjából érzékelem", 
hogy a magyar vadászok 20 milliót, 
a külföldi bérvadászok a vadászje
gyekért, vadászati engedélyekért leg
alább 35 milliót perkálnak, a trófea- 
bírálatokból minimum 25-30 millió
nak kell az Alap számlájára befoly
nia.) Ebből - Rácz Fodor Gábornak, 
a szakbizottság elnökének tájékozta
tása alapján - mintegy 30 milliót 
költenek a trófeabíráló bizottságok 
működtetésére, 20 milliót a már fo

lyamatban lévő tudományos kutatá- korábbi években befolyt és semmi
sok finanszírozására, 5-6 milliót a lyen cimen ki nem osztott összegek-
nemzetközi szervezetekben való ről talán jobb, ha ezúttal cl is felejt-
részvételre, utaztatásra stb.... és a kezünk, ezeket a pénzeket reméljük
maradék 20 milliót pályáztatják. (A  az FM kamatoztatja.)

Ennyi a bevételekről, nézzük a ki 
adásokat, s legyünk nagyvonalúak, 
ne foglalkozzunk a nemzetközi rész
vételekre tervezett milliókkal, (öröm
mel üdvözölnénk, ha idén is eljutná
nak a magyar szakemberek a világ 
legtávolabbi sarkában megrendezen
dő közgyűlésekre, szakmai találko
zókra, és nincs ellene kifogásunk, ha 
emiatt egy-két hétre kiürül az FM 
vadászati-halászati önálló osztálya.) 
Ne foglalkozzunk a trófeabírálati di
jakkal, amit állítólag úgy állapítot
tak meg. hogy nullszaldós legyen. 
(Legfeljebb azt jegyezhetnénk meg, 
azzal, hogy minden megyében van 
trófeabírálat, a dolog semmivel nem 
lett gazdaságosabb, viszont néhány 
szakembernek teremtettek elfoglalt
ságot.

Szívesen foglalkoznék az úgyneve
zett, „már folyamatban lévő tudomá
nyos kutatásokra" költött évi 20 mil
lióval, amelynek a hasznát még nem 
tapasztaltam, és amelyről eddig csak 
annyit sikerült megtudnom, hogy zö
mében a Lajta-hansági fogoly prog
ram támogatására költik. (A  fogoly 
lett a szent madár, a pályázatok kö
zött öten nyertek azzal támogatást, 
hogy beírták élőhelyének fejlesztését 
vagy tenyésztését. A legizgalmasabb 
ebből a tiszagyendaiak programja, 
ők - ha az írás igaz - 270 ezer forin
tot költhetnek „természetes" fogo
lyállományuk kibocsátására. Bravó.) 
Visszatérve a lajta-hansági fogoly
programra, talán emlékeznek rá, 
már két évvel ezelőtt is érdekesnek, 
mi több felettébb érdekesnek talál
tam ezt a közvadász számára meg
foghatatlan „kísérletet". (Lényegéről 
már lapunkban is olvashattak - a 
szakbizottság elnökének tollából.)

(Folytatás az 5. oldalon)

F I Z E S S E  E L Ő  
A LAPOT

A  lap előfizetési díja egy évre 600 forint. Aki júliusban fizeti be az egész évi díjat, az a kö
vetkező óv júliusáig kapja a lapot. Aki csak az óv hátra lévő hat hónapjára (júliussal 
együtt) fizet elő, annak számára az előfizetési díj 300 forint, amelyet rózsaszínű postai 
pónzfeladó utalványon kérünk szerkesztőségünk címére megküldeni. 1245 Budapest, Pf. 
1209.

Előfizetőink címét számítógépen tartjuk nyilván, ezért kérjük a nevet, címet olvasható
an, lehetőleg nyom tatott betűkkel a feladóvevényre írni szíveskedjenek.



SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

Lelke* Péter. Budapest: ....Lakóhelyem  
tói több mini 70 kilométerre ven a vadászta 
ruletünk. így közöl sem tudok annyit ott töl
teni. amennyit szeretnék Ha lemegyek, ősz- 
szehasoniithatatlan hátrányban vagyok a 
helyi tagokkal, hiszen ók szinte naponta tud
nak információkat gyűjteni arról, hogy mer
re lámák a disznók, hol van vadkár Minden 
alkalommal mondanak valamit, hová üljek, 
hol van a legjobb esely. de eddrg még egy 
egeret sem láttam, pedig vagy a huszadik 
alkalommal szeretném a vadkárt elhárítani 
és legalább egyszer a puskámat elsütni 
Bosszantó ez. annál is inkább, mert jelentős 
összegeket fizetünk ki vedkártérités címén 
Ha e termelő gazdákkal találkozom a kocs
mában. mind csak panaszkodik a tűrhetet
len károkért. Év elO)én, mikor felvettek több 
mint százezer forintért tagnak, nem ezt ígér
ték Én idót. pénzt, fáradságot nem kiméivé 
járok ki. akár egész éjszaka kint ulok. de már 
mindenki rajtam röhög. Sőt. a vadór. akinek 
kötelessége volna megmondani, merre jár a 
vad. a hatodik d>sznóját lövi vadkárelhárítá
son. és engem kért meg a minap is. hogy 
adjam át neki a toretet Azt mondta, a vadá
szathoz szerencse kell. Ezt el is fogadom, de 
ezért ehhez már pofa kell Szóltam a va
dászmesternek. azt mondta intézkedik, és 
azóta ó uh a vadór helyére, akárhányszor be 
akarok imi, a mester mindig leelőz, mert ná
la van a beirókonyv. Szeretném megtudni, 
mit is tehetek, mert ebben a társaságban 
eddig én fizettem a legtöbbet A többiek ré 

iek. annak idején a belépés összege csak 
ormális volt. Mindenesetre nonszonsznok 

tartom, hogy korlátozzák a jogaimat...*

higgye
főként.

ef. agy év múlva már másképp lét/a. 
ént. ha addigra lesz újabb .zö ld fü lű '...

í

Ha ón tel/os jogú tagja a vadásztársaság
nak. akkor ugyanannyi joga van. m int bérki 
másnak. de ez semmitől* arányban nincs 
azzal, hogy m ennyit fizetett A belépési dijat 
a társa sag közgyűlése állapítja meg szava
zattöbbséggel. de ez csak a tagsági jogokra 
és nem a vadászati lehetőségekre vonatko
zik. Nézze, sajnos a közismert vadászirigy- 
ség az oka mindennek Lehet és kötelessé 
gúnk is ellene küzdeni, de sajnos ez em beri 
gyengeség, am ellyel - ha nehéz is - együtt 
kell élni Kétségtelenül, igaz vadászhoz nem 
méltó, szóvá kell tenni, m ert a fogalomhoz 
az is hozzátartozik, hogy a vadászember ön
zetlenül tudjon örülm barátja, vadász társa 
sikereinek, vadászélményének és osztozzon 
a másik felejthotetlen. boldog pillanataiban. 
Bizonyára egy idő után ki is fog ez alakulni. 
Ne feledje, nem régen tag a társaságban, és
- sajnos - a katonasághoz hasonlóan a férfi 
ember egyik rossz szokása a sok közül, hogy 
az első időben próbálgatják, néhányszor 
„ megszívatják ’. M indenütt tiltják az ilyes 
m ii de létező jelenség Nem a belépti dijat 
kell itt em legetni, hanem vannak más lehe
tőségek is Például megegyezni azzal a gaz
dával. aki a legjobban panaszkodik, és oda 
kiülni Ha jelentős a vadkár - am int ir jf a 
siker nem várat magára, különösen nem. ha 
erre ön továbbra is időt fáradságot nem ki
m éI A többire legjobb gyógyszer az idő. és

Csabai Péter, Á ro ktő : .Nem akarom, 
hogy tudja kiről van szó. ezért csak a lég 
szükségesebb információkat közlőm. Tár 
saságunk egyik tisztségviselőjét, aki renge
teget tett a társaságért, öregségében iszo
nyú kör támadta meg Egyre rosszabb az 
állapota, a napokban voltunk nála látogató
ban és könnyeinket nyeltük, mert a halálos 
ágyán is egyre csak azt kérdezte, mi van a 
nevelt fácánokkal, mennyi volt az elhul
lás ... döbbenetes volt mindnyájunknak. 
Igaz. szerény, köztiszteletben álló vadá- 
szembemek ismeri mindenki és csaknem 
mindannyiunkat ő vett fel tagnak. A vadá
szatokon majd mindent tőle tanultunk, 
mert arről voH hires. hogy ha valami nem 
tetszett, rögvest szóvá is tette, tisztessé
ges emberi hangon, de ellentmondást nem 
túróén. Véleményét elfogadta mindönki, 
bárki is volt .civilben*. Szó szerint a társa
ság motorja volt. sokat tett a vadászatok 
kulturáltságáért, az alkalomhoz illő megje
lenésért. hihetetlen érzeke volt a közös va
dászatok élményszerúvé tételehez. Mind
annyian tudjuk, sokkal tartozunk neki. bor
zalmas ma így látni, és mindannyian sze
retnénk valami szép ajándékkal kedvesked 
ni, még életében Mit tanácsolnak? .*

Bizony, nem kis fejtörést okoz az ilyesm i, h i
szen nagyon nagy tapintatra van szükség, 
mert sokszor olyan dolgokba magyaráznak 
egyesek valamit, am elyre a jóhiszemű aján
dékozó talán nem is gondol. Javasoljuk, a 
társaság példamutató viselkedéséért és a 
vadászati kultúra terén kifejtett munkássá
gáért Hubertusz Kereszttel tüntesse ki. Eh 
hez mindössze az kell. hogy a társaság őt 
tagja rövid indoklással kérelm ét írja meg 
szerkesztőségünk cimén a Vadászati Kultu
rális Egyesület vezetőségének ígérjük, a 
helyzetre tekintettel, soron kívül, azonnal in 
tézkedünk.

Csollény Béla, Kecskem ét: . . . .A  kezdet 
kezdetétől a lap előfizetője és lelkes olvasó 
ja vagyok Mindig minden kapott csekket 
befizettem, mégsem kapom az újságot 
Azóta az újságárusoknál vadászom a lapra, 
és az 50 formt helyett mindig egy százast 
adok. mert olyan keveset kapnak árusítóhe
lyenként. Kérem, nézzenek utána, mi lett a 
befizetésemmel?

Sajnálattal közöljük, hogy ön nem szerepel 
az előfizetők között, akiknek nevét, cím ét a 
beküldött befizetési csekk alapján számító
gépen tartunk nyilván így bizonyára rosszul 
emlékszik és a befizetés elmaradt. Minden 
lapszámunkban közöljük a befizetés módját
- 600 fonnt egy évre. rózsaszínű postai utal
ványon - a Vadászlap cím ére: 1245 Buda
pest. Pf. 1209 Ha netán mégis megvolna az 
1994. évre a befizetési csekkje, kérjük fény
másolva küldje be. és így igazolva a befize
tést. a  lapot cím ére megküldjük

Mire szabad vadászni?
özbak (selejt, érett bak csak augusztus l-jétől), vaddisznó, külön 
engedélyre, vadkárelhárítás alkalmával gimszarvasünő, -borjú, 
valamint az egész évben elejthető szőrmés és szárnyas kártevők.

JÚ L IU S
Nyárhó, vagy Szent Jakab hava

Dátum Holdfázis A Nap 
kelte nyugta

A Hold 
kelte nyugta

100 év átlagos 
hőmérséklete 

Celsius fokban

5 Kedd 3 53 1944 1 09 1643 26.5
6 Szerda 354 19 43 151 17.35 26.8
7 Csütörtök 355 19 43 241 18 23 28.8
8 Péntek •  22 37 356 1942 337 1905 27.0
9 Szombat 356 1942 438 1942 28.5

10 Vasárnap 357 1941 544 2015 26.0
11 Hétfő 3 58 19.41 653 2044 25.8
12 Kedd 359 1940 803 21.12 26.1
13 Szerda 400 1939 9.15 21 39 26.8
14 Csütörtök 401 1938 10.27 22 06 27.2
15 Péntek 4 02 19 38 11.41 22 36 27.8
16 Szombat í  212 403 19 37 1255 23 10 27.3
17 Vasárnap 4 04 1936 1409 23 49 27.1
18 Hétfó 4.05 19 35 15 21 — — 27.4
19 Kedd 406 1934 16 27 0 37 27.2
20 Szerda 4.07 1933 17 25 1 32 27.2
21 Csütörtök 408 1932 1814 236 28.8
22 Péntek O  21 16 409 19 31 18 55 3.45 26.7
23 Szombat 4.11 19 30 1929 456 27.1
24 Vasárnap 412 1929 19 58 6 07 26.8
25 Hétfő 413 19 28 20 24 716 26.5
26 Kedd 414 1926 20 49 8 23 27.1
27 Szerda 4.15 19 25 21.13 928 27.4
28 Csütörtök 4.16 19 24 21 38 10.32 27.3
29 Péntek 418 19 23 22 04 11 34 27.2
30 Szombat «  13 40 419 1921 22 34 1235 26.9
31 Vasárnap 420 19 20 23 08 13 34 26.6

A U G U S Z T U S
N y á ru tó , v a g y  K is a s s z o n y  h a va

1 Hétfő 421 1919 2347 1432 24.0
2 Kedd 4 23 1917 — — 1526 24.0
3 Szorda 4 24 1916 0 33 1816 24.5
4 Csütörtök 425 1914 1 26 1701 24.3
5 Péntek 4 26 1913 2 25 17 40 24.1
6 Szombat 478 19.11 330 18.15 23.9
7 Vasárnap •  945 429 1910 438 1846 23.7
8 Hétfó 430 19 08 550 1915 23.6
9 Kedd 432 1907 7 02 1943 23.7

10 Szerda 4 33 1905 8 16 20.11 23.6
11 Csütörtök 434 1904 930 20 41 23.1
12 Péntek 436 19 02 1045 21.13 23.0
13 Szombat 4 37 1900 11 59 21 51 222
14 Vasárnap > 6 57 438 18 59 1311 22 35 225
15 Hétfő 440 1857 14.18 2327 22.5
16 Kedd 441 18 55 15.17 — _ 22.0
17 Szerda 442 1853 1608 026 21.4
18 Csütörtök 4 44 18 52 1651 1.31 21.5
19 Péntek 445 1850 1728 240 21.4
20 Szombat 446 1848 1759 350 21.3
21 Vasárnap O 747 448 1846 18 26 459 21.0

APRÓ HIRDETKS

Baráttá, félautomata sórétes puska. 20-as 
kaliberben eladó. Érdeklődni: hétlön és 
szerdán &-15 őréig a 82/314-362 es telefon- 
számon.

Balga, oldallakatos sörétes puskák. 16-os 
és 20-as kaliberben igényesnek eladó Ér- 
deklódni: 202 4425

Ú i, alig hasznáH MERKEL-16-os kaliberű, 
sörétes vadászfegyver szép kivttelben. bőr
tokkal eladó Érdeklődni: 271-3908 as teiefo 
non. dr. Hatatyák.

Z K K  600-as luxus 7x64es. 4x es Zess 
távcsövei (tok. tisztító) 65 000 Ft-ért eladó 
Érdeklődni: Tatabánya V . Komáromi u. 21. 
fszt. 1., vagy 34/33o-871-es telefonszámon
19 óra után.

M agyar Boek Büchs kaliber 12x7x65R 
céltávcsó 6x40 es négylábas patent szere
léssel. 12/70-es sórétes csópárral. nagyon jó 
tőké pú. kifogástalan állapotban eladó. Mű

szaki vizsga 1999-ig Érdeklődni: (06) 86/343- 
190. 20 óra után.

Keveset használt, nagyon jó állapotú 
erkel 20-as eladó Műszaki vizsga 1999-ig. 

rdeklódni: (06) 86/343 190. 20 óra után.t
M ossberg 500 típusú 12 es félautomata 
sórétes fegyver 3 db csereihetó choke-kal. 
golyós véltócsóvel (brenekkéhez) alig hasz
nált állapotban igényesnek eladó Érdeklőd
ni: (06) 56/375 456 telefonszámon lehet

Belga sörétes 12 k a i. jő állapotban eladó. 
1999 ig műszaki vizsga. Érdeklődni: 42/319- 
915 esti órákban.

Drótsxőrfl magyar vizsla kölykök vadászó, 
kitűnő szülőpártól eladók Érdeklődni: Sere
men). Nagyharsány. telefon: 72/379 632

Kiválóan dolgozó szülőktől, törzskönyve
zett. fúltetovált. május eleji szúletésű. drót- 
szőrű német vizsla kölykök eladók. Csiba 
László. 2911 Mocsa. Petőfi u 81.. telefon: 
(06) 34/349-698

Hannoveri véreb kölykök, díjnyertes és 
vadász szülőktől eladök Érdeklődni: Tóth 
Jözsef. 7631 Pécs. Felső u. 1., telefon: 
72/440 173.

Zárt törzskönyves szülőktől, törzskönyve
zett. oltott, választott hannoven és bajor vé
reb kiskutyák eladök. szülök munkavizsgá- 
zottak. CAC, CAC1B minősítéssel Ugyanitt 
egy 3 éves kan. munkevizsgás. kifogástalan 
munkabírású. CAC. CACIB minősítésű, te- 
nyészszemlés. hannoveri véreb eladó Ara: 
100000 forint. Érdeklődni: Vaskó Imre. 3400 
Mezőkövesd. Mátyás kir. u 64. telefon: 
49/312-403

Szeptem ber végén vadászatra, továbbié- 
nyésztésre 600 db kiválóan repülő fogoly el 
•dó. Érd : tel /fax. 98/316 982. 19 óra után.

A  Diana Vadásxantikvárium készletében 
sok régi vadászkönyv van Régi értékes va
dászkönyvek és mini vadászkónyvtár rész
letre is vásárolható! Kérjen árjegyzéket! M a
gas áron vásárolunk hagyatékból régi va-

dászkónyveket. vadászkönyvtárakat Zsikai 
István. 6900 Makó. Zrínyi u. 34 tel. 62/411- 
561

50 km -re Budapesttől, vadászháznak. er
dészháznak alkalmas 100 m'-es lakóépület 
3600 négyszögöl négyzet alakú - fenyő- és 
akácerdóvel körülvett - jelenleg gondozott 
szóló gyümölcsös öregség miatt eladó. A 
ház a telek közepén, dombtetőn van. Érdek
lődni szombatonként. Szentmártonkáta, 
Vasút sor 47.. Juhász.

Szeptember második felében 6 na
pos utat szervezünk Strassbourg- 
ba (az Európa Tanács városába), és 
a közelében lévő gólya-, vidra-, 
M acaco majom-rezervátumba, ra- 
gadoiórr.adér-telepre. Előzetes je
lentkezés: Benéné. 1 53 33 00 19- 
68. vagy: 260-8271, üzenetrögzítőn 
cfmet. telefonszámot hagyni.



ERŐS SZÖVETSÉGET AKARUNK!
Vadászlap: - ön szerint miért éppen 
• soros elnök nyerte a pályázatot?

- Dr. Palkovics György: - Ma
gam ugyanolyan esélyekkel indul
tam, mint bárki más, a bírálóbizott
ság a szövetség választott elnökségi 
tagjaiból alakult. Minden pályázó
nak ismertetnie kellett elképzelése
it, programját, esetleges pénzügyi 
terveit A  többiekét nem állt mó
domban megismerni, abban csak a 
bizottság volt illetékes, de gondo
lom, a két értékelési forduló alatt 
minden tekintetben alaposan meg
vizsgálták mind a programokat, 
mind a pénzügyi terveket. M ind
ezek után nemigen lehet kétség az 
iránt, hogy talán az én elképzelése
im találkoztak legjobban a bizott
ság tagjaiéval. Magam pedig mind
ezek után csak azt Ígérhetem, hogy 
igyekszem a legjobb tudomásom 
szerint megvalósítani az elnökség 
á lu l díjazott programot.

- Vadászlap: - Miután az eseme- 
nvek után vagyunk, bizonyára nem 
titkosak az elképzelései...

Dr. Palkovics György: - Koránt
sem, sőt meggyőződésem, hogy szö
vetségünk programja ismertetésére 
és magára a szervezetre talán soha 
nem volt nagyobb szükség, mint 
manapság, illetve az elkövetkező 
időkben. Remélem - és erre igen 
jók az esélyek - rövidesen az érdek
védelem megjelenik majd a törvé
nyi szabályozásban is. így annak je
lentősége fokozott lesz. Megtalálja 
végre pontos helyét, szerepét, 
amely során egy-egy szakterület 
művelői törvényesen szabályozott 
módon érvényesíthetik szakmai ál
láspontjaikat a gazdasági fellendü
lés közös érdekében. A  világon 
mindenütt így működik ez, a szak
tudás és tapasztalat nem nélkülöz
hető semmilyen részterületen.

-Vadászlap: - Mintán önnek 
ezen a téren jócskán akadnak jó és
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Az 1991-ben alakult Magyar Vadkereskedelmi Szövetség 
a vadászatszervező, vadkereskedelmi irodák érdekvédelmi 

szervezete. A  szervezet alapszabálya az úgynevezett „soros elnök 
intézményét" irja elő. Egy-egy ismertebb, nagyobb múltú 

és tapasztalatú vadászatszervező iroda vezető munkatársa évenként 
váltotta egymást. A  szövetség elnöksége idén a függetlenített 

főtitkári poszt betöltésére pályázatot írt ki. Az új főtitkárral -  akár 
székfoglalóként -  irodájában beszélgettünk.

puló, gördülékeny, egyre magasabb 
színvonalú kereskedelmi munka. 
Ezért folyamatos kapcsolattartásra 
van szükség a Vám- és Pénzügyőr
séggel, az FM-mel, az NGKM-mel, 
a hazai és külföldi szaksajtóval, 
mert csak így várható el a párbe
széd kialakulása a különböző ren
deletek és törvények alkotóival. 
Közismert ezen a téren is a recesz- 
szió, a vendégkör' csökkenése. 
Mindezek ellen közösen átgondolt 
stratégiára és taktikára van szükség, 
amelyre az egyes irodák külön-kü- 
lön képtelenek. Szeretném felhívni 
a figyelmet az eddig meglehetősen 
elhanyagolt piaci marketingtevé
kenységre, amely csak egységes ar
culattal, közös fellépéssel képes a 
vevőkört stabilizálni.

Vadászlap: - Az utóbbi bizonyára 
sok vadászt érdekel, ha nem is men
nénk a részletekbe, főbb vonalakban 
konkrétan mire gondol?

Dr. Palkovics György: - Talán 
nem a legjobb kifejezés, de jobbat 
egyelőre nem tudok: egyfajta „ka- 
maraszerű” működést szeretnénk 
elérni. Ez végső soron azt jelenti, 
hogy a megbízhatóságnak, szaksze
rűségnek, igazi profizmusnak kell 
megjelennie - megfelelő garanciák 
mellett - azoknál a cégeknél, ame
lyek szövetségünk tagjai. Használ
hatják az emblémánkat, amely úgy 
működne, mint valami védjegy. így 
a külföldi vendégeknek bizonyos 
idő után, meggyőző érv lesz a vá

rossz tapasztalatai, melyek a legfon* 
tosabb feladatok?

Dr. Palkovics György: - Minde
nekelőtt el kell érnünk, hogy a szö
vetség elfogadott partnere legyen a 
terület felügyelő hatóságainak. 
Ilyen módon pedig igen is jelentős 
befolyást szerezzen, a hazai vadke- 
reskedelem érdekeinek megfelelő
en, a szabályok, rendelkezések ala
kításában. Meg kell értetnünk, be 
kell bizonyitanunk, hogy alapvető 
érdekünk az üzleti tisztességen ala

lasztás során. Mindjárt meg is ra
gadnám a lehetőséget, hogy szóljak 
egy igen fontos kérdésről. Az „orv- 
kereskedelem" nekünk legalább 
olyan súlyos gondunk, mint maga a 
közismert orvvadászat. A  kamarai 
jelleg nem adhat lehetőséget a tisz
tességtelen viselkedésre, a vendé
gek, üzletkötők, vadásztatók egy
mástól való elcsábítására és hason
lókra. A  szigorú bel- és külpiacvé
delmi intézkedéseket is nekünk kell 
kezdeményezni, azokra javaslato
kat kell kidolgozni, mert ezek kárát 
szinte naponta a saját bőrünkön 
érezzük. Más ezeket nem fogja 
megtenni. Azt hiszem, ez a vadász- 
tatóknak is jól felfogott érdeke, hi
szen csak így lehet a vendegeket 
megtartani. Hosszú távú üzletpoliti
kát kell folytatni, mert csak így be
szélhetünk tartalmas, értékmegőrző 
vadgazdálkodásról. Biztos értékesí
tési háttér nélkül ugyanis ez nem 
megy. A  mezőgazdaság más, speci
ális ágazatainál tapasztalt rossz pél
dák sorával bizonyíthatók mind
ezek. Úgy vélem, a piackutatás te
rületén is vannak még bőséges lehe
tőségeink. amelyeket egy-egy ki
sebb cég nem tud felvállalni. Ter
vezzük az alapszabály megváltozta
tását, az élethez, a megváltozott kö
rülményekhez igazítását...

Vadászlap: - Hogyan lehet valaki 
a szövetség tagja?

- Dr. Palkovics György: - Egye
lőre egyszerű a dolog. Aki alapsza
bályunkkal egyetért, szívesen lát
juk. Mindenképpen erős, hatékony 
érdekvédelmi szervezetre van szük
ség. Ezért a jelenlegi taglétszámot 
szeretnénk legalább 35-40-re fej
leszteni. Gondolom az összegyűlt 
szakmai tapasztalatokat hosszú tá
von senki nem tudja nélkülözni, aki 
a pályán kiván maradni. Meggyő
ződésem: a jövő útja ez, és nem 
más.

Magyar Vadkereskedelmi Szövetség címjegyzéke
Mavad R t, 1014 Budapest Úri u. 
39 telefon: 155 6715. 115 8270. fax: 
155-6705.
Kettner-Pilis K ft, elnökségi tag: 
Pál Júlia irodavezető. 1024 Budapest. 
Szilágyi Erzsébet fasor 8 1/1., tele
fon: 155 5246. fax: 155-4037. 
M üszi-M ix Kereskedelmi és Va
dászatszervező K ft, elnökségi 
tag: Perjési László ügyvezető igazga
tó. 1027 Budapest. Fazekas u. 29-31. 
telefon: 202-7703. 202 0964 
Vadex Mezőföldi Erdő- éa Vad
gazdaság, elnökségi tag: Balsay 
Miklós igazgató. 8000 Székesfehér
vár. Tolnai u. 5.. telefon: 22/329-421. 
fax: 22/327-525.
Hubertus Agráripari B t  elnökségi 
tag: Baumstark Mihály vezérigazga
tó. 8646 Balatonfenyves. Nimród u. 
U  telefon: 85/381-026. fax: 85/381- 
001 .

Hunturist R t, 1024 Budapest, Re
tek u. 34.. telefon: 136 3916. 115- 
2403. fax: 135-2358.
Hunniavad K ft, etaökségi tag: Ka-

nizsay Gábor ügyvezető igazgató. 
8640 Fonyód. Várhegy u. 14.. telefon: 
85/382-222. fax: 85/361-262.
Stella K ft, Rácz Mária ügyvezető 
igazgató, 1061 Budapest. Liszt tér 5., 
11/5. telefon/fax: 268-0362. 
Hungarovad Szolgáltató és Ke
reskedelmi K f t  Molnár Erzsébet 
ügyvezető. 4024 Debrecen. Blaháné 
u. 5., telefon/fax: 52/324 898.
„Szent Hubertus" Olasz-M agyar 
Kereskedelmi éa Szolgáltató 
K ft  Tibald Béla ügyvezető. 7400 Ka
posvár, Toponári u. 39. telefon/fax: 
82/315-252, vadbolt: 82/318 954

Bólyi Mezőgazdasági Termelő és 
Kereskedelmi R t  Dr. Monostori 
László ágazatvezetó. 7754 Bóly, Ady 
Endre u. 21. telofon/fax: 69/368 088. 
Venatio Hungarica Vadászati és 
Kereskedelmi Kft., Havas Ferenc- 
né ügyvezető. 3529 Miskolc. Perczel 
M. u. 9. telefon: 46/363-144, fax: 
46/361-033.
Trófea Vadászati és Kereskedel
mi K ft, Nagy Csaba ügyvezető. 
7100 Szekszárd, Arany János u. 3.. 
telofon/fax: 74/316-718. 
Észak-Magyarországi Erdőgaz
dasági R t, Kadlicsek János vadá

szati felügyelő. Cserép János vezér- 
igazgató. 3525 Miskolc. Deák tér 1., 
telefon: 46/345-434. fax: 46/345-753. 
Zalai Erdő és Fafeldolgozó Gaz
daság. Feiszt Ottó vezérigazgató, 
8800 Nagykanizsa. Múzeum tér 6.. te
lefon: 93/373-190. fax: 93/310-191. 
Tamás Lajos Vadászatszervező 
Szolgáltató és Kereskedelmi Vál
lalkozás, Tamés Lajos. 7090 Tamási. 
Árpád u. 10. telefon: 74/371-671. 
Hódiana K ft, Keresztes László 
igazgató. 6800 Hódmezővásárhely. 
Ady E. u. 37. telefon: 62/344-179, fax: 
62/344-333.
Zala-Mavad Vadászati és Keres
kedelmi K ft, dr. Fatalin Gyula ügy
vezető igazgató. 8900 Zalaegerszeg. 
Tompa u. 1. tel/fax: 92/312-552. 
Com bick-Budapest Kft.. Pasza 
Ernő ügyvezető. 1052 Budapest. Vá
rosház u. 14. telefon/fax: 266-0222. 
Tanulmányi Erdőgazdaság Rt, 
Ormos Balázs vezérigazgató. 9400 
Sopron. Honvéd u. 1., telefon: 
99/312 080, fax: 99/312-083



SEGÍTSÉG! (Vagyon)MENTÖK!
Túrkeve hallatán - legalábbis va
dászberkekben - manapság sen
kinek sem a híres „kevi birkapör
költ" jut az eszébe, hanem egy 
olyan osztozkodás, amelyre a 
zöldkalaposok között eddig ha
sonló példa nemigen akadt. A  
nyálas történet kilencvenben kez
dődött, amikor az egyesületi tör
vény nyomán már alig hallható
an, de jó l érthetően „felsőbb" sú
gásra „vagyonnevesítésbe” és en
nek alapján új szabály készítésé
be fogtak. Korántsem ment ez si
mán, hiszen végül is a késhegyig 
menő viták során kialakított alap
szabályt csak három évvel később 
fogadta el a közgyűlés. Madarász 
Károly EB-elnök és „h íve i" a v i
tákon olyan alapszabályt terjesz
tettek sorra elő és végül fogadtat
tak el, amely jószerint és nagy vo
nalakban megegyezett a termelő
szövetkezetekével, amelyek akko
riban indultak bomlásnak és 
igencsak gyorsan jogosan, jogta
lanul széthordták, hangyaszorga
lommal. A  harcokban lecserélő
dött a vezetőség, belefáradt a tag
ság, hiszen egy cseppet sem szó
rakoztató reggeltől estig gyűlésez- 
ni és hallgatni órákon át azokat, 
akik a saját hangjukban gyönyör
ködnek. A  józanabbak - hangoz
tatva fenntartásaikat - végül is 
csak olyan kiegészítéssel fogad
ták el az új alapszabályt, hogy 
kérték az ügyészség törvényességi 
felügyeleti vizsgálatát. Ám, hogy 
akkoriban, a rendszerváltás lázá
ban, valaki elolvasta-e a tenger
nyi tervezetet vagy sem, ma már 
senki nem tudja, és miután amíg 
baj nincsen az alapszabály egye
dül a társaságot érdekli. „Jóváha
gyólag tudomásul vették", így tör
vényessé vált, ugyanúgy, mint a 
hozzájuk hasonló több száz má
sik társaságé. Nem a mi dolgunk 
firtatni, hogy a jóváhagyásnak va
jon van-e felelőssége?

Gál András elnökkel és Simon 
György vadászmester-fővadász- 
szal a Kossuth Vadásztársaság 
bérelt irodájában beszélgettünk. 
Az elnök igazi régi-új vadász, 
mert csaknem egy évtizednyi haj- 
tóskodás után került a társaság
hoz és a legnagyobb viharok kö
zött bízták rá a kormányrudat. A 
fővadász huszonkét éve dolgozik 
a szakmában, így azután látott 
már bőven karón varjút, és jól 
emlékszik még azokra az időkre, 
a hetvenes évekre is, amikor a tár
saságnak még jószeri nt egy fillér
je sem volt. Temérdek hivatásos 
vadászi, szakmai és társadalmi 
munkával, nyúlhálózással, őzbak-

és apróvadászat eladásával las- 
san-lassan megerősödtek. Mára 
húszmilliós a társasáé vagyona, a 
biztonsági tartaléka. így azután - 
talán egészen egyedülállóan - 
még ma is 960 forint az éves tag
sági díj, a nyugdíjasok havonta 
30 forintot fizetnek. Hazaviheti 
mindenki a 4-6 nyulát, őszi hétvé
geken a két-három kakast, kijár
hat vízivadra. A  belső „ellenzék” 
egyik prominens tagja egyik év
ben 150 récét mentett ki a vízből. 
Kedvezményes áron vásárolhat
ják az őzhúst, és ha esik disznó - 
és a kiosztott csomagok átvétele 
alapján mindig akadt, amennyi 
kell - szétosztják, és mindenki 
megkapja a 4-5 kilós csomagocs
káját, évente két alkalommal is.

Az elkülönülés, a sokat bírált 
„brigádrendszer" itt is meghozta 
a gyümölcsét. A  múlt februári 
közgyűlésen ugyanis a fentiek 
után mindenkit derült égből vil
lámcsapásként ért a bejelentés: 
Madarász Károly vezérletével 
Katona Imre vadászmester 22 fő
vel kiválik a társaságból, és kérik 
a jussukat a közös vagyonból (a 
csapatban 3 Madarász és 3 Kato
na is akad). Követelésük 13 m il
lió - időnként leértékelt - magyar 
forint. A  24-ből azonban már 
csak 12-nek volt puskája, a többi
ek abbahagyták a vadászatot. 
Egyikük pedig - Isten nyugosztal
ja  - már az örök vadászmezőkről 
„üzent" özvegye jogán. Itt ugyan
is - az alapszabály sajátos értel
mezése és szószólójuk szerint - a 
halállal sem szűnik meg a tagsági 
jog, a részaránytulajdon örököl
hető. Visszalőtt az akkor téesz- 
mintára fogalmazott alapszabály. 
Ha másban nem is, ebben Mada
rász Károly, a már lebontott ter
melőszövetkezet egykori építésve
zetője módfelett jártas volt. Nem
sokára alakítottak is egy új va
dásztársaságot és bejegyeztették. 
A  kellő oda nem figyeléssel jóvá
hagyott alapszabály ugyanis nem 
mondta ki tételesen, hogy a va
gyon csak a társaság feloszlása 
után osztható.

Hosszú volna elmondani mi 
jött ezután, hiszen itt már nem 
babra ment a játék. Megkezdő
dött az alkudozás, kupeckodás, 
A-B-C variáns kidolgozása, fel
szólítások, kollektív ki- és bevo
nulás, ádáz acsarkodás. A  16 900 
hektáros területen 36-an marad
tak és felértékeltették a társaság 
vagyonát független vagyonértéke
lő szervezettel. Megegyezni nem 
tudtak, végül a bíróságon kötöt
tek ki. Mindkét fél ügyvédet foga

dott és így a második tárgyalás 
előtt nagy nehezen sikerült meg
egyezniük. Akkorra már a mara
dék tagságnak az volt a vélemé
nye - akárcsak egy válópernél - 
hogy mindegy milyen áron, de 
mielőbb szabaduljanak meg a kö
vetelődzőktől, mert már belefá
radtak. Ha már lúd, legyen kövér 
mondta erre az ellenfél és benyúj
totta az igényét a terület felére is. 
A  megosztást - mérlegelve min
den körülményt - az első- és má
sodfokú hatóság is kerek perec el
utasította. Különböző - jobb, ha 
nem is tudjuk milyen - számítá
sok alapján a peren kívüli egye
zség csaknem 10 millió forintos 
vagyon átadásáról szólt, amely
nek állítólagos számítási alapja a 
tagságban eltöltött évek száma 
(?). Van ebben Zetor, vadászház - 
több mint hatmilliós belterületi 
ingatlan értékben - és két és fél 
m illió forint készpénz. Nem ké
sett az ilyenkor szokásos feljelen
tés sem. Állítólagos szabálytalan
ságokért az ellenfél feljelentette 
az ügyészségnél az anyatársasá
got. Az „anyázás" nyomán indí
tott szigorú vizsgálatot lefolytat
ták, de nem találtak semmiféle 
szabálytalanságot. Megkapták 
írásban ezt a feljelentők is.

■
-  Régi bölcsesség, hogy a bajban 

összefognak az emberek - mondja 
G ál András - a megmaradt tag- 
ság egy irányba húzza a szekeret. 
Miután magam sem vagyok olyan 
nagyon régen vadász, a fia ta l tag
ság érdekeit vállaltam fel. A jelen
legi teljesítmény a lényeges, nem 
az. hogy egykor valaki mit csinált. 
Most 6500fácán 1100 fogoly. 2600 
réce van a nevelőkben. Mi a társa
ság vagyonát nem magunkra, ha
nem a vadra, a vadászterületre 
költjük. Mindenki azon igyekszik, 
hogy ide csak hozzon, de ne vi
gyen. Azóta mind az IB ülések, 
mind a közgyűlés inkább konstruk
tív ötletbörzék. Jó a hangulat, an
nak ellenére, hogy alaposan kizse
beltek minket. Érdekes, hogy éppen 
a rossz gazdasági működéssel in
dokolták a kiválást, pedig ha az 
lett volna, nem lett volna mit köve
telniük . . .  ■

Nem vagyunk a jog tudorai, le
het, hogy jogos így a nevesitett 
vagyon kivitele. Ez azonban nem 
téesz, az alapszabály - mindegyik 
és téteden  az elején - kimondja 
a vadásztársaság pontos célját, 
amely a kulturált szórakozást je
löli, nem pedig a vagyongyűjtést. 
A  vad pedig - amelyből végső so

ron a vagyon, vagy tartalék kép
ződött - állami tulajdon, amely 
így vásárlás nélkül a zsebbe ván
dorol. Gondolom mindenkiben, 
minden jó  érzésű vadászember
ben óhatatlanul felvetődik a kér
dés: mit tettek ezek a J ó  embe
rek", azonkívül, hogy csaknem 
ingyen vadászgattak önfeledten 
évtizedek óta? Bizonyára senki el 
nem vitatja, hogy az eredményes 
gazdálkodásban, a tartalékok 
képzésében, a hivatásos vadá
szoknak összehasonlíthatatlanul 
nagyobb szerepük volt, mint 
azoknak, akik csak úgy ki-kimen
tek, ha éppen kedvük szottyant.

Bonyolult vadászéletünkben 
sok mindenre nincs pontos tör
vény, rendelet, paragrafus és ta
lán soha nem is lesz, mert a vadá
szatban évszázadok óta egy sor 
kérdést az íratlan szabályok, a va
dászetika és az emberi jó  ízlés 
szabályoz. A  vadászetika alapve
tően azt írja elő, hogy kötelessége 
az embernek - aki vadásznak és 
nem puskásnak tartja magát - ad
ja vissza a természetnek azt, amit 
a vadászat során elvett. Nem csak 
dúvad módra megeszi, megissza, 
magára keni a természet javait, 
hanem arról felelősen gondosko
dik, azzal szakszerűen gazdálko
dik. Többet költ, ha rossz évek 
jönnek, kamrázhat, ha bőséges az 
„aratás” , gazdag a szaporulat. Ha 
őseink a szakadárokhoz hasonló 
módon gondolkodtak volna, las
san felélték volna a természet kin
cseit és ma már itt nem volna 
semmi. Számunkra, akik szeret
nénk még sokáig hódolni ennek a 
nemes szenvedélynek érthetetlen 
ez a mentalitás. Vadászhoz, a ter
mészetet szerető, tisztelő ember
hez méltatlan. Ha pedig a vadá
szat szent dolog - márpedig az - 
akkor arra áldozni kell és nincs 
helye semmiféle güzü módjára 
történő hazahordásnak. Sajnos, 
lépten-nyomon tapasztaljuk, 
hogy a zavarosban halászóknak 
gyakorta gazdagabb a zsákmá
nya, mint azoknak, akik a tiszta 
vizet szeretik. Ez a viselkedés 
azonban előbb-utóbb katarzishoz 
vezet, mert ha mindenki mindent 
hazavisz, vajon mi marad?

Okulva a történteken, a túrke- 
vei Kossuth Vadásztársaság új 
alapszabályon dolgozik, a köz
gyűlés jóváhagyása után be is ad
ják a módosítást. Alaposan meg
fizették az árát, de talán nem ha
szontalan mások számára sem ez 
a rossz álom, amely - sajnos - 
szomorú valóság.

Homonnay Zsombor
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ELFOGULTSÁGOM SZÖSSZENETEI
(Folytatás az I. oldalról)

Csak a rosszindulat és az irigység 
mondatja velem, hogy talán van ne
mi összefüggés a pénz kiutalása és 
aközött, hogy a szakbizottságban 
képviselteti magát a gazdaság föva- 
dásza.

A Duna tévé csatornáján hathe
tenként jelentkező H U BERTU S va
dászati magazin június 14-ei adásá
ban a Rácz Fodor Gáborral készített 
interjúban hangzott el. hogy szinte 
megduplázódott idén a pályázatok 
száma. (Ami szerintem azt jelenti, 
hogy a vadászok, vadásztársaságok

felfedezték a Vadgazdálkodási Alap 
nyújtotta lehetőséget és évről évre 
többen lesznek a pályázók, tehát itt 
az ideje több, eddig csak homályo
san emlegetett célkitűzés pontos 
megfogalmazásának.) A nyilatkozó 
azt is megemlítette, hogy a pályáza
tok birálgatása során a nevezetes 
szakbizottságot „meglepte’* néhány 
pályázat igen magas szakmai színvo
nala, amelyet vadásztársaság nyúj
tott be. Mondjuk, ez a meglepetés 
nem látszik a díjazásban, félmillió 
forint fölé egyetlen vadásztársaság
nak sem sikerűit föltomáznia magát. 
Bezzeg I milliót szakított magának

az OMVV, méghozzá - ha az irás 
igaz - az árpádhalmi és talán a hen- 
cidai fácántelep állategészségügyi 
helyzetének korszerűsítésére. Igen, 
T. Vadászok - arról a most már csak 
két fácántelepről van szó, amelyet az 
„átkosban" hozott létre a vadászszö
vetség, amelyek a szövetségnek fize
tett tagdíjakból, a vadászok-vadász
társaságok pénzéből épültek, ahol 
közvadász nemigen vadászhatott, 
mert a protokollvadászatok céljait 
szolgálták, és ahol manapság külföl
diek bérvadásztatása is folyik. Kor
szerűsítsük hát ezeket a bennünket 
szolgáló telepeket! (Bocsánat, azt

már megint elfelejtettem, hogy az 
OMW-nek van képviselője a szak- 
bizottságban, Pechtol János szemé
lyében.) Kiszivárgott hírek szerint 
ezen az egyetlen témán volt nagy vi
ta a szakbizottság többfordulós ülé
sén, de Pechtol jól lobbizott, igy a 
szavazás az OMVV javára dőlt cl. 
(Mert minden bizottságban érdemes 
lobbizni még egymás között is, ha ti 
megszavazzátok, amit én kérek, én is 
megszavazom, amit ti kértek. A do
log igy működik.) S ha már a szakbi
zottságnál tartunk, változatlan a vé-

(Folytatás a 23. oldalon)

NYERTES PÁLYÁZATOK ÖSSZESÍTÉSE
(VADGAZDÁLKODÁSI ALAP)
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1/94. Bajai Szakszervezeti Ve. Baja Fogolytelepites beindítása és apróvad-élóhely javítá 44/94. Dr. Nagy Emil. GATT, A privatizáció és a szerkezetváltás hatása a hazai vad-
sa a Bajai Szakszenezeti Vt haszonbérek területen 400 Gödöllő gazdálkodásra és v adászatra 200

2/94. Apaj-ürbőposziai Vt_ Fogolyprogram 45/94. Balazs István. Budapest Vadgazdálkodás c  jegyzet, kiadvány Vadállomány -
Odaadd 500 becslést módszerek, kiadvány. Hogyan lehet vadász 111 kiadv.

3/94. Bükkalja DIÁNA VT. Amót Aprósad élőhely -fejlesztési program 100 és vadászterület-tulajdonos? 100 hitel
4/94. ÉVIG VT, Tápióbicske Vadászható vadfajok élőhelyének megőrzése és fej 47/94. Dr. Bartha Dénes. Sopron A magyar erdészeti irodalom bibliográfiája 1964-

lesztésének támogatása 150 1990-ig c. kiadvány megjelentetése 100
5/94. Kev érmes-lök őshaza VI.. Vadon éld és vadászható állatfajok élőhelyének növe 48/94 Orosz, Sándor. Budapest Erdészettör!érveli Közlemények és az Országos Érdé

Ke* enne* lése 300 szeri Egyesület Erdészettőrténeti Szakosztálya Körié
6*94 VÁRAUA VT.. Gyula Az élőhely javkása érdekében a Vt. haszonbérek va- menyeinek nyomdai költségei 50

daszterületm lesó csatornarendszer vízzel való ellátása 200 49/94 Magyar Mg. Muzeum, Bpest Szerkesztési, fotózási és fordítási díj, nyomdai költsé
7/94. Dunaveoei KOSSUTH Vt.. A vadászható állatfajok élőhelyének, valamint termé gek kiadványok megjelentetéséhez 200

Duruvecse szetes állomány ának megőrzése, védelmé és fejlesztése 250 50/94. Nimród Vadászujság Vadászkönyv megjelentetése 509 hitel
9/94 Miskolc Hfaipari Vt, Miskolc Az őz életkörülményeinek javítása 100 51/94 Nimród Vadászújság Nimród Vadászújság működtetése 900
12/94. Kisdunai Aranyfácán Vt, fclóhelyfejlc'Ziés. különös tekintettel egy gazdálkodá 53/94 Magyar Mezőgazdaság Kft Szakmai ismeretterjesztés hozzájárulása

Duna haraszti si egység természetes vízlelőhelyének pótlására 100 Bp 250
13/94. Bauxitbányász Vt, Tapolca A Tapolcai medence komplet elóhely fejlesztésének 54/94. Mátra Múzeum, Gyöngyös Vadászati Kiállítás - Honfoglalástól napjainkig He

támogatása 250 ves megye vonatkozásában 300
14/94. Petőfi Vadásztársaság. Vadászható állatok élőhelyének, valamint természetes 51/94. DUNATÉVÉ Hubertus Vad Tv-műsor támogatása

Pitvaros állományának megőrzése, védelme, fejlesztése a vt Magazin. Budapest 300
területén 160 59/94. OMW. Bpest A fácántaitás állategészségügyi helyzetének korszerű

15/94, Dózsa Vt, Törőtszcnüniklós Élőhely fejlesztés 240 sltése 1000
16/94. Báthon István V I, Víznyerő létesítmények létrehozása 60/94. Pest m FM Hív, Bp. A radikális állominyapasztás hatása a börzsönyi glm

Nyíregyháza 200 szarvas-állományra 200
17/94 Solyom Vt. Székesfehérvár Vadászható állatfajok élőhelyének, valamint termé 67/94. Zala m. Vadászszőv,

szetes állományának megőrzése, védelme, fejlesztése. Zalaegerszeg helyének fejlesztésére tervezett beruházás támogatása 100
A vadgazdá'kodás fejlesztése, valamint a vad védel 68/94 Zalai Erdészeti és Faip R t, A ó lai gímszarvas élőhelyének védelme, illetve élő
mét szolgáló kutatási feladatokhoz megfigyelési ered Nagykanizsa hely-fejlesztésére tervezett beruházás támogatása 100
mények, adatgyűjtési információ szolgáltatása 150 69/94. Hermán O. Mg. Vadgazdasági tenyészt ótelep. fajUgyújtemény kiala

11/94. Ocsai Egyetért** Sport Vt, Élőhely fejlesztés Szakkózépisk-. Szombathely kítása, vadgazdasági gyakorlókért megkezdett fejlesz
Bp 150 lésének (beruházás) befejezése 200

19/94. Nagyuénási Petőfi Vt, Élőhelyfejlesztés 70/94. SEFE Vadg. Tanszék, Sopron Nemzetközi Erdészeti Szakmai Verseny Alapítvány 100
Nagyvénás 500 72/94. Dr. Palotát Gábor DATE, A vadgazdálkodási témakörökben eredményes mun

21/94. Poviái Szakszervezeti Nimród A vadászható állatfajok (nytl. fácán, óz) élőhelyének. Debrecen kát végző TDK konferencián sikeresen szereplő hall
Vt, Abooy valamint természetes állományának megőrzése, vé gatók különdíjbaa részesítése, valamiét külföldi ta

delme. fejlesztése 300 nulmányúton és két konferencián való részvételük tá
22/94. Bársony lm  in Vt. Vizes élőhely fejlesztés mogatása 40 .

Szabadszállás 130 76/94 Békés m. Vadászszőv. Vadászható állatfajok élőhelyének fejlesztése
23/94. Kun«4gi Dózsa Vt, Természetes fogoly állomány kibocsátása Békéscsaba 1100

Tiszagycnda 270 71/94. GATE-VOKÁ. Gödöllő Vadbiológiai. Vadgazdálkodási alapismeretek. Vad
24/94. Bodrog V t, Sátoraljaújhely Vadászható aprovad (fácán, mezei nyál) élőhelyének. egészségtan tantárgyak bevezetése 250

valamint a természetes állományának megőrzése, vé 79/94. GATE-VOKÁ A fácángazdálkodás fejlesztési lehetőségeinek vizsgá
delme és fejlesztése 200 lata Jász-Nagykun-Szolívok megyében 400 + 500

25/94. 1H

Környezeti nevelés - műveltségi terület - indokoltsá 31/94. GATE-VOKÁ Védelmi és gazdálkodási koncepció kidolgozása a
Szolnok ga. bevezetésének halaszthatatlansága 500 • magyarországi vadállományok genetikai készleteinek

30/94. VADEX Mező/Wdi Rt A „Bárándr vadászerdő élőhelyének megtartási és to és értekeinek megőrzésére 300+560
Soponvai Erdészete. vábbfejlesztési munkálatai a fácán, mint az ott élő fő 82/94. GATE-VOKÁ Vaddisznóálloaiány paraziiológiai felmérése 400 + 400
Székrsfehénir vadfaj érdekében. Komplex természet- és vadvédelmi 84/94. Mezőgazdasági Kiadó. Bp. Dr. Csőre Pál A magyar vadászat története c. kiad

lehetőségek biztosítása a soponya bárándi vadászte • vány megjelentetése 1100 hitel
rület fövenypusztai térségében 250 88/94 Rakk Tamás, Herend A vadász is ember c  novelláik ötét második kiadása 1000 hitel

31/94. Füzesabonyi Állami Fogolytenyésztés, szaporítás és az élőhelyek javítása 89/94. TAEG Rt, Sopron Tanvadászkertlet létesítése 200
Gazdaság a természetes állapotok visszaállításának érdekében 600 90/94. Nimród Vt,

34/94. Délalföldi Erdészeti Rt, A DALLRD RT. Gyulai územi vadksztertllctenek Hajdúböszörmény szttes állományának megőrzése, védelme, fejlesztése 300
Szeged ökológiai vtzpótlásá 200 92/94. Tolna m. Vadászszőv, Tolna megyei Vadász Híradó c. lap megjelentetése.

35/94. Zempléni Környezetvédelmi Nagy ragadozók (hiúz, farkas) élőhelyeinek, szokásai Szeiszárd Előadássorozat apró- és nagyvad élőhelyének megte
Egyesület. Sátoraljaújhely nak felmérése, hatásuk az élőhelyt környezetünkre. remtése címmel 60

különös tekintette) a najvvadallomanyra (Magyaror 94/94 Tit/aláj Vt. Péfy őshonos vadfajok fejlesztése 300
szág. Zempléni hegység) 250 95/94 Duna menü Apróvadas Vt, Fogolyélőhely -fejlesztés

36'94. Magyar Fotóművészek Nagygyőrgy Sándor fotóművész életmúalbura Rácalmás 300
Szövetsége. Budapest kiadása 100 hitel %/94 Magyar Mg. Múzeum, Bpest Nemzetközi Agrártörténeti Bibliográfia XVII kötet 100

41/94. Vadászati Kulturált Magyar Vadászlap támogatása 97/94 Északraagyírországi Vadász Hírmondó kiadvány
Egyesület 600 Vadászjzövetség. Miskolc 100

42/94. Homonnay Zsombor, Bpcsl Elvtársi vadászatok c. könyv megjelentetése
43/94. 1994. évi Vadásznap Szenező Országos Vadávznap megszervezése

Bizottsága. Bpest 2 500 ÖSSZESEN: 20457
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A kapu nyitva áll, csak be kell lépnünk...
Magyarországi tartózkodásáról és 
szakmai programjáról tartott sajtó- 
tájékoztatót 1994. május 30-án dél
előtt a Földművelésügyi Minisztéri
umban dr. Yves Lecocq úr, az Eu
rópai Vadász-Szövetségek Szővetsé-

fének (FA C E ) elnöke. Lecocq úr a 
öldművelésügyi Minisztérium, az 

Országos Magyar Vadászati Véd
egylet és a N A T U R EX PO  Iroda 
meghívására és vendégeként töltött 
néhány napot Magyarországon.

A  szervezet, amelynek képviselő
jeként érkezett, 6,5 millió vadászt és 
19 tagországot tömörít. Bár sok or
szágban nem egy szövetség műkö
dik, az Európai Vadász-Szövetsé
gek Szövetségében mindig az adott 
ország országos szövetsége kéri tag
felvételét. A  szervezet nem kor
mányzati szervként működik. Tevé
kenysége koordinatív, elsősorban a 
természeti erőforrások megőrzésé
re, a biológiai sokszínűség fenntar
tására irányul. A vadászat és termé
szetvédelem nemzetközi szerveze
teivel kapcsolatuk rendszeres, azok 
munkájában tevékenyen részt vesz

nek. Nem céljuk egységesíteni a va
dászatot és természetvédelmet, hi
szen minden országnak megvan a 
maga vadászati hagyományrend
szere, etikája és kultúrája. Ezért a 
vadászoknak ebben a tekintetben 
speciális feladatai vannak. Magyar- 
ország jelentkezését a nemzetközi 
szervezetbe régóta várják. Lecocq 
úr külön örömét fejezte ki, hogy itt- 
tartózkodása alatt kapta meg az Or
szágos Magyar Vadászati Védegylet 
felvételi kérelmét. Magyarországi 
tartózkodásának kiemelkedő prog
ramja volt az FM  Vadászati és Ha
lászati önálló Osztálya és a Jogi 
Főosztály munkatársaival a vadá
szati törvényalkotással kapcsolatos 
sarokkérdések áttekintése. Lecocq 
úr egyértelmű állásfoglalását fejez
te ki abban a vonatkozásban, hogy 
az erdőgazdálkodás, a természetvé
delem és a mezőgazdálkodás ellent
mondásait kizárólag a földtulaj
donhoz kötött vadászati jog oldhat
ja. Felhívta a figyelmet a francia 
vadászati törvény és hatósági rend
szer tanulmányozására, mivel véle

ménye szerint jelenleg ez a legjob
ban működő európai rendszer.

Lecocq úr a magyarországi ta
pasztalatai és a N A T U R EXPO  Iro
da képviselőivel folytatott tárgyalá
sai után hazaérkezésekor javaslatot 
tesz a FA C E Igazgatótanácsának ar
ra vonatkozólag, hogy a szervezet 
1996-ban részese legyen a Világkiál
lítás keretében megrendezésre kerü
lő nemzetközi természetvédelmi és 
vadászati kiállításnak. A részvétel 
formájára vonatkozóan szeptember
ben döntenek. Örömmel adott tájé
koztatást arról is, hogy találkozott 
minden magyarországi érdekképvi
seleti szervezet vezetőjével, amely
nek során a szervezetek tevékenysé
gével külön-külön is megismerked
hetett. A megbeszélésen jelen lévők 
támogatták Magyarország jelentke
zését az Európai Vadászok Szövetsé
gébe és elfogadták azt, hogy hazán
kat az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet képviselje.

Szakmai program keretében al
földi és dunántúli vadászterülete
ken ismerkedett a magyar vadgaz

dálkodás sajátosságaival és a szak
emberek munkájával. A sajtótájé
koztatón részt vett Bánffy György, 
az Országos Magyar Vadászati 
Védegylet elnöke, és megerősítette 
azt, hogy a Szövetség nevében átad
ta Magyarország jelentkezését a 
nemzetközi szervezetbe. Hasonló
képp arról is biztosította Lecocq 
urat, hogy az országos szövetség is 
azon az állásponton van, hogy a 
földtulajdonhoz kötött vadászati 
jog az alapja az új vadászati tör
vénynek. Lecocq úr az újságírók 
kérdésére elmondotta, hogy jómaga 
igen régi vadász. Végzettsége állat
orvos, amelyet a jelenlegi különle
ges feladataiért több mint egy évti
zede abbahagyott. Ma is az állatok 
szeretete, védelme és óvása legfőbb 
feladata. Legkedvesebb vadfaja az 
őz és a vaddisznó. Elmondotta 
még, hogy a FA C E szakmai anya
gokkal, tanulmányokkal, egyéb in
formációkkal szívesen nyújt segítsé
get a törvényalkotáshoz, képzéshez.

I. M .

A VADON ÉLŐ ÁLLATOK ÉS A TÁRSADALOM
Nem mindennapi témájú vadászat
tal kapcsolatos tanácskozásra ke
rült sor 1994. június 8-10. között 
Strasbourgban, az Európa Parla
ment székházában. Az Európa Ta
nács kezdeményezésére a Nemzet
közi Vadászati és Vadvédelmi Ta
nács szervezésében és közreműkö
désével, valamint a francia megyei 
vadászszövetségek részvételével és 
jelentős anyagi támogatásával első 
ízben tanácskozott a vadon élő 
állatok és a társadalom kapcsolatá
ról 18 ország 109 képviselője.

A  téma fontosságát mi sem jelzi 
jobban, hogy a több mint 30 tagor
szágot tömörítő Európa Tanács 
Természetvédelem Szabályozásáért 
felelős vezetője, Jean Ribaut úr nyi
totta meg a tanácskozást és mindvé-

R'g jelen volt Nicolas Franco úr, a 
emzetközi Vadászati és Vadvédel

mi Tanács nemrég Magyarországon 
járt elnöke is. Az Európa Tanács 
már a 60-as évek elejétől kezdve 
fontos szerepet játszik a természet- 
és vadvédelemben és most a vadá
szokhoz fordult azzal a szándékkal, 
hogy bevonja őket nemzetközi 
programjai megvalósításába. A  ta
nácskozás nem hasonlított semmi
lyen egyéb vaddal, biológiájával, 
etológiájával kapcsolatos tudomá
nyos konferenciához. A  probléma 
felvetése a különböző szociális, kul
turális és gazdasági szinten lévő tár
sadalmakból, végső soron az em
berből indult ki. Európa és szinte a 
Föld minden országában végbe
ment gazdálkodási és technikai vál
tozások törvényszerűen hozták ma
guk után a növény és állatvilág faj- 
gazdagságának csökkenését. Hiába 
az újra erdősítés, az évente ismétlő
dő agrártevékenységgel az öko
szisztémák összetétele megváltozik.

A  csökkenés megállításában, a sza
bályozásban az értékek megőrzésé
ben a vadászoknak különös felelős
sége van, hiszen ősidők óta ez a te
vékenység volt az első, és azóta is 
megőrzött kapocs az ember és állat 
között. A  jelenkor társadalmaiban 
a vadászat szerepe megváltozott. 
Tudatos, tervszerű tevékenységével 
gazdálkodási kategóriává lépett 
elŐT A vadászat folytonossága egy
ben az élővilágról szóló ismeretek, 
folyamatok átadását is jelenti. 
Ezért kiemelkedő szerepe van ab
ban. hogy tapasztalatait, tudását to
vábbadja azoknak is, akik a vadá
szaton kívül élnek, kilépve ezzel a 
zártság, esetenként a misztikum vi
lágából. Vadászati felelősségénél 
csak az a felelőssége nagyobb, ami
kor a különböző állatfajok létszá
ma akár a vadászat, akár egyéb kör
nyezeti tényezők miatt úgy lecsök
kent, hogy védelemre, tudatos sza
porításra, telepítésekre van szük
ség. Ez esetben teljesen mindegy, 
hogy ragadozó madárról, gólyáról.

vidráról, túzokról, medvéről vagy 
hiúzról van szó. A vadon élő álla
tok határokat nem ismernek, ezért 
minden nemzetnek egységes fele
lőssége van.

A tanácskozást több, a vad és az 
ember viszonyával foglalkozó, szo
ciológiai előadás vezette be. Elő
adás hangzott el többek között a 
spanyolországi vadászati módok
ról, kultúráról, etikáról, amely je
lentősen eltér a magyarországi gya
korlattól. Megdöbbentő volt halla
ni azt az emberfeletti munkát, 
amelyről dr. Zykov professzor, a 
Moszkvai Tudományom Akadémia 
professzora számolt be. Nevezete
sen több mint 3000 Nyugat-Euró- 
pában meggyűrűzött, de Oroszor
szágban elejtett vagy befogott vo
nuló madár tudományos feldolgo
zásának körülményeit ismertette.

Külön kiemelt téma volt a vadá
szati oktatás, képzés, hasonlóan a 
nyilvánosság rendszeres és infor
matív jellegű tájékoztatása, az ifjú

ság természeti ismeretekre való ne
velése. Nem érdemtelen megemlíte
ni, hogy Finnországban még a haj- 
tóknak is vadászvizsgát kell tenni
ük.

Az Európa Parlament képviselő
je messzemenően hangsúlyozta, 
hogy a nemzetközi szervezeteknek 
rendkívül fontos feladata az, hogy 
a különböző országok vadászati 
szokásait, kultúráját, oktatási prog
ramját a tagországok megismerjék. 
Ilyen információkkal a különböző 
társadalmakban a vadászat és az 
ember között fellépő feszültségeket, 
ellentéteket oldani lehet.

A tanácskozás mindvégig kerek
asztal jellegű beszélgetés volt, bárki 
kifejthette nézetét a témával kap
csolatban.

A  tanácskozás utolsó napján a 
részt vevők gólyarezervátummal, 
vidratenyészettel, ragadozómadár- 
röptetéssel, a makákó majmok éle
tével és az állatok élőhelyét biztosí
tó kis rezervátumok oktató és tudo
mányos tevékenységével, szerveze
tével ismerkedtek. A megismert 
rendszerek hű példái voltak annak, 
hogyan lehet a természetvédelmi 
programok és kutatások folyamatá
ba aktívan bevonni az embert.

A  tanácskozást Nicolas Franco 
úr, a C1C elnöke azzal zárta, ha 
minden országban minden vadász 
csak 4 nem vadász embernek beszél 
a természet szeretetéről, szépségei
ről, a vadászat szerepéről, feladatá
ról, akkor a tanácskozás nem volt 
hiábavaló.

Lehet kezdeni, itthon is.

Benéné dr. Ignácz Magdolna
országos vadászati főfelügyelő 

FM  Vadászati és Halászati 
önálló Osztály
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A referenciaterület hírei
Manapság korántsem számit ritka
ságnak. ha a bérbeadó azonnali ha
tállyal felmondja a bérletet. Termé
szetesen, az ilyen esetben - tekin
tettel a mindkét fél által aláírt két
oldalú haszonbérleti szerződés sze
rint. amely részletesen rögzíti a jo
gokat. kötelezettségeket - a PTK- 
ban rögzítettek az irányadók, és ha 
a felek között vita támad, a bíróság 
dönt. Egyébiránt a szerződés hatá
rozatlan idejű, a felek számára hat
hónapos minimumot ír elő. A jogi 
helyzet annak ellenére, hogy a szak
embernek teljesen egyértelmű, a va
dász számára meglehetősen kusza, 
mert ahány állásfoglalás, annyiféle, 
nem is szólva a különféle értelme
zésekről. Az már viszont sokkal ér
dekesebb, hogy a március 5-ére be
terjesztett lelövési terv jóváhagyása 
lapzártáig sem érkezett meg. A me
gye felügyelője a felettes szervre hi
vatkozott, a húzódás oka az azon
nali hatályú (május 20.) felmondás. 
A harmincnapos válaszadás - elvi
leg - április 5-én járt le. akkor vi
szont még senki nem mondott fel 
senkinek. Szemben áll ezzel a me
zőgazdasági vadkár elhárítására ki
adott 15 darabos ünő-, borjúlelövé- 
si külön engedély. Végtére is az élet 
nem állhat meg, a megkötött vad
kárátalányokat, eseti károkat ki kell 
fizetni. A magángazdák kárait meg
szabott határidőig meg kell téríteni, 
nem lehet arra hivatkozni, hogy 
most éppen a jogi helyzet értelme
zése folyik. De magát a vadkárelhá
rítást sem lehet halogatni. a védel
mi intézkedéseket folytatni szüksé
ges. bárki bármennyi ideig rágja a 
gittet.

Véleményünk szerint akármi tör
ténik. a vadgazdálkodást addig is 
kötelességünk a legjobb tudásunk 
szerint végezni, hiszen a vad nem 
tehet semmiről. Kilenc új dagonya 
készült el. A homlokrakodó géppel 
mintegy másfél méter mélyre ki
szedtük az agyagos főidet, amelyre 
felteritettük a 14 x 14 méteres feke
te fóliát (nagyjából ekkora volt a ki
szedett felület is). A rakodógép ez
után egyenletesen, mintegy 50 cen
timéteres rétegben visszarakta az 
agyagot, amelybe 50 kiló sót kever
tünk. majd a területet elsimította.

Ezt követően a növényzetmentes 
teljes .területet lucernával bevetet
tük. így a mesterséges dagonya 
mintegy 10x10 méteres, amelybe 
egyelőre lajttal hordjuk a vizet a 
szükségletek szerint, de rövidesen 
három helyren elkészül a szélkerék. 
Annak céljából, hogy a vad - első
sorban a disznó - mielőbb odaszok
jon, a körben álló fákat egy kül
földről hozott nyersfakivonat-kon- 
centrátummal mintegy másfél mé
ter magasan végigkentünk. Minden 
dagonya mellé új sózó került. Be
vált egy új és bízvást ajánlható disz
nócsalogató trükk is. Egy másfél 
méter magasra felkötött műanyag 
vagy fémkosárba - amely lyukain 
legalább az ujjunk átfér - a majd 
minden területen eldobált zsigere- 
ket helyezzük. így a disznó nem éri 
el, nem tudja elhurcolni, azonnal 
fölfalni, hanem „illatával", lecsur- 
gó tevével és a földre pergő csont
kukacokkal egyfajta „önetetőként" 
működik. Valamit mindig talál ott a 
disznó, róka. izgatja a „fantáziá
ját", érdekli, a szag miatt turkál, de 
belakmározni nem tud. Ezért aztán 
rendszeresen újra és újra fölkeresi a 
helyet, és addig sem jár ki a mező
gazdasági területekre, főként ha 
szórókon, vadföldeken talál is vala
mit. Fzeken a helyeken a vadászat 
tilos.

A 31 hektár vetett vadföldön a 
borsós-zabos-napraforgó vált be a 
legjobban. Jól sikerült az apróvad
nak vetett cirok és köles is. Annak 
ellenére, hogy igazán jó. esős tavasz 
és kora nyár volt, a külföldről be
hozott évelő takarmánykáposzta, 
amelyet sok szakember az Ücker- 
mann-könyvekből talán ismer, 
igencsak g>éren kelt. bár az a kevés 
júniusban jól megugrott. Miután a 
vetőmag ára meglehetősen borsos 
volt, megpróbáljuk magtermőnek 
meghagyni, még ha mégoly ritka is. 
Miután csaknem 13 hektárt vetet
tünk belőle, talán lesz annyi, 
amennyivel érdemes újrakezdeni.

Egy gazda nagyobb kukoricatáb
lájában - mintegy két hektárt - úgy 
kitúrták a disznók, hogy a tulajdo
nosnak a darabot újra kellett vetni. 
Sajnos - annak ellenére, hogy min
den éjjel ült valaki rajta puskával, a

károsítás ugyan csökkent, de nem 
szűnt meg. Fodrászoktól összegyűj
tött emberi hajjal szórtuk körbe, de 
a nyomokat vizsgálva eső után 
megállapítható volt, hogy a 
szarvasok átváltottak, egy malacos 
koca pedig alaposan megtúrta az 
újra vetett kukoricát is. A BEFAG- 
tól kaptunk egy újfajta kis zsákok
ba, zsinórra köthető illatozó vadri
asztót, amelynek kipróbálása folya
matban van.

A közelmúltban vásároltunk egy 
platós és egy körablakos új UAZ te
repjáró gépkocsit, amelyet gázüze
műre állítottunk. A gondot egyelő
re az okozza, hogy a környéken 
még egyetlen üzemanyagkútnál 
sincs gáz, még a rendkívül nagy át
menő forgalmú Győrött sem. így

flázkonténert rendeltünk a tanko- 
áshoz, amelynek a helyszínre szál
lítását rövid határidőre vállalták. 
Tervezzük a gépkocsik pontos fo-

fyasztási. üzemeltetési tesztelését, 
özlését, ehhez azonban az kell. 

hogy a konténer mihamarabb meg
érkezzen.

A hazai bérkilővő vadásztársasá
goknak fölkínált lehetőségre ko
rántsem volt akkora érdeklődés, 
mint amilyenre számítottunk. 
Mindezekből kénytelenek vagyunk 
arra következtetni, hogy a „bérkilö- 
vők" jószerint mindent szeretné
nek, csak fizetni nem. Mindössze 
két társasággal kötöttünk szerző
dést, azok - saját beosztásuk szerint
- mindennap rendesen kijárnak. 
Ha valaki kiszámolja, hogy ha egy 
felvezető hivatásos vadásznak - 
váltásokkal - minden nap hét órá
tól a helyszínen kell lennie a kilenc
ven napon át, hát minden ez, csak 
éppen nem bombaüzlet. A szerző
dés szerint a lesbérlet 30 000 Ft, így 
a napijegy nem sokkal tébb mint 
300 forint Hogy ez sok, vagy kevés, 
döntse el az olvasó. Mindenesetre 
ezen a területen egy hektár vadász- 
terület bérleti joga 615 forint, és eh
hez jönnek a költségek. A májusi 
őzbakidény alatt bérvadászok 15 
bakot ejtettek, amelyek közül csak 
egy volt 350 grammosnál nagyobb, 
a többi úgynevezett alapáras, há
rom gombnyársas.

(Folyt, köv.)
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HÚSPIACI 
KÖRSÉTA

Piacgazdaságban az ember a/l hinné, 
jó ha több helyen megkérdezi. meny
nyiért veszik meg a portékáját, és aki 
a legtöbbel fi/et, annak adja. termé
szetesen akkor, ha valóban kurrens 
áruról van szó.

Nos. ez a világon mindenütt igy 
működik, kivéve nálunk, pedig 
amint már arról irtunk - a vadhú
sügyben ugyancsak jó  a helyzet, a ve
vők egymásra licitálnak. Az már 
azonban egyfajta helyi specialitás, 
hogy valami olyan szakzsargonnal 
beszélnek, amelyet talán maguk sem 
értenek. Piacgazdaság ide. vagy oda. 
egyszerűen nem mondják meg az át- 
vételi árakat, hanem beszélnek ala
párról. felárakról, egyedi szerződé
sekről. tól-igról. csak éppen arról 
nem. amiről kérdezik: a lőtt vad ki
lónkénti átvételi áráról. Le nem imák 
semmi pénzért. Meg ma is függ attól 
például, hogy melyik szektor kínálja 
az árut. az állam i többet kap. a társa
sági kevesebbet, fittyet hányva min
denféle szekiorxmlcgességnek. Az 
úgynevezett felár kilónként 20-tól 
akár 80 forintig is (erjed, így egyálta
lán nem mellékes. Van továbbá sze
zonár és a szállítási költségtérítés, 
amelyet a társaságnak utalnak és a 
gazdasági vezető dolga, mikor, kinek 
és mennyit fizet. Nem ritka az olyan 
eset, hogy az átutalási időket figye
lembe véve már többször emelték a 
benzin árát, mire a beszállító meg
kapja. Például Pest megyében az 
egyik cégnél a szarvas ( I.  osztály) ala
pára 110 forint (őz: 320). F.rrc jön a
20 forintos felár és a 18 forintos ki
lónkénti szállítási költség. Akad 
azonban, „a k i" külön engedélyre szé
pen lőtt únöért kilónként 200 forintot 
is kap. A  különbség - ahogy mond
ják - nem semmi. Természetesen a 
szabadáras termékeknél mindenki 
annyiért ad-vesz, amennyiért akar. 
Csakhogy... itt mintha valamiféle 
fordított reklám működne. Sem a 
többel, sem a kevesebbet fizető vevő 
a világért el nem mondja az eladó
nak. hogy végtére is mennyiért vásá
rol. K i tudja már egy szerződéskötés, 
döntés előtt, hogy valam i mihez ké
pest olcsó, vagy drága? Ezzel szem
ben egyre rosszabb a kínálat, csök
ken a vadászzsákmány, évente leg
alább húsz százalékkal. Ha még eh
hez hozzátesszük akár a bőrünkön 
érzett, akár a hivatalos inflációt, a ki
esés nem pótolható felárakkal, vagy 
egyéb csábeszközökkel.

S'bkan talán lebecsülik a vadhús
ból származó pénzt, de a bérvadá
szatból származó föl-le ingadozó ár- 
bevételhez viszonyítva, a lelövési ter
veket tekintve, inkább ez a biztosan 
beérkező összeg. A  trófeák értéke 
már sok minden egyében, és nem kis 
részben a szerencsén is múlik. Köztu
dott, hogy manapság egy-egy határ
hoz közeli, frissiben alakult kft. vagy 
bt. rögvest megkapja a lőttvad-ex- 
portjogot, szőrben, bőrben pedig a 
jobb üzlet a feldolgozott, konyhakész 
csomagolású, jóval magasabb árfek
vésű vadhús exportja. Ez a hosszabb 
távú nemzetgazdasági cél. hiszen a 
nagy pénzt az keresi, aki ilyet kinál. 
Az extraprofit igy „keletkezik**, ma
gasabb Teldolgozottsági fokon. Ha 
nem igy csináljuk, azt éppen a hatá
rainkon túl „nyúlják le**.

M inden bizonnyal nem ez a cél. 
És ha ez igy van. vajon még hány 
évig kell itt „célozgatni", amikor ma 
már inkább „találgatni** kellene. Az 
út-, a helykeresés közben akár érdek
egyeztetési, érdekvédelmi feladvány 
is lehetne.
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ÁSOTTHALMÁN LESZ 
A CSONGRÁDI VADÁSZNAP
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BIZTOSÍTÁST 
KÖTNI?

A néhány hónappal ezelőtti vadá
szati törvénytervezet 64. iából 
idézve. .(1) A vadászatra jogosult 
nem köteles megtéríteni:

a) a (2) bekezdésben foglalt fel
tételek teljesítése esetén a vadnak 
járművel való összeütközéséből 
eredő kárt;

b)azt a kárt. illetőleg a kárnak 
azt a részét, amely a károsult felró
ható magatartásának a kovetkez 
ménye;

(2) Az (1) bekezdés a) pontja sze
rinti károk megelőzése érdekében 
az út fenntartója a vad által veszé
lyeztetőn utakon köteles megfelelő 
védelmi berendezéseket létositeni 
vagy a közlekedés biztonságát elő
segítő közúti jelzésekről gondos
kodni.'

A vadásztársaságok ogyik legvi
tatottabb gondját oldaná meg a 
törvénytervezet. Persze, ez még 
csak tervezet, amelyről már oly so
kat olvashattunk. És törvény még 
mindig sehol. Nem is lehet még 
sejteni sem, mikor lesz végre törvé
nyük a vadászoknak. A tervezet ké
szítői végre megértették, hogy ha a 
nemzetközi gyakorlatban sehol 
sem a vadászok felelősek a vad és 
gépkocsi ütközéséből eredő káro
kért. akkor ez bizonyára megalapo
zott állásfoglalás, amelyhez ha
zánknak is csatlakoznia kell.

Ugyanakkor valamennyi megyei 
választmányi gyűlésen nálunk még 
mindig az egyik legfontosabb kér
dés, melyik céggel milyen feltéte
lekkel kössenek biztosítást.

A vadászoknak elébe kell menni
ük az eseményeknek. Nem szabad 
ölbe tett kézzel arra várnunk, mikor 
kezdi végre a parlament tárgyalni a 
vadászati törvényt. Közismert, 
hogy a jelenleg érvényben lévő 
rendelet módosítását készíti elő az 
FM Vadászati és Halászati önálló 
Osztálya. Reméljük, hogy a módo
sító javaslatok közt ez a kérdés is 
szerepel. Bizonyára nem ártana, ha 
a vadászszövetségek kérnék a mi
nisztérium illetékeseit: a rendelet 
módosításában szerepeljen a vad 
és gépkocsi összeütközesének kér
dése is, méghozzá a törvényterve
zet modern szellemében, mentesít
ve a néhány tízezernyi vadászt a 
több százezer gépjárművezető 
okozta károktól.

knefély

A Csongrád megyei vadásztársasá- 
ok képviselői május 26-án talál- 
oztak Hódmezővásárhelyen, hogy 

megbeszéljék a közelmúlt és a jelen 
kérdéseit és döntsenek az elkövet
kező hónapok teendőiről.

Szente László, a megyei szövet
ség elnöke kiemelten köszöntötte a 
megjelent női küldötteket - ennyi
en még sohasem jelentek meg me
gyei gyűlésen a gyengébb nem ré
széről.

Mint az országban sok helyütt, itt 
is sokat foglalkoztatják a vadászo
kat az anyagi kérdések. Ezért is hív
ta fel Karikó József gazdaságfelelős 
a figyelmet arra, hogy a tagdíj nem 
adóköteles, viszont előreláthatóan 
jövő évtől az lesz a vadászrész, a 
kompetencia. Ebben a kérdésben 
még sok a bizonytalanság, ezért tá
jékozódni szükséges, hogy ne érje a 
vadászokat váratlanul a változás. 
Az a kérdés is foglalkoztatja a tár
saságokat, vajon vonatkozik-e a mi- 
nimáladó rájuk. Az eddigi tapaszta
latok alapján mindennek érdemes 
utánajárni, nehogy úgy Járjanak, 
mint két éve, amikor befizették a 
nyereségadót, s utóbb kiderült, 
hogy fölösleges volt.

A  Sopron Tájegységi Szövetség jú
nius 13-án Sopronban tartotta gyű
lését. A napirend hasonló volt más 
megyei szövetségekéhez: értékelték 
a tavalyi évet, valamint az idei év 
első felének eseményeit, és a Va
dásznappal kapcsolatos terveket 
beszélték meg.

A szövetség soros elnöke, dr. Fa
ragó Sándor ismertette, hogy a kö
zelmúltban sikerült jó kapcsolatot 
kiépíteni a Tanulmányi Erdőgazda
sággal és a Nemzeti Parkkal is - 
mindkét szervezet képviselője részt 
is vett a gyűlésen. Tisztázták a kö
zelmúltban lezajlott illetéktelen va
dászatokat; a három érintett va
dásztársaság elismerte az FM  me
gyei hivatala által kijelölt védőzó
nákat a Fertő tavi Nemzeti Parkkal 
kapcsolatban. Napjainkban jelölik 
ki a tényleges határokat, és az erdős 
részek vadászati lehetőséget nyújta
nak majd. A  jövőt ezekre a meg
egyezésekre lehet építeni.

Az erdőgazdaság táblázatos be
osztást ad át a társaságoknak, ame
lyek egyértelműen tartalmazzák a

A megbeszélés fő kérdései közé 
tartozott az idei Vadásznap, ame
lyet a társaságok megszavaztak. Az 
ásotthalmi erdőben rendezik, ahol 
esőbeálló is van, igy rossz idő ese
tén sem maradnak el a különböző, 
programok. Néhány társaság már 
meg is kezdte a munkát, s majd az 
augusztusi megbeszélésen a legap
róbb részleteket is tisztázzák.

Zsibók András- titkár felhívta a 
társaságok figyelmét az alakulóban 
lévő Agrárkamarára, mert 1996-tól 
kötelező lesz a vadásztársaságok 
tagsága. A jelenlévők megszavaz
ták, hogy a megyei szövetség már 
most lépjen be a kamarába.

Marsovszky István vadászati fel
ügyelő a tavalyi évet ismertette. Saj
nos, a fácán egyre kevesebb, külö
nösen azokon a területeken, ahol 
sokat bocsájtottak ki az elmúlt évek 
során. A nyúl és az őzállomány sta
bil. Külföldiek lőtték az őzek 30%- 
át, a fácán 50%-át, de a nyúl 75%-a 
is a külföldieknek jutott (a befogás
sal együtt). Egészében véve a me
gye társaságainak fele eredmény
nyel, a többi ráfizetéssel zárta az el
múlt évet.

követelményeket időben és térben. 
A szakmai szempontokat az erdő- 
azdaság vadászati felügyelője, a 
zövétség elnöke és vadászmestere 

egyeztetik.
A  tájegység vadásztársaságainak 

jó kapcsolata van a burgenlandi va
dászokkal. A közelmúltban náluk 
jártak a magyar vadászok, hogy a 
szarvasgazdálkodásról cseréljék ki 
tapasztalataikat, hamarosan pedig 
az osztrákok látogatnak a magya
rokhoz, hogy az apróvad helyzeté
ről tárgyaljanak. Kölcsönösen részt 
vesznem egymás rendezvényein, így 
az osztrákok rendezte vadásznapon 
a magyarok, és minden bizonnyal a 
szeptemberi hazai vadásznap ese
ményein az osztrákok.

A  Vadásznap idén különösen ün
nepélyes lesz Sopronban, hiszen az 
egyetem vadgazdálkodási tanszéke 
25 éves évfordulóját ünnepli, s a 
háromnapos eseménysorozat befe
jező napja egybeesik majd a Va
dásznappal.

A Vadásznap szervezését a NE- 
G A K O  Kft. intézi, Gebhardt János#

A fácánvadászatok számát csök
kenteni kell, viszont szarvast és dá- 
mot nem szabad megtűrni a megyé
ben, mert a vadkár 80%-át ez a két 
vadfaj okozza.

Szó volt még a vad és gépkocsi 
ütközésekről (a rendőrség minden 
helyszínre kimegy, és így sok pénzt 
takarítanak meg a vadászok), a 
fegyverrel és lőszerrel kapcsolatos 
új rendelkezésekről (csak az enge
délyezett mennyiség tartható, a 
fegyverátadás szigorúan szabályo
zott) stb., a biztosításokról (eltűnt 
az utak mentén a vadveszélyt jelző 
táblák nagy része, tanácsos végig
járni a közutakat és a társaságok je
lezzék a táblák hiányát, illetve azok 
szükségességét az arra illetékesek
nek).

Szente László felhívta a vadá
szok figyelmét, hogy vegyék fel mi
nél hamarabb a kapcsolatot a föld- 
tulajdonosokkal, mert ez saját érde
kük. Társaságon belül pedig az új - 
és részben elégedetlen - vadászok
kal értessék meg, hogy egységesek
nek kell maradni - ugyancsak saját 
jól felfogott érdekükben.

K. M.

részletesen be is számolt az előké
születekről. E l szeretnék érni, hogy 
a programoknak széles tömegbázi
sa legyen, és az egész város magáé
nak érezze a vadászok ünnepét, mi
nél többen menjenek el az egyetem
re, amely a programok központi 
helyszíne lesz. Külön díszvendégre 
is számítanak, meghívták az olasz 
Bolzano város polgármesterét (Bol- 
zano testvérvárosa Sopronnak). 
Rossz időben zárttéri alternatív 
programokra számíthatnak a részt
vevők.

Kőhalmy Tamás professzor rövi
den ismertette a háromnapos egye
temi programot, amelyben tudomá
nyos előadások, terepbejárás a tan
szék munkájához kötődő helyszí
nekre stb. szerepelnek. A vadász
képzőművészeti tárlat is az ese
ménysorozat része lesz, de egész 
hónapban szeretnék nyitva tartani.

Befejezésül még biztosítási kér
dések szerepeltek a megbeszélésen.

K.

Megegyezés a határon innen és túl

FIZESSE ELŐ 
A LAPOT

A  lap előfizetési díja egy évre 600 forint. Aki júliusbán fizeti be az egész évi díjat, az a kö
vetkező év júliusáig kapja a lapot. Aki csak az óv hátra lévő hat hónapjára (júliussal 
együtt) fizet elő, annak számára az előfizetési díj 300 forint, amelyet rózsaszínű postai 
pénzfeladó utalványon kérünk szerkesztőségünk címére megküldeni. 1245 Budapest, Pf. 
1209.

Előfizetőink cím ét számítógépen tartjuk nyilván, ezért kérjük a nevet, cím et olvasható
an, lehetőleg nyom tatott betűkkel a feladóvevényre írni szíveskedjenek.
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A GAZDASÁG 
PRÉSE ALATT

A parlamenti választásokból győz
tesen kikerült M SZP és SZD SZ, a 
két legerősebb párt, szándékaik sze
rint szeretnék tovább csökkenteni a 
tartós állami tulajdon arányát, 2 
éven belül kívánják befejezni a pri
vatizációt és javítani akarják az ele
settek megélhetését. Amennyiben 
ez a törekvés kormányprogrammá 
válik, a magántulajdonú földek tu
lajdoni szétaprózódása, de a gaz
dálkodói érdekek miatti tulajdono
si szerveződések által egyesülések, 
társulások és egyéb szövetkezések 
létrejötte várható. Ez tovább növeli 
a mező-, erdő-, és más ipari gazda
ságok és egyéb termelési és nem 
termelési szférák szűk rétegeinek 
meggazdagodási esélyét és egy szé
les réteg további megélhetési gond
jait. Ilyen feltételek mellett foko
zott élességgel fog megjelenni az 
egyes ember részesedésének igénye 
mindennemű természeti érték anya
gi jellegű hozadékából, igy a vadá
szatból is. Ezt az igényét törvényes 
és törvénytelen úton is igyekszik ér
vényesíteni, ezért az erőszak szerve
zetek erősítése mellett sokkal haté
konyabbnak tűnik a törvényesen 
szabályozott egyéni hozadék bizto
sítása. Változatos részesedési rend
szer kialakulása várható.

Az egyik legkényesebb, ez idáig 
sem teljesen megoldott kérdés, a 
vadászati jog bérbeadásából szár
mazó jövedelem. Elképzelhető, 
hogy idővel a vadászati jogot nem 
elsősorban a földtulajdonosok fog
ják bérbeadni, hanem a közösen 
létrehozott gazdálkodói egyesülése
ik, szervezeteik, társulásaik, illetve 
egyéb csoportosulásaik.

A  földtulajdonostól függetlenül - 
bár többféle lehet a magánszemély
től az államig - mégis inkább egy 
terület vadgazdálkodásra való al
kalmassága határozza majd meg, 
hogy abban milyen széles tulajdo
nosi kör érdekelt, amely egyáltalán 
gondolhat a vadászati hasznosítás
ra. Kevés olyan eset fordul elő az 
állami tulajdon kivételével, hogy 
egy tulajdonos önálló vadászati 
hasznosításra alkalmas nagyságú 
földterülettel rendelkezzen. Az ál
lam már ismert gyakorlatával, a 
magántulajdonosok pedig szerve
ződéseikkel oldhatják meg a vadá
szati jog bérbeadását. A  vad léte, 
miután elsősorban nem, csupán 
közvetve a földtulajdonos érdeme, 
ezért nem sajátíthatják ki teljes 
mértékben a vadászat előnyeit, de 
gondoskodni kell a károk elviselhe
tő mértékéről és a megtérítéséről is. 
Valójában tehát a földtulajdonos 
nem ura a vadnak éa a vadászatot is 
csak akkor akadályozhatja meg. ha

saját költségén tulajdonáról kizárja 
a vadat is, de az össznemzeti érdek 
miatt még ezt is csak korlátozott 
mértékben teheti meg.

Az egyes tulajdonosok csupán a 
befolyt összegből automatikusan 
részesedhetnek majd, és ezzel meg
szűnik az állami és a magántulaj
don közti különbség is. A  vadászati 
jogot nem csak külső személyeknek 
vagy társulásoknak adhatják bérbe, 
de saját maguk is gyakorolhatják 
attól függően, hogy a teljes bérbe
adó tagság a várható egyéni érde
keltségek összességében miként 
foglal állást. Tekintettel arra, hogy 
a vad nem sajátítható ki teljesen az
zal a földtulajdonnal, ahol éppen 
előfordul (amely mellett több érv 
szól, mint ellene, ismerve a vad 
életmódját), ezért közős nemzeti

kincs is. Minden magyar állampol
gár tehát jogosan tarthat igényt a 
vadgazdálkodás és minden, a vadá
szattal kapcsolatos tevékenység 
anyagi hozadékából való részese
désre. Ennek egyik legáltalánosabb 
módja a szokásos adózás, amellyel 
a mindenki által érdekelt államház
tartásba kapcsolódik a vadászat is. 
Más gazdálkodási módokkal szem
ben viszont a vadgazdálkodók nem 
a saját tulajdonukkal gazdálkod
nak, hanem a nemzet értékével. 
Minden olyan vadból hasznot húzó 
kereskedő, vadászatszervező, kiállí
tásszervező, iparos stb., aki a nem
zet értékének anyagi hozadékát él
vezi, egy részét tovább kell hogy 
adja további jogos tulajdonosai
nak, a többi magyar állampolgár
nak. Ennek formája többféle is le
het, mint például az adóhoz hason

ló befizetés, illeték, de van olyan 
európai állam is, ahol a helyi va
dásztársaság tagjai egyszerűen csak 
vadászvacsorán látják vendégül a 
környék lakóit 

Tudomásul kell viszont venni, 
hogy a vadászat nem egy feneket
len aranybánya, hanem igen nagy 
törődést és anyagi áldozatot - költ
séget - igényel, s annál jóval töb
bet, mint amit az igen tisztelt közvé
lemény még csak el is tud képzelni. 
A  vadgazdálkodónak a nemzeti ér
tékkel nem csak máról holnapra és 
nem csak öncélúan, hanem hosszú 
távon más ágazatok gazdasági érde
kei közepette kell törődnie úgy, 
hogy ne csak megtartsa értékét az 
utókor számára, hanem még növel
je is azt. A  hozadék nagy részének 
elvonásánál tehát olyan reális ará
nyokat kell érvényesíteni, amely le
hetővé teszi a hozadék olyan ará
nyú visszapótlását a vadgazdálko
dásba, hogy a mindenki kincseként 
számon tartott vad, mint nemzeti 
érték, valóban fennmaradjon, sőt 
növekedjen. Ennek érdekében a 
kapcsolt mező-, erdő- és más ágaza
tok gazdálkodásának valós tényfel
tárására és ehhez határozott, és szi
gorú hatósági felügyeletre van 
szükség. Ugyanúgy, ahogy jogos a 
vadászattal kapcsolatos bárminemű 
tevékenység anyagi hozadékának 
társadalmi elvonása, hasonlóan 
biztosítani kell a hozam egy jelen
tős részének visszaforgatását a vad- 
gazdálkodásba. Különösen kritikus 
a veszélyeztetett nemzeti, sőt nem
zetközi értékkel való gazdálkodás, 
amely a közeli, vagy távolabbi múlt 
rablógazdálkodása folytán lerom
lott. Nem hogy nyereséget nem tud 
már termelni, de megmentéséhez 
átmenetileg igencsak jelentős anya
gi áldozatvállalás szükséges. Minél 
hamarabb ismerjük fel egyes kivá
ló, világhírű őz- és szarvastörzs 
vagy vérvonal, illetve fogoly, csá- 
szánnadár, túzok stb., megmentésé
nek, valamint a kipusztult vadfajok 
visszatelepítésének (siketfajd stb.) 
szükségességét, annál kevesebb 
gonddal és anyagi ráfordítással 
tudjuk az utókor számára átadni 
azt, amivel egykoron bárki ember
fia nap mint nap együtt élt 

Tudomásul kell venni, hogy a va
dászatból csak rablógazdálkodással 
lehet rövid távon jelentős hozamot 
várni, amely adott esetben könnyen 
a vad kiirtásához vezethet. A hosz- 
szú távú okszerű, a nemzeti értéket 
fenntartó vadgazdálkodás a jogo
san mérsékelt igények kielégítése 
mellett legfeljebb csak önfenntartó 
lehet de az sem mindenütt.

Bán István

Vadász Könyvklub alakult
Bár talán soha ennyi új vadász- 
könyv meg nem jelent, mint az 
elmúlt időszakban, mégsem jut 
el sokszor azokhoz, akiknek 
szól, a vadászokhoz. Az elnök
ség alakuló ülésének adott ott
hont június 14-én a Vadászati 
Kulturális Egyesület Honvéd ut
cai irodája, a Vadászlap szer
kesztősége.

Tálosi István, a Terraprint K i
adó ügyvezető igazgatójának 
kezdeményezésére a Nimród va
dászmagazin és a Hunturiszt Rt. 
közös szervezetéhez a Vadászati 
Kulturális Egyesület is csatlako
zott. Eddig ugyan a klubnak 
csupán 130 tagja van, de a szer
vezés nem régen kezdődött. A 
jelenlévők részletesen megvitat
ták a legsürgősebb feladatokat 
és megalakították a vezetőséget. 
A klub tiszteletbeli elnöke: Szé
chenyi Zsigmondné, ügyvezető 
elnöke: Tálosi István, ügyvezető 
tikára: Nagy Árpád. Az elnök
ség tagjai: dr. Adámfi Tamás, 
Ádám Jenő, Csekő Sándor, dr. 
Csőre Pál, dr. Czvalinga István. 
Homonnay Zsombor, Knefély 
Mária és dr. Zoltán Attila. Lehe
tőség van csoportos belépésre is 
egy-egy vadásztársaság részére 
jelentős kedvezménnyel. A  tag
sági díj egy évre: 400 forint. A 
Vadász Könyvklub tagságának 
előzményei:

- A könyvklub tagja biztosan 
hozzájut a megjelenő könyvek
hez.

- A  tagsági igazolvánnyal, 10- 
50% kedvezményt kap a Terra

print, a Nimród Alapítvány- és a 
Oublé könyvesboltban.

- Ha egyszerre egy-egy kiadó
tól 1000 forintnál nagyobb ér
tékben könyvet vásárol, akkor 
kérheti a két-három hónapos 
részletfizetés kedvezményét ka
matmentesen.

- A könyvklub minden hónap 
első péntekén 12-18 óra között 
klubnapot tart Budapesten, az 
Eötvös utca 44 sz. alatt, a 
Transzvill és Terraprint minta
boltjában.

- A  klubnapon a tagok ked
vezményesen vásárolhatnak 
könyveket és cserepartnerekkel, 
gyűjtőkkel ismerkedhetnek. író
olvasó találkozókon vehetnek 
részt, dedikáltathatják a megvá
sárolt könyveiket.

A  klubbal kapcsolatos híre
ket, információkat rendszeresen 
közzétesszük mind a Nimród
ban, mind a Vadászlapban. A 
könyvklub folyamatosan építi ki 
szervezetét, és várja a vadászok 
ezzel kapcsolatos javaslatait, 
észrevételeit A szervezők úgy 
vélik, a II I.  Országos Vadásznap 
kulturális rendezvényein a 
könyvklub már eredményesen 
szerepelhet, gazdagítva ezzel is a 
magyar vadászati kultúrát. 
Mindezek mellett, éppen a köl
csönös kapcsolatfelvétel céljá
ból, rövidesen külön levelet 
küld minden vadásztársaságnak.

A könyvklub léte mindezek 
után csupán Önökön, a Tisztelt 
Olvasókon múlik!
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Á Terraprint Kiadó ajánlata 
a kapható és megjelenő könyveiből:
Fekete földrész vándora - Magyar László 
1848-59. évi kalandos utazásainak, vadászatai
nak, tudományos felfedezéseinek leírásait válo
gatta és magyarázatokkal ellátta dr. Krizsán Lász
ló Afrika-kutató. A/5, 200 oldal, 325 Ft.
Zörög a haraszt - Rózsahegyi Kálmán 1942-ben 
kiadott könyvének reprint kiadása, az utószót 
Bánffy György írta. A/5, 80 oldal, 180 Ft.
Kanyargós vadászösvény - Ádám Jenő  szer
zői kiadása A/5, 150 oldal, 380 Ft.
Ott, ahol a Koppány-patak kanyarog - Tóth 
Ferenc A/5, 150 oldal, 350 Ft.
Az én avítt vadászkalapom - Ádám Jenő  szer
zői kiadása A/5, 150 oldal, 350 Ft.
Vadászversek antológiája és ismert kürt
szólamok (Zsirai László) A/5, 80 oldal, 180 Ft.
Apám és én 100 évig vadásztunk Szabolcs 
József A/5. 150 oldal, 380 Ft.
Vadászbibliográfia (dr. Ádámfi Tamás) 299 Ft.
Vidám vadászok, humoros horgászok '94
(Tálosi-Zsirai) 79 Ft.
Baklövés (vadászviccek) Tálosi-Zsirai 125 Ft.
Természetbarát zsebkalauz '94 (Tálosi-Zsirai) 
6-106 éves korig 69 Ft.
Természetbarát zsebkalauz '95 (dr. Ruzsicska 
Mária-Tálosi) 79 Ft.
A könyvek megrendelhetők a Terraprint Kft. Bp., 
1025 Cimbalom u. 6/B címen, és megvásárolha
tók az 1142 Bp., Tengerszem u. 40/A, és a Transz- 
vill-Terraprint mintaboltjában, az Eötvös u. 44.- 
ben. A Vadász könyvklub tagjai kedvezményt 
kapnak.

K I T  É R D E K E L ?

Biztos, hogy sokunkat. Dr. Csőre Pált.a mű szerzőjét több 
évtizedes szakmai tudása és gyakorlati tapasztalata segí
tette, hogy ezt a honfoglalás előtti időktől napjainkig ívelő 
anyagot összeállítsa.
A különböző korszakok folyton változó vadállománya, az 
idő haladtával meg-megújuló vadászati módok, az egyre 
korszerűsödő vadászfegyverek, a vadgazdálkodás, vadas
kertek és a vadászati kultúra, valamint ezek kölcsönös egy
másra hatása alkotják a könyv gerincét. A könyv tervezett 
terjedelme kb. 260 oldal, kb. 70 fekete-fehér ábrával és 8 
színes fényképpel.
Tervezett ára: 1500 Ft
Megjelenik 1994. második félévében.
1882 Budapest, Pf. 26.

M E G R E N D E L É S

Postaköltséget és csomagolási költséget a kiadó nem szá
mol föll
Megrendelem A magyar vadászat története című 
könyvet... pld-ban.
Tudomásul veszem, hogy a megrendelt könyve(ke)t után
véttel kapom.

A megrendelő neve:........................................................

G O k ^ O R D C  TR A VEL

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.)

Jelentkezés és bővebb információ: 1062 Budapest, Andróssy út 56. 
Tel.: 269 5447. 269 5448, Fax: 153 0417

Pontos címe (irányítószámmal):

Dátum:

aláírás (bélyegző)

1000000007W\
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VADÁSZTACSKÓ
RÉT ESZI, PEDIG ENNEK AZ „APRÓJÓSZÁGNAK" VAN TALÁN 
A LEGNAGYOBB VADÁSZSZENVEDÉLYE. AMELY MÉG A SO
HA ERDŐBEN NEM JÁRT TACSIKNÁL IS IDŐNKÉNT FEL-FEL 
TÖR. LAKÁSBAN, KERTES HÁZBAN EGYARÁNT TARTHATÓ, 
ÉBER HÁZŐRZŐ, HA IDEGEN JÖN, ÉKTELEN LÁRMÁT CSAP. 
SZERZŐNK HIVATÁSA ERDÉSZ. AKI CSAKNEM KÉT ÉVTIZEDE 
A FAJTA MEGSZÁLLOTTJA, MÓDSZEREI SAJÁTOSAK, DE KU
TYÁI JÓK. A TACSKÓ ALAPIDOMlTÁSA SEMMIBEN NEM KÜ
LÖNBÖZIK MÁS FAJTÁKÉTÓL ÉS ALAPFELTÉTELE A VADÁ
SZATRA TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSNEK..

„MINISZUPER, ZSEBOROSZLÁN. KUTYAHELYETTES" ÉS A JÓ  
ÉG TUDJA MIFÉLE LEBECSÜLŐ JELZŐKKEL ILLETIK HŰSÉGES 
KIS VADÁSZTÁRSUNKAT, DE CSAK AZOK. AKIK NEM ISME
RIK. HA AZTÁN VALAMI VAD ELVÉSZ, MEG KELL KERESNI. ÉS 
A LEGTÖBBSZÖR EREDMÉNYESEN TÉR VISSZA, NEM GYŐZ
NEK BOCSÁNATOT KÉRNI. AZ EGYIK LEGKIVÁLÓBB ŐSI VA
DÁSZKUTYA FAJTA. AMELY JÓ  KEZEKBEN AKÁR MINDENESI 
FELADATOKRA IS ALKALMAS. VALAMIKOR ERDÉSZ, VADÁSZ 
ELKÉPZELHETETLEN VOLT TACSKÓ NÉLKÜL MANAPSÁG LEG
TÖBBJÜK A KEDVTELÉSBŐL TARTOTTAK SANYARÚ KENYE-

Elsőként mindig arra tanítottam, 
hogy ne tévedjen el, találjon vissza 
hozzám vagy az autóhoz, kocsihoz, 
a kiindulási helyhez. Hagytam az 
erdőn szimatolva vezetni, majd el
bújtam. Ha nem vette észre, hogy 
hiányzóm, fütyültem neki. szinte 
mindig keresni fog, és szimatolva 
megtalál.

Amikor már több száz méterről is 
megtalál, nehezítem a feladatot. 
Például rávittem jó széllel egy sül
dő kondára, majd hagytam, hadd 
szaladjon utánuk. Ellenkező irány
ba indulva elbújok egy sarang mö
gé. A  kutya később szimatolva jön 
a nyomon és megtalál. Ennek ké- í  
söbb nagy jelentősége lesz a disznó- £ 
hajtásoknál.

Ha már biztosan közlekedik az "  
erdőn, parancsra előremegy, ez £ 
mindig sikerül, de behívható, ez a  ̂
nehezebb. Kezdhetjük a komo- * 
lyabb foglalkozást. 2

V É R C S A P Á Z Á S

Először szarvaslábat szoktam el
húzni neki, majd pár óra múlva ke
restetni. A lábat mindig olyan hely
re tettem, hogy ne éije el, tehát 
ugatnia kelljen.

A  kereséskor sohase a vezetőpó
rázzal vezessük, hanem egy széle
sebb nyaklóval, ami kicsatolás nél
kül a fejére húzható és egy vékony 
műanyag vagy bőrvezeték, ami le
gyen 6-8 m hosszú. Ezt hamar meg
tanulja, és ha látja a vezetéket, már 
tudja, hogy utánkeresés következik. 
Ha már 100 méteres nyomon biz
tonságosan megy, akkor növelem a 
csap3 hosszát, a törésekkel és a ke
resztezésekkel nehezítem, és az időt 
is több órára növelem. Minden si
keres megtaláláskor jutalomfalatot 
adok neki. Később a területen egy- 
egy hajnalban beváltó egyes 
szarvas nyomán gyakoroltatom. Az 
ilyen nyomon pár óra múlva a hi- 
degcsapa gyakorlása következik. 
Ezt időben és távolságban is néve
lem. A  jó orrú tacskó biztosan és 
szívesen megy a nyomon.

Ha már jól dolgozik a hideg nyo
mon, következhet egy haslövött 
botjú. Biztosan szívesen, nagyon 
húzva fogja követni a nyomot. Ha 
még él a borjú, úgy jobb, mert biz
tosabban ugatni fog. Később már 
láblövettel is gyakoroltatjuk.

E L H O Z Á S  V ÍZ B Ő L

Nváron vagy meleg tavaszon kezd
jük meg a kutyát tanítani. Az ap
portfáját először a partról hozassuk 
be. Később sekély vízből, ahol leér 
a lába. Ha innen is biztosan hozza 
a fát, dobjuk a mély vízbe.

Hamar megtanulja, lehet, hogy 
már magától előre belemegy a víz
be. Később lőtt szajkóval, balkáni 
gerlével gyakoroltassuk. Biztosan 
szívesen fogja hozni azt is, csak 
gyorsan veayük el tőle, nehogy 
megrágja. így elérhető, hogy ké
sőbb akár a tőkés gácsért is bizto
san ki tudja hozni a nyílt vízből. 
Nádason, sűrű sáson keresztül a rö
vid lábai miatt természetesen nem 
tudia elhozni.

A nyílt vízen irányíthatjuk ka
vicsbedobással vagy kézmozdulat
tal. Bizton elérhető, hogy akár 
30-80 m messziről is kihozza a ré
cét. Persze nem árt, ha egy felnőtt 
tacskó is ott van, amit látva bizto
san hamarabb bemegy a vízbe. 
Vizslával együtt ne gyakoroltassuk, 
mert a vizsla gyorsabban úszik, 
mindig előbb eléri a récét, s így a 
tacskónak nem lesz sikerélménye. 
Augusztusi kacsázáskor beáll a víz 
szélébe, és onnét lesi, hogy mikor 
esik a réce, hogy hozhassa már. Téli 
jeges vízbe sohasem engedtem, és 
ezt nem is javaslom.

K O T O R É K O Z Á S

Mindig műkotorékban tanítom a 
kutyát. Szinte minden városban van 
kotorékpálya, és itt biztonságosan 
gyakorolhat a kutya.

Első lépésként egy dróthálós ket
recben megmutatom a kutyának a 
rókát. Szinte minden esetben magá
tól ugatja. Ha mégsem, akkor egy 
idősebb kutyával megugattatom, és 
ekkor biztosan a kiskutya is ugatni 
fogja.

Ezután betesszük a rókát az első 
katlanba úgy, hogy a kutya lássa. 
Felnyitjuk a műkotorék tetejét, és a

rácson keresztül biztatva megugat- 
tatjuk a rókát.

Ezt párszor megismételjük. Ek
kor a katlan előtti tetőrészt lezár
juk, hogy a kutyának kb. 1 métert 
be kelljen bújni, hogy a rókához 
férjen. Természetesen rács mögött 
van a róka. Ha már igy is biztosan 
és hevesen bújik be a kutya, akkor 
még egy tetőrészt bezárunk, hogy 
hosszabban kelljen a kotorékba 
bújnia. A kellően felpaprikázott 
tacskó már a műkotorék elejéről is 
hevesen berohan a rókához, és azt 
meg fogja ugatni. Másik módszer, 
hogy a kutya előtt a kotorék szájá
ból indítjuk be a rókát, majd a rács 
lezárása után ráengedjük a kutyát. 
Itt is segítségünkre lehet egy fel
nőtt, tapasztalt kutya, akit látva ha
marabb megtanulja a fiatal kutya, 
hogy mit kell tennie.

Ha már hevesen megy a kutya 
mükotorékba, beteszünk egy kö- 
lyökrókát, majd ha a kutya egy per
cig hevesen ugatja, felhúzzuk a ró
ka mögötti rácsot, ha a róka elin
dult, 5 másodperc múlva a kutya 
előttit is felhúzva a kutya hevesen a 
róka után indul.

A végkatlannál utolérve ugatja, 
majd ha magától nem. akkor egy 
kis biztatásra beugrik és megfogja 
vagy ugatja. Felnőtt róka esetében 
kössük le szigetelőszalaggal a szá
ját, hogy a fiatal kutyában kárt ne 
tudjon tenni.

Ha már hevesen dolgozik, süldő- 
rókával összeengedhetjük. Másfél 
éves kora előtt ne engedjük felnőtt 
rókára. •

V A D D IS Z N Ó H A J T Á S

A fiatal kutyának házi disznót, még 
jobb, ha vaddisznót tudunk mutat
ni, mert biztosan ugatni fogja. 
Egyik 3 hónapos kölyöknek mutat
tam egy kerítésen túl lévő vaddisz
nót, nem tudta, hogy mi az. Érdek
lődve figyelt. Ekkor egy felnőtt 
tacskóval megugattattam, a kicsi is 
hevesen fogta.

A felnőtt kutyát levettem a disz
nóról, de még másfél óra múlva 
sem akart a kicsi eljönni onnan.

Ha már nagyon érdekli a disznó, 
és hosszan ugatja, akkor a termé
szetben is megpróbálhatjuk.

Keresünk neki valahol süldőt 
vagy süldő kondát, és ha van fel
nőtt tacskónk, úgy még jobb.

Jó  széllel rámegyünk és felug- 
rasztatjuk őket.

Biztosan nagyon ugatni fogja a 
fiatal tacskó is. Lényeges, hogy kez
detben ne engedjük nagy kanra 
vagy malacos kocára.

Ha már biztosan hajtja a disznót, 
következhet a disznóhajtás.

Lényeges, hogy első pár esetben 
mi is a hajtásban menjünk, és kere
sésre biztassuk a kutyát.

A kutya keresni fog, majd időn
ként visszajön a gazdájához.

Ha más kutya találta meg a disz
nót, az ugatásra biztosan odamegy 
a mi kutyánk is és segít neki.

Az első pár hajtáson mindig a 
gazdája is a hajtásban menjen.

Lényeges, hogy hajtás előtt, után, 
a szünetekben mindig pórázon tart
suk a kutyákat, igy elkerülhető a te
rítéket vigyázó és féltő kutyák ösz- 
szeraarása.

L E S V A D Á S Z A T

Talán ezt a feladatot gyakorolja 
egy átlagos vadász tacskója leg
gyakrabban.

Esti lesre menve láb mellett jön a 
tacskó vagy röviden magam elé en- 
edem. Minden nyomot megmutat, 
iszen ő az orrával sokkal jobban 

olvas a nyomokból.
Felviszem a magaslesre, és ott 

szabadon mozog.
Lényeges, hogy a pórázt, nyakör

vet leveszem róla, hogy a csat ne 
adion fémes hangot. A kutya vagy 
lefekszik, tán el is alszik, vagy élén
ken figyel. Kezdetben a közeledő 
vad láttán morog vagy a szőrét bor
zolja. Ha elvakkantaná magát, 
csapjunk rá. Hamar megtanulja, 
hogy csendben kell lennie. Ha fi
gyel, akkor hamarabb észreveszi a 
vadat, és mozgásából vagy mozdu
latlanságából jelzi annak érkezését, 
irányát.

Lövéshez készülődéskor soha 
sem zavart egyetlen tacskó sem a 
lesen. Csak akkor kezd el mozgo
lódni, ha a hátizsákot pakolva in
dulásra készülök.

Lényeges, hogy a lesen ne simo
gassuk a tacskót, mert ilyenkor far
kát csóválva kopog a les oldalán, és 
a furcsa hang elriaszthatja a vadat.

A rálövés helyére érve a kutya 
mutatja a vért.

Utánkeresésnél azonnal ott van 
és segít. Hibázás esetén is segíti el
dönteni a kérdést. És nem utolsó
sorban, este sötétben egy sebzett 
disznó utánkeresése egy sűrű feny
vesben, kutya nélkül nem a legbiz
tonságosabb. Viszont gyakran nem 
várhatunk reggelig, például augusz
tusban egy rosszul lőtt kan reggelre 
megromlik, és kutya nélkül veszen
dőbe megy.

Lényeges, ha más vadját keres
sük kutyánkkal, a kegyelcmlövést 
ne engedjük másnak megtenni, 
mert a nagy izgalomban nehogy a 
sebzettet állító kutya is áldozatul 
essék.

Meleg László
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NAGY MAGYAR VADÁSZOK
.Édesapám gyermekkoromban sem vert meg, pedig 

sokszor megérdemeltem volna. Volt idő, amikor 
naponta 3-4 nadrág ment tönkre a famászásokban. 
Szarvasbikabórből kaptam végül is nadrágot, olyan 
vastag volt, hogy a padlóra téve állva maradt. Apám 
büszkén adta át, és mondta, hogy na, fiam, ebben 

mászhatsz, ez soha nem szakad ki! Járni is alig bírtam 
benne. Az vigasztalt csupán, hoay a pusztai gyerekek 

is éppen olyan idegenkedve fogadták, mint ón. 
Kikoptatása érdekében mindent elkövettünk, végül 
a kocsiszínben a kézzel hajtható kerek köszörüköre 

ültem, barátaim szárazon hajtották. Jó  órai küszködés 
után két tenyérnyi lyuk lett a nadrágon. Büszkén 
vonultam hatéves gyerekfejjel apám elé, hogy 
a nadrág máris kilyukadt. .Hogy csináltad?" 

.Kiköszörültük" - volt a válasz. Akkor sem kaptam ki, 
apám ölébe vett, s csak annyit mondott, .hát 

a köszörűkőre bizony nem gondoltam..." Később 
aztán .megtört a jég". Elsőéves főiskolás voltam, 

mikor karácsonyi szünetre érkeztem haza Sopronból. 
Karácsony és újév között vaddisznóvadászatra 

jöttünk le Gemencbe. öten voltunk puskások, 3 jó 
barát és mi apámmal. Kevés disznó volt abban

az időben a dunai erdőkben. A második hajtásban 
a nyiladékon keresztülrohanó disznókból három 

darabot karikára lőttem. Szomszédaim kalapjaikat 
emelgették és gratuláltak a bravúros lövésekhez, 

nekem is duzzadt a mellem. A hajtás végén 
legutoljára édesapám ért oda. A jobb szárnyon állt, 
ón pedig a bal oldalon brillíroztam. .M ire lőttél?" - 

kérdezte. .Lőttem egy nagy kant, az jött elöl." Kaptam 
egy pofont. .Vadászembernek tudni kell, hogy elöl 

koca jön. Te most agyonlőttél egy nagy kocát, pedig 
tudod, hogy milyen kevés a disznónk!” Aztán kaptam 
a második pofont. .Ez azért van, mert kapzsi voltál, 

és hármat lőttél." A  harmadik pofon a koca 
kizsigerelésénél következett, mert abban 9 db egér 

nagyságú embriót találtak. .Ezt a pofont azért kaptad, 
mert egy lövésre egy egész kondát irtottál ki. Most 
a puskát leteszed, szánkóra ülsz és egész nap nem 

vadászhatsz." - Akkor ez nagyon rosszul esett. Azóta 
benőtt a fejem lágya és sokat, igen sokat 
visszaemlékeztem erre: nagyon igaza volt 

édesapámnak. A gemenci Major-nyiladék vastag 
nyárfáját, amely mellől azt a három disznót lőttem és 
ahol a három pofont kaptam, megkíméltük, emléknek

hagytuk..."
PARTY ISTVÁN

A Duna menti Doromláson szüle
tett 1908-ban, ahol édesapja a kalo
csai érsekség erdőgondnokságát ve
zette. Az ő kezelési körébe tartozott 
a tulajdonképpeni gemenci vadász
terület is. Itt, az alsó Duna ártéri, 
mellék- és holtágakkal átszőtt, élő 
és vadvizekkel táplált erdőkben élte 
Party István, a mindenki által „Sity- 
tyó” becenéven ismert gondtalan, 
fogékony gyermekéveit, boldog ha- 
lász-vadász-madarász nomád ser
dülőkorát édesapja „védnöksége” 
alatt, és szeretett öreg barátja, id. 
Berek János vadász oldalán. 0  volt 
a legkedvesebb tanítómestere, aki a 
gemenci erdők vadásztitkait és rej
telmeit tökéletesen ismerte. Élete 
végéig nem telt el úgy nap, hogy ne 
emlegette volna, ne idézte volna ta
nításait, megfigyeléseit és sziporká- 
zóan humoros történeteit... Az 
„öreget” rajongásig szerette.

Középiskolai éveit Bonyhádon és 
Csurgón töltötte, erdőmémöki ok
levelet a soproni erdészeti főisko
lán (akkori nevén József Nádor 
Műszaki Egyetem Erdőmémöki 
Karán) szerzett.

Pályafutásának első fénykora a 
füzérradványi gróf Károlyi-féle 
uradalomhoz kötődik, ahol a vad- 
gazdálkodás vezetője volt, mint 
uradalmi fővadászmester. Az ott el
ért eredményeit itthon és külföldön 
egyaránt elismerték.

A háború vihara ezt a pályafutá
sát törte derékba: mint tartalékos 
főhadnagy került hadifogságba. A 
háború után rövid időre ismét visz- 
szatért a zempléni hegyekbe, majd 
Budapestre helyezték, ahol a Föld
művelésügyi Minisztérium vadásza
ti osztályát vezette néhány hóna
pon át. Innen - saját kérésére - ke
rült vissza Gemencre, gyermek- és 
ifjúkori emlékei helyszinére, igazi 
otthonába, életelemébe... Itt tévé-

PARTY ISTVÁN
(1908-1977)

kenykedett, óvta, védte a vadat, 
mindenekföiött a szarvasállományt 
váltakozó sikerrel és elismeréssel 
haláláig. Megrendítő körülmények 
között történt elmúlásával egy - im
már soha vissza nem térő - korszak 
zárult le. Személyében pedig az 
utókor a vadászat Nagy öregjét 
tisztelheti, aki nehéz körülmények 
között, rideg társadalmi és politikai 
közegben dolgozott, fáradozott a 
gemenci vadállomány fennmaradá
sáért a vadászat ügyének szolgála
tában.

Középtermetű, erőteljes alkata a 
kitűnő tornász, a nagyszerű sport
ember telies hitelű illúzióját keltet
te, amiről egykori diáktársai legen
daszámba menő történeteket mesél
tek. önmagáról nagyon ritkán be
szélt, de annál több könnyekig ka
cagtató diákhistóriát, csínytevést 
mesélt el évfolyamtársairól, bará
tairól, amit a szemtanú hitelességén 
túl páratlan és utolérhetetlen elő
adó- és utánzókészsége, arcjátéka 
tett olyannyira élményszerűvé, 
hogy még az elbeszélés tárgyát ké
pező, jelen lévő barátai is szinte gu
rultak, hahotáztak az általuk mű
velt, illetve velük megesett - olykor 
kissé költői csapongással kiszíne
zett, de valójában megesett történe
teken... A  páratlan szépségű, vál
tozatos és olykor ridegen szeszélyes 
Gemencen élt és tevékenykedett. A 
táj és az ott élő emberek tökéletes 
ismerője volt, akit a mélységes ter
mészet- és vadszeretet mellett az 
egyszerű emberekhez való vonzó
dás, barátság és közvetlenség jel
lemzett.

Mély basszus hangja csak növel
te szavai súlyát és még előrehala
dott korában is tekintélyt sugárzott 
páratlan testi ereje, amire jellemző 
volt, hogy jóval túl hatvanadik élet
évén, fogadásból két kezével szét
tépte a harminckét kártyát. Főisko
lás korában a talajtornászok között 
az „unterman” szerepét töltötte be,

fölötte, rajta tornászott a csapat. A 
mellkasa köré tekert borjúláncot iz
mai megfeszítésével egyetlen szusz- 
szantással szétpattintotta. Erejével 
sohasem élt vissza: egyszer azon
ban diákköri szobatársát - soproni 
diákszóval „kamarását”  - felkarral 
kilógatta második emeleti ablaká
ból, mert az valami nem tetsző dol
got mondott neki. Miután meglec- 
kéztette, ugyanígy visszaemelte és 
az ágyába fektette. „Máskor gon
dold meg, hogy mit beszélsz.”  (Az 
eset szereplője ma is közöttünk élő, 
köztiszteletben álló vadász szakte
kintély, az esetet ő mesélte el ne
kem - hitelesen!)

Ha szarvashívó tritonkagylójával 
utánozta a bőgő szarvasbikát, azt a 
legnagyobb sűrűségből is kicsalo
gatta: ezt a „tudományát” minden 
tapasztalt szarvasbika is megirigyel
hette volna. A szarvasokkal saját 
nyelvükön tudott beszélni, ezért és 
más vadfajokkal kapcsolatos isme
reteiért a német vadászok „Hir- 
schenvater”-nek, a szarvasok atyjá
nak nevezték. Erre a kitüntető cím
re rá is szolgált! A szarvast rajongá
sig szerette, olykor talán még a kel
letéiéi is jobban...

A  halászat mesterségét, a varsá- 
zást és a dobóhálózást is mesteri, 
hivatásos szinten űzte. Különösen 
csodáltam az ólomnehezékkel sze
gélyezett dobóháló erőt és ügyessé
get kívánó biztos dobását, szétterí
tését.

Emlékét barátai, kollégái és volt 
munkatársainak immár egyre fogyó 
kis csapata őrzi. Nevét a Gemenci 
Állami Erdő- és Vadgazdaság egyik 
vontatóhajója viseli, oldalán világí
tó fáklyaként hordozza Baja térsé
gében a Dunán és a gemenci erdők
ben kanyargó holt Duna-ágakon...

Bcnc/c Lajos
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ORSZÁGOS VIZSLA CLUB
Az elmúlt évszázadok során rende
zett vadászatok tapasztalatai is 
számtalanszor megerősítették an
nak a gyakran emlegetett mondás
nak az igazát, hogy „eb a vadász 
kutya nélkül**. Európában főleg a
X IX . század második felétől egyre 
több kutyás egyesület alakult - el
sősorban Németországban, Auszt
riában, Csehországban - azzal a 
céllal, hogy tömörítse a különböző 
kutyafajtákat tartó és tenyésztő va
dászokat, egyúttal ösztönözze őket 
ebeiknek kiállításokon való részvé
telére, bemutatására. Hasonló cél
lal alakult meg Magyarországon a
X X . század első felében az Orszá
gos Vizsla Club is. Mielőtt azonban 
bővebben foglalkoznánk a klub 
megalakulásával és történetével, 
fontosnak tartom az előzmények 
rövid ismertetését.

A  magyar kynológia úttörőjének, 
Hanvay Zoltánnak a nevéhez fűző
dik a részleges magyar ebtörzs- 
könyv és az első magyar kynológiai 
egyesület, „Az országos magyar 
vizslaklub" megalapítása is. Han
vay a múlt század 80-as éveinek ele
jétől az angol pointerek importálá
sának, tenyésztésének és versenyez
tetésének szentelte életét. A  nemes 
ügyhöz csatlakozott Fónagy József 
is, mint az ország egyik legismer
tebb vizslaidomítója, akinek neve 
fogalom volt a magyar vadászok 
körében. A  klub működésének be
indulása után azonban Hanvay rö
videsen így nyilatkozott: „a már 
nem is magyar mellékérdek hajhá- 
szása ezen teret is megutáltatta ve
lem". Ezért kilépett, s kilépésével a 
klub „csendesen feloszlott".

Hosszú szünet után az 1910-es 
évek második felében a „N IM 
R Ó D " hasábjain több cikk jelent 
meg, amelyek sorra méltatták a ré
gen oly híres ún. „sárga magyar 
vizslák" képességeit. Sürgették 
egyúttal, hogy ezen vizslák fajta
tiszta tenyésztésének megvalósítá
sát valamelyik budapesti országos 
egyesület vegye kézbe. A  cikkek 
szerzői elsősorban a „Hubertus" 
Országos Magyar Vadászati Véd
egyletre gondoltak, mivel az egye
sület ebtenyésztési szakosztálya 
már 1917. november 30-án megala
kult. Miután azonban sem a „H u 
bertus", sem a többi budapesti 
egyesület nem vállalta a feladatot, 
dr. Polgári Kálmán áldozatkész 
szervezőmunkájának köszönhetően 
1920. május 29-én Kaposváron ala
kult meg a „Magyar Vizslatenyész
tők Országos Egyesülete".

A  „Hubertus" O.M .V.V. ebte
nyésztési szakosztályának 1923. jú 
lius 24-én megtartott ülésén - ifj. 
gróf Esterházy László elnöklésével

- a tagság egyhangú lelkesedéssel 
elhatározta, hogy a szakosztály 
„Országos Vizsla Clubbá" alakul 
át. Alakuló közgyűlésüket 1924. 
március 4-én tartották. A  klub cél
jául tűzte ki az összes vizslafajták 
„tisztán tenyésztésének" országos 
irányítását, a vizslával való vadá
szat népszerűsítését. Az alapszabá
lyok elfogadása után megválasztot
ták a tisztikart: Elnök: ifj. gróf Es
terházy László, előadó: Ötvös Ba
lázs, titkár: bánáti Nagy László lett. 
Választmányi tagok: dr. Bay Berta
lan, dr. Polgár Kálmán, Márkus 
Leó, Kittenberger Kálmán és gyön
gyöshalászi Takách Gyula. Az éves 
tagdíjat 3 arany koronában, az ala
pító tagdíjat 30 arany koronában 
állapították meg. Első versenyüket 
1924. szeptember 8-án Sárosdon 
(Fejér m.) tartották, ifj. Esterházy 
László gróf birtokán, ahol az első 
díjat Márkus Andor kaposvári la
kos „Borcsa" nevű vizslája nyerte. 
Két évvel később 1926-ban elké
szült a klub törzskönyvezési sza
bályzata is, amely az összes vizsla
fajták törzskönyvezését magában 
foglalta, s melyet kezdetben M ár
kus Leó (Forróencs, Abaúj m.) ve
zetett. Ugyanebben az évben egy 
másik, igen jelentős esemény is tör
tént a Club életében. A  Magyar 
Vizslatenyésztők Országos Egyesü
lete fúzióra lépett az Országos Vizs
la Clubbal, melynek választmánya 
ezután egyhangúlag elhatározta, 
hogy a klub keretén belül „Magyar- 
vizsla-szakosztályt" állít fel. Az O.

V. C. 1927. évi július hó I6-án vá
lasztmányi Ülést tartott, s ezen egy
hangúlag Bába Károlyt (Szeged, 
Mars tér 9.) bízták meg a magyar 
vizslák tenyésztésének irányításával 
és törzskönyvük vezetésével. Bába 
Károly 1928-ban „Magyar vizsla" 
címmel értékes könyvet jelentetett 
meg, melyben a vizslák gyógykeze
lését és tanítását is részletesen tár
gyalta.

Az Országos Vizsla Club 1934- 
ben ünnepelte fennállásának 10 
éves jubileumát, mely alkalomból 
díszkiállítást és díszközgyűlést ren
deztek. Minden kiállítót egy értékes 
emlékéremmel ajándékoztak meg. 
Az érmék Berán Lajos ismert mű
vész műtermében készültek (lásd 
képünkön). Ezen a jubileumi kiállí
táson a kanok és szukák versenyét 
egyaránt Kittenberger Kálmán 
„Szikra", illetve „Sz id i" nevű ma
gyar vizslája nyerte. Szikra egyéb
ként ezen a versenyen lett örökös 
győztes, elnyerve ezáltal herceg Es
terházy Pál tiszteletdiját is. A  kö
vetkező évad szomorú eseménnyel 
kezdődött. 1935. január 6-án el
hunyt az Országos Vizsla Club 
egyik alapítója és éveken át volt tit
kára, bánáti Nagy László. Éveken 
át ő szerkesztette a vadászok szá
mára nélkülözhetetlen Vadászati 
Útmutatót. Pár hónappal később a 
magyarvizsla-tenyésztők nagy örö
mére a Magyar Ebtenyésztők Or
szágos Egyesülete a magyar vizslát 
a „Federation Cinologique Interna
tionale" által, mint nemzeti magyar

vizslafajtát elismertette, s ezáltal a 
magyar vizslák a későbbiekben 
részt vehettek a nemzetközi kiállítá
sokon. Az O. V. C . 1936-ban „A  
vizsla" címmel könyvecskét adott 
ki, melyet - 94 oldalon - Bába Ká
roly és Félix Endre állítottak össze. 
Az O. V. C. életében az 1937-cs esz
tendő igen mozgalmasan telt el. 
Felhívást intéztek az ország vadá
szaihoz, hogy lehetőségükhöz ké
pest járuljanak hozzá egy Polgár 
Kálmán nevét viselő örökös ván
dordíj alapításához. Tavasszal, 
március 17-én megalakult az angol 
vizsla szakosztály, amelynek vá
lasztmányi tagja volt Jilly  Bertalan 
is. Ezután egy váratlan, szomorú 
esemény történt. Kittenberger Kál
mán legnagyobb bánatára augusz
tus 25-én „Örökös Champion Szik
ra” , a magyarvizsla-tenyésztés 
egyik legkiválóbb egyede szopor
nyicában kimúlt. 1938-ban az O. V. 
C. választmánya megrendezte az el
ső vizslaidomító tanfolyamot, 
melynek vezetőjéül és előadójául 
hazánk egyik kiváló kynológusát, 
Félix Endrét sikerült megnyerniük. 
A  tanfolyam 8 napig tartott, a meg
rendezéshez lehetőséget nyújtó kir. 
Vadászati Hivatal gödöllői vadász- 
területén. A  klub szeptemberben 
országos vizslaversenyt rendezett 
Esztergomban, ahol - első ízben - 
több hivatásos vadász által vezetett 
vizsla nyert első dijat. Ezt megelő
zően ugyanis általában vagy „úrve
zető", vagy hivatásos idomító által 
vezetett vizslák versenyeztek és 
nyertek. 1940. május 15-én kiadták 
a „Vadászkutya" című újság első 
számát. A  lap felelős szerkesztője: 
Félix Endre, felelős kiadója Kö l
esei Kende M ihály az O. V. C. tit
kára, laptulajdonos pedig az Orszá
gos Vizsla Club volt. A  lap 16 olda
lon, igen változatos tartalommal je
lent meg. 1942. július 21-étől au
gusztus 1-jéig újabb vizslaidomító- 
tanfolyamot rendezett meg az Or
szágos Vizsla Club Keszthelyen, az 
elsőnél (Gödöllő 8 fő) jóval na
gyobb létszámú - 37 fő - jelentkező 
részvételével. A  tanfolyam előadói 
az ország legkiválóbb szakemberei 
voltak: gróf Csekonics Endre, Félix 
Endre, Fuchs Antal stb.

Két évvel később a második vi
lágháború pusztítása hazánkat is el
érte. A  háború következtében évek
re megtorpant a hazai kutyate
nyésztés ügye, melyet később - az
O. V. C. megszűnése következtében
- csak keserves küzdelmek árán 
tudtak újrakezdeni. Az Országos 
Vizsla Club, mely oly sokat tett va
dászkutya-tenyésztésünk ügyéért, 
idén lenne 70 éves.

Bányai József



VADASZOK A SAJTÓBAN
A  hazai vadgazdálkodás, vadásza
tunk helyzete és kilátásai rendre 
visszatérd téma a sajtóban. A 
szakma lagilletékesebbjei rend
szeresen megosztják tapasztala
taikat az olvasókkal, nem titkol
tan azzal a céllal is, hogy a tör
vényalkotók megfelelő ismeretek 
birtokában alkossák meg a várha
tóan valóban előremutató vadá
szati törvényt. Képet kaphatnak 
az érdeklődök az 1996-os Buda
pesti Világkiállításhoz kapcsoló
dó, vadászati témájú vidéki ren
dezvényekről csakúgy, mint a va
dászati szakmai napokon elhang
zottakról vagy az őszi országos 
vadásznap előkészületeiről.

A  vadállomány pótolhatatlan 
nemzeti kincsünk címmel a Békós 
Megyei Hírlap közöl beszélgetést 
Nagy Sándorral, a megyei vadász
szövetség fóvadászával. .A Békés Me
gyei Vadászszövetség fóvadásza nem 
mindennapi vállalkozásba kezdett, 
amikor szintetizálta, szakmai szem
pontok alapján elemezte a vadászattal 
kapcsolatos eddigi jogszabályokat, 
törvénytervezeteket, elképzeléseket. A 
nagy munka célját sem tagadta: sze
retné. ha a majdani törvényalkotók 
megfelelő ismeretek birtokában alkot
nának majd meg egy valóban előre
mutató vadászati törvényt. (...) - A 
törvénynek kizárólag a hazánkban va
don élő állatok és élőhelyek környeze
tének károsodás nélküli fenntartását 
kell szolgálnia! A vadállomány a föld 
természeti kincsének tekinthető, a ter
mészet pótolhatatlan részót. illetve ér
tékét jelenti, amelyet a jövó nemzedé
kek számára meg kell őrizni. (...) A va
dászat immár elképzelhetetlen vad- 
gazdálkodás nélkül, és erre alapozot
tan • vadállományt úgy keil kezelni, 
hogy a természet környezeti értékei ne 
csökkenjenek. Az úi vadászati törvény
nek biztosítania kell az ország fejlődé
sének megfelelő vadászati és vadgaz
dálkodási feltételeket. (...) Az új vadá
szati törvény alapja kell legyen, hogy a 
.vadászati jog' a vad tulajdonosaként 
.a magyar államot illeti meg'l Hiszen 
figyelembe kell vennünk, hogy a va
dászható vadfajokat az ökológiai kör
nyezetünkből külön nem emelhetjük 
ki, és csak a rendszerszemlélet alapján 
garantálható 8 megmaradásuk. Azt is 
ki kell mondani, hogy a vad nem lehet 
gazdasági haszonszerzés tárgya (...)

A vadászat soha nem volt jövedelem
szerző tevékenység, a jövőben sincs 
erre korlátlan lehetőség, mert a termé
szet értékeivel, az élővilággal büntetle
nül visszaélni - mondjuk napi gazdasá
gi megfontolásokból - nem lehet.'
.A vadászati törvényt nem alkotta 
meg a parlament, igy nát egyesek sze
rint virul a rablógazdálkodás erdőink
ben. Az állam ma úgy viselkedik, mint
ha volna vadászati törvény, amely fel
tehetően magántulajdonba adja a va
dászat jogát. Az új tulajdonosok bizo
nyára jól sáfárkodnak majd vagyonuk
kal, de erre nem lesz módjuk, ha a 
mostaniak elkótyavetyélik azt. Pedig 
ügyelni kell az erdőre. Nagy a kereslet 
a magyarországi vadászat iránt a kül
földiek részéröl. A hazai sajátosságok 
lehetővé teszik, hogy ezer-kétezer 
hektáros vaddisznőskertek létesülje
nek. (...) A bérleti dijak emelése sok 
vadásztársaságot padlóra küld, csak 
azok maradnak talpon, akik eddigi be
vételeiket beforgatták a terület fejlesz
tésébe. Ott mód lesz a külföldi vadá
szok igényeit kielégíteni* - fogalmazza 
meg a 24 óra Vadászati törvény 
kelll cimú cikke.

.A becsült adatok szerint tavaly 54 
ezer szarvas. 44 ezer vaddisznó. 580 
ezer tapsifüles. 830 ezer fácán, 55 ezer 
fogoly él magyar területen. Az orszá
gos hatáskörű Magyar Vadászati Véd
egylet szakmai elemzése szerint tév
hit. hogy hazánkban túlságosan sok a 
nagyvad. Persze egyes régiókban és 
fajoknál igaz lehet ez a megállapítás, 
de például a gímszarvas-állomány már 
védelemre szorul. Azért, hogy az euró
pai hirú minőség megtartható legyen - 
olvasható az Esti Hírlap Mielőtt ba
kot lőnénk... cimú írásában. - A va
dászati védegylet statisztikai adatai 
szerint állami vadászjegyet 47 ezren 
váltottak, közülük 41 ezren hozzájuk 
tartoznak. A védegylethez 717 olyan 
vadásztársaság .húz', amelynek va
dászterülete van. Több mint 270 a te
rület nélküli, ügynevezett bérkilövö 
társaságok száma. Igy aztán ők ponto
san tudják, hogy a vadkárok miatt a 
vadászokat bírálják. Jelzi ezt a kifize
tett kárösszeg is: 1991-ben 196 millió. 
1992-ben 228 millió, tavaly pedig meg 
közelítette a 250 millió forintot. (...) A 
védegylet sokrétűen elemezte a ma
gyar vadgazdálkodás helyzetét. Leszö
gezvén, hogy a vadgazdálkodás a

nemzetgazdaság fontos része; egy 
olyan ágazat, amely a szakértők sze
rint új törvényi szabályozásra vár. Az 
elmúlt törvénykezési ciklusban nem 
terjesztették be a törvényt - a kővetke
ző parlamentnek viszont várhatóan 
nem a vadászat szabályozása lesz az 
első dolga. Éppen ezért van idő arra, 
hooy a vadászati körökben tapasztalt 
eltérő nézeteket megvitassák, s a 
megfontolt, megnyugtató döntéshez a 
legavatottabbakat is meghallgassák.'

A Budapesti Világkiállítás kiemelkedő 
vidéki eseményének ígérkezik Az élővi
lág üzenete az embernek cimú expó
rendezvény, amelynek az Európa-szer- 
te vadgazdálkodásáról és természet
védelméről híres Gödólló ad otthont. 
Megvalósítói közül a Vadászok és Ter
mészetvédők Közép-magyarországi 
Szövetségének képviselőjét. Nagy 
István vadgazdálkodási mérnököt, va
dászmestert szólaltatta meg a M a
gyar Nemzet Természetes, szolid 
üzenet cimú interjújában. .A rendez
vény célját az elnevezés kiválasztásé
ban is igyekeztünk érvényre juttatni. 
Nem véletlen, hogy a vadászok, az er
dőt járó emberek fejéből pattant ki ez 
az ötlet, ők nap mint nap érzékelik a 
természet változását. A látványos öko
lógiai bajok, mint például a balatoni 
halpusztulás, a tölgypusztulás, vagy a 
fogoly egyes területekről való eltűnése 
már legtöbbször visszafordíthatatlan 
vagy csak jelentős költségekkel hely
rehozható változásokat mutat. Nem 
titkoljuk, hogy figyelemfelhívásnak 
szánjuk ezt a rendezvényt. Az elmúlt 
évtizedekben ugyanis a természeti 
környezetünk oly mértékben romlott, 

azok a változások, amelyek ma 
a vadon élő állatokat érintik, 

elöbb-utóbb az embernek okoznak sú
lyos károkat."

Vadászati szakmai napot rendeztek a 
fácántenyésztésról Kőrósladányban. A 
fórumról Vissza a természethezI 
címmel tudósit a Békés Megyei 
Hírlap. .A vadásztársaságok elnökei,’ 
vadászmesterei, fövadászai, hivatásos 
vadászai és a fácántenyésztö telepek 
vezetői elsősorban a gyakorlati tapasz
talatokat, a megyében alkalmazott te
nyésztési módszereket vizsgálták, te
kintették át. A közelmúltban vadászati 
szakemberek 20 vadgazdálkodási egy
ségben rögzítenék vidoóra a tenyész
tés módszereit, így az értekezleten ta

nulmányozhatták a tojatás, a keltetés 
és az előnevelés részletkérdéseit is. 
f .. .) Kőrósladányban bejelentették, 
hogy megyénkben a vadászok hozzá
fogtak egy új fácántenyésztési kon
cepció kidolgozásához, amely a meg
változott körülményekhez igazodik. Az 
elképzelés lényege: a természetes fá
cánállományt optimális nagyságra kell 
felfejleszteni, célként kitűzhető, hogy 
újra elérjük a 300 ezer darabos törzsál
lományt.'
A Mai Nap Vadászat a Vajdaság
ban című írásában Kelemen Zoltán
törökbecsei vadász mutatja be az olva
sóknak déli szomszédunk egyik va
dásztársaságát. „A mi területünk 28 
ezer hektár, ebből 20 ezer szántó és az 
egyesületünknek 250 tagja van - 
mondja, majd elárulja, hogy a Nyúl ne
vű vadászegyesületnek csak törökbe
csei lakos lehet tagja. Majd kiderül, 
hogy a tagdíj évente 100 német márka, 
s ez igencsak sok. hiszen a havi átlag
koreset most mintegy 80 márka. Sok a 
társadalmi munka, de örömmel vállal
ják a tagok. A tagdíj csupán a vadásza
ti lehetőséget foglalja magában, ezen
kívül külön kell fizetni mindenért. A 
nyúl 3. a fácán másfél, az özbak pedig 
35 márka, de a húsért külön fizetni 
kell'

Ugyancsak déli határunkon rendhagyó 
vadászás nyomaira bukkantak a határ 
rendjének őrei. Az ügyről Áthúzták a 
lelőtt vadat címmel számol be az Or
szág Határ. .A krajinai területen, az 
államhatár túlsó oldalán irreguláris fel
fegyverzett csoportok vannak, eme 
tyek konyhára vadásznak. Magyarul: 
lelövik a vadat, aztán elfogyasztják. A 
tapasztalatok szerint ehhez vadász és 
hadifegyvert egyaránt felhasználnak, 
géppisztolyt is. Június 6-án reggel 
szemben a mohácsi határszakaszunk
kal. meglőttek egy szarvast. Az erősen 
vérző állat átjött magyar területre és 
tíz méterre a határtól összeesett. A ka
tonák persze nem törődtek ezzel, át
jöttek és áthúzták a határon a lelőtt 
állatot. Megtaláltuk a zsigereket. és az 
avarban is jól látható nyomok marad
tak. (.. .) Nem tudjuk, hogy kik voltak, 
de a határvonal közelében a túlsó ol
dalon csak a katonák mozognak fegy
verrel. Mások nem is mernek arra járni 
az aknák miatt. Csak a katonák tudják, 
hol vannak az átjárók.'

összeállította: K. J.

Szóljon hát a vadászkürt!
Rendhagyó és szokatlan dolog hirdetéshez bevezetőt 
írni, de ezúttal módfelett szükséges, végtére is nem 
kisebb dologról van szó, mint a hazai vadászati kultú
ra megítéléséről a külföldi vadászok részéről. Kell, 
szükséges és a vendégek joggal elvárják, hogy a töret 
illendő átadása után a kísérő vadász elfújja a terítékre 
került vad kürtjeiét, vagy az apróvadteriték mellett lo
bogó tűz lángjai mellett felharsanjon végre a kürtszó, 
amely úgy hozzátartozik a hangulathoz, mint túrós 
csuszához a tepertő. Itt az egyedülálló lehetőség, tes
sék élni vele! Ma, amikor csökken a vendégkör, egyre 
ritkább a kívánt eredmény, az eddigieknél sokkal töb
bet kell adni az úgynevezett „körítésre". Ez mindnyá
junk érdeke.

VADÁSZKÜRTTANFOLYAM
ÖTNAPOS, BENTLAKÁSOS VADÁSZKÜRTTANFO- 
LYAMOT INDlT TELJES ELLÁTÁSSAL AZ UGODI ER
DÉSZET HUSZÁROKELÓPUSZTAI VADÁSZHÁZÁ
BAN. A SZÁLLÁS, TELJES ELLÁTÁS, TANFOLYAM 
KÖLTSÉGE 10 000 Ft/FÖ, AMELY RÓZSASZÍN POS
TAI UTALVÁNYON FIZETHETŐ BE, BEFAG RT. ERDÉ
SZETE, 8564 UGOD. PETŐFI S. U. 15. CÍMÉRE.
TANFOLYAM MEGNYITÁSA
1994. AUGUSZTUS 15-ÉN 10 ÓRAKOR.
JELENTKEZÉS KORLÁTOZOTT SZÁMBAN, 
ÉRDEKLŐDNI A 89/313-509 SZÁMON MUNKAIDŐ
BEN LEHET.



KIRÁLY ERDESZ VALLOMASA
(RÉSZLET)

Második egykori vakációmat töl
töttem Király bácsi mellett a vá- 
rongi erdőn. Az előző nyári szün
időben többször is hívtam ózba- 
kot. Be is jött néhány. Erre hivat
kozva, újra kértem Király bácsit, 
hogy hívhassak. - Ha eljön az ide
je, lehet róla szó - mondta, -, de 
most is gyakorolni kell.

Most is a szőlőhegyi gyümöl
csösünkben, a nagy diófa alatt áll
va sípolgattam. Király bácsi a 
présház előtt kis hordón ült, s a 
kadarka kortyolgatása közben a 
fejét rázta, vagy a kezével intett; 
hogy nem jó. Mikor elkeseredé
semben a sírással küszködtem, 
hogy nem sikerül a megfelelő 
hangot fújni, lassan odaballagott 
hozzám, nyugodt, csendes han
gon figyelmeztetett:

- Érzéssel kell fújni a sípot, fi
am- Mert akkor lágyul meg a szí
ve az ózbaknakl - Átvette tólem a 
sípot, belefújt. - Látod, így kell! - 
mondta, aztán a sípot visszaadta.
- Addig ne sípolj, amig vissza nem 
érek az ülőkémre. - Lassan vissza
ballagott a présház elé, elhelyez
kedett a kis hordón; kortyolt az 
édesanyám által megtöltött kan- 
csóból. Intett a fejével, ón meg 
fújtam újra addig, míg üres nem 
lett a kancsó.

Igy ment ez néhány napig; az 
elsó kancsó kadarka elfogyasztá
sa után leballagott hozzám, bele
fújt a sipba, aztán visszament, le
ült, kortyolt, és hol a fejével, néha 
meg a kezével intett, hogy nem jó, 
mert nem tudom érzéssel fújni a 
sípot.

Szerintem nem sok különbség 
volt az ón sípolásom és az óvó kö
zött. de hát ezt csak ó tudta.

Azt viszont nem hallgathatom 
el, hogy az a cserépkancsó éppen 
háromnegyed literes volt, melyet 
édesanyám kétszer töltött meg 
eöV-egy gyakorlás alatt, de többet 
nem fogadott el.

A szőlőhegyi gyakorlás nyolc-tíz 
napig tartott, aztán kimentünk az 
erdőre, ott is sípoltam szorgalma
san. Július végén egyik alkalom
mal be is ugrott egy bak, majd
nem fellökött. Aztán egy másik 
ilyen jól sikerült hívás után, az 
öreg kijelentette:

- Látod, ha ilyen ügyesen és 
megfelelő hangon sípolsz, bejön a 
bak. és meg is lehetne lőnil

Több sem kellett nekem, már 
csak arról álmodtam, hogy ne 
csak hívhassak, hanem el is ejt
hessem az ózbakot. Napokon át 
kértem az öreg erdészt, engedje 
meg, hogy lőhessek a puskájával. 
A kirakott céltáblának többször is 
belelóttem a közepébe, igy aztán 
egyik augusztus eleji délután, mi
kor néhány pohár kadarkát .be
kortyolgatott’ , kijelentette:

- Rendben van, kimegyünk a

széles-léniára, és ha ügyesen be
hívod a bakot, meg is lóheted!

Fokozódó izgalommal vártam, 
hogy a mázaskancsó tartalma ki
ürüljön. Elindultunk. Szerettem 
volna sietni, de Király bácsi csak 
lassan ballagott. Beértünk az er
dőbe, oly hevesen dobogott a szí
vem; úgy éreztem kiugrik. Már lát
tam a magaslest. Király bácsi hal
kan mondta: - Én majd a ,hoch- 
stand"-ra fölülök, te meg a közel
ben a bokrok között leállsz, aztán 
csak ügyesen, ahogy megtanul
tad. sípolsz, s ha jön a bak, megló- 
heted. Rohanni szerettem volna, 
de az öreg erdész lassan balla
gott. sót többször meg is állt.

Végre odaértünk a magasles
hez; megmutatta hova álljak, az
tán kezembe adta a puskát. Fi
gyelmeztetett: - Csak azután sí
polhatsz, ha ón intek.

- Igen - feleltem izgatottan.
Lassan elballagott, föllépkedett 

a létrán, elhelyezkedett. Megnézte 
az óráját, intett a fejével, én bele
fújtam a sipba. Nem tudom jól fúj
tam-e, csak arra emlékszem, vég
telennek túnó percekig nem tör
tént semmi, viszont annál több 
szúnyog muzsikált körülöttem, az
tán támadásba lendültek. Csíptek 
is irgalmatlanul. Fölnéztem a les
re, Király bácsi újra intett, ón meg 
sípoltam. Néhány percig nem tör
tént semmi, a szúnyogok muzsiká
lásán kívül. Izzadtam a meleg és 
az izgalom miatt. Újra intett, és a 
sípolásom után. mintha mozgott

mozogtak, pedig nem fújt a szól. 
Megláttam az agancs ágait; nem 
voltak hosszúak, de szinte világí
tottak az ágvógek. Nehezen tud
tam távolságot becsülni a súrú 
lombok között, de nem lehetett 
messzebb tólem a bak tizenöt mé
ternél, mikor megláttam a fejének 
egy kis részét, a nyakát, és az elsó 
lapockáját. Fölpillantottam a les
re; Király bácsi mutatta, hogy lő
jek. Szorongó érzéssel emeltem 
vállamhoz a puskát. Jó l láttam a 
bak nyakát és testének elsó ré
szét. Rámnehezedett a fojtogató 
érzés, mozgott a puskacsó, de úgy 
láttam, a csósin végén a célgömb 
a váll-lapon van; meg is billentet
tem a ravaszt, csak arra emlék
szem, nagyot durrant a puska. 
Csöngött a fülem, zúgott a fejem, 
hevesen dobogott a szivem. Erős 
ütést éreztem az arcomon és a 
vállamon, a puska majdnem kiug
rott a kezeimből. Az őzbak hangos 
riasztással elrohant. A puskát vál
lamhoz szorítva mozdulatlanul áll
tam. Király bácsi hangja szüntette 
meg szédült érzésemet:

- Erre gondolni sem mertem, 
hogy ilyen közelről elhibázod a ba
kot! Nem is lesz belőled jó vadász!
- jelentette ki mérgesen, és elvet
te tólem a puskát. Morogva elin
dult a lénián, én meg szaladtam 
utána. Könyörögve szóltam hozzá, 
de ó csak ezt mondogatta: 

-Tizenöt méter távolságból el
hibázni! Érthetetlen!

Nem a szólóhegyen át, hanem a

-Azt tanácsolom, senkinek se 
mondd el ezt a szégyenletes ered
ményt , mert kinevetnek. Tizenöt 
méter távolságból elhibázni az óz
bakot, szinte hihetetlen! Remé
lem, érted mit jelent!

- Igen - feleltem szomorúan, és 
elköszöntem.

Hazáig a sírás fojtogatta torko
mat. Édesanyámnak sem mond
tam el, mi történt. Vacsorát sem 
ettem.

- Nem vagyok éhes, fáj a fejem, 
szeretnék lefeküdni - mondtam 
elkeseredve, és szégyelltem ma
gam...

Sok évvel kósóbb. Király bácsi 
bekopogott az irodába, ahol dol
goztam. örültem, hogy megláto
gatott. Hellyel kínáltam, de a bot
jára támaszkodva állt, és kétszeri 
torokköszörülés után megszólalt:

-A  nyugdíjügyemben jártam itt, 
megláttam a nevedet az ajtón, 
gondoltam bejövök hozzád, mert 
egy vallomással tartozom neked, 
fiam. Azt az ózbakot a várongi er
dőn azért nem találtad el, mert a 
töltényben nem volt golyó, hanem 
csak dupla fojtás jól leszorítva, 
azért rúgott olyan nagyot a puska. 
Nem tagadhattam meg a kérése
det, de q törvény ellen sem akar
tam véteni. Ugye megérted, fiam!

Két hónappal később, gyászke
retes értesítést hozott a postás.

Király József nyugdíjas erdész. 
70 éves korában elhunyt.

Tóth Ferenc

volna valami. Király bácsi a hátam 
mögé mutogatott, óvatosan meg
fordultam, s a lombok között vö
rös foltot láttam. A szivem heve
sen dobogott, s ismét azt érez
tem, megfulladok. Kinyitottam a 
számat, a lélegzetemet visszafoj
tottam, hogy a legkisebb neszt is 
hallhassam. A bokrok lombos ágai

legelői gyalogúton sietett haza. A 
pusztába vezető út elágazásánál 
megállt, megfogta vállamat. eré
lyesen rám szólt:



A májusi őzbakvadászat
eredményei

Az előzetes őzbakhírekben közölt 
részadatok alapján - amelyek a má
jus első felében elbírált trófeaada
tok ismeretében készültek - már 
sejthető volt, hogy a lelövési darab
szám tekintetében az idei eredmé
nyek jócskán elmaradnak a tavalyi
tól.

A külföldi és hazai bérvadászok 
összesen 7653 őzagancsot mutattak 
be bírálatra, ami 2500-zal marad el 
a tavalyi eredménytől. A hazai 
sportvadászok mindössze 366 trófe
át biráltattak el. Ez a szám még 
nem mond semmit, mivel a hazaiak 
által zsákmányolt trófeák zöme 
csak júniusban kerül bírálatra. Az 
országosan elbírált mennyiség kö
zel 10%-a érmes, ami a kedvező 
időjárás után várható volt. Mivel az 
agancsfejlesztésre kedvező körül
mények miatt még az egyéves kor
osztály bakjainak nagyrésze is le
tisztította az agancsát, és a takarás 
miatt jóformán csak a kilátszó 
agancs alapján lehetett elbírálni, 
még a legtapasztaltabb vadászok is 
sokat tévedtek. A 150 méterre, 
nyakra leadott lövések még a mes
terlövészeknek is komoly feladatot 
jelentettek, ezért még egy évben 
sem került bírálatra ennyi szétlőtt 
koponyájú agancs. Több esetben 
csak a két agancsszárat tudták be
mutatni, sőt néhány baknak a fél 
agancsa úgy elrepült, hogy több
órás keresés után sem sikerült meg
találni. Komoly viták keletkeztek 
az elszámolási súlyok megállapítá
sánál. Akadt olyan vendég is, aki

egyszerűen nem akarta elvinni (il
letve kifizetni) az általa ronccsá lőtt 
trófeát. A bírálóbizottságok elnéző 
magatartásának köszönhetően a hi
bás lelövések aránya nem érte cl a 
10%-ot. Természetesen országré
szenként nagy a különbség az ér
mes és mínuszpontarány tekinteté
ben. Mint minden évben. Szolnok 
megye toronymagasan vezet. A 400 
bemutatott agancs 35%-a érmes mi
nősítést ért el, UH-os mínus/pont- 
arány mellett. Békés megyében elbí
rált 700 agancs 16%-a érmes, a mi- 
nuszpontarány mindössze 3,5%. E l
gondolkodtató kérdés, hogy a két 
szomszédos, hasonló adottságú me
gye őzállománya és a vadászok 
szakértelme között, hogyan lehet 
ekkora különbség? Nagy probléma 
adódott a golyóérett korosztállyal, 
mivel több területen oly mértékben 
elfiatalodott az állomány, hogy az 
engedélyezett golyóérett érmes 
agancsú bakokat 3-4 éves korosz
tálytól tudták csak elejteni. A mel
lékelt néhány aranyérmes agancs 
fényképe is ezt bizonyítja.

összességében megállapítható, 
hogy bár kapitális agancsú bak ed
dig még nem került terítékre, az 
elejtett bakok minősége jóval túl
szárnyalja a tavalyi évet. Tavaly az 
egész évben elejtett 7593 bak közül 
mindössze 119-nek volt aranyérmes 
agancsa. Idén már 148 aranyérmes 
agancsot mutattak be.

Szídnaí László 
Az OTB elnöke

Fénykép Terület Súly Pontszám Kor Minősítés
1. Agrofüzes Rt. 

Füzesabony 600 g 167,15 4 év orvosi ig.
2. BékeVt.

Jászjákóhalma 603 g 165,87 5 év -3
3. Gárdonyi G. Vt. 

Eger 551 g 159,89 3 év -3
4. Kőrősladányi Vt. 

Dondorog 537 g 157,03 7 év érett
5. Agrofüzes Rt. 

Füzesabony 575 g 155.95 7 év érett
6. Petőfi Vt. 

Székkutas 566 g 153.82 4 év -3



Szakmai nap a Börzsönyben
A Börzsöny-hegységben működd 
12 vadásztársaság szakmai napot 
szervezett májusban az erdő- termé
szetvédelem és a vadgazdálkodás 
közötti összhang megteremtése és a 
témában szükséges együttműködés 
elősegítése érdekében. A  szakmai 
nap előkészítésében segítséget nyúj
tottak a Vadászok és Természetvé
dők Közép-magyarországi Szövet
sége és az Ipoly Erdő Rt. illetékes 
szakemberei.

Az Ipoly Erdő Rt. képviselői rö
vid tájékoztatást adtak az erdőgaz
dálkodás feladatairól, az erdő- és 
vadgazdálkodás kapcsolatáról, az 
erdő vadeltartó képességéről, a 
fenntartható vadállományról, és az 
erdei vadkárról.

Az erdei vadkárosítás mértéké
nek csökkentése érdekében volt 
szükség az erőteljes vadállomány- 
apasztásra az elmúlt években. K i
hangsúlyozták, hogy a cél az erdő 
természetes vadeltartó képességé
nek megfelelő, fenntartható vadál
lomány kialakítása a Börzsönyben. 
Igen fontos az együttműködés a 
tárgyilagos állománybecslés elvég
zésében, ezt az erdészeti-vadászati 
szakembereknek együtt kell elvé
gezniük, mert ez lesz az alapja a jö 
vőben az eredményes vadgazdálko
dásnak.

A  helyszíni bejárás során a részt
vevők megtekintették a felújítás 
alatt álló különböző erdőrészlete
ket. Pesek József, a Börzsönyi Dó

zsa Vadásztársaság vadászmestere
- egyben a terület kerületvezetö er
désze - a gyakorlatban bemutatta, 
hogy milyen módszereket alkalmaz 
a vadkárosítás csökkentése és az 
eredményes vadgazdálkodás és va
dászat érdekében. Igen fontos az 
erdőben figyelembe venni a felújí
tás alatt álló erdőrészletek és a vad
gazdálkodási berendezések térbeli 
elhelyezkedéséti A  vadkárosításnak 
kitett erdőrészletek közelében nem 
tart fenn etetőt, dagonyát, tisztes tá
volságban azonban szálerdőben, 
középkorú állományokban, védett 
völgyekben intenzív, elvonó etetést 
alkalmaz minden évszakban, nyá
ron is. A  tavalyi száraz év nyarán, 
őszén több vagon hullott almát hor
dott ki, s ezzel lekötötte a vad fi
gyelmét, elsősorban a szarvasokét. 
A  befejezett erdősítésekben, ahol a 
szarvas már nem tud kárt tenni és 
még áll a kerítés - állandó szórókat 
Ű rt fenn a vaddisznók számára. 20- 
30 koca biztosítja az állandó állo
mányt, nem vált ki a mezőgazda- 
sági területre, így nem is károsít. A 
kocák kellő kímélete mellett ered
ményes vadászati lehetőségeket 
nyújt. Bemutatta a villanypásztor
ral védett erdőrészletek előnyeit, 
hátrányait - minden esetben ki
hangsúlyozva az állandó figyelem
mel való kisérés szükségességét és a 
gyors intézkedések megtételét. Az 
erdőgazdálkodás terén végzett 
munkája során igyekszik messze

menően figyelembe venni a termé
szetvédelem és a vadgazdálkodás 
érdekeit a kívánt összhang érdeké
ben.

Raszter József erdőfelügyelő rö
vid tájékoztatást adott az erdőgaz
dálkodás célkitűzéséről, az erdőfel
újítások idejében történő elvégzésé
ről. Amennyiben az erdészet nem 
tudja a meghatározott időre felújí
tani az erdőt, szankcionálják, 
amely következtében jelentős hát
rányt szenved. Az erdőfelügyelő az 
erdősítések műszaki átvételénél tár
gyilagosan állapítja meg a károsítás 
mértékét és okozóját Fontosnak 
tartja, hogy a vadásztársaság képvi
selője is részt vegyen, aki lehetőleg 
szakember, jogában áll véleményét 
is kifejteni. Az erdőfelújításban ép
pen ápolást, sarjleverést végeztek. 
Nagy mennyiségű, zöld lombtakar
mánynak való anyag, megfelelő 
szervezéssel - szárított lombtakar
mányként hasznosítható volna a té
li időszakban.

Teszáry Károly tájvédelmi kör
zetvezető rámutatott, természetvé
delem érdeke is. hogy a környezeti 
tényezőktől függően erdőfelújítá
sok során elsősorban értékes bük
kös és tölgyes állományok jöjjenek 
létre. A  vadászoknak fokozottabb 
figyelmet kell fordítani a védett nö
vények és állatok védelmére, a ter
mészetes vadeltartó képességnek 
megfelelő vadállomány fenntartá
sára. A  mesterséges takarmányo

zással, széna kihelyezésével, tájide
gen növényfajok is elszaporodnak 
a térségben, ezért is hasznosabb 
volna a helyben található, termé
szetes tápanyagok vadetetés céljá
ból való felhasználása.

A  vadgazdálkodási berendezések
- etetők, magaslesek - építésénél fi
gyelembe kell venni a tájvédelmi 
szempontokat is, hullámpala, vas és 
beton nem való az erdőbe! Sajnála
tos, hogy a vadvédelmi kerítéseknél 
használt hegesztett vasrácsok, há
lók csúfítják az erdőt. A  megújított 
vadgazdálkodási üzemterveknek 
részletesen kell tartalmazni a termé
szetvédelemnek a vadgazdálkodás
sal szemben támasztott igényeit, el
várásait.

A  vadászok kifogásolták a drasz
tikus állományapasztást, Pesek Jó 
zsef idézett a vadgazdálkodási 
üzemtervből: „1985-re végre kell 
hajtani az állományszabályo
zást...”  1990-re sem végeztük el! 
Gyürky János utalt egy 10 évvel ez
előtti MAVOSZ-kiadványra, ahol a 
vadászok még elfogadták a 26 ezres 
fenntartható szarvaslétszámot.

A  táji vadgazdálkodási és trófea
bemutatóknak az a célja, hogy egy
séges szemléletet alakítsanak ki a 
legfontosabb teendők elvégzésére.

A  szakmai nap a nagybörzsönyi 
horgásztanyánál ért véget, ahol dr. 
Somogyi Endre elnök látta vendé
gül a résztvevőket.

Köveskúti György

Új szemlélettel Békésben
őszinte tényfeltárással, részletes és 
reális helyzetelemzéssel kezdődött 
a Békés megyei vadászok szakmai 
napja június 14-én, Körösladány- 
ban.

A tanácskozásra a megye fácán
tenyésztéssel foglalkozó vadásztár
saságainak elnökei, vadászmeste
rei, fővadászai és hivatásos vadá
szai kaptak meghívást a szervezők
től, a megyei FM-hivataltól, a me
gyei vadászszövetségtől és a figyel
mes házigazdától, a fácángazdálko
dásáról messze földön híres Körös- 
ladányi Vadásztársaságtól. A tava
lyi mélypont lehetett az oka, hogy a 
terem zsúfolásig megtelt. Papp Ká
roly közvetlen megnyitó szavai 
után Páskai Sándor megyei vadá
szati felügyelő adott képet a megye 
fácángazdálkodásáról, külön kie
melve a természetes törzsállomány 
cseppet sem vidám helyzetét, és an
nak okait. Nagy Sándor, megyei fő
vadász a fácántartás, -neveles tech
nológiai kérdéseiről tartott elő
adást. Jó l kiegészítette az elmon
dottakat Nagy Lajos és Papp Sán
dor videobemutatója, amely csak
nem minden megyei fácántelep 
technológiáját, a tenyésztés, neve
lés fázisait részletesen és szemléle
tesen mutatta be. Miután nálunk ta
lán két egyforma módszer nincsen, 
és mindenki esküszik a magáéra,

sok új hasznosítható ötletet, átvehe
tő megoldást láthattak a szakembe
rek, amelyek esetleg nem mérec- 
kedhettek volna meg ilyen széles 
körben. Kiváló és pótol hatatlan 
módszer erre ma már a videotech
nika, hiszen szinte lehetetlen meg
szervezni másképp ennyi ember 
számára azt, hogy telies képet kap
janak egy térség fácángazdálkodá
sáról, éppen a főszezon alatt. Érde
kes volt a Vésztői Vadásztársaság 
újszerű megoldása, amelynek lé
nyege, hogy egy nagyobb, bekerí
tett, természetszerű körülmények
nek megfelelő, szigorúan ellenőr
zött területen folyik a tenyésztés, a 
tojások összeszedése, és végén a 
kotló maga is felneveli csibéit. Az 
úgynevezett „kerti tartásnak” nagy 
múltja nincs, így a tapasztalatok 
még kevesek az értékeléshez. En
nek ellenére a kísérlet biztató. Ez
után következett a konstruktív vita, 
amely sokkal inkább egyfajta 
együttgondolkodásnak, útkeresés
nek, konzultációnak tűnt. Egyhan
gú volt a vélemény abban, hogy az 
egész tenyésztés alapvető újragon
dolására van szükség. A  vadászfá
cánt az eddigieknél természetsze
rűbben kell már a tojatás időszaká
ban is tartani és ennek kell jellem
zővé válni az egész nevelés során. 
Miután évtizedeken át csak az volt

jó, ami „intenzív”  volt, többen 
amellett törtek lándzsát, hogy ép
pen ez vezetett a zsákutcához. Több 
hozzászóló említette, hogy mára 
már a megye vadászai jó l megtanul
ták a nevelés fortélyait. A  condok a 
kibocsátás után kezdődnek. A  ter
mészetes környezetbe a madarak 
nem tudnak beilleszkedni és az őr
zés, utónevelés során éri az állo
mányt pótolhatatlan veszteség. A  
sokmilliós értéket képviselő nevelt- 
fácán-állomány sok helyütt kellő 
őrizet és felügyelet nélkül marad, 
amely után az elkeserítő teríték
eredményeken nem is lehet csodál
kozni. A  domesztikáció egyik fon
tos jele az ellenálló képesség csök
kenése is. Többen fölvetették, hogy 
legyenek újra kíméleti területek a 
természetes állomány védelmében, 
valamint szóltak a mérsékletes va
dászat fontosságáról. Vaszkó Imre, 
a gyomaendrődi fővadász mind
ezek ellenére védelmébe vette a 
nagyüzemi módszereket, és szólt ar
ról. hogy ami bevált, jó , azon nem 
kell változtatni. A  kettő együtt egé
szíti ki egymást. Említette továbbá 
a tavalyi évben igen nagy pusztítást 
okozott botulizmus veszélyét, 
amelynek megelőzésére vakcinát 
hoztak be külföldről és azzal keze
lik kibocsátás előtt madaraikat. En
nek költsége fácánonként 30 forint.

Fölvetődött a besorolás gondia, a 
fácántenyésztést ugyanolyan elbírá
lás alá kellene vonni, mint a mező- 
gazdasági kistermelés más ágait, 
mert ma nem vonatkoznak erre 
azok a kedvezmények, amelyek 
más háziállatfajokra. Ha ez meg
szűnne, bizonyára sok egyéni gazda 
is vállalkozna tenyésztésre, bérne
velésre, jó l beilleszthető volna a

Erivatizáció folyamatába. Páskai 
ándor vetített képes előadással is

mertette az angol „Robbins-féle” 
fácántenyésztési módszert. Papp 
Károly elnök és Hangai István va
dászmester pedig a házigazda va
dásztársaság nevelési módszeréről 
tartott részletes ismertetést. Ráment 
egy nap, de megérte, mondták a 
résztvevők, hiszen a megye vadá
szainak elsősorban a fácán nyújt 
vadászati lehetőséget, így a holt
pontról való kimozdulás egyben jö
vőkép is. A  tanácskozás tapasztala
tai bizonyára jó l felhasználhatók 
lesznek a közeljövőben tervezett or
szágos fácánkonferencián, és min
den bizonnyal nemcsak a teríték 
csökkenése lesz a közös gond, ha
nem az új megoldások, javaslatok 
kidolgozása, a tapasztalatok össze- 
gyűjtese is.

H.



Amiről két nyelven beszélnek
Ha egy halálos baleset ügyében ma
napság az érdeklődőt mindenhon
nan kitessékelik, senki nem tud hó
napokkal később sem semmit, 
nincs ember, akinek ne támadná
nak ilyen-olyan gondolatai. La
punk - annak ellenére, hogy egy 
sor heti és napilapban különböző 
hírek keltek szárnyra - mindenün
nen azt kapta, hogy jobb esetben 
„nem nyilatkozunk", nem kell ezt 
még bolygatni, ne „prejudikáljunk" 
stb. Bár hallgatni arany, ilyen gaz
dagok mégsem vagyunk. Meggyesi 
Mihály franciaországi halálos tra
gédiája január 10-én volt! Azóta 
annyi már történt, hogy a vadászat 
résztvevői a napokban kaptak érte
sítést, hogy a bűnjelként lefoglalt 
puskáikat hazavihetik. A vizsgáló
bíró csak a sértett özvegyének és a 
gyanúsítottnak küldi majd meg a 
ballisztikai vizsgálatok jegyzőköny
vét. A Jász-Nagykun-Szolnok me
gyei Vadászszövetség levélben for
dult dr. Szabó János FM  miniszter
hez április 7-én, hogy a vizsgálat 
idejére a franciaországi út során két

napig előzetes letartóztatásban lévő 
megyei vadászati felügyelőt a vizs
gálat idejére állásából függessze 
föl, mert a megye vadászati körei
ben enyhén szólva visszatetszést 
keltett a hatóság emberének műkö
dése, ha ellene ilyen súlyos vád ve
tődött fel. Végtére is a balesetvéde
lem, -elhárítás, egyebek a hatósági 
vizsga anyagai. Június 15-ei dátum
mal a Földművelésügyi Hivatalok 
főosztályvezetőjétől válaszként az 
alábbi levelet kapták válasz és ál
lásfoglalásként:

A karcagi illetőségű Medgyesi Mi
hály Franciaországban történt tragi
kus vadászbalesetéről és annak kö
rülményeiről szóló levelükre válaszol
va. az alábbiakban adjuk meg állás
pontunkat.
Mélységesen együttérzünk az elhalá
lozott családjával és megértjük a va
dásztársadalomban felmerült kérdé
seket.
A Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Földművelésügyi Hivatal vadászati 
felügyelőjének. Jakó Tibornak a tra

gikus balesetben való szerepét, fele
lősségét a francia és a magyar nyo
mozóhatóságok és igazságügyi szer
vek fogják megállapítani. Addig 
azonban, amig ez meg nem történik 
és erről hivatalos úton a munkáltató 
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Föl
dművelésügyi Hivatal értesítést nem 
kap. nincs jogi lehetőség Jakó Tibor 
munkaköréből való felmentésére.
A köztisztviselők jogállásáról szóló 
1992. évi XXII. törvény szerint 
ugyanis a köztisztviselői jogviszonyt 
(felmentés, elmozdítás, fegyelmi eljá
rás stb.) semmilyen formában meg
változtatni nem lehel, mert büntetlen 
előéletűnek számit mindenki, amig 
bűnösségét jogerős ítélet meg nem 
állapította.
Amint a francia hatóságoktól a hiva
talos értesítés megérkezik, a szüksé
ges intézkedési természetesen hala
déktalanul meg kell tenni.
Kérem türelmüket és a fentiek szives 
elfogadását.
Budapest. 1994. június 15.

Földi Péter
főosztályvezető

Ahogy mondják: no comment. A 
törvények országonként változnak, 
ugyanúgy, mint az igazságszolgálta
tás gyakorlata is. Bizonyára akad
nak olyan vadásztársaságok, akik 
végigéltek már egy-egy társasági 
balesetet, néhány szem sőréiből mi 
minden „született", és a vadászati 
felügyelő a joggyakorlat szerint a 
vizsgálat idejéig a társaság vadásza
ti jogát - aki ott volt, aki nem - hó
napokra felfüggeszti az ártatlanság 
vélelmétől függetlenül. Talán a tör
vény mindent nem ír elő, de akad
nak a vadászetikának, emberi tisz
tességnek is évszázadok óta íratlan 
viselkedésnormái is. Nem vagyunk 
egyformák. Súlyosbítja a szívszorí
tó tragédiát az is, hogy a biztosító is 
a kezét mossa, amig a francia ható
ságok titkolóznak. Lehet, hogy ha
sonló eset még nem volt. Lehet, 
hogy ilyesmit senki nem tudja ho
gyan kell intézni. Egy azonban bi
zonyos: így nem lehet „hozzáállni"

- h -

INDULÁS 
SZÍVATÓVAL

Cseppet sem vigasztaló, hogy 
nemcsak a vadászatban nem tud
ja mór senki, melyik a ló egyik, 
vagy másik oldala, lassan már a ló 
sem, pedig ha sikerül megülni. azt 
hajtják árkon, bokron át. így aztán 
ritkán érnek együtt célba, ha az 
utóbbiról egyáltalán lehet manap
ság beszélni.

Részlet egy megkötött, aláírt er
dőgazdasági Rt. altal diktált terü
letbérlet i szerződésből:

.Az 1992. évi LXXIV. tv. 30. 5 (1) 
bek. alapján terület bérbe, ha
szonbérbe adása (SZ J 1112.) tár
gyi adómentes tevékenység.

A Vt. vállalja az Rt. kezelésében 
álló területen a vad által az erdő
ben okozott károk megtérítését:

a) 100%-ban téríti a Vt.:
- Az erdősítésekben (erdőfelújí

tás, erdőtelepítés) a kezdéstől a 
befejezést kővető 5 éves revízióig 
bekövetkező vadkárokat az E-la- 
pok (erdősítések műszaki átvételi 
jegyzőkönyve), illetve kárfelvételi 
jegyzőkönyvek alapján.

- A vadkár miatt kiszabott erdó- 
felügyelóségi (hatósági) bünteté
seket (erdősítési hátralék, revíziós 
visszaléptetés és visszaminősítés) 
a határozatok alapján.

Az erdei vadkár megelőzése és 
elhárítása érdekében a Vt. vállalja, 
hogy

- az Rt. kezelésében álló terüle
ten csak az Rt. erdészetének írá
sos engedélyével és hozzájárulá
sával üzemeltet, illetve létesít vad
gazdálkodási berendezést.

-gondoskodik az Rt erdészete 
által írásban megjelölt teljes vé
delmet igénylő bekerített terüle
tek vadmentesen tartásáról.

Átalányban téríti a Vt. az a) 
pontban nem részletezett, tétele
sen fel nem sorolt vadkárokat. Az 
átalány mértéke 1994. évre 
406 000 Ft (azaz négyszázhatezer 
forint). Az átalány mértéke évente 
a hivatalosan közzétett infláció 
mértékével emelkedik.

A Vt. a tárgyi vadkártéritési áta
lány alapján annyi %  vadkártérítési 
pótdíjat fizet, amennyi %-kal a Vt. 
a hatóság által jóváhagyott 
szarvas és vaddisznó lelövési terv 
teljesítésétől elmarad.

A két vadfaj utáni pótdíj külön- 
külőn számítandó és fizetendő. A 
terv teljesítésébe a dokumentált 
elhullás beszámít.

A Vt. vállalja, hogy a vadkár
elhárítási munkák (növényvédő- 
szeres. mechanikai és egyedi vé
dekezés; vadkárelháritó-kerités- 
épités, -fenntartás és -felújítás, 
vadriasztás, őrzés, kerítésen belüli 
vad kiterelése; vadkárelhárító-ke- 
rités és villanypásztor elbontása

stb.) teljes önköltségének 50%- 
ával azonos értékű vadkártéritést 
fizet.

A térítendő vadkárokról az Rt. 
számlát küld..."

- Főúri - mondhatnánk. - Volt 
egyszer egy erdei vegyes ká
rom ... az annyi mint százszázalék, 
egy általányom - salátának - 
negyszázezerért, plusz - desszert
ként egy kis .hatósági jogkör" a 
tervteljesités elmaradásáért 
(szarvasért, disznóért külön-kü- 
lön). Ezenkívül írja hozzá, amit 
még itt lehet kapni - kerítést, vil- 
lanyvadórt, kiterelést, rontást- 
bontást, miegyebeket, fifti-fifti 
alapon... az annyi mint. ennyi és 
ennyi, plusz a borravaló. Ja l És 
áfás számlát rittyentsen, mert az 
adóból leirjukl

Valóságos nyelvi lelemény ezek 
után kárról beszólni! Dehogy kár 
ez, számlával bizonyítható, tiszta 
haszon! Nőm kell tenni semmit, 
csak időnként kikukkantani, lemér
ni mennyi volt a fogyasztás, aztán 
mehet a számla. Valaki csak lerág 
valamit, ahogy megszokta évezre
dek óta. Olyan ez, mint az elvált 
apák jogai, mert bárki, bármit 
mond: vannak. Például a fizetés és 
a láthatás. Néha láthatja, amiért 
fizet.

További ötletek:
- heti tíz nap kényszermunka a 

csemeteültetésben,
- nyolc napon túl gyógyuló kö

telező vadriasztás,
- a megkapott számlák után 

mély levegővétel és vérnyomás
mérés.

- rendszeres véradás az Rt. egy
számlájára,

- a fatermelés 50 százalékos te
herviselése.

-kötelező vásárlás a gazdaság 
veszteséges részvényeiből,

- kifordítható köpönyegek, 
használt ruhák, tartós élelmisze
rek gyűjtése, szeretotszolgálat az 
Rt. elszegényedett vezérigazga
tója, valamint a halmozottan hát
rányos helyzetű elnöksége részé
re,

-franciakockás papírra 36 000- 
szor kézírással lekörmölni: .Sze
resd felebarátodat, mint tenmaga- 
dat‘ .

- a  12 hónapból 8-ban átvállalni 
a gazdaság közterheit, a repitól a 
kutya vacsorájáig,

- minden hónap első napján 
ajánlott levélben elnézést kérni, 
hogy még élünk... És a többi, sa
többi.

-  nay -
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VADÁSZKUTYÁK 
A ZOBOR ALJÁN

Bizony, június első szombatján a 
kora reggeli órákban rászorultunk 
a biztatásra, mert Nyitra felett be
borult az ég és kiadósan eleredt az 
eső. Mire nyolc órára a kiállítás 
színhelyére - az A G R O K O M PLEX  
mezőgazdasági kiállító vállalat pa
vilonjai és tágas terei adnak otthont 
minden esztendőben a kutyakiállí

tásnak - érkeztünk, sűrűn gyüleke
zett a kíváncsiskodó közönség és a 
gazdik, illetve a kutyusok már átes

Korongvadászverseny Somogyországban
A Nyugat-Európában nagy nép
szerűségnek örvendő vetélkedési 
mód, a korongvadászverseny 
(jagdparcours) sikeresen debü
tált Kaposvárott is. A  SEFA G  
RT. Nagydijáért rendeztek lö
vészversenyt a tokaji parkerdő 
vadászlőterén, június 4-én. Az új 
forma lényege, hogy az igazi va
dászathoz minél hasonlóbb kö
rülmények között, a vad mozgá
sát utánzó célokra történik a lö
vés. A  helyi adottságok, lehető
ségek kihasználásával alakítják 
ki a pályákat, és ennek köszön
hetően a versenyzők számára 
változatosabb, élvezetesebb, a 
közönség számára látványosabb 
a verseny.

Különféle kombinációk nehe
zítették a lövészek dolgát, példá
ul a sebesen futó nyúlra leadott

lövés hangjára a másik irányból 
felröppenő fácánra kellett - 
szinte azonnal - tüzelni. A ná
dasból felrepülő „vadkacsa” 
sem volt könnyű zsákmány, 
mert a nádas takarása miatt csak 
az utolsó pillanatban - egy rö
vid időre - vált láthatóvá. Nem 
csoda, hogy sok, egyébként kivá
ló lövész bizony itt gyengébben 
szerepelt.

Az előzetes várakozásokat 
messze felülmúlta, 102 induló 
küzdött a helyezésekért. A ren
dezők nem akarták a résztvevők 
számát korlátozni, ezért az ere
detileg tervezett 100 korongot 
75-re csökkentették, de még igy 
is meglehetősen elhúzódott a 
verseny.

A  versenyforma egyértelmű

sikert aratott, a német és olasz 
versenyzők részvétele nemzetkö
zivé avatta a viadalt, és a szurko
lók között szép számmal osztrák 
vendégek is voltak. A vonzó dí
jak - vadászati lehetőségek, il
letve vadászaton való részvétel - 
mellett értékes tárgyjutalmak so
ra várt a nyertesekre. Különdíjat 
ajánlott fel egyebek között a So
mogy Megyei Közgyűlés elnöke, 
a Kaposvári önkormányzat, a 
M SZO SZ megyei szervezete, a 
megyei vadászszövetség, a Na- 
turexpo ’96 szervezőbizottsága, 
lövészegyesületek, vadászbol
tok, fegyverművesek.

A SEFA G  RT. Nagydíját, egy 
díszes vándorserleget a münche
ni csapatnak adta át Bóna Jó 
zsef vezérigazgató. Másodikak a 
szolnokiak voltak, harmadik he

lyen pedig Pest megye csapata 
végzett.

Egyéni eredmények:

1. Dobos József, Szolnok
2. Johann Schneider, München
3. Lipcsik István, Kaposvár
4. Manfred Schneider, München
5. Hűmben Lambert, München
6. Nagy Varga Géza.
A  véleményünk, és ezt megerősí
tették az eredményhirdetéskor a 
versenyzők képviselői is, hogy a 
rendezés - a verseny újszerűsé
ge, és az indulók nagy száma el
lenére - kiváló volt.

Dicséret illeti ezért Kretskóné 
Vadász Erzsébet főrendezőt és 
munkatársait.

Detrkh Miklós

éppen Nyitrán - a novemberben 
tartott országos vadászparlament. 
Suba Imre az augusztus 10-én tar
tandó, drótszőrű vizslák versenyére 
nyújtotta át a meghívót, amelyet 
Diószegen és Pusztafödémescn tar
tanak. Erre a versenyre nevezhet
nek az összes drótszőrű vagy szál
kás. illetve hosszú szőrű vizslák, igy 
természetesen a magyar vizslák is.

Az idén bemutatott magyarvizs- 
la-állomány igazán jónak bizo
nyult, a kiállításon többen kitűnő 
minősítésben részesültek, de kaptak 
C A C IB  és R ES .C A C IB  dijakat 
is ...

Az általános áttekintés végett 
még elmondanánk, hogy 27 magyar 
vizsla mellett 7 pointer, 7 gordon 
szetter, 22 ír szetter, 17 német rövid 
szőrű vizsla, 24 német drótszőrű 
vizsla, 12 német hosszú szőrű vizs
la, 17 cseh vizsla (Ceski-fúsec), 2 
szlovák szálkás szőrű vizsla (slo- 
vesky hrubosrty stavac) és 31 labra- 
dor retriver (ez a fajta egyre jobban 
terjed Szlovákiában) és sok-sok vé
reb, tacskó és terrier szerepelt. A 
kopók közül 44 szlovák kopó és I 
erdélyi kopó szerepelt, kiállítója 
Urbánek Ján Pozsonyból.

Végezetül talán még annyit, hogy 
a nyitrai nemzetközi kutyakiállítás 
az embereket sújtó gazdasági gon
dok ellenére is tartja népszerűségét, 
a magyarországi kiállítók is szíve
sen látogatják.

Felvidéki Mátyás

A kiállítás katalógusában 14 or
szág képviselői szerepeltek, sok-sok 
magyar tenyésztő is. A  szombati 
nap a vadászkutyafajták foglalták 
el a kiállítás nagyobb területét.

tek a kötelező orvosi viziten. Né
hány perccel fél kilenc után Bakos 
Alexander docens - a kiállítás igaz
gatója - köszöntötte a közönséget, 
majd megnyitotta a sorrendben im
már 11. nemzetközi kutyakiállitást.

Amint elmondta, az 1987-es kiál
lítás könyvelhető el a legsikere
sebbnek, akkor 3132 tenyésztő je
lent meg a kiállításon. A tavalyi ju
bileumi kiállításon érezhető volt az 
ország kettéválásának eredménye, a 
cseh kiállítók elmaradtak. Idén 
azonban már újra eljöttek a csehor
szági ebtenyésztők is, összesen 1939 
kutyát neveztek a versenybe...

vezeti. A Mészáros család ezúttal 
igen elfoglalt volt, három vizslát is 
bemutattak, és megtudhattuk, hogy

J. Dostál mérnök, a cseh baju
szos, a rövid és drótszőrű, valamint 
a münszterlandi vizslákat bírálta. A 
Magyarvizsla-tenyésztők Klubjá
nak majdnem az egész vezérkara 
megjelent, mert a szokásos év végi 
ülésen és vizslaversenyeken kívül 
ez a rendezvény fontos találkozó- 
hely. így alkalom arra, hogy szám- * 
ba vegyék a magyar vizslák tenyész
tésének állapotát már előre, leg
alább öt-tíz esztendőt meghatározó
an.

A Magyarvizsla-tenyésztők Klub
ját az elnök, dr. Mészáros Sándor 
és felesége, Erzsiké asszony képvi
selte, aki a vizslák törzskönyvezését

a múlt esztendőben ünnepelték a 
klub megalakulásának 20. évfordu
lóját, amely márciusban az ünnepé
lyes üléssel kezdődött, majd a kiál
lítások sorozatával folytatódott.

Suba Imre mérnök, a Galántai 
járás vadászelnőke tagja a szlová
kiai vadászok csúcsszervének is. A 
múlt esztendőben választotta meg -
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Rettnec
N IM R Ó D

KERESKEDELMI KFT

AKTUÁLIS
A NYUGAT-EURÓPAI VADÁSZOK KÖRÉBEN KÖZKEDVELT

6,5x55 KALIBERŰ, GYÁRI Ú J M96 TÍPUSÚ  
CARL GUSTAV-FEGYVEREK 19 000 Ft-OS ÁRON KAPHATÓK,

AM ÍG A  KÉSZLET TART!

BUDAPEST VI., ANDRÁSSY U. 12. TELEFON: 132-3180 
MISKOLC, ADY ENDRE U. 5. TELEFON: 06-46/343-701 

PÉCS, BAJCSY-ZSILINSZKY E. U. 3. TELEFON: 06-72/313-904 
ZALAEGERSZEG, TOM PA U. 1. TELEFON: 06-92/313-523 

SZEGED, STEFÁNIA U. 9. TELEFON: 06-62/312-782 
GYÖNGYÖS, RÓZSA U. 2. TELEFON: 06-37/311-898 

MEZŐKÖVESD, DÓZSA GY. U. 2. TELEFON: 06-40/312-011

4

APRÓVADVADÁSZAT 
TATÁIM !
Kedvezményes áron kínálunk 

félvad kacsa- 
és fácánvadászatokat 

belföldi vadászok részére
augusztus 10-től Tatán.

Információ:

Filipsz Attila vadászati ágazatvezetőnél 
a 34/381-335 és a 30/445-807-es 

telefonszámon.



EZ SE CSÍPJE A SZEMÉT: 
VADÁSZOK A KÖRNYEZETVÉDELEMÉRT!

ÚJ, KÖRNYEZETKÍMÉLŐ, RENDKÍVÜL g a z d a s á g o s  
LEHETŐSÉGET KÍNÁLUNK ÖNÖKNEK:

Állítsák át benzinüzemű gépjárműveiket gázra!
A HIVATALOSAN ENGEDÉLYEZETT, SPECIÁLIS TARTÁLLYAL ÉS MINDEN EGYÉB 
FELSZERELÉSSEL, A SZÜKSÉGES MŰSZAKI VIZSGÁVAL EGYÜTT A BESZERELÉS 
IRÁNYÁRA 60 EZER FORINT. EZ A BERUHÁZÁS AZONBAN MÁR AZ ELSŐ FÉLÉV
BEN MEGTÉRÜL. A GÉPJÁRMÜVEK ÜZEMELÉSI KÖLTSÉGE ÖSSZEHASONLÍT

HATATLANUL ALACSONYABB MÉG A DÍZELMOTOROS JÁRMÜVEKÉNÉL IS.

HA NÁLUNK JELENTKEZIK, AZ ELSŐ TANKOLÁST A JÁRMŰ 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. CÍMEN.
MINDEN TOVÁBBI INFORMÁCIÓVAL AZ ÖNÖK RENDELKEZÉSÉRE

ÁLLUNK.

Egy jó barát, amely igazán természetbarát!

EZ A  BÓIM

ÖNNEK EGY 
TANKOLÁST ÉR!

HUBERTUS BT 1051 Budapott. Nádor u 34 
T e l: 111-9608. Tel /Fax: 131 4790

VADÁSSZON SVÉDORSZÁGBAN!
1. Hétvégi hódvadészat (okt. és május 10. közön) 2070 DEM/fO (az összeg 
magában foglalja a szállást, ellátást, a szervezési dijat, utazási költséget 
Malmótól a területre és vissza, valamint 1 db hőd elejtését).
2- Királyi jávorvadészat 4690 DEM/fő Hatnapos program a 44 héten 13-15 va 
dász részére (az összeg magában foglalja a szállást, ellátást és a lódijat).
3. Siket- és nyírfajd vadászat 2560 DEM/fö ötnapos program aug 25 és jan 31. 
között (az összeg magában foglalja a szállást, ellátást, és két db madár lódiját). 
Svédországban magyarul beszélő kiséró áll rendelkezésükre A vadászat ellenertéke 
a vadászatkorí árfolyamon forintban fizethető «

ÖNNEK IS l ü P l i ’ ÜZLET

EZ A SZAKÜZLET
A F e H o V á -n  kiállított golyós és sörétes vadászfegyverek, 
maroklőfegyverek boltunkban megvásárolhatók és meg

rendelhetők.
Legújabb márkás maroklőfegyverek a svájci-német 

S IG  S A U E R  P226-O S É S  A  P228-AS,

az osztrák G L O C  17-es és 19-es típusú pisztolyok. 
Budapest XIII., Kádár u. 3. Tel.: 132-6566. Fax: 132-2143

1994. MÁJUS 25-ÉTŐL 
INDÍTJUK FOLYAMATOSAN 

SZAFARI ÚTJAINKAT 
NAMÍBIÁBA

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

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

CSALÁDTAGOKNAK KÖRUTAZÁS
TOLMÁCS

REPÜLŐ JEGY

K ÉR JE  RÉSZLETES PROGRAM- ÉS ÁRAJÁNLATUNKAT!

MUNKATÁRSAINK TAPASZTALATA 
AZ ÖN S IKERÉN EK ZÁLOGA!

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

Te l.: 155-5246,155-5282, Fax: 155-4037



TRÓFEA KFT. AJÁNLATAI:
SÖRÉTES VADÁSZFEGYVEREK:

SAUER-Franchi bock rendszerű, ejektoros angol diófa ágyazással, gravírozott, aranyozott elhú
zóbillentyűvel, 12/70 kaliberrel 159 200 Ft +25% áfa

B ER ETTA  S687 L típusú 12/70 kaliberű bock rendszerű, ejektoros, diófa ágyazással, vadászjele
nettel gravírozott: 194 700 Ft +25% áfa

B E R N A D E L L I192 típusú 12/70 kaliberű, 71 cm csőhosszal, ejektoros, 1/2-1/1 chokkal, gravírozott, 
3,1 kg súlyú, bock rendszerű, diófa ágyazással: 112 750 Ft +25% ófa

FR A N K O N IA  S C H IR O C C O  12/70 kaliberű, 71 cm csőhosszal 1/2-1/1 chokkal, ventillált csővel, 
diófa ágyazással, gravírozott kivitelben, 2,9 kg súlyú, ejektoros 63 800 Ft +25% áfa

A IR O N E 12/70 boch rendszerű, gravírozott, 71 cm-es csőhosszal, súlya: 3,1 kg
39 820 Ft +25% áfa

FR AN CH I 48 A L  típusú 12/70 és 20/70 kaliberrel, 1/2-1/1 chokkal, 71 cm-es csőhosszal, diófa 
ágyazással, súlya: 2,9 kg, 3 lőszer befogadására alkalmas 52 400 Ft +25% áfa

V Á R JU K  T IS Z T E L T  V Á S Á R LÓ IN K A T A  G Ö D Ö LLŐ , ISASZEG I Ú T O N  LÉVŐ  
N AG YKER ESKED ELM I R A K TÁ R U N K B A N .

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

DIANA
Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezet

DIANA TRADE KFT.
CSAK NÁLUNK:

Bizományos értékesítésre leadott sörétes és golyós vadászfegy
verek újszerű állapotban, nagy választókban •  Gáz- és riasztó
pisztolyok, légpisztolyok, légfegyverek, hatástalanított fegyverek 
engedély nélkül •  Fegyverjavitó műhelyünkben vállaljuk a va
dászfegyverek szakszerű javítását, belövését; bevizsgálását és 
céltávcsó szerelését, valamint fegyverek hatástalanítását •  Fegy
verboltunk és 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

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 • TÁVCSÓSZERELÉS

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

Tisztelt Kertészek és Kertbarátok!
Szeretnék, ha a hírlapkézbesítő minden héten lakásukra 
vinné a Kertészet és Szőlészet legújabb számát?
Kérjük, vágják ki és küldjék el szerkesztőségünknek 
az alábbi megbízást, és a többit bízzák ránk!

Címünk: Kertészet és Szőlészet szerkesztősége 
1355 Budapest, Pf. 14.

g,-c----------------------------------------------------------------- x g

Előfizetési megbízás
Előfizetem a Kertészet és Szőlészet című hetilapot.
Az előfizetési dijat (fél évre 1278, egy évre 2556 Ft-ot) 
a részemre elküldött postautalványon befizetem.

K e lt : ....................  199............................. hó . . .  nap

Kérjük, olvashatóan töltse ki:

N é v : ......................................................................................

C ím :.................... %...............................................................

aláírás



VADÁSZKUTYAKÖLYÖK-ÁRAK
Magyar vizsla kölyök Német vizsla kölyök Szólkásszórú 

tacskó kölyök 
Ft

Jagdterrier
kölyök

Ft

Foxterrier
kölyök

Ft

Pointer
kölyök

Ft

Véreb
kölyök

Ftdrótszórü Ft rövid szórü Ft drótszórü Ft rövid szórü Ft
MEOE 5000-15000 6000-20 000 — — 5000-10 000 5000-10000 10000-16 000 10 000-15000 8000-10000
Tenyésztők 8000-15000 8000-17 000 8000-15000 10 000-15 000 12 000-20 000 8000-14 000 10 000-20 000 12 000-18 000 25 000

Csupán tájékoztatásul közöljük továbbá, több tapasztalt vizsla- és vérebvezetőt megkérdezve, hogy a vorsenyszintú. bevadászott, munka
vizsgás vizslák ára 2S-50 000 Ft. (Külföldiek részére 1000-4000 DM).
A vérebeknél ennél jóval nagyobb a szóródás: a legalább kétéves, jól dolgozó hannoveri vérebért 30-100 000 Ft-ot kérnek, megegyezés sze
rint.

A megyei Földművelésügyi Hivata
lok vadászati felügyelői 1994. júni
us 5-11. között tanulmányúton vet
tek részt Ausztriában.

A tanulmányút célja az volt, 
hogy a megyei szakhatósági felada
tokat ellátó felügyelők betekintést 
nyerjenek egy, a magántulajdonon 
alapuló vadgazdálkodási és szaki
gazgatási rendszerbe.

A tanulmányút során mód nyílott 
szakmai konzultációkra az állam- 
igazgatási és vadászati-társadalmi 
szenekkel, a szakoktatást végző is
kolarendszer vezetőivel, valamint a 
földtulajdonosok - egyben vadá
szati jogosultak - tartományi veze
tőivel.

szomszédban
Külön témaként szerepelt a zárt 

téri vadtartás, az erdő- és vadgaz
dálkodás összhangjának kérdése, 
valamint a természetvédelem és a 
vadászat érdekegyeztetése és jog
szabályi rendezése.

A tanulmányúton szerzett tapasz
talatok különösen hasznosíthatók 
az új tulajdonosi rendszer kialaku
lása során, valamint a viszonylag 
kis területű vadászterületek kezelé
sénél.

Az osztrák szakemberek nagy el
ismeréssel említették a magyaror
szági vadgazdálkodás szakmai 
szintjét és szakemberképzési rend
szerünket. Benczédl Ferenc

FM-főtanácsos

H U B E R T U S
vadászati magazin

A OUNA TÉVÉ csatornáján legközelebb július 28 án. kedden 
20 óra 30 perckor jelentkezik - a Gazdakor műsorában - 

a HUBERTUS vadászati magazin.
A MŰSOR TARTALMÁBÓL:

MIT TERVEZNEK A NATUREXPO SZERVEZŐI? A MESTERSÉGES RÉCETENYÉSZTÉS BUK
TATÓI. A NYÁRI VADDISZNÓVADÁSZAT VESZÉLYEI BEMUTATJUK A MŰSOR REFEREN 

CIATERŰLETÉT VILLANÁSOK A VIDEOFILM PÁLYÁZAT ANYAGÁBÓL 
A Hubertus vadaszati magazin szerkesztőségének lapunk címén lehet levelet Im i.

A szerkesztők várják a vadászok ötleteit, javaslatait.

SZÍNES LESZ A

NEM SOKKAL JÚLIUSI SZÁMUNK LAPZÁRTÁJA ELŐTT 
ÍRTUK ALÁ A SZERZŐDÉST A BUSINESS MEDIA GROUP 
PUBLISHING KFT.-VEL, AMELY ARRÓL SZÓL, HOGY 
SZEPTEMBERBEN MÁS FORMÁTUMÚ ÉS SZÍNES LESZ A 
MAGYAR VADÁSZLAP. SZERKESZTŐSÉGÜNK ÖRÖMMEL 
VÁG NEKI A LAP ÁTALAKÍTÁSÁNAK. ABBAN REMÉNY
KEDVE. HOGY OLVASÓINK SZÍVESEN FOGADJÁK MAJD 
A TOVÁBBRA IS HITELES. A VADÁSZOK VALÓDI TÁJÉ
KOZTATÁSÁRA TÖREKVŐ MAGAZINT. AZ ORSZÁGOS 
VADÁSZNAP TISZTELETÉRE KÍSÉRLETI JELLEGGEL JELE
NIK MEG A SZÍNES VADÁSZLAP. AMENNYIBEN A PRÓ
BASZÁM HATÁSÁRA SIKERÜL AZ ELŐFIZETŐK SZÁMÁT 
JELENTŐSEN EMELNI. AKKOR VÁLTOZATLAN - 50 FO
RINTOS - FOGYASZTÓI ÁRON 1995-BEN MÁR MINDEN 
SZÁMUNK MAGAZINFORMÁTUMÚ ÉS SZÍNES KÉPEK
KEL. FELVÉTELEKKEL ILLUSZTRÁLT LEHET.

AHHOZ. HOGY EZT A SZÍNVONALVÁLTÁST MEGVALÓ
SÍTHASSUK. SZÁMÍTUNK A VADÁSZOK. VADÁSZTÁR
SASÁGOK SEGÍTSÉGÉRE. ELKÉPZELÉSEINKRŐL. TERVE
INKRŐL BŐVEBBEN ÉS RÉSZLETESEBBEN A KŐVETKEZŐ 
SZÁMUNKBAN OLVASHATNAK.

ELFOGULTSÁGOM SZÖSSZENETEI
(Folytatás az 5. oldalról)

leményünk: ez a bizottság nem tük
rözi a vadászok és szervezeteik sok
színű összetételét! Amikor az FM az 
összetételét megállapította, amikor a 
tagjait a közreműködésre felkér
ték... éppen az erdészek voltak az 
„erős fiúk". Valóban a vadászati
vadgazdálkodási szakbizottság tele 
van jól képzett erdésszel (jobb eset
ben két-három szemesztert hallgat
tak az egyetemen vadászatból) és hi
ányzik belőle a ^gyalog” vaaász. A 
védegyleten kívül egyetlen vadászati 
szervezet képviselője sem kapott 
benne helyet. Nem kell sokat bi

zonygatni a szakbizottság elnökének 
és tagjainak a „vadászias” hozzáállá
sát, önmagáért beszél, ha megnézzük 
a listát.

A teljesség igénye nélkül, a tisz
tánlátás érdekében kérdezem, miért 
a vadászok pénzéből, a Vadgazdál
kodási Alapból kell támogatni az 
Országos Erdészeti Egyesület kiad
ványait, a magyar erdészeti iroda
lom bibliográfiájának megjelenteté
sét, miért a vadászok finanszírozzák 
250 ezer forintért, hogy a Zempléni 
Környezetvédő Egyesület felmérje, 
mit eszik a farkas és a hiúz? Maxi
málisan egyetértek azzal, hogy ha
laszthatatlanul bevezessék a környe

zeti nevelést az EFAG  szolnoki Er
dei Művelődési Házában, de miért 
az én 500 forintom kell hozzá? Ta
valy 2 millió forintot, majd a minisz
ter jóvoltából további 2 millió forint 
támogatást kapott a magyar vadá
szok legnagyobb évenkénti rendez
vénye, az Országos Vadásznap. Idén 
2,5 milliót szavazott meg az egyre 
nagyobb, komolyabb rendezvényre 
a szakbizottság, hozzátéve azt az el 
sem hallgatott, hátsó gondolatot: ha 
tavaly sikerült, idén is sikerülhet a 
valamennyi vadászszervezetet egye
sítő szervezőbizottságnak további tá
mogatást szerezni a minisztertől. (A 
dolog szépséghibája csupán annyi, 
hogy ebben a régi miniszter már

nem, az új miniszter még nem fog 
dönteni.)

Morgolódásom két, az FM illeté
keseinek figyelmébe ajánlott javas
lattal zárom. Továbbra is érvényes, 
ha netán megemelik a vadászjegyek 
árát, különítsenek cl belőle 10-20 
százalékot az Országos Vadásznap 
rendezvényeinek támogatására. Az 
új minisztertől pedig azt kérem, vizs
gálja felül a Vadgazdálkodási Alap 
szakbizottságának összetételét és jö
vőre olyan szakbizottság tegyen ja
vaslatot a pályázatok támogatására, 
amelyben a vadászok (!) és a vadá
szati szervezetek, egyesületek van
nak képviselve.

Cttkö Sándor
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VADÁSZ ÉS ÍJÁSZ KIS- ÉS NAGYKERESKEDÉS A

Easco
cég magyarországi kizárólagos forgalmazója 

az alábbi ÚJDONSÁGOKAT ajánlja:
3-9 x 40 három szálkeresztes világítós távcső 27 900 Ft 
1.5 x 15 pisztolytávcső 3990 Ft
7 x 50 keresőtávcső 6990 Ft
Ezenkívül megtalálhatók boltjainkban BENELLI. BERETTA sóreíes vadászfegyverek, 
íjak. számszeríjak. HERBERTZ Solmgen vadászkesek. REALTREE terepruhak. ERMA

marok és sportfegyverek

KERESKEDŐK JELENTKEZÉSÉT IS VÁRJUK!
Cim: BUOAPEST V III. József krt 66 (Baross utcánál)

Tel: (1) 133 9430 Nyitva: H -P. 1000-1800 
VÁC. Or. Csanyt krt 55 Tel: (27) 317 300 v 319100 

Nyitva: H.-P. 9.00-17 00 
POSTÁN UTÁNVÉTTEL IS SZÁLLÍTUNK. HlVJA A (27) 317 300 TELEFONSZAMOT!

VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT!

HÍREK HÍREK HÍREK HÍREK
Vegelszámolással történő megszüntetésről 
döntöttek a Huntunst Rt részvényese* júni
us 24-i közgyűlésükön A megszűnteidhez 
azonban tételes elszámolás szükséges, és 
ha az megvan, az újra összehívott kozgyű 
lésnek van joga a megszűnés kimondáséra 
A csaknem kétszáz vadasztarsaság részvé
nyéivel alakult vadászatszervező iroda az 
O M W . az IBUSZ és a vadasztársaságok vál
lalkozásként indult, akkoriban igencsak 
nagy reményekkel Az eredménytelenség 
okai meglehetősen melyek és szorteágazók. 
tanulságokban bővelkedők Dr. Motorcza 
Gyula vezérigazgatónak állásából valő fel 
fuggesztése után a hátralévő időre az ügy
vezetéssel Pechtol Jánost, az O M W  mb. fő 
titkárát, az rt elnökségének tagját bízták 
meg A témáról részletesebben következő 
lapszámunkban olvashatnak

Az Országos Vadásznap szorvezóbizottsá 
gának ülésén szétosztották az FM Vad
gazdálkodási Alap áltel nyújtott támoga
tást. és megkezdődött az egyéb szponzo
rok felkutatása, felkérése A központi ren
dezvény házigazdája az idén Bács-Kiskun 
megye lesz. ahol már megkezdődött a ran
gos esemény részletes szervezése. M i
után előzetes megállapodás született ar
ról. hogy csak a megyei rendezvények tá
mogathatók a központi keretből, a kisebb, 
helyi jellegű rendezvények támogatási ké
relmét a bizottság kénytelen volt elutasi 
tani. A vadásznapi rendezvények szerve 
zése így már a „második sebességi foko
zatba" került a beadott pályázatok isme
retében bízvást állítható, hogy a helyszí
nek ezúttal is méltó kereteket, hagyó- 
mánytiszteló kulsóségekot adnak a vedé 
azok napjának.

Az Országos Statisztikai Hivatal székházé
ban ülésezett az O M W  Országos Választ
mánya június 23-án A küldöttek jóváhagy

ták a szövetség 1993-as mérlegét, és miután 
az O M W  a Huntunst Rt egyik fó részvénye
se. kialakítottak a közös állasfogJalást a vé
gelszámolássá! történő megszüntetésre Ja 
vasoltak az O M W  elnökségenek, hogy a 
megszüntetett rt olyan tevékenységét, 
amely a társaságok reszére hasznos - pél
dául az élónyúl befogás szövetség* hatás
körben tovább folytassa Döntöttek a me 
gyei szovetsegek tagdíjáról is. amely ezen
túl mindig utólagosan lesz megállapítva, a 
mérleg elkészítése után KulÓn erre a célra 
alakult különbizottság vizsgálj* és állapítja 
meg a szövetség tagjainak vagyonarányos 
osztalékának mértekét Az Országos Elnök
ség előterjesztése alapján az Országos Vá 
lasztmány részletesen megvizsgálta és ia 
vasiatokat terjesztett elő a fácángazdálko
dással kapcsolatos legsürgősebb intézkedé
sekre. A fácánhelyzet vitájához sokan szól
tak hozza, értékes javaslataikat, ötleteiket 
összegyűjtve hasznosan szolgálják ma;d a 
gazdálkodásai kapcsolatos intézkedések 
kidolgozását. amelyeket az érintett megyék 
rövidesen kézhez kapnak A téma közérde
kűsége újfent fölveti egy országos konfe
rencia szükségességet, mert több helyütt 
eredményes kísérletek kezdődtek a holyzet 
hatékony javítására

A  vadászatszervezéssel foglalkozó irodák 
nak az Országos Idogenforgalmi Hivatal 
nál történő bejegyeztetése folyamatos. 
1994. március 15. után 56 irodát vettek nyil
vántartásba. 1994. június 30 ig nem kérel
mezték az ÓIM bejegyzést, a megyei vadá
szati hatöság a km tióvó vadászati engedé 
lyeket visszavonja. Sokan vitatják a vadá
szatszervező irodák utaztatási tevékeny
ségét. A  vadászatszervezés sokkal inkább 
jogszabályhoz kötött tevékenység, mint 
például az egyéb idegonforgalmi turizmus. 
Az állampolgárok részére hatösági vadá
szati engedélyt, fegyverbehozateli enge
délyt. bérkilövési szerződést és baleseti

felelősségi biztosítást kell kötni. Azok ré
szére. akiknek csak az idegenforgalmi tan
folyami ismeretei hiányoznak, szeptem 
borben lehet jelentkezni.

Több százan váltottak vadászjegyet 1994 

évre a rendőrhatósági fegyvertartási enge 
delyek pontosítása után A legtöbb ki nem 
váltott vadászjegy-tulajdonos Pest megye
ben van. itt több mint ketezren várhatok a 
felszólítást az 1994 év* vadászjegy kiváltá
sára. Vadászjegykiadás hétfőnként. B p . 
Városház u. 7 . hivatali időben

Sajnálatos, de tény. hogy a vadászati sza
bálysértést elkövetők száma és ezzel 
együtt a vadászati hatóság vadászjegy
visszavonásra irányuló munkája számsze
rűen megnovokedett Azzal nincs minden
ki tisztában, hogy a vadászattal kapcsola
tos szabálysértés esetén a vadászjegyet a 
hatóságnak 2-5 évre vissza kell vonni Új 
vadászjegyet pedig csak megismételt 
eredményes vadászvizsga után adhat a 
hatóság.

A XXII Nemzetközi Vadbiológiai Kongresz* 
szust Szófiában 19$5 szeptember 4-8. kő 
zott. .Az ember es a vad* cimmel rendezik 
Az érdemi munka 0 szekcióban tervezett: 
vadon élő emlősök, madarak, vadgazdálko

dás. vadbetegségek. vadászat-társadalom 
gazdaság egyéb kapcsolatai A kongresz 
szusra poszter és előadás formájában lehot 
jelentkezni Bővebb felvilágosítás 153- 
3000/19 66

A Debreceni Agrártudományi Egyetemen 
22 fő vizsgázott vadászat vadgazdálkodás 
fakultatív tantárgyból sikeresen. A  képzés 
heti 2 + 2 órában történik. A  hallgatók a 
diploma megszerzése után a letett vizsgá
val felsőfokú vadgazdálkodási végzettsé
get szoreznek.

A természetvédelem területen kifejtett pel 
damutató tevékenységéért dr Gyurkó J á 
nos környezetvédelmi és területfejlesztési 
miniszter Pro Natura emlékéremmel tüntet
te ki Ilim Józsefet, a Dévavanyai Vadásztár
saság elnökét

•
Vadász, halász és környezetvédelmi kiéül 
tást tekinthetnek meg az érdeklődők Gyu
lán. augusztus 19-tól 21-éig. A .VAREXPO  
*94“ elnevezésű kiállításra az ország min
den részéből várnak látogatókat.

Egy arany., és egy bronzéremmel ismertek 
el dr Zoltán János híres vadászati témájú 
képeslap- és bélyeggyújteményét a Magyar 
Bélyeggyújtók Országos Szövetségének ki
állításán. Különösen a század eleji ritkasá
gokból összeállított képeslap kollekció ara
tott nagy sikert, hiszen ilyen ritkaságok ha
sonló kiállításon még nem szerpeltek

Kiállítást, tenyészszemlét és vizslaver
senyt rendez a Német Vizsla Klub augusz
tus 26-27-én, Dunafoldváron. A  hagyomá
nyos fajtatalálkozóra a rendezők szeretet
tel várják az érdeklődőket.
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